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Katowice, 25 lipca 2017 r.
PSIIIa.862.1.13.2017

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
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I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu
Pracy na organizację prac interwencyjnych zgodnie z ustawą
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) oraz obowiązującymi aktami
wykonawczymi.
Podstawa prawna do
przeprowadzenia kontroli:
Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 112 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065).

Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku,
42 – 100 Kłobuck, ul. Długosza 114.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor PUP w Kłobucku.
Okres objęty kontrolą

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zespół kontrolerów nr
upoważnienia:
Elżbieta Trapp – inspektor wojewódzki – kierownik
zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli
znak: Nr PSIIIa.0030.25.2017 z dnia 10.05.2017 r.

Ewelina Załęska – inspektor

wojewódzki – kontrolujący,
na podstawie upoważnienia do kontroli znak:
Nr PSIIIa.0030.26.2017 z dnia 10.05.2017 r.

Termin kontroli:

w dniach od 18 do 23 maja 2017 r.
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II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności.
Ocena ogólna:
Wykonanie
zadań
w
kontrolowanym
zakresie
oceniam
pozytywnie.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione w dalszej części
niniejszego Wystąpienia oceny szczegółowe. Powiatowy Urząd Pracy
w Kłobucku prawidłowo realizuje zadania z zakresu będącego
przedmiotem kontroli.
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:
Dział Instrumentów Rynku Pracy,
Dział Finansowo – Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W badanym okresie tj. w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Kłobucku działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony
Uchwałą Nr 209/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 czerwca
2008 r. z późniejszymi zmianami.
Zadania w zakresie organizacji prac interwencyjnych, objęte kontrolą,
realizowane były w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dziale
Instrumentów Rynku Pracy, którego kierownikiem jest Pani Justyna
Pacud. Zadania realizowały Pani Anita Bednarek – specjalista ds.
programów – stażysta oraz Pani Dorota Bachniak – specjalista ds.
programów.
Strona finansowa zadań związanych z pracami interwencyjnymi
realizowana
była
w
Dziale
Finansowo–Księgowym, którego
działalnością kieruje Pani Ewelina Garus – Główna Księgowa. Zadania
realizowały Pani Urszula Filak – starszy księgowy, Pani Iwona
Szymańska – samodzielny referent oraz Pani Renata Bryś – starszy
inspektor powiatowy.
Z informacji przedstawionej przez Główną Księgową Urzędu wynika, że
w 2016 r. na zwrot poniesionych przez pracodawców kosztów z tytułu
zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
zaplanowano z Funduszu Pracy kwotę 293.900,00 zł, wydatkowano
270.519,59 zł. Środki niewykorzystane w ramach limitu podstawowego
Funduszu Pracy pozostały na rachunku bankowym z przeznaczeniem
na wydatki obligatoryjne w 2017 r.
Badaniem w zakresie prawidłowości tej formy aktywizacji objęto 25 akt,
w tym:
- 23 umowy o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac
interwencyjnych zawartych w 2016 r. ze środków Funduszu Pracy,
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- 1 wniosek
negatywnie,

o

organizację

prac

interwencyjnych

rozpatrzony

- 1 umowę o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac
interwencyjnych, w której nastąpił zwrot środków przez pracodawcę.

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze
wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.
A. Obszar kontroli:
Realizacja zadań związanych z organizacją prac interwencyjnych
w badanym okresie.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Dział Instrumentów Rynku Pracy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w 2016 r. rozpatrywanie
wniosków pracodawców o zorganizowanie i finansowanie prac
interwencyjnych oraz podpisywanie umów odbywało się na podstawie
ogólnie obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
rozporządzeniem MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne.
Dyrektor PUP w Kłobucku Zarządzeniem nr 12/2016 z dnia 20 stycznia
2016 r. powołał Komisję do spraw rozpatrywania wniosków
o organizację prac interwencyjnych. W skład Komisji powoływani są:
Dyrektor lub Z-ca Dyrektora PUP, Kierownik Działu Instrumentów
Rynku Pracy oraz pracownik merytoryczny Działu Instrumentów Rynku
Pracy odpowiedzialny za organizację prac interwencyjnych. Regulamin
pracy Komisji określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków
członków Komisji. Załącznikami do regulaminu są kryteria Komisji ds.
rozpatrywania wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz
wniosek o organizację prac interwencyjnych.
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Wprowadzono
wzór
umowy
w ramach prac interwencyjnych.

