Katowice, 6 marca 2019 r.

WOJE WO DA Ś LĄ S K I
PSIIIa.862.1.47.2018

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 wykorzystania środków
z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu
Szkoleniowego zgodnie z obowiązującą 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.
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 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.)

3. Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich,
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17
4. Kierownik jednostki
Kontrolowanej :
Pani Hanna Becker – Dyrektor PUP w Siemianowicach
Śląskich
5. Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia :
Michalina Karwat inspektor wojewódzki
–
kierownik zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia
do kontroli: nr PSIIIa.0030.97.2018 z dnia 26.09.2018 r.
Adam Hanslik
starszy inspektor wojewódzki –
kontrolujący na podstawie upoważnienia do kontroli: nr
PSIIIa.0030.96.2018 z dnia 26.09.2018 r.
6. Termin kontroli :
Kontrola w dniach : od 1 do 4 października 2018 r.
7. Okres objęty kontrolą:
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 Siemianowicach Śląskich wprowadzonym
Zarządzeniem Dyrektora PUP w Siemianowicach Śląskich
nr 04/2012 z dnia 14.02.2012 roku, zmienionym
Zarządzeniem Dyrektora PUP w Siemianowicach Śląskich
nr 17/2014 z dnia 01.10.2014 roku, oraz Zarządzeniem
Dyrektora PUP w Siemianowicach Śląskich nr 12/2015
z dnia 26.06.2015 roku, zadania w zakresie realizacji
działań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego realizowane są w Centrum Aktywizacji
Zawodowej, którego kierownikiem jest Pani Dorota Rus.
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach
Śląskich na realizowanie zadań w ramach środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku
przyznano łącznie 637.500,00 zł. Z przyznanego limitu ww.
środków,
zgodnie
z
zapotrzebowaniem,
PUP
w Siemianowicach Śląskich otrzymał łączną kwotę
372.595,52 zł, z czego 353.970,44 zł przeznaczono na
finansowanie szkoleń, natomiast 9.196,27 zł pokryły koszty
promocji KFS. Niewykorzystana kwota w wysokości
9.428,81 zł pozostała na rachunku bankowym PUP
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obligatoryjnych
dla bezrobotnych.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich
w 2017 r. uruchomiono 3 nabory wniosków
o dofinansowanie
kształcenia
ustawicznego
dla
pracowników i pracodawcy. Wnioski te były rozpatrywane
przez Komisję do oceny wniosków, powołaną
Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Siemianowicach Śląskich. Ogłoszenia o naborze
wniosków zawierały wszystkie elementy wymagane
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
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14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Wybrano do sprawdzenia 20 akt obejmujących całościową
dokumentację dotyczącą przyznawania środków z KFS,
z czego:
•
15 akt dotyczących wniosków rozpatrzonych
pozytywnie – wyboru akt dokonano metodą interwałową
spośród 37 pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
skatalogowanych wg daty wpływu, wybierając co drugie
akta zaczynając od pozycji 2 aż do uzyskania 15 sztuk,
•
3 akta dotyczące wniosków rozpatrzonych
negatywnie – wyboru akt dokonano metodą interwałową
spośród 16 negatywnie rozpatrzonych wniosków,
skatalogowanych wg daty wpływu, wybierając co piąte akta
zaczynając od pozycji 5 aż do uzyskania 3 sztuk,
•
2 akta dotyczące wniosków pozostawionych bez
rozpatrzenia – wyboru akt dokonano metodą interwałową
spośród 3 pozostawionych bez rozpatrzenia wniosków,
skatalogowanych wg daty wpływu, wybierając co drugie
akta zaczynając od pozycji 1 aż do uzyskania 2 sztuk.
III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze
wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte
A.

Obszar kontroli:
Realizacja zadań związanych z organizacja naboru
wniosków, zawieranie umów, realizacja umów oraz
nadzoru w badanym okresie.

