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Katowice, 27 lutego 2019 r.
PSIIIa.862.1.58.2018

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 Mikołowie z siedzibą w Łaziskach
Górnych,
43 – 170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:
Pani Teresa Miguła – Dyrektor PUP w Mikołowie .
Okres objęty kontrolą

od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r.

Zespół kontrolerów nr
upoważnienia:
Elżbieta Trapp – inspektor wojewódzki – kierownik
zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli
znak: Nr PSIIIa.0030.120.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Ewelina Załęska – inspektor

wojewódzki – kontrolujący,
na podstawie upoważnienia do kontroli znak:
Nr PSIIIa.0030.119.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Termin kontroli:

w dniach od 26 listopada do 29 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. Powiatowy
Urząd Pracy w Mikołowie prawidłowo realizuje zadania z zakresu
będącego przedmiotem kontroli.
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:
Referat Instrumentów i Rozwoju Zawodowego,
Dział Finansowo-Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie w badanym okresie działał
w oparciu o Regulamin Organizacyjny z dnia 27 maja 2015 r., który
stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu nr 58/24/1/2015
z dnia 27 maja 2015 r.
Zadania w zakresie organizacji prac interwencyjnych, objęte
kontrolą, realizowane były w Centrum Aktywizacji Zawodowej
w Referacie Instrumentów i Rozwoju Zawodowego. Bezpośrednim
przełożonym ww. referatu jest zastępca Dyrektora Pani Natalia
Badura.
Realizacją zadań podlegających kontroli zajmowała się Pani Joanna
Uchacz- specjalista ds. programów, która pełni funkcję doradcy
klienta.
Strona finansowa zadań związanych z pracami interwencyjnymi
realizowana była w Dziale Finansowo-Księgowym, którego
działalnością kieruje Pani Katarzyna Machul – Główna Księgowa.
Realizacją zadań objętych kontrolą zajmowały się:
- Pani Ewa Lach- starszy inspektor do spraw księgowych,
- Pani Monika Kępka- starszy inspektor do spraw księgowych .
Z informacji przedstawionej przez Główną Księgową Urzędu wynika,
że w 2017 r. na zwrot poniesionych przez pracodawców kosztów
z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
zaplanowano z Funduszu Pracy kwotę 368.902,60 zł,
a wydatkowano kwotę 358.193,07 zł. Pozostałe środki w kwocie
10.709,53 zł pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym FP
z przeznaczeniem na wypłatę w kolejnym roku zasiłków dla
bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.
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Badaniem
w
zakresie
prawidłowości
interwencyjnych objęto 26 akt, w tym:

organizacji

prac

- 20 umów w sprawie organizowania i finansowania prac
interwencyjnych zawartych w 2017 r. ze środków Funduszu Pracy,
- 4 wnioski o organizację prac interwencyjnych rozpatrzone
negatywnie,
- 2 wnioski o organizację prac interwencyjnych pozostawione bez
rozpatrzenia.
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:
Referat Instrumentów i Rozwoju Zawodowego,
Dział Finansowo-Księgowy.
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie 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 oraz 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.
PUP w Mikołowie wprowadził wzór wniosku o organizację prac
interwencyjnych oraz wzór umowy w sprawie organizowania prac
interwencyjnych.
W trakcie kontroli ustalono, że w 2017 r. wpłynęły 83 wnioski
o organizację prac interwencyjnych. Rozpatrzono pozytywnie 75
wniosków. Negatywnie rozpatrzono 4 wnioski, bez rozpatrzenia
pozostały 2 wnioski. 2 wnioski zostały wycofane przez
wnioskodawców. Zostało zawartych 80 umów o zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych w tym:
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- 68 umów na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 8 umów na podstawie art. 51 ust. 2 ww. ustawy,
- 4 umowy na podstawie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.
Dwie umowy o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych zostały
zawarte na podstawie wniosków w sprawie organizowania prac
interwencyjnych złożonych w PUP Mikołowie w 2016 r. Zostało
łącznie zatrudnionych 76 osób, uzupełniono 3 stanowiska pracy
w 2018 r. W 2017 r. zdarzały się sytuacje, że na podstawie 1
wniosku w sprawie organizowania prac interwencyjnych zawierane
były dwie lub trzy umowy. Spowodowane było to zatrudnieniem np.
dwóch osób (pracodawca ujął we wniosku 2 różne stanowiska).
W 2017 r. rozwiązano 13 umów. Natomiast w 2018 r. zostały
rozwiązane 2 umowy o zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych, które zostały zawarte w 2017 r.
Ww. umowy zostały rozwiązane z następujących przyczyn:
- rozwiązane umowy o pracę z skierowanym bezrobotnym na
podstawie porozumienia stron co stanowi naruszenie zapisów
umowy zawartej pomiędzy PUP, a pracodawcą;
- niezatrudnienie
skierowanego
bezrobotnego
w
terminie
określonym w umowie o zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych;
- oświadczenie woli pracodawcy w zakresie niekontynuowania
umowy, a tym samym nie wywiązania się z obowiązku utrzymania
skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres zatrudnienia;
- rozwiązanie umowy przez PUP z powodu braku możliwości
skierowania bezrobotnego na wolne stanowisko pracy.
W toku postępowania kontrolnego poddano kontroli losowo
wybranych 20 akt dot. organizacji prac interwencyjnych w badanym
okresie w ramach Funduszu Pracy.
Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Mikołowie odbywał się w sposób ciągły w ramach
dostępnych środków Funduszu Pracy przyznanych na tą formę
aktywizacji.
Pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych
składał wniosek wraz z kompletem załączników.
Wniosek o organizację prac interwencyjnych podlegał ocenie
formalno-merytorycznej przez pracownika, który zajmował się
realizacją tych zadań. Przy rozpatrywaniu wniosku brano pod
uwagę kwestię:
- czy w ewidencji figurują osoby spełniające wymagania zawarte we
wniosku,
- aktualny stan środków będący w dyspozycji PUP na tą formę
aktywizacji,
- czy złożona oferta pracy spełnia kryteria odpowiedniej oferty pracy
zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
- czy wniosek spełnia warunki ustawy i rozporządzenia.
Ostateczną decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku podejmował
Dyrektor PUP w Mikołowie lub Zastępca Dyrektora PUP
w Mikołowie.
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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.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd podpisywał
umowę i realizował ofertę pracy złożoną przez pracodawcę.
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.

