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ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
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I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości realizacji działań Powiatowego
Urzędu Pracy zmierzających do aktywizacji zawodowej osób
zarejestrowanych zgodnie z obowiązującą
ustawą z 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej,
43 – 300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 55.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Pan Leszek Stokłosa – Dyrektor PUP w Bielsku- Białej.

Okres objęty kontrolą:

od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.

Zespół kontrolerów nr
upoważnienia:
Paweł Krupa – zastępca Kierownika Oddziału - kierownik
zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia do kontroli:
PSIIIa.0030.49.2017 z dnia 24 października 2017 r.
Ewelina Załęska – inspektor wojewódzki – kontrolujący na
podstawie upoważnienia do kontroli:
PSIIIa.0030.48.2017 z dnia 24 października 2017 r.
Elżbieta Trapp – inspektor wojewódzki – kontrolujący na
podstawie upoważnienia do kontroli:
PSIIIa.0030.47.2017 z dnia 24 października 2017 r.

Termin kontroli:
w dniach: od 26 października do 3 listopada 2017 r.
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II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności.
Ocena ogólna:

Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdyż
stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie
przekraczały założonego dla kontroli progu istotności.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione w dalszej
części niniejszego Wystąpienia oceny szczegółowe.

Centrum Aktywizacji Zawodowej,
Dział Organizacyjno- Administracyjny,
Dział Rozliczeń Aktywnych Form.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W badanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej
działał zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego
Urzędu Pracy, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr ON0151/4175/10/PS Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia
19.10.2010 r., wprowadzonym Zarządzeniem Nr 15 Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 22.10.2010 r.
W kontrolowanej jednostce zadania w zakresie ustalenia profilu
pomocy, opracowania, realizacji i modyfikacji Indywidualnych
Planów Działań oraz w zakresie aktywizacji zawodowej osób
zarejestrowanych, objęte kontrolą realizowane były w Centrum
Aktywizacji Zawodowej, kierowanym przez Panią Elżbieta
Pawlus, w którego skład wchodzą dwa referaty, Referat
Pośrednictwa i Instrumentów Rynku Pracy – kierownik Wioletta
Kobędza, Referat Poradnictwa i Szkoleń – kierownik Izabela
Dziergas-Jaśkowiec oraz w Dziale Rozliczeń Aktywnych Form –
Kierownik Pani Sylwia Wyroba oraz Filii PUP w CzechowicachDziedzicach, którego Kierownikiem jest Pani Agnieszka Kleszcz.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej według stanu na
dzień 31.10.2016r. zarejestrowanych było 6484 osób
bezrobotnych oraz 97 osób poszukujących pracy. Według stanu
na dzień 30.09.2017 r. liczba osób bezrobotnych wyniosła 5305
oraz 82 osoby poszukujące pracy.
Wybrano 60
akt obejmujących dokumentację osoby
zarejestrowanej, 59 osób bezrobotnych oraz 1 osoba
poszukująca pracy, przy czym wyznacznikiem w wyborze były
działania aktywizacyjne w badanym okresie (01.11.2016 r. –
30.09.2017 r.). Próba badawcza została wylosowana na
zasadzie doboru losowego systematycznego, co 200 osoba
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z przygotowanego rejestru 13748 osób zarejestrowanych lub
rejestrujących się w okresie od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
Wykonywanie zadań związanych z aktywizacją zawodową osób
zarejestrowanych podczas kontroli w dniach 6-11.04.2016 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej, dotyczące
okresu od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. zostało ocenione
negatywnie. W związku z tym kontrola obejmuje realizację
zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego
w Wystąpieniu pokontrolnym PSIIIa.862.11.2016 z dnia
10.10.2016 r.
Kontroli poddano działania PUP w stosunku do wybranych osób
zarejestrowanych pod kątem zgodności z obowiązującymi aktami
prawnymi tj. ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz innymi stosowanymi aktami wykonawczymi.
W PUP w Bielsku-Białej według stanu na 31.10.2016 r. ustalono:
I profil pomocy - 223 osoby,
II profil pomocy - 3716 osób,
III profil pomocy dla - 1892 osób,
bez profilu 653 - osoby.
Według stanu na dzień 30.09.2017 r. ustalono:
I profil pomocy - 152 osoby,
II profil pomocy - 2905 osób,
III profil pomocy dla - 1449 osób,
bez profilu - 799 osób.
Z informacji organizacyjno-kadrowej sporządzonej przez Panią
Lucynę
Wójcik
Kierownika
Działu
OrganizacyjnoAdministracyjnego, wynika, że osoby bez profilu oznaczają osoby
zarejestrowane, które mają wyznaczony późniejszy termin do
profilowania.
Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę przedstawionych
danych
statystycznych,
informacji,
dokumentów,
kopii
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz
wyjaśnień złożonych przez Panią Elżbietę Pawlus Kierownika
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Panią Lucynę Wójcik
Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego oraz Panią
Monikę Niedźwiedź Starszego Statystyka.
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III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze
wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.
A. Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników PUP w Bielsku-Białej
realizujących zadania w ramach Centrum Aktywizacji
Zawodowej.
Wykonanie
pozytywnie.

