WOJE WO DA Ś LĄ S K I

Katowice,

15 maja 2018 r.
PSIIIa.862.1.1.2018

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

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

Zakres kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania
środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu
Szkoleniowego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Jednostka kontrolowana:

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach,
43 – 100 Tychy, ul. Budowalnych 59.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Pani Katarzyna Ptak – Dyrektor PUP w Tychach.

Okres objęty kontrolą:

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zespół kontrolerów nr
upoważnienia:
Elżbieta Trapp – inspektor wojewódzki – kierownik
zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli
znak: Nr PSIIIa.0030.1.2018 z dnia 23.01.2018 r.

Ewelina Załęska – inspektor

wojewódzki – kontrolujący,
na podstawie upoważnienia do kontroli znak:
Nr PSIIIa.0030.2.2018 z dnia 23.01.2018 r.

Termin kontroli:

w dniach od 25 do 30 stycznia 2018 r.
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II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności.
Ocena ogólna:
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie gdyż wszystkie istotne aspekty kontrolowanej
działalności były prowadzone prawidłowo.
Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona w dalszej
części niniejszego Wystąpienia ocena szczegółowa.
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy,
Dział Finansowo – Księgowy.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w 2017 r. działał
w oparciu o Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu
Pracy w Tychach przyjęty Zarządzeniem nr 0050/211/14
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17.06.2014 r., a także
w oparciu o Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
nadany Uchwałą Nr 0150/XXXII/716/09 Rady Miasta Tychy
z dnia 25.06.2009 r.
W badanym okresie zadania z zakresu KFS realizowane były
w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Referacie Instrumentów
i Programów Rynku Pracy, którego kierownikiem jest Pani
Joanna Zapert-Otręba.
Ww. zadania realizowała Pani Agnieszka Grabowska-Hanslik –
specjalista ds. programów – doradca klienta
Zadania związane ze stroną finansową KFS realizowano
w Dziale Finansowo-Księgowym, nadzorowanym przez Główną
Księgową Panią Katarzynę Pachół.
Ww. zadania realizowały:
Pani Mariola Borowczyk – referent,
Pani Barbara Domino – starszy specjalista.
Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań związanych
z realizacją KFS w planie finansowym wyniosły 1.444.800,00 zł ,
w tym:
1.132.900,00 zł (decyzja finansowa - limit),
311.900,00 zł (decyzja finansowa - rezerwa).
Środki KFS wydatkowano w kwocie 1.111.536,52 zł, w tym:
Limit podstawowy – 988.548,92 zł,
Rezerwa KFS – 122.987,60 zł.
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Niewykorzystane środki finansowe KFS w 2017 r. pozostały na
rachunku
bankowym
Funduszu
Pracy
jako
osad
z przeznaczeniem na pokrycie w kolejnym roku budżetowym
wydatków obligatoryjnych.
Powyższą ocenę uzasadniają poniższe ustalenia, poczynione
w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej stosowania
instrumentu wspierającego kształcenie ustawiczne czyli
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze
wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.
A. Obszar kontroli:
Realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków
z Funduszu Pracy na realizację KFS w 2017 r. jako instrumentu
wspierającego kształcenie ustawiczne.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań
pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

