Katowice, 18 kwietnia 2019 r.

WOJE WO DA Ś LĄ S K I
PSIIIa.862.1.60.2018

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 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 Chorzowie,
41-500 Chorzów, ul. Opolska 19
4. Kierownik jednostki
Kontrolowanej :
Pan Jerzy Kędziora – Dyrektor PUP w Chorzowie
5. Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia :
Michalina Karwat
- inspektor wojewódzki – kierownik
zespołu kontrolnego na podstawie
upoważnienia do
kontroli: nr PSIIIa.0030.124.2018 z dnia 04.12.2018 r.
Adam Hanslik
starszy inspektor wojewódzki –
kontrolujący na podstawie upoważnienia do kontroli: nr
PSIIIa.0030.123.2018 z dnia 04.12.2018 r.
6. Termin kontroli :
Kontrola w dniach : od 6 do 11 grudnia 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 Chorzowie, zatwierdzonym przez
Prezydenta
Miasta
Chorzów
i
wprowadzonym
Zarządzeniem Dyrektora PUP Nr 02/2010 z dnia 13
stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, zadania
w zakresie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych
objęte kontrolą, realizowane były w Centrum Aktywizacji
Zawodowej, które podporządkowane jest Zastępcy
Dyrektora PUP – Pani Iwonie Gruszczyńskiej. W skład CAZ
wchodzi Dział Instrumentów Rynku Pracy, którego
kierownikiem jest Pani Barbara Nawojska, oraz Dział
Rozwoju Zasobów Ludzkich, którego kierownikiem jest
Pani Joanna Broncel.
W PUP w Chorzowie według stanu na dzień 01.01.2017
r. zarejestrowanych było 3.150 osób bezrobotnych, oraz
179 osób poszukujących pracy. Według stanu na dzień
31.12.2017 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się do
2.444 osób, natomiast liczba poszukujących pracy do 166
osób.
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 30 akt obejmujących dokumentację osoby
zarejestrowanej, w tym:
 5 akt osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 6 akt osób objętych dotacją na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
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5 akt osób objętych wyposażeniem lub doposażeniem
stanowiska pracy,
4 akta osób skierowanych na staż,
10 akt losowo wybranych bezrobotnych.
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.
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 Chorzowie wyniosła 19.
Stan pracowników z powierzoną funkcją doradcy klienta
w roku 2017 liczył 24. Wobec powyższego stwierdzić
należy, że PUP w Chorzowie spełnił wymóg określony
w § 86 wyżej wymienionego rozporządzenia.
B. Obszar kontroli:
Prawidłowość sporządzania i realizowania Indywidualnych
Planów Działania przy aktywizacji osób zarejestrowanych
w PUP.
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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 :
Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich wchodzący w skład
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Rejestracja osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Chorzowie dokonywana jest przez Referat ds.
Ewidencji, Informacji i Świadczeń. Podczas rejestracji
osoba bezrobotna otrzymuje pierwszy termin zgłoszenia
się do swojego doradcy klienta. Termin ten wyznaczany
jest do 7 dni od daty zarejestrowania. Podczas pierwszej
wizyty przydzielony doradca klienta ustala dla
bezrobotnego profil pomocy. Po sprofilowaniu bezrobotny
jest informowany o ustalonym profilu oraz o formach
pomocy jakie mu przysługują. Następnie, jeszcze na tej
samej wizycie lub podczas najbliższych wizyt (do 60 dni od
dnia określenia profilu) ustalany jest Indywidualny Plan
Działania we współudziale z bezrobotnym.
W trakcie kontroli stwierdzono, że w przypadku
bezrobotnego o nr 101110/00009 zostało wydane
skierowanie do odbycia stażu pomimo faktu, iż taka forma
pomocy nie została zaplanowana dla tego bezrobotnego.
Zgodnie z § 7 Rozporządzenia w sprawie profilowania
pomocy dla bezrobotnego, pomoc przewidziana w ramach
profilu pomocy jest realizowana przez powiatowy urząd
pracy na podstawie przygotowanego z bezrobotnym
indywidualnego planu działania. Celem wydania
skierowania na formę pomocy, która nie została wcześniej
zaplanowana PUP ma możliwość dokonania modyfikacji
IPD, o czym stanowi art. 34a ust. 3a ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. PUP w Chorzowie
nie zastosował cytowanego przepisu w omawianej sytuacji.
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PUP w Chorzowie kontaktował się z bezrobotnym zgodnie
z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej
w sprawie
profilowania
pomocy
dla
bezrobotnego, tj. nie rzadziej niż raz na 60 dni.
Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:
Joanna Broncel – Kierownik Działu Rozwoju Zasobów
Ludzkich