zadań

w

kontrolowanym

zakresie

oceniam

Dział Organizacyjno- Administracyjny.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 667), minimalna liczba pracowników świadczących usługi
rynku pracy i pełniących funkcję doradcy klienta w pełnym
wymiarze czasu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w BielskuBiałej w 2016 r. powinna wynosić 33,05. Stan zatrudnienia wg.
stanu na dzień 01.11.2016 r. wyniósł 38 osób, w przeliczeniu na
pełny etat 37,05. W 2017 r. liczba pracowników powinna wynieść
33,21. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat w dniu
30.09.2017 r. wyniósł 38 osób. Tym samym został spełniony
wymóg ilościowy określony w ww. rozporządzeniu oraz zalecenia
pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego nr PSIIIa.862.11.2016
z dnia 10 października 2016 r.
W trakcie kontroli zbadano wybrane dokumenty z akt osobowych
pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta
potwierdzające spełnienie warunków w zakresie zatrudnienia.
Z wyjaśnień Pani Lucyny Wójcik Kierownika Działu
Organizacyjno – Administracyjnego złożonych w dniu
27.10.2017r. wynika, że „w celu dostosowania ilości doradców
klienta do wyliczonego wskaźnika, Urząd podjął działania
wewnętrzne podejmując czynności zarządczo – organizacyjne
uwarunkowane możliwościami faktycznymi i prawnymi. W
ramach tych czynności dokonano powierzenia funkcji doradcy
klienta wszystkim tym osobom, które spełniały wymogi ustawowe
pod kątem ich kwalifikacji, doświadczenia i stażu pracy.
Uwzględniając fakt, iż funkcję doradcy klienta można powierzyć
osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje i są zatrudnione na
stanowiskach: pośrednik pracy, doradcy zawodowego,
specjalisty ds. szkoleń, specjalista ds. programów, a nowo
zatrudnionym osobom na stanowiskach pracy: pośrednik pracy –

6
stażysta, doradcy zawodowego – stażysty, specjalisty ds.
szkoleń – stażysty, specjalista ds. programów – stażysta po co
najmniej rocznym stażu pracy i uzyskaniu niezbędnego
doświadczenia.”