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:
Do PUP w Siemianowicach Śląskich w 2017 roku wpłynęło
56 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
w ramach KFS (45 wniosków w ramach priorytetów Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 11 wniosków
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w ramach Priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania
rezerwy KFS), z czego:
•
37 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie (29
wniosków w ramach Priorytetów MRPiPS, 8 wniosków
w ramach Priorytetów RRP wydatkowania rezerwy KFS);
•
16 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie (14
w ramach Priorytetów MRPiPS, 2 w ramach Priorytetów
RRP wydatkowania rezerwy KFS);
•
3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia (2 w ramach
Priorytetów MRPiPS, 1 w ramach Priorytetów RRP
wydatkowania rezerwy KFS).
W 2017 roku PUP w Siemianowicach Śląskich zawarł
łącznie 35 umów oraz 1 porozumienie o finansowanie
działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy w ramach KFS na ogólną kwotę 353.875,64
zł.
1 pracodawca
zrezygnował
z
przyznanego
dofinansowania przed podpisaniem umowy. W ramach
zawartych umów ze szkoleń skorzystało łącznie 348 osób,
ze studiów podyplomowych 4 osoby. Łącznie z KFS w 2017
r. skorzystały 352 osoby (w tym 8 pracodawców).
W toku kontroli zbadano 15 losowo wybranych akt dot.
dofinansowania kształcenia ustawicznego ze środków
KFS, co przedstawia tabela.
W trakcie czynności kontrolnych badano m.in. :
•
składane wnioski dot. dofinansowania kształcenia
ustawicznego,
•
odpowiedzi dot. sposobu rozpatrzenia ww.
wniosków,
•
zawierane umowy dot. dofinansowania kształcenia
ustawicznego,
•
sposób rozliczenia otrzymanych środków,
•
monitoring zawieranych ww. umów.
Wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze
środków KFS rozpatrywane były terminowo, przez co
najmniej 3 członków Komisji powołanej zarządzeniem
dyrektora PUP w Siemianowicach Śląskich. Wniosek
poddawany był ocenie formalnej, a następnie, w przypadku
pozytywnej oceny, przekazywany był do oceny
merytorycznej. Wyniki oceny zarówno formalnej jak
i merytorycznej odnotowywane były na karcie oceny
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formalnej i karcie oceny merytorycznej wniosku.
W przypadku oceny formalnej ocenie podlegała forma
wniosku (czy wniosek był złożony na aktualnym druku
i w oryginale) jak również jego kompletność. W przypadku
nieprawidłowo wypełnionego wniosku PUP pisemnie
wzywał pracodawcę do jego poprawienia zgodnie z § 6 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W przypadku
oceny merytorycznej wniosku PUP dokonywał oceny
posługując się wewnętrznie ustaloną punktacją, miała ona
jednak charakter jedynie pomocniczy i nie miała wpływu na
wartościowanie przyznanego dofinansowania. Oceniający
nie stosowali systemu rankingowego i nie uzależniali
wysokości przyznawanego dofinansowania od ilości
otrzymanych punktów. W karcie oceny merytorycznej
uwzględnione zostały kryteria oceny, które zostały zawarte
w ww. rozporządzeniu.
W przypadku wysokich kosztów szkoleń zaplanowanych
przez pracodawcę, bądź dużej liczby pracowników, wobec
których zaplanowano szkolenie, PUP ograniczał
zawnioskowaną kwotę poprzez zmniejszenie ilości
pracowników kierowanych na szkolenie. Wówczas
informowano wnioskodawcę o braku możliwości
przeszkolenia wszystkich pracowników umieszczonych we
wniosku z uwagi na ograniczone środki finansowe.
Następnie pracodawca dokonywał wyboru pracowników,
którzy objęci zostaną szkoleniem w ramach KFS. W trakcie
czynności kontrolnych stwierdzono, iż w 2 przypadkach tak
rozpatrzonych wniosków, to PUP decydował które
szkolenia zostaną sfinansowane oraz którzy z pracowników
