Katowice,13 lipca 2018 r.

WOJE WO DA Ś LĄ S K I
PSIIIa.862.1.4.2018

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
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I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
1. 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.

2. Podstawa prawna do
przeprowadzenia kontroli :
Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. 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.)

3. Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Inwalidów Wojennych 12
4. Kierownik jednostki
Kontrolowanej :
Pan Marek Kuźniewicz – Dyrektor PUP w Gliwicach
5. Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia :
Paweł Krupa - Z-ca Kierownika Oddziału – kierownik
zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia do
kontroli: nr PSIIIa.0030.7.2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
Michalina Karwat - inspektor wojewódzki – kontrolujący
na
podstawie
upoważnienia
do
kontroli:
nr
PSIIIa.0030.8.2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
6. Termin kontroli :
Kontrola w dniach : od 23 do 28 lutego 2018 r.
7. Okres objęty kontrolą:
od 01.01.2017 r. do 31.01.2018 r.
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II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo nieprawidłowości, gdyż stwierdzone
w toku kontroli nieprawidłowości nie przekroczyły
założonego progu istotności.
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą :
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach nadanym przez Prezydenta
Miasta Gliwice Zarządzeniem NR PM 1662/2015 z dnia 20
września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach zadania
w zakresie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych
objęte kontrolą, realizowane były w Centrum Aktywizacji
Zawodowej, które podporządkowane jest Zastępcy
Dyrektora PUP – Pani Grażynie Żur. W skład CAZ wchodzi
Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego,
którego kierownikiem jest Pani Barbara Melnarowicz oraz
Dział ds. Szkleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów,
którego kierownikiem jest Pani Irena Matusiak.
W PUP w Gliwicach według stanu na dzień 31.01.2017
roku zarejestrowanych było 7.547 osób bezrobotnych,
oraz 303 osoby poszukujące pracy. Według stanu na dzień
31.01.2018 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się do
6.235 osób, natomiast liczba poszukujących pracy do 247
osób. Zgodnie z informacją PUP efektywność
zatrudnieniowa za 2017 rok na dzień 26.02.2018 roku
wyniosła 75,92 %.
Do udziału w określonych formach aktywizacji uprawnione
są osoby bezrobotne, spełniające warunki dla danej formy
aktywizacji, wynikające z przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wybrano 50 akt obejmujących dokumentację osoby
zarejestrowanej, w tym:




5 akt osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
10 akt osób skierowanych na roboty publiczne,
10 akt osób objętych dotacją na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
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5 akt osób objętych doposażeniem stanowiska pracy,
10 akt osób skierowanych na staż,
10 akt losowo wybranych bezrobotnych.
Skontrolowano również akta 7 bezrobotnych, których wybór
był podyktowany wynikami analizy przedkontrolnej.
Kontroli poddano działania PUP w stosunku do wybranych
osób bezrobotnych pod kątem zgodności z obowiązującymi
aktami prawnymi tj. ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami
wykonawczymi.

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

Obszar kontroli:
Stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników urzędu pracy
realizujących zadania Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam
pozytywnie pomimo nieprawidłowości, gdyż stwierdzone
w toku kontroli nieprawidłowości nie przekroczyły
założonego progu istotności.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą :
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia
usług rynku pracy minimalna liczba pracowników
świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcję
doradcy klienta w pełnym wymiarze czasu pracy w 2017 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach powinna
wynosić 41, natomiast liczba ta oscylowała między 38 a 40.
W 2018 roku liczba ta powinna wynosić 39, a w styczniu
2018 r. wynosiła 38. Mając na uwadze powyższe PUP

5

w Gliwicach nie spełnił wymogu określonego w § 86 wyżej
wymienionego rozporządzenia.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:
Pan Marek Kuźniewicz – Dyrektor PUP w Gliwicach

B.

Obszar kontroli:
Prawidłowość sporządzania i realizowania Indywidualnych
Planów Działania przy aktywizacji osób zarejestrowanych
w PUP.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,
gdyż stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie
przekroczyły założonego progu istotności.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Osoby rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gliwicach
niezwłocznie po uzyskaniu statusu są
profilowane. Po sprofilowaniu bezrobotny jest informowany
o ustalonym profilu oraz o formach pomocy jakie mu
przysługują.
Potwierdzenie
uzyskania
powyższych
informacji jest każdorazowo potwierdzane przez
bezrobotnego własnoręcznym podpisem na egzemplarzu
wygenerowanej przez system SYRIUSZ informacji
o formach pomocy w ramach określonego profilu.
Indywidualny Plan Działania ustalany jest we współudziale
z bezrobotnym
w terminach
przewidzianych
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach regularnie dokonywał
pobrań raportu ZUS celem monitorowania sytuacji
bezrobotnego.
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Spośród 7 bezrobotnych wytypowanych do badania na
skutek analizy przedkontrolnej w 1 przypadku (nr
rejestracyjny bezrobotnego: 270100/0049) stwierdzono, że
PUP w Gliwicach kontaktował się z bezrobotnym rzadziej
niż raz na 60 dni w celu monitorowania realizacji IPD, co
jest niezgodne z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
profilowania pomocy dla bezrobotnego. Z dokumentacji
wynika, że po dokonaniu monitorowania IPD i pobraniu
raportu ZUS dnia 05.09.2016 r. następny kontakt miał
miejsce 28.04.2017 r., gdzie wysłano do bezrobotnego
zaproszenie na targi pracy.
W pozostałych przypadkach PUP w Gliwicach kontaktował
się z bezrobotnym działając w myśl ust. 2 wyżej
cytowanego przepisu, a zatem w formie spotkania
z bezrobotnym, rozmowy telefonicznej, albo wymiany
informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Każdy kontakt
odnotowywany był w systemie informatycznym SYRIUSZ
bądź dokumentowany w aktach osobowych bezrobotnego.
W przypadku bezskutecznej próby kontaktu sporządzano
i wysyłano do bezrobotnego wezwanie do stawiennictwa
celem potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia,
monitorowania sytuacji i postępów realizacji działań oraz
złożenia wyjaśnień. Następnie podejmowano czynności
zmierzające do pozbawienia bezrobotnego statusu osoby
bezrobotnej.
Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:
Pani Barbara Melnarowicz – Kierownik Działu ds.
Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