B. Obszar kontroli:
Prawidłowość stosowania i sporządzania Indywidualnych Planów
Działania przy aktywizacji osób zarejestrowanych w PUP.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Celem przeprowadzonych czynności kontrolnych było
sprawdzenie zgodności działania pracowników PUP z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktami
wykonawczymi obowiązującymi w badanym okresie oraz
sposób wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli nr
PSIIIa.862.11.2016.
Kontroli poddano 60 akt obejmujących dokumentację osoby
zarejestrowanej, 59 osób bezrobotnych oraz 1 osoba
poszukującej pracy.
Ustalono co następuje:
1) Obowiązek profilowania.
Na podstawie akt
bezrobotnych pobranych do kontroli
stwierdzono, że na dzień 01.11.2016 r. w 57 przypadkach
zrealizowano obowiązek wynikający z art. 33 ust. 2b ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczący
profilowania:
- w 4 przypadkach ustalono I profil pomocy,
- w 39 przypadkach ustalono II profil pomocy,
- w 14 przypadkach ustalono III profil pomocy.
W 2 przypadkach osób bezrobotnych (nr bezrobotnego 109927,
1022472) nie został ustalony profil pomocy ze względu na
wcześniejszą utratę statusu osoby bezrobotnej. W przypadku
1 osoby poszukującej pracy ( nr 47912) nie ma obowiązku
profilowania.
Profilowanie pomocy prowadzone było przez pracowników
CAZ, którym powierzono funkcję doradcy klienta.
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2) Obowiązek sporządzenia IPD w terminie 60 dni od
profilowania.
W 36 przypadkach osób bezrobotnych sporządzono IPD
zgodnie z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia (…)
w terminie 60 dni.
W 13 przypadkach osób bezrobotnych (nr 83756, 42200,
44961, 53306, 56437, 73185, 20100317002, 20010621005,
20101207001, 109927, 1022472, 20150728001, 20160812001)
stwierdzono brak IPD ze względu na podjęcie zatrudnienia,
wniosek bezrobotnego o wyrejestrowanie, niestawiennictwo
w wyznaczonym terminie w celu profilowania lub sporządzenia
IPD oraz dopiero wyznaczony termin sporządzenia IPD.
W 10 przypadkach osób bezrobotnych stwierdzono co
następuje:
- bezrobotny nr 86016 – ustalenie III profilu 08.10.2014 r. ,
zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński w okresie od
20.04.2015 r do 31.03.2016 r., potwierdzenie gotowości do
pracy 01.04.2016 r., sporządzenie IPD 29.09.2016 r.;
- bezrobotny nr 97721 – ustalenie III profilu 26.06.2014 r.,
sporządzenie IPD 29.03.2016 r.;
- bezrobotny nr 1014466 - ustalenie III profilu 21.08.2014 r.,
wyznaczony termin sporządzenia IPD 18.11.2016 r., nie stawił
się – wyrejestrowany;
- bezrobotny nr 36180 – ustalenie III profilu 05.06.2014 r.,
sporządzenie IPD 19.01.2015 r.;
- bezrobotny nr 60121 – ustalenie III profilu 03.06.2016 r.,
sporządzenie IPD 17.10.2016 r.;
- bezrobotny nr 69356 – ustalenie II profilu 11.09.2014 r.,
sporządzenie IPD 16.12.2016 r.;
- bezrobotny nr 13200 – ustalenie III profilu 03.07.2014 r.,
sporządzenie IPD 19.10.2016 r.;
