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Katowice, 26 lutego 2019 r.
PSIIIa.862.1.57.2018

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 wydatkowania środków z Funduszu
Pracy na organizację prac interwencyjnych zgodnie z ustawą z 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 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 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).

Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu,
41 – 200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:
Pan Andrzej Madej – Dyrektor PUP w Sosnowcu.
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.0030.118.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
Ewelina Załęska – inspektor wojewódzki – kontrolujący,
na podstawie upoważnienia do kontroli znak:
Nr PSIIIa.0030.117.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Termin kontroli:

w dniach od 20 do 23 listopada 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 uzasadniają przedstawione w dalszej
części niniejszego Wystąpienia oceny szczegółowe.
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dział Instrumentów Rynku Pracy;
Dział Finansowo – Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w badanym okresie działał na
podstawie
Regulaminu
Organizacyjnego
zatwierdzonego
Zarządzeniem nr 857 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 24 lipca
2014 r.
Zarządzeniem nr 1261 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 31
grudnia 2015 r. wprowadzono Aneks nr 1 do Regulaminu.
Zarządzeniem nr 1267 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 28
grudnia 2017 r. wprowadzono Aneks nr 2 do Regulaminu.
Zadania w zakresie organizacji prac interwencyjnych, objęte kontrolą,
realizowane były w Centrum Aktywizacji Zawodowej, którego
działalnością kieruje Pani Anna Dziubińska, w Dziale Instrumentów
Rynku Pracy, którego kierownikiem jest Pani Anna Nowosielska.
Realizacją zadań podlegających kontroli zajmowały się:
- Pani Anna Musiał - Gabryś – specjalista ds. programów – stażysta,
doradca klienta,
- od dnia 21 czerwca 2017 r. Pani Anita Trafny – specjalista ds.
programów – doradca klienta.
Strona finansowa zadań związanych z pracami interwencyjnymi
realizowana była w Dziale Finansowo-Księgowym, którego
działalnością kieruje Pani Anetta Stepaniec – Zastępca Głównego
Księgowego.
Realizacją zadań objętych kontrolą zajmowały się:
- do 31 sierpnia 2017 r.Pani Barbara Wójcik – starszy inspektor,
- Pani Dorota Lubacha – Piątek, starszy inspektor.
Z informacji przedstawionej przez Zastępcę Głównego Księgowego
wynika, że w 2017 r. na zwrot poniesionych przez pracodawców
kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac
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interwencyjnych zaplanowano z Funduszu Pracy kwotę 1.202.034,00
zł. Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu wykorzystał na tę formę
aktywizacji 1.139.127,85 zł. Nie wydatkowana kwota w wysokości
62.755,15 zł pozostała na rachunku bankowym Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na zadania obligatoryjne w bieżącym roku
budżetowym.
Badaniem w zakresie prawidłowości organizacji prac interwencyjnych
objęto 24 akta, w tym:
18 umów w sprawie organizowania i finansowania prac
interwencyjnych zawartych w 2017 r. ze środków Funduszu Pracy,
- 5 wniosków o organizację prac interwencyjnych, które zostały
rozpatrzone negatywnie,
- 1 wniosek o organizację prac interwencyjnych z którego
pracodawca zrezygnował.

