WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 22.05.2017 r.
Nr kontroli PSIII.862.2.1.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli:

Ocena prawidłowości wydawanych orzeczeń administracyjnych i przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz przepisów
wykonawczych do ww. ustawy.
Kontrola prawidłowości postępowania administracyjnego, prowadzonego w trybie
art. 151 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) i jego skutków w zakresie
dochodzenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Jednostka kontrolowana:

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Iwona Woźniak-Bagińska
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

Okres objęty kontrolą:

01.08.2016 r.-31.01.2017 r.

Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:

Katarzyna Ziębiec starszy inspektor wojewódzki
Upoważnienie do kontroli Nr PSIII.0030.1.2017
Marta Noszczyńska inspektor wojewódzki - kierownik zespołu
Upoważnienie do kontroli Nr PSIII.0030.2.2017

Podstawa prawna
do przeprowadzenia kontroli:

Termin kontroli:

Art. 19 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz 525 z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 10 ust. 1, art. 112 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
22.03.2017 r.- 24.03.2017 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:

Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Komórka wykonująca
zadania z zakresu objętego kontrolą:
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Dział Ewidencji i Świadczeń
Upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wydane na podstawie art. 9 ust. 7
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wydawania w jego
imieniu decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie
zadań wykonywanych, w okresie objętym kontrolą, posiadali:
1) Pani Iwona Woźniak-Bagińska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
2) Pani Beata Płaczek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
3) Pani Iwona Skiba – Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego
Urzędu Pracy,
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4) Pani Aneta Breitkopf – inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
W okresie objętym kontrolą, w trybie art. 151 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, wydanych zostało 160 decyzji administracyjnych, z czego
skontrolowano 40 decyzji (1 decyzja była przedmiotem kontroli instancyjnej),
prawidłowo wydano 36 decyzji. W dwóch przypadkach, na skutek wydania decyzji
w trybie art. 151 § 1 pkt 2 Kpa orzeczono wcześniejszą utratę prawa do zasiłku;
w jednej ze spraw zostało wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie
pobranego świadczenia, natomiast w drugiej świadczenie nie było wypłacone.
Osoby odpowiedzialne
za wykonywanie zadań
z danego zakresu kontroli:

Za prowadzenie postępowań administracyjnych odpowiedzialni byli pracownicy
Działu Ewidencji i Świadczeń: Pani Aneta Breitkopf oraz Pani Barbara Strzelecka,
których bezpośrednim przełożonym jest Pani Iwona Skiba.

III. Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń,
na których zostały oparte
Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

Kontrola prawidłowości postępowania administracyjnego, prowadzonego
w trybie art. 151 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i jego skutków
w zakresie dochodzenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Komórka wykonująca
zadania z obszaru objętego kontrolą:

Dział Ewidencji i Świadczeń

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

W sprawie osoby bezrobotnej o nr ewid. 010408/0009 wydano rozstrzygnięcie
w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy zamiast w oparciu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ww. ustawy, w sytuacji
uzyskania informacji o przyznaniu osobie bezrobotnej świadczenia
pielęgnacyjnego.
Przyczyna: niewłaściwa interpretacja przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Skutek: wydanie decyzji w trybie art. 151 Kpa oraz poprzedzającego
ją postanowienia z zastosowaniem błędnej podstawy prawnej.
W sprawie osoby bezrobotnej o nr ewid. 220812/00003, po uchyleniu decyzji
o uznaniu za osobę bezrobotną oraz o utracie statusu osoby bezrobotnej,
orzeczono wyłącznie o odmowie uznania za osobę bezrobotną, natomiast
nie orzeczono o umorzeniu postępowania w sprawie utraty statusu osoby
bezrobotnej.
Przyczyna: uznanie za wystarczające wydanie orzeczenia o odmowie przyznania
statusu osoby bezrobotnej.
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Skutek: niewłaściwe zastosowanie art. 151 § 1 pkt 2 Kpa poprzez brak
orzeczenia co do istoty sprawy w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej.
W 3 przypadkach, w toku postępowania administracyjnego nie podjęto wszelkich
czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego; w sprawie
osoby bezrobotnej:
1) o nr ewid. 220812/00003 nie wyjaśniono rodzaju świadczenia z pomocy
społecznej, do którego była uprawniona strona,
2) o nr ewid. 220301/0020 nie uzyskano tłumaczenia przedłożonego przez
stronę dokumentu obcojęzycznego,
3) o nr ewid. 031016/00001 nie wyjaśniono związku pomiędzy informacjami
przekazanymi przez stronę w dniach: 18 i 20.10.2016 a treścią
zaświadczenia z dnia 20.12.2016 r., a wskutek tego nie ustalono także,
czy wystąpiła uzasadniona przyczyna niezgłoszenia się w wyznaczonym
terminie.
Przyczyna:
1) w sprawie o nr ewid. 220812/00003 uznano, że rodzaj świadczenia
nie ma istotnego znaczenia, gdyż zbieg tytułów ubezpieczenia zachodził
na dzień rejestracji,
2) w sprawie o nr ewid. 220301/0020 za wystarczające uznano odebranie
od strony pisemnego oświadczenia,
3) w sprawie o nr ewid. 031016/00001 nie zwrócono uwagi,
że zaświadczenie z dnia 20.12.2016 r. nie zostało wystawione
przez pracodawcę wskazanego przez stronę w informacjach
z 18 i 20.10.2016 r., a ponadto kierowano się kolejnością nadsyłanych
przez stronę informacji.
Skutek: wydanie decyzji w trybie art. 151 § 1 pkt 2 Kpa niezgodnie z przepisami
postępowania administracyjnego, tj. z naruszeniem:
1) art. 7 i 77 Kpa, w sprawie o nr ewid. 220812/00003 oraz w sprawie
o nr ewid. 031016/00001,
2) art. 75 i 77 Kpa, w sprawie o nr ewid. 220301/0020.
IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
Zalecenia pokontrolne:

1) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j)
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku
pobierania przez stronę świadczenia pielęgnacyjnego,
2) wydawanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy (w tym rozstrzygnięcia
niemerytorycznego, tj. o umorzeniu postępowania) po uchyleniu decyzji
w trybie art. 151 § 1 pkt 2 Kpa,
3) wydawanie decyzji administracyjnych, po uprzednim przeprowadzeniu
wyczerpującego postępowania wyjaśniającego, w myśl art. 7 i art. 77 § 1
Kpa oraz uwzględnieniem treści art. 75 § 1 Kpa.
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V Pouczenie
Zgodnie z treścią art. 113 ust. 2 ww. ustawy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, w terminie
14 dni od dnia doręczenia zaleceń, może zgłosić do nich zastrzeżenia.
W przypadku braku zastrzeżeń, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić
Wojewodę Śląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 115 ust. 1 ww. ustawy „kto nie realizuje zaleceń wojewody, o których
mowa w art. 113 - podlega karze pieniężnej w wysokości do 6.000 zł”.

Z up. Wojewody Śląskiego
Ewa Chrost
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Kontroli - w miejscu
3. Aa.
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