WOJE WO DA Ś LĄ S K I

Katowice, 13 lipca 2018 r.
PSIIIa.862.1.5.2018

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

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

Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu
Pracy na dofinansowanie przyznawane osobom bezrobotnym na
podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą
ustawą z 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 Jastrzębiu-Zdroju,
44 – 335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 134.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Pan Andrzej Koba – Dyrektor PUP w Jastrzębiu-Zdroju.

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.0030.9.2018 z dnia 05.03.2018 r.
Ewelina Załęska – inspektor wojewódzki – kontrolujący,
na podstawie upoważnienia do kontroli znak:
Nr PSIIIa.0030.10.2018 z dnia 05.03.2018 r.

Termin kontroli:

w dniach od 8 do 13 marca 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:
Dział Promocji i Wsparcia Zatrudnienia,
Referat Finansowo - Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w badanym okresie
tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. działał na
podstawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego
Zarządzeniem
Prezydenta
Miasta
Jastrzębie-Zdrój
nr
Or.IV.0050.310.2014 z dnia 01.07.2014 r.
Zadania w zakresie przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, objęte
kontrolą, realizowane były w Centrum Aktywizacji Zawodowej,
w Dziale Promocji i Wsparcia Zatrudnienia, którym w badanym
okresie kierował Pan Zbigniew Holewik.
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy w terminie
od 01.07.2017 r. do 23.02.2018 r., Dyrektor PUP powierzył
pełnienie obowiązków Kierownika Działu Promocji i Wsparcia
Pani Beacie Szweda.
Merytorycznie realizacją zadań objętych kontrolą w badanym
okresie zajmowały się:
- Pani Michalina Gołowska – specjalista ds. programów, doradca
klienta;
- Pani Ilona Siwiec - specjalista ds. programów, doradca klienta.
W zakresie finansowym realizacja zadań dot. przyznawania
środków na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób
bezrobotnym zajmował się Referat Finansowo-Księgowy, którego
kierownikiem oraz Głównym Księgowym jest Pan Andrzej
Szostek. Zadaniami dot. wydatkowania środków zajmowała się
Pani Katarzyna Dobroś – starsza księgowa.
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Wysokość planu z przeznaczeniem na jednorazowe
dofinansowanie dla osób bezrobotnych środków na podjęcie
działalności gospodarczej w 2017 r. wyniosła 237.323,00 zł. PUP
wykorzystał całość zaplanowanych środków.
Badaniem w zakresie prawidłowości tej formy aktywizacji objęto:
- 12 akt spraw dotyczących przyznania środków na podjęcie
działalności gospodarczej (wszystkie finansowane w 2017 r.
z Funduszu Pracy),
- 3 wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej, które zostały rozpatrzone negatywnie

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze
wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.
A. Obszar kontroli:
Realizacja zadań związanych z przyznawaniem ze środków
Funduszu Pracy dofinansowania dla osób bezrobotnych na
podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 1 lipca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań
pozytywnie.