o

zatrudnienie

bezrobotnych

W okresie objętym kontrolą do PUP w Kłobucku wpłynęło 56 wniosków
o zorganizowanie prac interwencyjnych na 68 stanowisk (w ramach
jednego wniosku pracodawcy wnioskowali o więcej niż jedno
stanowisko pracy). Pozytywnie rozpatrzono 55 wniosków na 57
stanowisk. 10 stanowisk zostało rozpatrzonych negatywnie z uwagi na
ograniczoną pulę środków finansowych oraz duże zainteresowanie
pracodawców tą formą wsparcia. Z tych samych powodów 1 wniosek
(1 stanowisko) został rozpatrzony negatywnie.
W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków zostało zawartych 55
umów o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych na
57 stanowisk.
4 umowy uległy rozwiązaniu w związku z nieobsadzeniem stanowisk
pracy, dotyczyło to 4 stanowisk.
Skierowanie do pracy otrzymało 129 osób bezrobotnych, prace
interwencyjne rozpoczęło 56 osób bezrobotnych, w tym 3 osoby na
okres uzupełniający.
W toku postępowania kontrolnego poddano kontroli losowo wybrane 23
akta dot. organizacji prac interwencyjnych w badanym okresie
w ramach Funduszu Pracy.
Prace interwencyjne w 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kłobucku odbywały się na zasadzie naborów ogłaszanych
w momencie uruchomienia środków na realizację tej formy wsparcia.
W okresie od 01.01.2016 r. do 19.01.2016 r. tj. przed wejściem w życie
regulaminu pracy komisji ds. rozpatrywania wniosków o organizacje
prac interwencyjnych, nie były prowadzone nabory. W 2016 r.
ogłoszono trzy nabory wniosków o organizację prac interwencyjnych.
Wnioski zgodnie z ogłaszanymi naborami były rozpatrywane na
bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych
na to zadanie, aż do wyczerpania środków.
1. W ramach środków przyznanych algorytmem – nabór od dnia
25.01.2016 r.
2. W ramach środków przyznanych na realizację programu aktywizacji
bezrobotnych powyżej 50 roku życia – nabór od dnia 20.04.2016 r.
3. W ramach środków przyznanych na realizację programu aktywizacji
bezrobotnych o których mowa w art. 49 pkt 2-6 ustawy – nabór od dnia
27.06.2016 r.
Na posiedzeniu Komisji pracownik merytoryczny Działu Instrumentów
Rynku Pracy, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie
i merytoryczne sprawdzanie złożonych wniosków oraz wszystkich
dokumentów wymaganych do wniosku pod kątem obowiązujących
kryteriów i warunków nałożonych przez przepisy prawa, przedstawia
złożone wnioski. Komisja dodatkowo kieruje się kryteriami
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uwzględnionymi w regulaminie tj. możliwościami finansowymi urzędu
wynikającymi z wysokości posiadanych środków finansowych
przeznaczonych ma organizację prac interwencyjnych, kolejnością
wpływu wniosków. Wymagane jest funkcjonowanie wnioskodawcy
przed dniem złożenia wniosku przez okres co najmniej 6 miesięcy,
a w przypadku przedsiębiorców prowadzenie działalności gospodarczej
bez możliwości zawieszania jej w tym okresie. W przypadku tej samej
liczby głosów za pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniem wniosku
ostateczną decyzję o rozpatrzeniu wniosku podejmował Dyrektor lub
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Z posiedzeń Komisji ds. rozpatrywania wniosków o organizację prac
interwencyjnych sporządzane był protokoły.
Następnie do wnioskodawcy wysyłane było pismo z informacją
o sposobie rozpatrzenia wniosku. Urząd prawidłowo, w terminie 30 dni
od złożenia wniosku, informował o sposobie jego rozpatrzenia zgodnie
z § 4 ust. 8 rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne.
Analiza dokumentów wykazała, że wnioski o organizację prac
interwencyjnych zawierały elementy określone w § 4 ust. 3
rozporządzenia. Do wniosków, zgodnie z treścią § 4 ust. 5
rozporządzenia, załączane były oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą
wynagrodzeń pracownikom oraz należnych składek i innych danin
publicznych.
Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej do wniosku załączał również zaświadczenie lub
oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje określone
przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ww. ustawy.
Sprawdzono 1 wniosek o organizację prac interwencyjnych
rozpatrzony negatywnie.
PUP w Kłobucku w terminie jednego miesiąca poinformował pisemnie
wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, podając
przyczyny jego rozpatrzenia tj. ograniczoną pulę środków finansowych
oraz duże zainteresowanie pracodawców tą forma wsparcia.
Powyższa ocena szczegółowa wynika z przeprowadzonych czynności
kontrolnych w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości
w badanym obszarze.