w

kontrolowanym

obszarze

oceniam

Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy,
Dział Finansowo – Księgowy.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków
z Funduszu Pracy na realizację KFS w 2017 r. jako instrumentu
wspierającego kształcenie ustawiczne.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach rozpatrywanie
wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców oraz podpisywanie umów odbywało się na
podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz.
645).
Ponadto PUP w Tychach wprowadził kryteria przyznawania
środków
na
kształcenie
ustawiczne
pracowników
i pracodawcy z KFS rozpatrując wnioski w ramach
podstawowego limitu oraz rezerwy KFS.
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Wnioski o przyznanie środków z podstawowego limitu KFS na
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy przyjmowane
były w terminach wskazanych w ogłoszeniach na stronie
internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP.
W 2017 r. dwukrotnie ogłaszano nabór wniosków w ramach
podstawowego limitu KFS tj. od 13 do 17 marca 2017 r. oraz od
10 do 14 lipca 2017 r. W ramach rezerwy KFS nabór wniosków
ogłoszony był w terminach od 2 do 13 października 2017 r. oraz
od 24 października do wyczerpania dostępnego limitu.
Urząd udostępnił na stronie internetowej druk wniosku
o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
zawierający dane wskazane w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia
wraz z załącznikami.
W 2017 r. do PUP w Tychach w ramach podstawowego limitu
środków KFS wpłynęło 239 wniosków o przyznanie środków na
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, z czego
119 rozpatrzono pozytywnie. 79 rozpatrzono pozytywnie pod
warunkiem poprawienia wniosków lub wygospodarowania
wolnych środków finansowych. 12 wniosków rozpatrzono
negatywnie, 4 wnioski zostały wycofane przez pracodawców, 4
wnioski nie podlegały ocenie ze względu na ich wpływ po
terminie ogłoszonym w naborze. 21 wniosków pozostawiono bez
rozpatrzenia zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia.
Z podstawowego limitu środków KFS podpisano 151 umów
w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie
ustawiczne 584 pracowników i 41 pracodawców oraz
sfinansowano 13 kierunków studiów podyplomowych.
W 2017 r. do PUP w Tychach w ramach rezerwy środków KFS
wpłynęło 29 wniosków o przyznanie środków na kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy. 17 wniosków rozpatrzono
pozytywnie, 6 rozpatrzono negatywnie, 2 wnioski zostały
wycofane przez pracodawców, 4 wnioski pozostawiono bez
rozpatrzenia zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia. Z rezerwy
środków KFS podpisano 17 umów w sprawie finansowania
działań obejmujących kształcenie ustawiczne 42 pracowników i 7
pracodawców. W ramach rezerwy sfinansowano 2 kierunki
studiów podyplomowych.
Wnioski
pracodawców
rozpatrywane
były
zgodnie
z kolejnością ich wpływu do Urzędu. Każdy wniosek poddawany
był ocenie formalnej dokonywanej przez pracownika Referatu
Instrumentów i Programów Rynku Pracy, a następnie opiniowany
pod względem merytorycznym przez Komisję ds. opiniowania
wniosków dotyczących finansowania działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
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Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 8/17 Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w dniu 24 marca 2017 r.
W przypadku gdy wnioski były wypełnione nieprawidłowo PUP
Tychy wyznaczał pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie
dłuższy niż 14 dni do ich poprawienia.
W przypadku niepoprawienia wniosków we wskazanym terminie
lub niedołączenia wymaganych załączników, PUP pozostawiał
wnioski bez rozpatrzenia.
Przy rozpatrywaniu wniosków PUP brał pod uwagę:
- zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami
wydatkowania środków KFS na dany rok,
- zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników
kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy,
- koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do
sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami
podobnych usług dostępnych na rynku,
- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych
usług kształcenia ustawicznego – PUP Tychy przy ocenie
wniosków brał pod uwagę czy instytucja szkoleniowa posiadała
ww. certyfikaty (wykazane we wniosku),
- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi
kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie, którego
prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
- plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte
kształceniem ustawicznym ze środków KFS – PUP Tychy przy
ocenie wniosków brał pod uwagę czy pracodawca posiadał
dalsze plany zatrudnienia osób wskazanych do kształcenia,
- plany, co do działania firmy w przyszłości (rozwój, zmiana lub
rozszerzenie profilu działalności itp.) w przypadku, gdy
pracodawca sam bierze udział w kształceniu PUP Tychy przy
ocenie wniosków brał pod uwagę czy pracodawca posiadał
dalsze plany rozwoju firmy,
- limit środków finansowych pozostających w dyspozycji PUP
Tychy
na
realizację
kształcenia
ustawicznego
w danym roku kalendarzowym,
- dotychczasową współpracę pracodawcy z urzędem, o ile miała
ona
miejsce
( a zwłaszcza
wywiązanie
się
z dotychczasowych umów).
Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany był protokół wraz
z załącznikami zawierającymi spisy wniosków podlegających
ocenie, rozpatrzonych pozytywnie oraz negatywnie.
Protokoły ostatecznie akceptował Dyrektor Urzędu.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku
pracodawca
był
informowany
w
formie
pisemnej
z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia
dokumentów.
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Informacja
o
zaopiniowanych
pozytywnie
wnioskach
przekazywana była do Działu Finansowo-Księgowego przez
Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy drogą mailową
z zapotrzebowaniem na określoną kwotę środków finansowych.
Niniejsze zapotrzebowanie przesyłane było do MRPiPS i do
WUP w Katowicach celem przekazania środków KFS na
rachunek bankowy Urzędu.
Badaniem kontrolnym objęto 20 losowo wybranych umów
w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
Ustalono, że wnioski o sfinansowanie ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców zostały złożone przez pracodawców
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Zapisy umów o finansowanie z KFS działań obejmujących
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców były zgodne
z przepisami § 7 rozporządzenia w sprawie przyznawania
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Płatności za poszczególne formy kształcenia dokonywane były
zgodnie z postanowieniem umowy. Na podstawie dostarczonej
kserokopii faktury pracownik Referatu Instrumentów i Programów
Rynku Pracy sporządzał informację o wysokości przysługującego
pracodawcy dofinansowania kształcenia ustawicznego oraz
przekazywał ją do Działu Księgowo-Finansowego. Po weryfikacji
dokumentu przekazywano go do akceptacji Dyrektorowi PUP,
a następnie dokonywano przelewu na konto pracodawcy
w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do urzędu.
W przypadku zgłaszania przez pracodawcę zmian w trakcie
realizacji umowy (najczęstsze powody to zmiany przesunięcie
terminu realizacji kształcenia, przesunięcie terminu rozliczenia
kształcenia, zmiana formy kształcenia lub zamierzonych kursów,
zmiana kwoty kształcenia lub liczby szkolonych osób), każde
takie zgłoszenie poddawane było opiniowaniu i w przypadku
zgody na proponowane zmiany sporządzany był aneks do
umowy.
Pracodawca w celu całkowitego rozliczenia kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy przedstawiał do PUP
w terminie 14 dni po zakończeniu poszczególnych działań:
- potwierdzenie dokonania płatności za kształcenie,
uwierzytelnione
kopie
lub
duplikaty
dokumentów
potwierdzających ukończenie kształcenia,
- zestawienie osób objętych działaniami finansowanymi
z KFS, w podziale na płeć, poziom wykształcenia i grupę