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:
Referat Instrumentów i Rozwoju Zawodowego,
Dział Finansowo-Księgowy.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP podpisywał
umowę o zatrudnieniu w ramach prac interwencyjnych. Umowa
zawierana była na podstawie wniosku i zmiany do niej
wprowadzano w formie aneksu np. w przypadku zmiany miejsca
wykonywania pracy lub w przypadku zmiany wysokości refundacji
składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Następnie PUP (doradca klienta) zajmował się realizacją złożonej
oferty pracy, która zawierała informacje zawarte we wniosku,
dotyczące oczekiwań pracodawcy wobec kandydata do pracy.
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,
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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.
Pracodawca zobowiązany był do zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego w terminie określonym w umowie w sprawie
organizowania prac interwencyjnych i dostarczenia umowy o pracę
oraz zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni od
zatrudnienia, a bezrobotni byli wyłączani z rejestru.
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.
PUP w Mikołowie w badanym okresie zawierał umowy
o zorganizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych
w art. 51 ust. 1, ust.2 i art. 56 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, gdzie refundacja wypłacana była przez
okres
do 6 lub 12 miesięcy za zatrudnienie skierowanych
bezrobotnych. Stosownie do zawartej umowy po zakończeniu
okresu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne pracodawca zobowiązany był do utrzymania
w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez 3 miesiące
zgodnie z art. 51 ust.6 lub art. 56 ust.3 przez 6 miesięcy ww.
ustawy.
W okresie objętym kontrolą w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Mikołowie nie odnotowano przypadku ubiegania się przez
pracodawców o wypłatę premii zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy
o promocji zatrudnienia.
Celem otrzymania refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne
skierowanego bezrobotnego pracodawca składał następujące
dokumenty:
- wyciąg z listy płac z wyszczególnieniem wszystkich składników
płac;
- potwierdzenie odbioru wynagrodzenia;
- w przypadku przekazywania wynagrodzenia przelewem na konto
osobiste pracownika, dodatkowo należało przedłożyć kserokopię
wyciągu bankowego potwierdzający ten fakt;
- dowód potwierdzenia przelewu/opłat należności z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
- kserokopię deklaracji ZUS DRA, RCA, ewentualnie RSA.
Dokumenty powinny zostać przekazane do PUP w Mikołowie
w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pracodawca poniósł koszty związane z zatrudnieniem
skierowanego bezrobotnego. Zwrot kosztów następował w terminie
do 30 dni od dnia złożenia przez pracodawcę kompletu
dokumentów do refundacji. Refundacja przyznawana była
pracodawcy na podstawie dyspozycji, która była przekazywana do
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Działu Finansowo-Księgowego i stanowiła podstawę do dokonania
przelewu na konto pracodawcy. Jeden egzemplarz ww. dyspozycji
był także przesyłany do pracodawcy w formie papierowej.
W skontrolowanych aktach wysokość refundacji była prawidłowa.
Kwoty refundacji były określane prawidłowo, stosownie do
dokumentacji przedkładanej przez pracodawcę, nie przekraczały
ustawowych limitów.
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:
Referat Instrumentów i Rozwoju Zawodowego,
Dział Finansowo-Księgowy.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Monitoring
zawartych
umów
w
sprawie
organizowania
i finansowania prac interwencyjnych dokonywany był w PUP
w Mikołowie na bieżąco, poprzez analizę składanych w każdym
miesiącu dokumentów o refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za
skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych.
Pracodawca zobowiązany był do przedłożenia w terminie 60 dni po
upływie trzech/sześciu miesięcy od zakończenia okresu objętego
refundacją dokumentów potwierdzających utrzymanie utworzonego
stanowiska pracy przez okres wynikający z umowy. Dokumentami
potwierdzającymi utrzymanie utworzonego stanowiska pracy były:
miesięczne listy obecności dotyczące zatrudnionego skierowanego
bezrobotnego, deklaracja ZUS RCA/ZUS RSA.
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie nie przeprowadzał kontroli
w miejscu wykonywania pracy przez skierowaną osobę bezrobotną.
W toku postępowania kontrolnego sprawdzono 4 wnioski
o organizację prac interwencyjnych rozpatrzone negatywnie.
Przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosków były następujące
powody:
- brak osób w rejestrze bezrobotnych spełniających wymagania
wskazane we wniosku przez pracodawcę (w ewidencji widniała
tylko jedna osoba, która odbywała staż u wnioskodawcy,
a następnie była zatrudniona po zakończeniu stażu lub osoba
która wcześniej była zatrudniona u pracodawcy),
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- oferta pracy nie spełniała kryterium odpowiedniej oferty pracy
w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentów rynku
pracy.
Sprawdzono 2 wnioski o organizację prac interwencyjnych, które
pozostawiono bez rozpatrzenia.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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.