zostaną objęci szkoleniem. Wnioski te zostały rozpatrzone
pozytywnie jedynie w części dotyczącej konkretnych
szkoleń i konkretnych osób, a za przyczynę podano
„ograniczone środki jakie PUP otrzymał na finansowanie
działań w ramach KFS”. Pracodawca nie miał możliwości
wskazać pracowników, którzy objęci zostaną szkoleniem.
Z uwagi na brak w PUP w Siemianowicach Śląskich
dokumentu regulującego zasady rozpatrywania wniosków,
które określałyby wytyczne, jakie należy stosować
w przypadku konieczności zredukowania zawnioskowanej
kwoty, jak również brak protokołu z posiedzenia Komisji,
zespół kontrolujący zwrócił się do Pana Jakuba
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Kirkowskiego,
pełniącego
funkcję
II
zastępcy
przewodniczącego Komisji do opiniowania wniosków,
z prośbą o informację, które z przesłanek zadecydowały
o wykluczeniu konkretnych osób, dla których zaplanowano
działania w ramach KFS. Informacja ta była niezbędna
celem wyeliminowania zarzutu dyskryminacji. Z wyjaśnień
Pana Jakuba Kirkowskiego wynika, że:
•
MS Logistics Partner Silesia – w przypadku 2 osób
dofinansowanie nie zostało przyznane gdyż dotyczyło tzw.
szkolenia „miękkiego”, a zasadność jego zastosowania nie
została w sposób wystarczający uargumentowana. Nie
przyznano dofinansowania do trzech szkoleń dla 2 osób
ponieważ szkolenia te nie dotyczyły zadań wykonywanych
na zajmowanych przez wskazane osoby stanowiskach.
•
Dom
Pomocy
Społecznej
dla
Przewlekle
Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza – nie
przyznano dofinansowania do 48 szkoleń dla 24 osób –
w opinii Komisji do oceny wniosków zastosowanie szkoleń
pn. „Aktywność, aktywizacja i komunikacja osób przewlekle
psychicznie chorych” oraz „Podstawy etiopatogenezy
chorób
psychicznych
powikłania,
opieka,
z uwzględnieniem choroby Alzheimera” dla osób
zatrudnionych na stanowisku pokojowa nie znajduje
uzasadnienia.
Powyższe wyjaśnienia zostały uwzględnione i świadczą
o racjonalnym gospodarowaniu środkami. Jednakże
zastrzeżenia budzi fakt, iż informacje te nie zostały zawarte
w odpowiedzi do wnioskodawcy, dot. sposobu rozpatrzenia
wniosku. Zgodnie z § 6 ust. 6 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
przyznawania
środków
z
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego w przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku starosta uzasadnia odmowę dofinansowania ze
środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego.
W
omawianych
przypadkach
odpowiedzi
do
wnioskodawców nie zawierały pełnego uzasadnienia.
Wnioski zostały rozpatrzone negatywnie w części dot.
konkretnych osób lub szkoleń, a za przyczynę podano
ograniczone środki. Takie uzasadnienie sugeruje, że
w przypadku posiadania wystarczającej ilości środków
wniosek zostałby rozpatrzony pozytywnie w całości i może
skłaniać wnioskodawcę do kolejnych prób składania
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wniosków o te same szkolenia dla tych samych
pracowników. Odpowiedzi do wnioskodawców powinny
zawierać uzasadnienie zgodne ze stanem faktycznym, tak
aby wnioskodawca posiadał informację które z przesłanek
nie zostały spełnione. Za sporządzanie pism do
wnioskodawców odpowiedzialna była Komisja do
opiniowania wniosków w składzie obecnym na
posiedzeniu.
W trakcie kontroli sprawdzono 3 akta dotyczące wniosków
rozpatrzonych negatywnie.
Z analizy akt wynika, iż
przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosków były:
•
wnioskodawca nie zatrudniał żadnego pracownika,
natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy i promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki KFS
przeznacza się na finansowanie działań na rzecz
kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców.