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B. Obszar kontroli:
Zbadanie przestrzegania postępowania przy procedurach kierowania
osób bezrobotnych do odbycia prac interwencyjnych oraz realizacją
warunków umowy w badanym okresie.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Dział Instrumentów Rynku Pracy,
Dział Finansowo – Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o organizację prac interwencyjnych zawierał umowę
z pracodawcą, a następnie na podstawie wprowadzonej oferty pracy
doradca klienta wydawał skierowania do pracy osobom bezrobotnym.
Do prac interwencyjnych kierowano uprawnionych bezrobotnych. Przy
kierowaniu osób bezrobotnych do prac interwencyjnych brano pod
uwagę ich wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej
pracy. Wszystkie osoby bezrobotne miały ustalony II profil pomocy.
Badane umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych zawierały dane
i postanowienia określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia, w tym
zobowiązanie informowania o każdym przypadku wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz
o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę, zobowiązanie
utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany
okres, zobowiązanie do zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach
określonych w ustawie, w przypadku niedotrzymania warunków
zatrudnienia.
Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, wraz z załącznikami,
pracodawca składał w terminie dwóch miesięcy po upływie miesiąca za
który przysługuje refundacja. Pracownik merytoryczny Działu
Instrumentów Rynku Pracy sprawdzał pod względem merytorycznym
złożony wniosek wraz z załącznikami względem zawartej umowy oraz
pod względem legalności, celowości i gospodarności wydatkowanych
środków. Następnie wniosek wprowadzany był do systemu Syriusz,
gdzie dokonywano rozliczenia. Z rozliczenia przygotowywana była nota
księgowa do wypłaty refundacji, która po podpisaniu przez Dyrektora
lub Zastępcę Dyrektora PUP przekazywana była do Działu Finansowo
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Księgowego. Jednocześnie dyspozycja wypłaty była przekazywana
w Syriuszu do Działu FK. Pracownik księgowości sprawdzał noty pod
względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowość przelewu
wygenerowanego w
systemie Syriusz. Dokument przelewu
przekazywany był do wypłaty, gdzie po sprawdzeniu przez Kierownika
Działu i zatwierdzeniu przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora oraz po
poleceniu dokonania wypłaty przez Głównego Księgowego (który
jednocześnie weryfikował czy wydatek mieści się w planie finansowym
Funduszu Pracy) następowała realizacja przelewu.
W skontrolowanych aktach wysokość refundacji była prawidłowa.
Kwoty refundacji były określane prawidłowo, stosownie do
dokumentacji przedkładanej przez pracodawcę, nie przekraczały
ustawowych limitów.
Prace interwencyjne w PUP Kłobuck w badanym okresie trwały do 9
miesięcy, z czego refundacja obejmowała do 6 miesięcy, w zależności
od daty jej rozpoczęcia zgodnie z umową podpisaną z pracodawcą.
Natomiast okres zatrudnienia po okresie refundacji zawsze wynosił 3
miesiące zgodnie z art. 51 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. PUP w Kłobucku w umowie o zatrudnienie
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych stosował zalecenie
dalszego zatrudnienia skierowanego(ych) bezrobotnego(ych) przez
okres co najmniej 30 dni.
W okresie objętym kontrolą Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku nie
realizował zapisu art. 51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia tj.
przyznania pracodawcy jednorazowej refundacji wynagrodzenia.
W badanych aktach pracodawcy, u których skierowani bezrobotni
wykonywali prace interwencyjne zawierali z nimi umowy o pracę,
a bezrobotni byli wyłączani z rejestru bezrobotnych.
Sprawdzono 1 umowę o organizację prac interwencyjnych, w której
nastąpił zwrot środków przez pracodawcę.
W ramach zawartej umowy skierowana przez PUP osoba bezrobotna
przerwała
zatrudnienie
rozwiązując
umowę
o
pracę
za
wypowiedzeniem. Urząd rozpoczął rekrutację na zwolnione stanowisko
pracy, jednakże pracodawca zrezygnował z zatrudnienia kolejnej osoby
na zwolnione stanowisko pracy i dokonał zwrotu w całości otrzymanej
refundacji kosztów wraz z odsetkami ustawowymi zgodnie z § 6 ust. 1
pkt a umowy o organizację prac interwencyjnych.
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Powyższa ocena szczegółowa wynika z przeprowadzonych czynności
kontrolnych w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości
w badanym obszarze.

