WOJE WO DA Ś LĄ S K I

Katowice, 16 października 2018 r.
PSIIIa.862.1.8.2018

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 Katowicach,
40 – 852 Katowice, ul. Pośpiecha 14.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Pani Barbara Zając – Dyrektor PUP w Katowicach.

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.0030.15.2018 z dnia 06.04.2018 r.

Ewelina Załęska – inspektor wojewódzki – kontrolujący,
na podstawie upoważnienia do kontroli znak:
Nr PSIIIa.0030.16.2018 z dnia 06.04.2018 r.
Adam Hanslik – starszy inspektor wojewódzki – kontrolujący,
na podstawie upoważnienia do kontroli znak:
Nr PSIIIa.0030.17.2018 z dnia 06.04.2018 r.

Termin kontroli:

w dniach od 10 do 19 kwietnia 2018 r.
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II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności.
Ocena ogólna:
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 uzasadnia przedstawiona w dalszej
części niniejszego Wystąpienia ocena szczegółowa.
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Referat ds. Poradnictwa Zawodowego,
Referat Finansowo – Księgowy.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w 2017 r. działał w oparciu
o Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem nr 35
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 3
sierpnia 2015 r.
Zadania z zakresu KFS są realizowane w Referacie ds.
Poradnictwa Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej,
którego Kierownikiem jest Pani Barbara Kijas.
Ww. zadania realizowały:
- Pani Katarzyna Drewniak – doradca zawodowy – stażysta do
31.07.2017 r., doradca zawodowy od 01.08.2017 r.;
- Pani Paulina Szumilas – doradca zawodowy – stażysta do
31.01.2017 r., doradca zawodowy od 01.02.2017 r.;
- Pani Anna Gawron - doradca zawodowy – stażysta od
06.02.2017 r.
Zadania związane ze stroną finansową KFS realizowano
w Referacie Finansowo-Księgowym, nadzorowanym przez
Główną Księgową Panią Małgorzatę Czaska-Wesołowska.
Ww. zadania realizowały:
- Pani Iwona Szajnowska - Basińska – starszy księgowy,
- Pani Ewa Czarna – księgowy,
- Pani Beata Müller – pomoc administracyjna (tylko import),
- Pani Krystyna Rymiorz – księgowy.
Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań związanych
z realizacją KFS w planie finansowym wyniosły 1.000.000,00 zł.
(Decyzja nr DF-I.4021.28.6.2016.ASK).
Decyzją nr DF.I.4021.28.5.2017.DF kwota została pomniejszona
o 180.500,00 zł, środki zwrócone do MRPiPS, w związku z czym
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ostateczna kwota planu na 2017 r. wyniosła 819.500,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 713.095,40 zł.
Pozostała kwota limitu w wysokości 106.404,60 zł pozostała na
rachunku bankowym i została przeznaczona na wypłatę zasiłków
i innych obligatoryjnych świadczeń.
W 2017 r. PUP w Katowicach nie występował o przyznanie
środków z rezerwy KFS.

Powyższą ocenę uzasadniają poniższe ustalenia, poczynione
w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej stosowania
instrumentu wspierającego kształcenie ustawiczne czyli
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:
Pani Barbara Kijas – Kierownik Referatu ds. Poradnictwa
Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

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 w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:

Referat ds. Poradnictwa Zawodowego,
Referat Finansowo – Księgowy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach rozpatrywanie
wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
kosztów
kształcenia
ustawicznego
pracowników i pracodawców oraz podpisywanie umów
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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. 639), Rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniającego Rozporządzenie w sprawie przyznawania
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016
r., poz. 2155)
Ponadto PUP w Katowicach wprowadził dodatkowe
uregulowania, które zostały zawarte w Zasadach naboru
i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców obowiązujących
w PUP – Katowice w 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 29
Dyrektora PUP w Katowicach z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia procedur postępowania oraz druków
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
Urząd udostępnił na stronie internetowej druk wniosku
o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
kosztów
kształcenia
ustawicznego
pracowników i pracodawców, zawierający dane wskazane w §
5 ust. 1 ww. rozporządzenia wraz z załącznikami.
W 2017 r. w PUP w Katowicach ogłoszone zostały 3 nabory
wniosków o sfinansowanie ze środków KFS kosztów
kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawcy:

I nabór w dniu 24 marca 2017 r. – wpłynęło 127 wniosków
w terminie naboru, ponadto 1 wniosek przed terminem naboru
i 3 wnioski po terminie naboru.
Z pierwszego naboru podpisano 26 umów.

II nabór w dniu 28 lipca 2017 r. – wpłynęło 21 wniosków
w terminie naboru.
Z drugiego naboru podpisano 4 umowy.