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.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam
pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą :
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie w 2017 roku
podejmowane były nw. działania zmierzające do aktywizacji
osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
 Targi Pracy – zorganizowano jedną edycję, w której wzięło
udział 86 podmiotów, szacuje się, że udział wzięło ok. 800
bezrobotnych
 Giełdy Pracy – zorganizowano 46 giełd dla 25 firm
 Program Aktywizacja i Integracja – zrealizowano cztery
edycje dla łącznej liczby 40 osób
Ponadto w ramach poradnictwa zawodowego PUP
organizował spotkania prowadzone przez doradców
zawodowych z zakresu kształtowania aktywnej postawy
zawodowej. W badanym okresie z usług doradców
skorzystało:
 w ramach poradnictwa indywidualnego – 621 osób,
 w ramach poradnictwa grupowego – 382 osoby,
 w ramach poradnictwa biznesowego – 763 osoby.
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W 2017 roku PUP w Chorzowie zakończył testowanie
elementów metody case management jako metody pracy
z klientem z niepełnosprawnością. Wsparciem zostało
objętych 16 zarejestrowanych bezrobotnych z orzeczoną
niepełnosprawnością
w
stopniu
lekkim
bądź
umiarkowanym. Większość klientów to osoby powyżej 50
roku życia, o niskich kwalifikacjach zawodowych,
posiadających długą przerwę w zatrudnieniu. Kluczowa
z punktu widzenia sytuacji życiowej klientów objętych tą
forma
wsparcia
była
współpraca
z
lokalnymi
pracodawcami,
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w Chorzowie i Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W zakresie współpracy z lokalnymi pracodawcami PUP
w Chorzowie
w
okresie
wdrażania
wsparcia
z wykorzystaniem elementów metody CM (sierpień 2015 r.
- sierpień 2017 r.) pozyskał 203 oferty pracy przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych.
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Chorzowie pozyskał 3.186 miejsc pracy,
wydano 9.264 skierowania. W badanym okresie ilość
wszystkich podjęć pracy wyniosła 2.516.

D. Obszar kontroli:
Prawidłowość stosowania instrumentów rynku pracy przy
aktywizacji
zawodowej
osób
zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam
pozytywnie.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą :
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
W PUP w Chorzowie w okresie od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r. kwota środków Funduszu Pracy na
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (algorytm PO
WER, RPO), na realizację zadania, o którym mowa
w art. 150f (osoby do 30 rż.), na finansowanie zadań
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określonych w art. 69a ust. 2 ustawy (KFS) wynosiła
ogółem 10.752.400,00 zł.
Z powyższej kwoty wydatkowano 10.668.154,67 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 84.245,33 zł zostały
przeznaczone w 2018 roku na wypłatę świadczeń
obligatoryjnych (zasiłków dla bezrobotnych).
W badanym okresie PUP w Chorzowie rozpatrywał wnioski
o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz
o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na
podstawie niżej wymienionych aktów wewnętrznych:






Zarządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Chorzowie z dnia 11.09.2014 r. w sprawie
wprowadzenia Zasad Powiatowego Urzędu Pracy
w Chorzowie dotyczących szczegółowych warunków i trybu
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia
zwrotu przyznanych środków oraz Zarządzenie Nr 14/2017
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie z dnia
03.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad
szczegółowych
warunków
i trybu
przyznawania
bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS
i opiekunowi
środków
na
podjęcie
działalności
gospodarczej
oraz
form
zabezpieczenia
zwrotu
przyznanych środków;
Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Chorzowie z dnia 11.09.2014 r. w sprawie
wprowadzenia Zasad Powiatowego Urzędu Pracy
w Chorzowie dotyczących szczegółowych warunków i trybu
dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia
zwrotu przyznanych środków oraz Zarządzenie Nr 15/2017
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie z dnia
10.08.2017
r.
w sprawie
wprowadzenia
Zasad
Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie dotyczących
szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji
ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego
poszukującego
pracy
absolwenta
oraz
form
zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków;
Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Chorzowie z dnia 22.12.2014 r. w sprawie
powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie
środków
na
podjęcie
działalności
gospodarczej
i wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz
utworzenia bądź przystąpienia do spółdzielni socjalnej.
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1.
2.

3.

4.

W trakcie czynności kontrolnych badaniu poddano
poniższe formy wsparcia finansowane z Funduszu Pracy
w badanym okresie:
Prace interwencyjne – złożono 79 wniosków, z czego
zawarto 39 umów, działaniem objęto 43 osoby;
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – złożono
113 wniosków, z czego zawarto 48 umów z Funduszu
Pracy;
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – złożono
74 wnioski, z czego podpisano 34 umowy finansowane
z FP;
Staże – złożono 452 wnioski, z czego podpisano 4 umowy
finansowane z FP, dodatkowo sfinansowano staż w UM
Chorzów dla 24 bezrobotnych, oraz w PUP Chorzów dla 4
bezrobotnych.

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
W związku z obszarem B zaleca się wydawać bezrobotnym
skierowania zgodnie z IPD.

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