w

kontrolowanym

obszarze

oceniam

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Dział Promocji i Wsparcia Zatrudnienia,
Referat Finansowo - Księgowy.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W
Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
rozpatrywanie wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz podpisywanie umów odbywało się
na podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1065 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu
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środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1380).
Ponadto Dyrektor PUP wprowadził Regulamin w sprawie
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w JastrzębiuZdroju. W regulaminie ustalono warunki przyznawania środków,
procedurę oceny wniosków, dopuszczalne formy zabezpieczenia
środków, procedurę zawarcia i realizacji umowy w sprawie
przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Załącznikami do ww. regulaminu są wzór wniosku
bezrobotnego/absolwenta
CIS/
absolwenta
KIS/opiekuna
o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz
kryteria oceny i punktacje dotyczącą przyznania bezrobotnemu
dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
Zarządzeniem nr 6/2016 dnia 12.01.2016 r. zmienionym
Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 09.01.2017 r. powołał Komisję
ds. opiniowania wniosków w sprawie refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na
podjęcie działalności gospodarczej. Zarządzeniem nr 17/2017
z dnia 24.07.2017 r. uchylił w całości obowiązujące akty i powołał
Komisję ds. opiniowania wniosków w zakresie instrumentów
rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
Komisja obraduje w składzie co najmniej 3 członków. Jest
organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu powołanym do celów
rozpatrywania i wstępnego opiniowania wniosków.
Nabór wniosków o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jastrzębiu-Zdroju odbywał się w terminach: 16.01.2017
– 30.01.2017, 20.02.2017 – 06.03.2017, 03.04.2017 –
19.04.2017, 08.05.2017 – 22.05.2017, 12.06.2017 – 20.06.2017,
31.07.2017 – 08.08.2017, 28.08.2017 – 05.09.2017, 18.09.2017
– 26.09.2017, 30.10.2017 – 09.11.2017, 01.12.2017 –
07.12.2017.
Informacja o naborach zamieszczona była na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie
internetowej urzędu.
W 2017 r. do PUP wpłynęło 110 wniosków o dofinansowanie
podjęcia działalności gospodarczej, z czego 30 wniosków
rozpatrzono negatywnie.
W 1 przypadku wnioskodawca po złożeniu wniosku zrezygnował
z jego rozpatrzenia.
Spośród 79 wniosków rozpatrzonych pozytywnie:
- 2 osoby zrezygnowały z podpisania umowy,
- zawarto 12 umów w ramach środków Funduszu Pracy,
- zawarto 38 umów w ramach projektu POWER 1.1.1.,
- zawarto 27 umów w ramach RPO 7.2.
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Przestrzeganie warunków i trybu udzielania bezrobotnym
środków na podjęcie działalności gospodarczej zbadano na
podstawie dokumentacji dotyczącej 12 umów o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
Przed złożeniem wniosku bezrobotny odbywał wizytę u doradcy
klienta podczas której udzielana była informacja zawodowa
indywidualna dotycząca spełnienia warunków ustawowych,
regulaminowych oraz projektowych. Na kolejnej wizycie
u doradcy klienta odbywał się proces doradczy tj. ustalenie
zgodności z ustalonym profilem pomocy oraz Indywidualnym
Planem Działania. Następnie bezrobotny składał wniosek
o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w terminie
naboru wniosków. Wniosek trafiał do specjalisty ds. programów,
który przygotowywał kartę oceny wniosku. Wniosek był również
ponownie opiniowany przez doradcę klienta pod kątem oceny
samodzielności przedsięwzięcia, predyspozycji oraz motywacji
wnioskodawcy. W następnej kolejności wniosek był opiniowany
przez Komisję powołaną do tego celu. Do zadań komisji należało
sprawdzanie
wniosku
pod
względem
merytorycznym
i opiniowanie w oparciu o kryteria oceny i punktację zgodnie
z zał. nr 2 do Regulaminu. Sporządzana była karta oceny
wniosku bezrobotnego o dofinansowanie podjęcia działalności
gospodarczej.
Przy ocenie wniosku uwzględniane były następujące kryteria:
 stopień przygotowania planowanej działalności – wskazanie
nabywców produktów/usługi,
 wskazanie głównych konkurentów,
 kwalifikacje potrzebne do prowadzenia planowanej działalności,
 doświadczenie zawodowe potrzebne do prowadzenia
planowanej działalności,
 analiza finansowa przedsięwzięcia – ocena realności
prognozowanych przychodów oraz przewidywanych kosztów,
 miejsce prowadzenia działalności,
 całościowa ocena działalności – pomysł, realność powodzenia
w przyszłości i zapotrzebowanie na rynku, deklaracje
o współpracy z klientami, zleceniodawcami, przygotowanie
wniosku pod względem merytorycznym, opinia doradcy klienta.
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej mógł uzyskać maksymalnie 18
punktów. Uzyskanie punktacji na poziomie od 13 do 18
decydowało o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Po posiedzeniu komisji tworzony był protokół z prac komisji ds.
opiniowania wniosków, który trafiał do Dyrektora Urzędu.
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Dyrektor PUP decydował o ostatecznej akceptacji lub odmowie
przyjęcia wniosku.
Ustalono również, że kontrolowana dokumentacja posiadała
wymagane
rozporządzeniem
w
sprawie
dokonywania
z Funduszu Pracy (…) pisma do wnioskodawców z informacją
o sposobie rozpatrzenia wniosku z zachowaniem terminu 30 dni
od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku odmowy
zawierające uzasadnienie.
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju kierował
wnioskodawców ubiegających się o środki na podjęcie
działalności gospodarczej na szkolenie z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej.
Podstawą przyznania jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej była umowa cywilnoprawna zawarta
pisemnie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w JastrzębiuZdroju z wnioskodawcą.
W trakcie kontroli stwierdzono, że wniosek, załączniki,
oświadczenia oraz umowa w sprawie dofinansowania podjęcia
działalności gospodarczej zawierały wymagane przepisami
informacje z rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380).
W wyżej wymienionych dokumentach zawarto m.in.: podstawy
prawne i wymogi ustawowe dotyczące przyznawania środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kontrola wykazała, że osoby ubiegające się o przyznawanie
środków na podjęcie działalności gospodarczej posiadały status
osoby bezrobotnej, odpowiedni profil pomocy i na podstawie
Indywidualnego Planu Działania przyznawane były środki na
podjęcie działalności gospodarczej.
Zgodnie z regulaminem wnioskodawca zobowiązany był do
zawarcia umowy w sprawie dofinansowania działalności
gospodarczej w terminie 1 miesiąca od daty dostarczenia pisma
informującego o sposobie rozpatrzenia wniosku.
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju przekazywał
dofinansowanie na konto wnioskodawcy w dniu wskazanym
w umowie w terminie 7 dni od potwierdzenia dokonania wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej. W umowie zawarte było
zobowiązanie bezrobotnego do dokonania wpisu w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy.
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Wnioskodawca zobowiązany był do dostarczenia wyciągu
bankowego potwierdzającego datę otrzymania przyznanych
środków, który był podstawą wydania decyzji o utracie statusu
osoby bezrobotnej.
Kontrola wykazała, że zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby
bezrobotne traciły status bezrobotnego od dnia następnego, po
dniu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Beneficjent otrzymywał zaświadczenie o udzieleniu pomocy de
minimis.
Wnioskodawca zobowiązany był m.in. do:
- rozpoczęcia działalności gospodarczej w ustalonym terminie (za
dzień rozpoczęcia działalności przyjmowano datę wskazaną we
wpisie do CEiDG),
- wydatkowania otrzymanych środków w okresie 2 miesięcy od
dnia zawarcia umowy,
- złożenia rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz do
udokumentowania
poniesionych
wydatków
w terminie
2 miesięcy licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
- wydatkowania przekazanych środków zgodnie z zasadami
rzetelności i gospodarności z uwzględnieniem cen rynkowych,
- prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej
12 miesięcy;
- niepodejmowania zatrudnienia w okresie pierwszych 12
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
-