- bezrobotny nr 16191 – ustalenie III profilu 26.06.2014 r.,
sporządzenie IPD 22.01.2015 r.;
- bezrobotny nr 21829 – ustalenie III profilu 03.07.2014 r.,
sporządzenie IPD 19.01.2015 r.;
- bezrobotny nr 116618 – ustalenie III profilu 29.12.2015 r.,
sporządzenie IPD 18.10.2016 r.;
W w/w przypadkach IPD zostało sporządzone przed 1 listopada
2016 r. tj. początkiem badanego okresu. Mimo stwierdzenia
przekroczenia ustawowego terminu do sporządzenia IPD tj. 60
dni od profilowania, nieprawidłowości nie mają wpływu na
ocenę badanego obszaru.
3) Obowiązek nadzoru i realizacji IPD.
Skontrolowano obowiązek wynikający z § 8 ust. 1
rozporządzenia MPiPS z 14 maja 2014 r. w sprawie
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profilowania pomocy dla bezrobotnego, który stanowi, że urząd
pracy w okresie realizacji IPD, co najmniej raz na 60 dni
kontaktuje się z bezrobotnym, w celu monitorowania sytuacji
i postępów w realizacji działań ujętych w IPD.
W trakcie kontroli stwierdzono, że PUP w Bielsku – Białej w 50
z 60 badanych aktach utrzymywał kontakt z osobami
zarejestrowanymi zachowując termin 60 dni. Kontakt
realizowany jest zgodnie z informacją dot. ustalenia formy
kontaktu dla osoby zarejestrowanej tj. w formie spotkania lub
rozmowy telefonicznej.
Natomiast w 10 z 60 badanych aktach ustalono, że nastąpiło
przekroczenie powyższego terminu:
a) bezrobotny nr 86016 – 01.04.2016 r. potwierdzenie
gotowości po urlopie macierzyńskim (20.04.2015 r. –
31.03.2016 r.), następny kontakt 29.09.2016 r. utworzono IPD
i objęto indywidualną informacja zawodową;
b) bezrobotny nr 97721 - 19.04.2016 r. wizyta w celu wydania
skierowania do ZDA. Odstąpiono od wydania skierowania
i zapisano na listę rezerwową. Następny kontakt 27.12.2016 r.
wezwanie w celu monitorowania IPD;
c) bezrobotny nr 99638 – 17.05.2016 r. utworzono IPD,
następny kontakt 17.11.2016 r. kontakt telefoniczny w celu
monitorowania IPD;
d) bezrobotny nr 36180 – 19.01.2015 r. utworzono IPD,
propozycja skierowania do ZDA. Odstąpiono od wydania
skierowania. Następny kontakt 14.04.2016 r. wydano
skierowanie do ZDA i rozpoczęcie aktywizacji od 19.05.2016 r.
do 31.05.2017 r.;
e) bezrobotny nr 63376 – 01.02.2016 r. utworzono IPD,
05.09.2016 r. bezrobotna wysłała drogą mailową informacje
o braku gotowości do podjęcia pracy w okresie od 5 do
7.09.2016 r., 07.09.2016 r. zgłosiła gotowość do podjęcia
pracy. 16.09.2016 r. udzielono indywidualnej informacji
zawodowej oraz ustalono nowy profil pomocy na prośbę
bezrobotnego w związku ze zmianą sytuacji zawodowej;
f) bezrobotny nr 16191 - 22.01.2015 r. utworzono IPD,
propozycja skierowania do ZDA. Odstąpiono od wydania
skierowania. Następny kontakt 14.04.2016 r. wydano
skierowanie do ZDA;
g) bezrobotny nr 21829 - 19.01.2015 r. utworzono IPD,
propozycja skierowania do ZDA. Odstąpiono od wydania
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skierowania. Następny
skierowanie do ZDA;