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze
wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.
A. Obszar kontroli:
Realizacja zadań związanych z organizacją prac interwencyjnych
w badanym okresie.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dział Instrumentów Rynku Pracy;
Dział Finansowo – Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu w 2017 r. rozpatrywanie
wniosków pracodawców o zorganizowanie i finansowanie prac
interwencyjnych oraz podpisywanie umów odbywało się na
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne oraz Zarządzenia Dyrektora PUP
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w Sosnowcu z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu „Zasad organizowania
prac interwencyjnych”.
PUP w Sosnowcu wprowadził wzór wniosku o zorganizowanie prac
interwencyjnych.
W okresie objętym kontrolą do PUP w Sosnowcu złożono 150
wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych (w tym 3 z 2016r.).
133 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (w tym 3 z 2016 r.). 17
wniosków rozpatrzono negatywnie. W 12 przypadkach pracodawca
zrezygnował z podpisania umowy.
Zawarto 121 umów na 138 stanowisk (w tym 3 z 2016 r.).
W toku postępowania kontrolnego poddano kontroli losowo wybrane
18 akt dot. organizacji prac interwencyjnych w badanym okresie
w ramach Funduszu Pracy.
Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu w 2017 r. odbywał się
w sposób ciągły do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel.
Nabór przypadł na okres od 10.02.2017 r. do 25.09.2017 r.
Wniosek na organizowanie prac interwencyjnych podlegał ocenie
formalnej i merytorycznej. Urząd prawidłowo, w terminie 30 dni od
dnia złożenia wniosku, informował o sposobie jego rozpatrzenia
zgodnie z § 4 ust. 8 rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014
r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne.
Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazywana była
w formie pisemnej.
Zgodnie z zasadami organizowania prac interwencyjnych
obowiązującymi w PUP w Sosnowcu uprawnionym do ubiegania się
o tę formę wsparcia był pracodawca funkcjonujący przez okres co
najmniej 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia
wniosku.
Ocena formalna polegała m.in. na weryfikacji czy wniosek został
poprawnie wypełniony, czy zawiera wszystkie podpisy osób
uprawnionych, czy dołączone zostały dokumenty wskazane we
wniosku, oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń
pracownikom oraz należnych składek i innych danin publicznych, czy
pracodawcy będący beneficjentami pomocy publicznej przedstawiali
formularz informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis.
Wniosek przekazywany był do Kierownika Działu Instrumentów
Rynku Pracy, który kierował go do pracownika merytorycznego
zajmującego się tą formą wsparcia. Pracownik przygotowywał
propozycję rozpatrzenia wniosku, przedstawiał ją Kierownikowi DIRP
lub Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej do akceptacji,
a następnie Dyrektorowi PUP, który podejmował ostateczną decyzję
co do sposobu rozpatrzenia wniosku.
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Analiza badanych dokumentów wykazała, że wnioski o organizację
prac interwencyjnych zawierały elementy określone w § 4 ust. 3
rozporządzenia. Do wniosków, zgodnie z treścią § 4 ust. 5
rozporządzenia, załączane były oświadczenia o niezaleganiu
z zapłatą wynagrodzeń pracownikom oraz należnych składek i innych
danin publicznych. Pracodawca będący beneficjentem pomocy
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej do wniosku załączał
również zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz
informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37
ust. 2a ww. ustawy.
Sprawdzono 5 wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych
rozpatrzonych negatywnie.
PUP w Sosnowcu w terminie jednego miesiąca informował pisemnie
wnioskodawców o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, podając
przyczyny jego rozpatrzenia. W badanych aktach przyczyną
negatywnego rozpatrzenia było:
 brak w ewidencji osób bezrobotnych na wnioskowane
stanowisko,
 notoryczne
przekładanie
przez
pracodawcę
terminu
zatrudnienia.
Sprawdzono 1 wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych
z którego pracodawca zrezygnował bez podania przyczyny.