III nabór w dniu 28 sierpnia 2017 r. – wpłynęło 21
wniosków w terminie naboru. Z trzeciego naboru podpisano 7
umów, przy czym 1 pracodawca odstąpił od realizacji umowy
po jej podpisaniu.
Nabory były ogłaszane na stronie internetowej PUP Katowice
oraz w siedzibie Urzędu.
W ramach trzech ogłoszonych naborów w 2017 r. wpłynęło
ogółem 173 wnioski o sfinansowanie ze środków KFS kosztów
kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawcy,
z czego:

130 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.
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41 wniosków rozpatrzono pozytywnie, z czego 4
pracodawców złożyło rezygnację z realizacji wniosku.

2 rozpatrzono negatywnie.
Podpisano 37 umów z pracodawcami o sfinansowanie z KFS
działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców, przy czym 1 pracodawca odstąpił od realizacji
umowy po jej podpisaniu.
W roku 2017 sfinansowano ze środków KFS:

kursy – 116,

studia podyplomowe – 9,

egzaminy umożliwiające
uzyskanie
dokumentów
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych – 3.
Ww. formami wsparcia w ramach kształcenia ustawicznego
objęto 420 osób, w tym:

13 pracodawców,

407 pracowników.
Badaniem kontrolnym objęto 10 losowo wybranych umów
o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań
obejmujących
kształcenie
ustawiczne
pracowników
i pracodawców.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach nie została
powołana komisja do spraw rozpatrywania wniosków
pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy.
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.
Wnioski rozpatrywane były zgodnie z właściwością zadań
przypisanych do komórki organizacyjnej urzędu tj. Referatu ds.
Poradnictwa Zawodowego.
Wnioski
pracodawców
podlegały
ocenie
formalnej
i merytorycznej. Ocena formalna wniosku polegała na
weryfikacji:
1. spełnienia przez Wnioskodawcę wymogów formalnoprawnych w zakresie możliwości ubiegania się o środki KFS,
2. prawidłowości wypełnienia wniosku,
3. kompletności wniosków, w tym złożenie wymaganych
załączników.
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W przypadku gdy wniosek był nieprawidłowo wypełniony
pracodawcy wyznaczano termin do jego poprawienia nie
krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Wnioski pozostawały
bez rozpatrzenia o czym pracodawca był powiadamiany
pisemnie w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym
terminie lub niedołączenia wymaganych załączników. Po
uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wnioski poddawane były
ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana była
zgodnie z następującymi kryteriami:
1. kompletność złożonego wniosku (na dzień złożenia
wniosku),
2. korzystania przez pracodawcę ze środków KFS w ciągu
ostatnich 2 lat,
3. zgodności kompetencji nabywanych przez uczestników
kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy
(dotyczyło to szkoleń, studiów podyplomowych i egzaminów),
4. posiadania przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości
oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
5. wykonywania pracy na terenie miasta Katowic.
Ocena merytoryczna uwzględniała także koszty usługi
kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze
środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług
dostępnych na rynku.
W przypadku nieuzasadnionych, zawyżonych kosztów
wnioskowanej usługi kształcenia podejmowano negocjacje
w celu ustalenia odpowiedniej ceny. Niepodjęcie przez
pracodawcę negocjacji lub brak zgody na zmianę ceny mogło
skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku.
Po zakończeniu procedury oceny wszystkich wniosków
sporządzana była lista rankingowa uszeregowana w kolejności
malejącej liczby uzyskanych punktów. W pierwszej kolejności
realizowane były wnioski z najwyższą punktacją.
Ostateczna decyzja o sposobie rozpatrzenia wniosku
podejmowana była przez Dyrektora Urzędu.
O negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem
pracodawca był informowany pisemnie.
Kontrolujący stwierdzają, że ocena merytoryczna nie powinna
zawierać elementów oceny formalnej. Z prawa uzupełnienia
wniosku nie można czynić kryterium oceny merytorycznej. Po
dopuszczeniu wniosków do oceny merytorycznej każdy
wniosek powinien być traktowany na równi. Przyznawanie
większej ilości punktów wnioskom, które od początku były
kompletne już na wstępie z dużym prawdopodobieństwem
kwalifikuje pozostałe do negatywnego rozpatrzenia. Zwłaszcza,
ze o realizacji wniosku decyduje lista rankingowa.