kontakt

14.04.2016

r.

wydano

h) bezrobotny nr 28489 – 08.12.2015 r. utworzono IPD,
następny kontakt 08.04.2016 r. telefoniczny monitoring
realizacji IPD;
i) bezrobotny nr 108571 – 22.10.2015 r. monitorowanie
telefoniczne IPD, następny kontakt 01.04.2016 r. wizyta w PUP
w ramach obowiązkowego terminu, objęcie indywidualną
informacją zawodową. Następny kontakt 03.10.2016 r. wizyta
w PUP w ramach obowiązkowego terminu stawiennictwa
i objęcie usługą pośrednictwa pracy.
j) bezrobotny nr 117454 – 11.07.2016 r. wizyta w PUP
w ramach obowiązkowego terminu i utworzenie IPD. Następny
kontakt 15.11.2016 r. monitoring telefoniczny realizacji IPD.
Do oceny badanego obszaru brane są przypadki, które
obejmują badany okres tj.: b, c, j.
W ww. 3 przypadkach (b, c, j) PUP nie podejmował kontaktu
z bezrobotnym co jest niezgodne z art. 33 ust. 3 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji
oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.
U. z 2014 r., poz. 667).
W dniu 2 listopada 2017 r. Pani Elżbieta Pawlus Kierownik
Centrum Aktywizacji Zawodowej złożyła wyjaśnienia dotyczące
monitoringu realizacji IPD, w których oświadczyła „(…)
Informacja o formie i częstotliwości kontaktów ustalana jest
wspólnie z bezrobotnym przy tworzeniu IPD, a informacja
w tym zakresie znajduje swoje odzwierciedlenie w IPD
(nowotworzone w okresie pokontrolnym). We wcześniej
tworzonych IPD nie ma takiego zapisu, jednakże monitoring
jest realizowany na zasadach i w terminach wynikających
z przepisów prawa i odnotowanych w karcie monitoringu IPD
w przypadku kontaktów telefonicznych, karcie rejestracyjnej
w przypadku wizyt osobistych oraz systemie Syriusz (…).”
„(…) W związku ze zmniejszającą się ilością osób
bezrobotnych, w tym przypadających na jednego doradcę
klienta w PUP Bielsko-Biała (aktualnie 350 osób), w CAZ trwa
proces zmierzający do objęcia większości obsługiwanych
klientów obowiązkowymi terminami stawiennictwa w PUP
w celu monitorowania IPD. Jednakże w stosunku do osób
zamieszkałych w odległych miejscowościach, zwłaszcza
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z utrudnionym i kosztownym dojazdem do Urzędu, doradcy
klienta nadal będą w kontaktach monitorujących IPD
wykorzystywać systemy teleinformatyczne jako najbardziej
odpowiadające klientom PUP. Oznacza to jednocześnie, iż
w sytuacji posiadania przez Urząd odpowiedniej oferty pracy
lub innej formy pomocy, osoby takie będą wzywane do Urzędu
w celu osobistego stawiennictwa, tak jak odbywa się to
obecnie.”
4) Elementy IPD
Zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy o promocji (…) IPD zawiera
m.in. planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta
lub innym pracownikiem urzędu oraz działania planowane do
samodzielnej
realizacji przez bezrobotnego w celu
poszukiwania pracy. W badanych aktach IPD przygotowano dla
44 osób (pozostałe osoby z próby badawczej nie posiadały IPD
ze względu na utratę statusu osoby bezrobotnej przed
przygotowaniem IPD lub były przed wyznaczonym terminem do
realizacji ustawowego obowiązku przygotowania IPD). Dla ww.
liczby osób bezrobotnych przygotowano w sumie 56 IPD
z czego 33 w okresie badanym. Pozostałe 23 IPD
przygotowane były przed okresem badanym jednakże okres
realizacji IPD obowiązywał w okresie badanym.
W trakcie kontroli ustalono, że w ramach ww. 33 IPD, 3 zostały
sporządzone prawidłowo i zawierały elementy wymienione
w art. 34a ust. 2, pozostałe 30 nie zawierały wymagań
ustawowych. Skontrolowane Indywidualne Plany Działania
potwierdzają jedynie ogólne formułowanie działań przypisanych
do profilu pomocy. Stwierdzono brak przejrzystego
wyszczególnienia elementów IPD, określonych w art. 34 a ust.
2 tj. planowanych terminów realizacji poszczególnych działań
oraz formy, planowanej liczby i terminów kontaktów z doradcą
klienta lub innym pracownikiem. Terminem realizacji działań jest
ostatni dzień obowiązywania IPD. Z zapisów stosowanych
w praktyce w Urzędzie wynika, że nie odnotowywane są
planowane terminy określonych działań.
W przypadku 23 IPD utworzonych przed okresem badanym
stwierdzono 13 przygotowanych prawidłowo, 10 niezgodnie
z elementami wymienionymi w ustawie.
W wyniku przeglądu akt bezrobotnego ustalono, iż zdarzają się
przypadki niejasnych i nieczytelnych zapisów dotyczących
kontaktów z bezrobotnymi, odnotowane w nie chronologicznej
kolejności zdarzeń.
Pani Elżbieta Pawlus Kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej złożyła informacje w sprawie realizacji zaleceń
pokontrolnych dotyczących IPD.
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Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:
Pan Leszek Stokłosa - Dyrektor PUP.
C. Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W dniu 2 listopada 2017 r. przedstawiono zespołowi
kontrolującemu zestawienie statystyczne za okres badany
01.11.2016 r. do 30.09.2017 r. dotyczące działań
aktywizacyjnych. Zestawienie przedstawia się następująco:
1) Wolne miejsca pracy.
Tabela 1. Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej w
okresie
01.11.2016-30.09.2017 r.
Wolne miejsca pracy
niesubsydiowanej
subsydiowanej
w tym staży
12931
1172
492
Źródło: Dane pozyskane ze sprawozdań MRPIPS-01.