Ustawa stanowi również, że pracodawca to jednostka
organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości
prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co
najmniej jednego pracownika,
•
wniosek dotyczył szkolenia nie będącego
szkoleniem zawodowym, związanym z zawodem
wykonywanym przez pracownika,
•
wniosek dotyczył przeszkolenia osób objętych takim
samym działaniem w roku 2016.
Odpowiedzi do wnioskodawców udzielane były w terminie
określonym przepisami prawa w tym zakresie.
Ponadto sprawdzono 2 akta dotyczące wniosków
pozostawionych
bez rozpatrzenia. W
obydwóch
przypadkach przyczyną było nieuzupełnienie przez
wnioskodawców braków formalnych w wyznaczonym
terminie. Wezwania do uzupełnienia zawierały stosowne
pouczenia oraz wystosowane były z zachowaniem
wymaganego przepisami prawa terminu.
Nadzór nad realizacją warunków umowy przez pracodawcę
realizowany był poprzez weryfikację dokumentacji, do
złożenia której zobowiązywała pracodawcę zawarta z PUP
umowa. Zgodnie z jej zapisami, aby otrzymać środki na
kształcenie ustawiczne pracodawca zobowiązany był do
przedłożenia następujących dokumentów:
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•
umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
zawartej z pracownikiem,
•
dokumentów potwierdzających zlecenie podmiotowi
szkolącemu świadczenie usługi kształcenia ustawicznego,
•
faktur potwierdzających zrealizowanie działań
w ramach środków z KFS.
Po weryfikacji ww. dokumentów pracownik PUP sporządzał
polecenie wypłaty, które przekazywane było do referatu
księgowości. Dofinansowanie wypłacane było w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia wymaganej dokumentacji.
W przypadku zgłoszenia przez pracodawcę zmian do
wniosku w trakcie realizacji umowy, podpisywano aneks
zmieniający odpowiednie zapisy. Aneks sporządzano po
wyrażeniu przez PUP zgody na proponowane przez
pracodawcę zmiany. Najczęściej dotyczyły one terminów
realizacji kształcenia, zmian szkolenia z przyczyn leżących
po stronie realizatora szkolenia oraz rezygnacji
pracownika.
Zgodnie z zawartą umową pracodawca zobowiązany był do
dostarczenia dowodu uregulowania należności za
kształcenie ustawiczne objęte finansowaniem ze środków
KFS oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie
kształcenia, w terminie do 14 dni od daty zakończenia
szkolenia. Na okoliczność sporadycznie występujących
sytuacji, w których pracodawca, z przyczyn niezależnych
od siebie, składał ww. dokumenty w terminie późniejszym
sporządzana była notatka służbowa. Najczęstszą
przyczyną nie dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia w wyznaczonym terminie był fakt, ze podmiot
szkolący dostarczał je pracodawcy za pośrednictwem
poczty lub innych placówek świadczących tego rodzaju
usługi.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:
Pani Marlena Sambor-Bańczyk – Zastępca Kierownika
CAZ
Pan Jakub Kirkowski – Zastępca Kierownika CAZ
Pani Sylwia Cichy – Specjalista ds. programów
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IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
Obszar A:

W związku z cząstkowymi uzasadnieniami negatywnie
rozpatrzonych wniosków zaleca się powiadamiać pisemnie
wnioskodawców o faktycznych przyczynach odmowy
uwzględnienia
wniosku.
Wnioskodawcę
należy
poinformować o tym, których przesłanek nie spełnił, oraz co
zadecydowało o odmowie realizacji wniosku.
Wskazanie jako uzasadnienie jedynie ograniczonych
środków jest niewystarczające w sytuacji, gdy istnieją
również inne przyczyny, które wykluczają pozytywne
rozpatrzenie wniosku.

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
Podpisano elektronicznie

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wydział kontroli – w miejscu
3. a/a