8
wiekową oraz z liczbą osób pracujących w szczególnych
warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze.
W ramach umów zawartych w 2017 r. 25 uległo
rozwiązaniu/anulowaniu w związku z brakiem realizacji
zamierzonych szkoleń, niewywiązaniem się z warunków umowy
przez pracodawców (niedostarczenie przed szkoleniem
harmonogramu szkolenia) lub pisemną prośbą pracodawcy
o rozwiązanie umowy.
Badaniem kontrolnym objęto 2 losowo wybrane wnioski
o
sfinansowanie
ze
środków
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców rozpatrzonych negatywnie oraz 3 losowo
wybrane wnioski pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia w statystyce są
traktowane jak wnioski rozpatrzone negatywnie. Wnioski
pozostawione bez rozpatrzenia to wnioski niekompletne.
Najczęstszym powodem negatywnego rozpatrzenia wniosków był
brak
zgodności
dofinansowywanych
działań
z priorytetami KFS na 2017 r.
W ramach umowy w sprawie sfinansowania działań
obejmujących
kształcenie
ustawiczne
pracowników
i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z §
1 pkt 18 pracodawca zobowiązany był do poinformowania
instytucji szkoleniowej o możliwości przeprowadzenia wizyty
monitorującej ze strony PUP.
W 2017 r. PUP Tychy przeprowadził 47 wizyt monitorujących
w trakcie szkoleń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Pracownik Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy
w trakcie realizacji umów sporządza notatkę służbową dotyczącą
sprawdzenia poprawności realizacji umowy.
Z notatki służbowej sporządzonej w dniu 30.01.2018 r. przez
Panią Agnieszkę Grabowską – Hanslik specjalistę ds.
programów, na potrzeby kontroli, wynika, że „w dniu podpisania
z PUP Tychy umowy w sprawie finansowania działań
obejmujących
kształcenie
ustawiczne
pracowników
i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca
jest informowany o konieczności przedłożenia do wglądu umowy
o pracę szkolonego pracownika oraz umowy określającej prawa
i obowiązki
pracownika
oraz
pracodawcy
związanej
z finansowaniem kształcenia ustawicznego. W trakcie realizacji
umowy (…) pracodawca przedkłada w PUP Tychy ww.
dokumenty, z czego każdorazowo sporządzana jest notatka
służbowa.”
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IV Uwagi i zalecenia pokontrolne.
Nie dotyczy.
V Pouczenie.
Nie dotyczy.

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

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