Razem
14103

2) Skierowania na prace.
W ramach działań aktywizacyjnych wydano 2292 skierowania do pracy oraz na inne formy
pomocy. Liczba wydanych skierowań ze względu na poszczególne oferty kształtowała się
następująco:

Tabela 2. Liczba wydanych skierowań na poszczególne oferty pracy w okresie 01.11.2016 –
30.09.2017.
Rodzaj oferty

Liczba wydanych

Liczba pozytywnie

12

Oferty pozyskane w drodze refundacji kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Oferty na prace interwencyjne
Oferty
pozyskane
w
ramach
refundacji
wynagrodzenia, nagród i składek ZUS dla
bezrobotnych do 30 roku życia
Oferty na roboty publiczne
Oferty z PFRON
Oferty na prace społecznie użyteczne
Oferty stażowe
Oferty niesubsydiowane
Razem
Źródło: Dane pozyskane z systemu Syriusz std.

skierowań

zakończonych skierowań

219

117*

194

95*

228

93*

284
21
105
666
575
2292

188*
5
93**
420
66
1077

221 osób odmówiło przyjęcia ofert pracy subsydiowanych i niesubsydiowanych, w tym: 189
skierowań do pracy, 32 skierowań na staż.

3) Wykaz umów zawartych w poszczególnych formach w badanym okresie.
Tabela 3. Liczba podjęć poszczególnych form wsparcia w okresie 01.11.2016 -30.09.2017r. według
profili oraz źródła finansowania umowy.

Forma wsparcia
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Dotacja na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Bon na zasiedlenie
Refundacja kosztów wyposażenia
i doposażenia stanowiska pracy
Refundacja pracodawcy lub
przedsiębiorcy przez okres 12
miesięcy części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody i składki na
ubezpieczenie społeczne
skierowanych bezrobotnych do
30 roku życia
Szkolenia
Staż
Prace społecznie użyteczne

Liczba
podpisanych
umów/
porozumień
91
56

Liczba
podjęć
aktywnych
form
93
191*

238

Profil pomocy
I

II

-

224

10

FP

EFS

93
191

16
191

77
-

19

205

108

116

12

-

12

12

-

44

114

-

114

53

61

34

88*

-

88

88

-

123
421***
92**

1
-

122
421
92

94
172
92

29
249
-

20 1338

826

532

81
381***
4 porozumienia
939 umów w
Razem
tym 4
porozumienia
Źródło: Dane pozyskane ze sprawozdań MRPIPS-01.

1358

III

Źródło
finansowania
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* Różnice mogą wynikać z faktu, iż skierowanie zostało wydane w okresie kontrolowanym
natomiast nie zostało jeszcze utworzone zdarzenie wyrejestrowujące, przez co osoba nie została
jeszcze wykazana w MRPIPS.
** Różnice mogą wynikać z faktu, iż skierowanie zostało wydane przed okresem kontrolnym,
natomiast zdarzenie ma datę w zdarzeniach i statusach z okresu kontrolnego, przez co osoba
została wykazana w sprawozdaniu MRPIPS.
***Różnice mogą wynikać z faktu, iż część umów została zawarta przed okresem kontrolnym,
natomiast osoby zostały skierowane i rozpoczęły formę w okresie kontrolnym.