C.

Obszar kontroli:
Aktywizacja osób bezrobotnych
jako
korzystanie
z usług
rynku
pracy tj. pośrednictwa
pracy,
poradnictwa
zawodowego,
pomocy w
aktywnym
poszukiwaniu pracy oraz organizowaniu szkoleń.
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Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam
pozytywnie. Powyższa ocena szczegółowa wynika
z przeprowadzonych czynności kontrolnych, w wyniku
których nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym
obszarze.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Centrum Aktywizacji Zawodowej

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach podejmowane
są działania zmierzające do aktywizacji osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, polegające m.in. na organizacji
Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, Dni
Otwartych
Poradnictwa
Zawodowego
w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, obsłudze stoiska
mobilnego w CH Forum w Gliwicach oraz podczas
wydarzeń organizowanych na terenie miasta Gliwice
i powiatu gliwickiego. Ponadto na terenie PUP
organizowane są także spotkania informacyjne dla
pracodawców, a przedstawiciele PUP uczestniczą
w targach pracy organizowanych przez inne urzędy czy
instytucje, takie jak OHP bądź uczelnie wyższe.
W badanym okresie, tj. od 01.01.2017 r. do 31.01.2018 r.
do Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach zgłoszono
13 791 stanowisk pracy, wydano 8 368 skierowań do pracy,
z czego zatrudnienie podjęły 2 084 osoby, oraz
zorganizowano 74 giełdy pracy.
Kontroli poddano zgodność wystawianych skierowań do
pracy z działaniami zaplanowanymi w IPD oraz zbieżność
kwalifikacji zawodowych bezrobotnego z wymogami
określonymi w ofercie.
D.

Obszar kontroli:
Prawidłowość stosowania instrumentów rynku pracy przy
aktywizacji
zawodowej
osób
zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy.
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Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam
pozytywnie. Powyższa ocena szczegółowa wynika
z przeprowadzonych czynności kontrolnych, w wyniku
których nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym
obszarze.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W PUP w Gliwicach w okresie od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r. ze środków Funduszu Pracy na aktywizację
bezrobotnych zaplanowano 6.823.000,00 zł, natomiast
wykorzystano 6.525.814,48 zł. Niewykorzystane środki
zostały przeznaczone na finansowanie wypłat dla osób
bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń w 2018
roku. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.
z zaplanowanej kwoty 3.042.239,10 zł wykorzystano
127.475,55 zł.

1.
2.
3.

4.

5.

W trakcie czynności kontrolnych badaniu poddano
poniższe formy wsparcia finansowane z Funduszu Pracy
w badanym okresie:
Prace interwencyjne – złożono 45 wniosków, z czego
zawarto 31 umów na 35 stanowisk.
Roboty publiczne – złożono 37 wniosków, z czego zawarto
29 umów na 60 stanowisk.
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – złożono
433 wnioski, z czego zawarto 150 umów. Ponadto
podpisano
221
umów
przyznających
środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Doposażenie stanowiska pracy – złożono 111 wniosków,
z czego podpisano 36 umów. Ponadto podpisano 35 umów
finansowanych z EFS.
Staże – w badanym okresie złożono 521 wniosków,
z czego podpisano 78 umów. Ponadto podpisano 295
umów finansowanych z EFS.
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IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
Obszar A:

W przedmiotowym obszarze w związku z wyżej opisanymi
nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli zalecam:
- podjąć działania kadrowe zapewniające minimalną liczbę
pracowników z powierzoną funkcją doradcy klienta,
określoną na podstawie wyniku wyliczenia dokonanego
w oparciu o wzór określony w § 86 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Obszar B:

W przedmiotowym obszarze w związku z wyżej opisanymi
nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli zalecam:
- w okresie realizacji IPD co najmniej raz na 60 dni
kontaktować się z bezrobotnym w celu monitorowania
sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla
bezrobotnego.

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 w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.
W przypadku braku zastrzeżeń, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych
proszę powiadomić Wojewodę Śląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału
Rodziny i 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 Rodziny i Polityki Społecznej
Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wydział kontroli – w miejscu
3. a/a