niezawieszania prowadzenia działalności gospodarczej
w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia,

- informowania PUP w formie pisemnej, w szczególności
o zmianie nazwisk, adresów zamieszkania, dowodów
osobistych, miejsc pracy poręczycieli lub innych danych,
- dostarczenia zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w terminie do 2 miesięcy od upływu 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej.
Beneficjenci przedkładali w PUP rozliczenia dofinansowania
otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia
działalności gospodarczej zgodnie ze szczegółową specyfikacją
zakupów, która zawierała zestawienie kwot wydatków od dnia
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zawarcia umowy o dofinasowanie na poszczególne towary
i usługi.
Wszystkie druki rozliczenia otrzymanych jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej zawierały daty
kancelaryjnego wpływu dokumentów do PUP co jednoznacznie
potwierdzało terminowość ich rozliczenia. W aktach znajdowały
się kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty
tj. faktury VAT, rachunki uproszczone, umowy cywilno-prawne
z potwierdzeniem zapłaty jeżeli płatność nie była dokonywana
gotówką.
Następnie Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju na
podstawie przedłożonych dokumentów dokonywał rozliczenia
dofinansowania
podpisanego
przez
wnioskodawcę
i zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
a specjalista ds. programów informował wnioskodawcę
o zakończeniu rozliczenia i obowiązku odbioru pozostawionych
na czas rozliczenia faktur.
Monitorowanie przebiegu realizacji umów o przyznanie środków
na podjęcie działalności gospodarczej realizowane w PUP
przebiegało kilku etapowo. W pierwszej kolejności weryfikowany
był wpis do CEiDG. Następnie monitoruje się prawidłowość
realizacji umowy poprzez dokonanie rozliczenia otrzymanych
środków
na
podjęcie
działalności
gospodarczej
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz informację
dotyczącą przysługującego prawa do obniżenia kwoty podatku
należnego
o
kwotę
podatku
naliczonego
zawartego
w wykazanych wydatkach lub prawa do zwrotu podatku
naliczonego. Kontrole dotacji prowadzone były z planem kontroli.
Z uwagi na ilość przeprowadzanych w PUP kontroli w pierwszej
kolejności prowadzone są kontrole umów finansowanych ze
środków unijnych. Wynika to z faktu, iż umowy te są finansowane
w pierwszej kolejności.
Po upływie 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
wnioskodawca
dostarcza,
zgodnie
z
zobowiązaniem
wynikającym z umowy, zaświadczenie z właściwego Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
oraz
Urzędu
Skarbowego
o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Po okresie prowadzenia przez 12 miesięcy działalności
gospodarczej beneficjent składa oświadczenie o wywiązaniu się
z warunków podpisanej umowy, niepodejmowaniu zatrudnienia
i niezawieszaniu prowadzonej działalności gospodarczej
w okresie trwania umowy. Ponownie dostarczane jest również
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu
Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej.
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Sprawdzono 3 akta negatywnie rozpatrzonych wniosków
o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez
osobę bezrobotną.
PUP w Jastrzębiu-Zdroju w terminie jednego miesiąca
informował pisemnie bezrobotnego o negatywnym rozpatrzeniu
wniosku, podając przyczyny jego rozpatrzenia.
Powodami odmów przyznania środków było:
 środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być
przeznaczone na przejęcie istniejącej działalności lub zakup
udziałów lub akcji istniejących podmiotów,
 wniosek niekompletny i sporządzony nieprawidłowo,
 wniosek nie uzyskał wymaganej liczby punktów z powodu
pobieżnej analizy odbiorców produktu/usługi oraz braku analizy
konkurencji oraz pobieżną analizę finansową przedsięwzięcia
co wpłynęło na całościową ocenę planowanej działalności.

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.