Forma wsparcia

Liczba podpisanych umów

Umowy o egzamin
Studia podyplomowe

5
12

4) Działania Inne podjęte przez PUP w badanym okresie ujęte w sprawozdaniu
MRPiPS-01:
- 88 osób wyłączonych na podjęcie pracy w ramach refundacji wynagrodzenia, nagród
i składek ZUS dla bezrobotnych do 30-ego roku życia,
- 6 osób wyłączonych na podjęcie pracy w ramach środków PFRON,
- 30 osób wyłączonych na rozpoczęcie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
Łącznie 124 osoby wyłączone z innych powodów.
5) Działania zlecone:
- wydane skierowania na ZDA – 158,
- wyłączenia ZDA - 149.
6) Porady zawodowe grupowe oraz indywidualne, informacje grupowe indywidualne.
352 osoby rozpoczęły porady indywidualne, przy czym przeprowadzono 542 rozmowy
doradcze. W 59 poradach grupowych uczestniczyło 171 osób (skierowanych na porady
grupowe było 251 osób). 2862 osoby uczestniczyły w indywidualnej informacji zawodowej,
natomiast w 154 grupowych informacjach zawodowych uczestniczyło 638 osób
(skierowanych było 1044).
7) Giełdy pracy i spotkania informacyjne z pracodawcami.

15

Liczba wolnych
miejsc pracy
334

Liczba uczestników
spotkania
67

W tym
zatrudnionych
6

10

69

45

4

Liczba spotkań
Giełda pracy
Spotkania
informacyjne
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Na giełdę wezwano 133 osoby bezrobotne, z czego 67 zgłosiło się na wezwanie.
Na podstawie 60 losowo wybranych akt, zespół kontrolny
stwierdził, że osobom zarejestrowanym zaproponowano
następujące formy wsparcia:
I profil: brak form wsparcia.
II profil:
- indywidualna informacja zawodowa – 6 osób,
- indywidualna porada zawodowa – 4 porady dla 2 osób, w tym
1 ze skierowaniem do Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej (WUP),
- grupowa informacja zawodowa – 2 osoby,
- usługa pośrednictwa pracy – sprawdzenie ofert pracy w bazie
– 2 osoby,
- propozycja pracy – wydano 7 skierowań pięciu osobom,
w tym: 4 odmowy przyjęcia pracy co skutkowało utratą statusu,
3 odmowy pracodawcy;
- aktywizacja w ramach
1 skierowanie dla 1 osoby,

działań

zleconych

–

wydano

- roboty publiczne – wydano 4 skierowania dla trzech osób,
w tym: 1 osoba podjęła pracę w ramach robót publicznych,
1 osoba nie stawiła się na wyznaczony termin zwrotu
skierowania co skutkowało utratą statusu;
- staż – wydano 6 skierowań dla czterech osób, w tym: 1 osoba
przerwała staż co skutkowało utrata statusu, 1 osoba odmówiła
propozycji stażu (odmowa uzasadniona), 1 umowa rozwiązana
na wniosek organizatora;
- działalność gospodarcza – złożono 1 wniosek, zaopiniowano
pozytywnie.
III profil:
- indywidualna informacja zawodowa – 3 osoby,
- indywidualna porada zawodowa – 2 porady dla 2 osób, w tym
2 ze skierowaniem do Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej (WUP),
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- aktywizacja w ramach działań zleconych - wydano
6 skierowań dla 4 osób, w tym: 2 osoby podjęły zatrudnienie po
tej formie,
- usługa pośrednictwa pracy – sprawdzenie ofert pracy w bazie
– 1 osoba.