B. Obszar kontroli:
Zbadanie przestrzegania postępowania przy procedurach kierowania
osób bezrobotnych do odbycia prac interwencyjnych oraz realizacją
warunków umowy w badanym okresie.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dział Instrumentów Rynku Pracy;
Dział Finansowo – Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Wniosek rozpatrzony pozytywnie stanowił podstawę do kierowania
osób bezrobotnych na rozmowę kwalifikacyjną. Pracownik
merytoryczny DIRP przekazywał ofertę pracy do Działu Obsługi
Klienta, który zajmował się procesem rekrutacji spośród
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zarejestrowanych bezrobotnych pod kątem doboru kandydatów
spełniających wymogi kwalifikacyjne pracodawcy oraz wymogi
ustawowe. Do prac interwencyjnych kierowano uprawnionych
bezrobotnych w oparciu o wymagania niezbędne i pożądane na
stanowisko pracy, które zostało określone przez pracodawcę we
wniosku o organizację prac interwencyjnych. Przy kierowaniu osób
bezrobotnych do prac interwencyjnych brano pod uwagę ich wiek,
stan zdrowia, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje oraz rodzaje
uprzednio wykonywanej pracy. Wszystkie osoby bezrobotne miały
ustalony II profil pomocy i Indywidualne Plany Działania
uwzględniające tą formę pomocy. Po wyborze kandydata przez
pracodawcę, doradca klienta przekazywał informację pracownikowi
DIRP, który przygotowywał umowę o organizację prac
interwencyjnych.
PUP w Sosnowcu wprowadził wzory umów o zorganizowanie prac
interwencyjnych.
Badane umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych zawierały
dane i postanowienia określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia, w tym
zobowiązanie informowania o każdym przypadku wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz
o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę,
zobowiązanie utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
przez wymagany okres, zobowiązanie do zwrotu uzyskanej pomocy
na warunkach określonych w ustawie w przypadku niedotrzymania
warunków zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w badanym okresie zawierał
umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych na zasadach
określonych:
 37 umów zgodnie z art. 51 ust. 1 (w tym 3 z 2016 r.),
 21 umów zgodnie z art. 51 ust. 3,
 3 umowy zgodnie z art. 56 ust. 1,
 50 umów zgodnie z art. 56 ust. 2,
 10 umów zgodnie z art. 59 ust. 1.
Pracodawcy, u których skierowani bezrobotni wykonywali prace
interwencyjne zawierali z nimi umowy o pracę w ciągu 7 dni od daty
zawarcia umowy o prace interwencyjne, a bezrobotni byli wyłączani
z rejestru bezrobotnych.
Celem otrzymania refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne za
skierowanego bezrobotnego pracodawca składał w urzędzie wniosek
o refundację wraz z kserokopiami:
 listy obecności lub dokumentu poświadczającego obecność
w pracy,
 listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia,
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 deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA/ZUS RCA/ZUS RSA wraz
z kserokopią dowodu wpłaty (przelewu) na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 ewentualnych zwolnień lekarskich.
Zgodnie z umową o prace interwencyjne wniosek powinien zostać
złożony do 25-ego każdego miesiąca, następującego po miesiącu,
którego refundacja dotyczy.
Kompletność i prawidłowość złożonego wniosku sprawdzana była
przez pracownika merytorycznego zajmującego się tą formą
wsparcia. W przypadku braku kompletu dokumentów do refundacji
pracodawca był wzywany do ich uzupełnienia. Pracownik
przygotowywał wniosek o refundację za dany okres i przekazywał do
Działu Finansowo-Księgowego, celem dokonania refundacji na
wskazane przez pracodawcę konto. Zwrot poniesionych kosztów
w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej dokonywany był
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
o refundację.
W skontrolowanych aktach wysokość refundacji była prawidłowa.
Kwoty refundacji były określane prawidłowo, stosownie do
dokumentacji przedkładanej przez pracodawcę, nie przekraczały
ustawowych limitów.
W 2017 r. rozwiązano 13 umów. Przyczyną rozwiązania umów było:
 w 5 przypadkach brak możliwości skierowania na zwolnione
stanowisko pracy kolejnej osoby bezrobotnej,
 w 6 przypadkach na wniosek pracodawcy,
 w 1 przypadku pracodawca nie zatrudnił na dopełnienie
stanowiska pracy żadnego ze skierowanych bezrobotnych,
pomimo, że bezrobotni posiadali kwalifikacje przez niego
wskazane,
 w 1 przypadku pracodawca zataił przy podpisaniu umowy o prace
interwencyjne, że kilka dni wcześniej zatrudnił skierowane
bezrobotne na umowę zlecenie w efekcie czego na chwilę ich
skierowania przez PUP i podpisania umowy nie mogły posiadać
statusu osoby bezrobotnej.
W 29 umowach z 2017 r. nastąpiły dopełnienia stanowisk pracy. 15
osób skierowano w 2017 r., 16 osób skierowano w 2018 r. Na dzień
kontroli trwała rekrutacja na 8 stanowisk pracy.
W okresie objętym kontrolą w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sosnowcu pracodawcy ubiegali się o wypłatę premii zgodnie z art.
51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. Możliwość wypłaty
jednorazowej premii była zawarta w umowie o zorganizowanie prac
interwencyjnych dla pracodawcy, który bezpośrednio po zakończeniu
prac trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego
bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego
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okresu zatrudnia go dalej w pełnym wymiarze czasu pracy. Podstawą
wypłaty jednorazowej premii zagwarantowanej pracodawcy
w umowie był wniosek o wypłatę stanowiący załącznik nr 3 do
umowy.
Dokumentami wymaganymi do w/w załącznika były kserokopie
raportu imiennego ZUS RCA/ZUS RSA za każdego zatrudnionego
bezrobotnego, za miesiące zatrudnienia, które nie zostały załączone
do kwartalnej informacji oraz ksero umów o pracę z każdym
zatrudnionym bezrobotnym (jeżeli nie zostały przedłożone).
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu wypłacił jednorazowe premie:
• 36 na 45 stanowisk w kwocie 273.700,43 zł w 2017 r. dot. umów
zawartych w 2016 r.;
• 38 na 48 stanowisk w kwocie 288.700,00 zł w 2018 r., w tym:
27 na 36 stanowisk w kwocie 216.500,00 zł dotyczące umów
zawartych w 2016 r., 11 na 12 stanowisk w kwocie 72.200,00 zł
dotyczące umów zawartych w 2017 r.;
• 12 na 12 stanowisk w kwocie 72.100,00 zł do wypłaty w 2018 r.,
w tym:
3 na 3 stanowiska w kwocie 18.100,00 zł dotyczące umów
zawartych w 2016r., 9 na 9 stanowisk w kwocie 54.000,00 zł
dotyczące umów zawartych w 2017 r.;
• 6 na 7 stanowisk w kwocie 42.000,00 zł do wypłaty w 2019 r.
dotyczące umów zawartych w 2017 r.
C. Obszar kontroli:
Prawidłowość realizacji nadzoru Powiatowego Urzędu Pracy nad
organizacją prac interwencyjnych.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dział Instrumentów Rynku Pracy;
Dział Finansowo – Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Monitoring zawartych umów w sprawie organizowania i finansowania
prac interwencyjnych dokonywany był w PUP w Sosnowcu na
bieżąco, poprzez analizę dokumentacji składanej przez pracodawcę
tj. umów o pracę zawartych ze skierowanymi bezrobotnymi,
wniosków o refundację z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej.
Natomiast po okresie refundacji na podstawie informacji kwartalnych
dotyczących obsady personalnej na refundowanym stanowisku pracy
do których składania pracodawcy są zobowiązani.
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Ponadto w umowach o zorganizowanie prac interwencyjnych
zastrzeżono prawo do kontroli pracodawcy w zakresie objętym tą
umową. Kontrole u pracodawcy przeprowadzane były w przypadku
zachodzącego podejrzenia co do prawidłowości realizacji przez
pracodawcę umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych.

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne.
Nie dotyczy.

V Pouczenie.
Nie dotyczy.

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

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