C. Obszar kontroli:
Prawidłowość realizacji nadzoru Powiatowego Urzędu Pracy nad
organizacją prac interwencyjnych.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Dział Instrumentów Rynku Pracy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Monitoring zawartych umów o organizację prac interwencyjnych
dokonywany był w PUP w Kłobucku na bieżąco, poprzez analizę
składanych wniosków o refundację z tytułu zatrudnienia skierowanej
osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych oraz załączników
określonych w zawartej z organizatorem prac interwencyjnych umowie,
tj.: rozliczeń finansowych za dany miesiąc, kopii list obecności, kopii list
płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, kopii
ewentualnych zwolnień lekarskich oraz kopii deklaracji ZUS i dowodów
wpłaty. Nadzór realizowany był również poprzez stały kontakt
pracownika merytorycznego z pracodawcą, który zatrudniał
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, w formie bezpośrednich
kontaktów w Urzędzie lub rozmów telefonicznych.
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku nie przeprowadzał w 2016 r. wizyt
monitorujących u pracodawców.
Po zakończeniu okresu refundacji monitorowane było wywiązanie się
organizatora prac interwencyjnych z zobowiązania zatrudnienia przez
okres kolejnych trzech miesięcy. Celem potwierdzenia kontynuacji
zatrudnienia pracodawcy zobowiązani byli do przedkładania w PUP
imiennych raportów ZUS RCA/RCX, RSA wraz z oświadczeniem
pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej przez okres wymagany
umową.
Powyższa ocena szczegółowa wynika z przeprowadzonych czynności
kontrolnych w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości
w badanym obszarze.
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IV Uwagi i zalecenia pokontrolne.

V Pouczenie.
Zgodnie z treścią art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy może zgłosić zastrzeżenia do niniejszego
wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

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

Otrzymują do wiadomości :
1. Adresat.
2. Wydział kontroli - w miejscu.
3. Aa.