Ustalono również w trakcie czynności kontrolnych, że na 60
osób wylosowanych do kontroli:
- 15 osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
z własnej inicjatywy (w tym 1 osoba dwa razy – podwójna
rejestracja),
- 4 osoby złożyły 5 wniosków o pozbawienie statusu osoby
bezrobotnej,
- 12 osób utraciło status osoby bezrobotnej z powodu
niestawiennictwa w wyznaczonym terminie,
- 1 osoba utraciła status w związku z przejściem na emeryturę,
1 osoba z powodu przejścia na świadczenia przedemerytalne,
- 1 osoba utraciła status w związku z niepodjęciem innej formy
pomocy po skierowaniu z PUP (stawiennictwo w CIiPKZ).
4 osobom z ustalonym I profilem pomocy objętych próbą
kontroli nie zaproponowano żadnych działań aktywizacyjnych.
Natomiast dla 39 osób z ustalonym II profilem pomocy oraz 14
osób z ustalonym III profilem aktywizacja realizowana była
poprzez usługi i instrumenty rynku pracy właściwe dla tego
profilu pomocy. Jednakże kontrola pokazała niewielką
skuteczność
działań
aktywizacyjnych,
mierzoną
uzyskaniem stałego zatrudnienia. Na 60 osób objętych próbą
kontroli tylko 1 osoba uzyskała zatrudnienie w ramach robót
publicznych, a 2 osoby po ZDA zostały zatrudnione na
podstawie umów krótkoterminowych i ponownie wróciły do
rejestru PUP.
Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:
Pan Leszek Stokłosa - Dyrektor PUP.
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IV Uwagi i zalecenia pokontrolne.
Zalecenia pokontrolne:

Obszar kontroli B:

W przedmiotowym obszarze w związku z wyżej opisanymi
nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
zalecam:
- bezwarunkowo przestrzegania terminów wizyt i/lub innych
form kontaktu z osobą bezrobotną z każdego ustalonego profilu
pomocy w terminie nieprzekraczającym raz na 60 dni zgodnie
z § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie profilowania.
Termin realizacji:
niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.
- przygotowując Indywidualny Plan Działania należy uwzględnić
tylko te formy pomocy, które przypisane są do konkretnego
profilu, tym samym zwiększyć
indywidualizację działań
możliwych do zastosowania przez PUP.
Termin realizacji:
niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.
- przygotowanie IPD z uwzględnieniem wszystkich elementów
określonych w art. 34 a ust. 2 pkt 1-5 ustawy o promocji
zatrudnienia, aby oferowana pomoc stanowiła starannie
zaplanowane, kompleksowe działania podejmowane przez obie
strony przystępujące do realizacji IPD, zmierzające do zmiany
sytuacji społeczno-zawodowej osoby objętej IPD.
Termin realizacji:
niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.
- zwiększenie staranności w prowadzeniu dokumentacji, gdyż
systematyczne, dokładne, rzetelne i czytelne odnotowywanie
wszystkich zdarzeń, dotyczących przygotowania i realizacji IPD,
stanowi ważny czynnik mających wpływ na planowanie
skutecznych działań przyczyniających się do szybkiego powrotu
lub wejścia na rynek pracy osób objętych pomocą Urzędu.
Prowadzenie dokumentacji zawierającej wszystkie zapisy
narastająco od momentu rejestracji w PUP do momentu
wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych w sposób
czytelny i przejrzysty.
Termin realizacji:
niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.
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Obszar kontroli C:

W przedmiotowym obszarze w związku z wyżej opisanymi
nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
zalecam:
- prowadzenie
efektywnych
działań
aktywizacyjnych
z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy
z dostosowaniem ich do potrzeb konkretnego bezrobotnego tj.
właściwe adresowanie pomocy, poprzez profilowanie,
monitorowanie procesu poszukiwania pracy czy realizację IPD.
Możliwie pełne wykorzystanie usług i instrumentów, którym
dysponuje Urząd w ramach katalogu form pomocy przypisanych
do konkretnego profilu.
Termin realizacji:
niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

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.
W przypadku braku zastrzeżeń, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę
powiadomić Wojewodę Śląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.
Zgodnie z treścią art. 115 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń
wojewody, o których mowa w art. 113 - podlega karze pieniężnej w wysokości do 6000
złotych.

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

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