8
Po dostarczeniu stosownych i poprawnych dokumentów
z pracodawcą zawierano umowę o sfinansowanie z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawców. Zapisy umów
o finansowanie były zgodne z przepisami § 7 ww.
rozporządzenia.
Integralną część umowy stanowiły:
- wniosek pracodawcy,
- harmonogram kursów/studiów podyplomowych/egzaminów.
PUP w Katowicach po podpisaniu umowy przelewał kwotę
dofinansowania na konto pracodawcy w terminie do 30 dni od
dnia jej zawarcia.
Dyspozycja przelewu przygotowywana była w Referacie ds.
Poradnictwa Zawodowego celem przekazania do Referatu
Księgowo-Finansowego, który dokonywał przelewu na
rachunek bankowy pracodawcy.
Pracodawcy z którymi zostały podpisane umowy w badanym
okresie dokonali zwrotu części przyznanych środków na kwotę
82.022,00 zł z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
(absencja
chorobowa,
fluktuacja
kadry,
rezygnacja
wskazanych
we
wniosku
pracowników
z
udziału
w zaplanowanych formach kształcenia) lub z przyczyn
leżących po stronie wybranych przez pracodawców
realizatorów kształcenia ustawicznego (brak wystarczającej
liczby osób do zorganizowania kursu/studiów podyplomowych).
Zwrotu środków w całości dokonał 1 pracodawca w wysokości
3.200,00 zł (po podpisaniu umowy odstąpiono od jej realizacji).
W 2017 r. kwota zwrotów wyniosła ogółem 85.222,00 zł (łącznie
15 zwrotów).
Pracodawca zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 14
dni od dnia zakończenia realizacji każdej formy wsparcia
zobowiązany był do przedstawienia rozliczenia otrzymanych
środków z KFS i udokumentowania poniesionych kosztów
potwierdzających fakt zapłaty za daną formę kształcenia
ustawicznego.
Badaniem kontrolnym objęto 10 losowo wybranych wniosków
o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
kosztów
kształcenia
ustawicznego
pracowników i pracodawców pozostawionych bez rozpatrzenia.
Zgodnie § 6 ust. 3 ww. Rozporządzenia wniosek pozostawia się
bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w
przypadku:
1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
2) niedołączenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2.
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Ma to odzwierciedlenie w regulacjach wewnętrznych
obowiązujących w 2017 r. tj. w Zasadach naboru i rozpatrywania
wniosków o sfinansowanie ze środków KFS kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.
W 4 na 10 badanych przypadkach (akta kontroli str. 125 – 126)
stwierdzono, że PUP w Katowicach nie wzywał wnioskodawcy
do uzupełnienia wniosku.
Wszczynając postępowanie w sprawie przyznania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Urząd Pracy powinien
zgodnie z ww. Rozporządzeniem wezwać wnioskodawcę do
uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Kierownik Referatu ds. Poradnictwa Zawodowego Pani Barbara
Kijas złożyła wyjaśnienia dotyczące braków formalnych oraz
dotyczące
nieprawidłowego
wypełnienia
wniosku
o sfinansowanie ze środków KFS kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy.
Badaniem kontrolnym objęto 2 wnioski o sfinansowanie ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
rozpatrzone negatywnie.
Powodami negatywnego rozpatrzenia wniosków było:
1. niedopełnienie w wymaganym terminie zmiany realizatora
usługi
kształcenia
ustawicznego
wynikającego
z przeprowadzonych negocjacji,
2. wnioskowany kurs dotyczył kompetencji miękkich.
Sprawdzono 5 protokołów z kontroli zawartych umów
o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań
obejmujących
kształcenie
ustawiczne
pracowników
i pracodawców.
Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Katowicach z dnia 9 sierpnia 2017 r. wprowadzono kontrolę
wykorzystania przyznanych pracodawcom środków z KFS na
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
W ramach zarządzenia sporządzono plan kontroli na IV kwartał
2017 r., w którym kontrolą objęto 17 umów.
Dokumentem potwierdzającym dokonaną kontrolę był protokół,
podpisywany przez kontrolującego i pracodawcę. Kontrole
dokonywane przez Urząd nie wykazały nieprawidłowości.
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Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:
Pani Barbara Kijas – Kierownik Referatu ds. Poradnictwa
Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne.
Zalecenia pokontrolne:
Obszar kontroli A:

W przedmiotowym obszarze w związku z wyżej opisanymi
nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
zalecam:
1)

zmienić i stosować jednolitą, jednoetapową, przejrzystą
i
rzetelną
procedurę
rozpatrywania
wniosków
o finansowanie ze środków KFS kosztów kształcenia
pracowników i pracodawców. Ocena merytoryczna nie
powinna zawierać elementów oceny formalnej.

Termin realizacji:
niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

2) wszczynając postępowanie w sprawie przyznania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Urząd Pracy
powinien zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
przyznawania
środków
z
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 117) wezwać
wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.
Zasadę tę należy stosować do wszystkich wniosków
wypełnionych nieprawidłowo.
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.
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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.

