Katowice, 29 maja 2019 r.

WOJE WO DA Ś LĄ S K I
PSIIIa.862.1.1.2019

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
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 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.).
3. Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach,
44-100 Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12.
4. Kierownik jednostki
Kontrolowanej:
Pan Marek Kuźniewicz - Dyrektor PUP w Gliwicach.
5. Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:
Michalina Karwat - inspektor wojewódzki - kierownik
zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia do
kontroli: Nr PSIIIa.0030.2.2019 z dnia 23.01.2019 r.
Adam Hanslik - starszy inspektor wojewódzki kontrolujący, na podstawie upoważnienia do kontroli:
Nr PSIIIa.0030.1.2019 z dnia 23.01.2019 r.
6. Termin kontroli:
Kontrola w dniach: od 25 do 31 stycznia 2019 r.
7. Okres objęty kontrolą:
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 progu istotności.
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:
Dział ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Zadania w zakresie realizacji działań finansowanych ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie
objętym kontrolą realizowane były w Dziale ds. Szkoleń,
Instrumentów Rynku Pracy i Programów zgodnie z:
- Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Urzędu
Pracy w Gliwicach, wprowadzonym Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 września 2015 r. o nr
PM-1662/2015,
- Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Urzędu
Pracy w Gliwicach, wprowadzonym
Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 kwietnia 2018 r.
o nr PM-6069/18.
Dział ten wchodzi w skład Centrum Aktywizacji Zawodowej,
które podlega Zastępcy Dyrektora - Pani Grażynie Żur.
Merytorycznie
wykonywaniem
zadań w zakresie
realizacji działań finansowanych ze środków KFS,
w okresie objętym kontrolą zajmowali się nw. pracownicy:
- Pani Irena Matusiak - Kierownik Działu,
- Pani Monika Dąbek - specjalista ds. rozwoju
zawodowego,
- Pani Iwona Frątczak - specjalista ds. rozwoju
zawodowego,
- Pani Joanna Burdka - specjalista ds. rozwoju
zawodowego,
- Pani Kamila Piazza - specjalista ds. rozwoju
zawodowego,
- Pani Barbara Pamuła - specjalista ds. rozwoju
zawodowego.

4

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach na
realizowanie zadań w ramach środków
Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku przyznano
łącznie 1 129.100,00 zł. Z przyznanego limitu ww. środków,
PUP w Gliwicach wydatkował kwotę 1 097.525,08 zł.
Niewykorzystana kwota w wysokości 31.574,92 zł
pozostała na rachunku bankowym PUP z przeznaczeniem
na wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla bezrobotnych.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach w 2018 r.
uruchomiono 2 nabory wniosków o dofinansowanie
kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawcy.
Ogłoszenia o naborze zawierały wszystkie informacje
wymagane Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z
dnia
14
maja 2014 r. w sprawie
przyznawania
środków z
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego, tj.: wskazywały priorytety wydatkowania
środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia
i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, jakie brane
będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.
Wnioski były rozpatrywane wg zatwierdzonych przez
Dyrektora PUP kryteriów ujętych w Zasadach
przyznawania
środków
z
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego przez
PUP
Gliwice
w
2018 r.
opracowanych
odrębnie dla środków pochodzących
z limitu podstawowego
i środków
pochodzących
z rezerwy.
Wybrano do sprawdzenia 30 akt obejmujących całościową
dokumentację dotyczącą przyznawania środków z KFS,
z czego:
 20 akt dotyczących wniosków rozpatrzonych
pozytywnie - wyboru akt dokonano metodą
interwałową spośród 64 pozytywnie rozpatrzonych
wniosków, wybierając co trzecie akta zaczynając od
pozycji 1 aż do uzyskania 20 sztuk,
 8 akt dotyczących wniosków rozpatrzonych
negatywnie - wyboru akt dokonano metodą
interwałową spośród 94 negatywnie rozpatrzonych
wniosków, wybierając co dwunaste akta zaczynając
od pozycji 1 aż do uzyskania 8 sztuk,
 2 akta dotyczące wniosków pozostawionych bez
rozpatrzenia - wyboru akt dokonano metodą
interwałową spośród 6 pozostawionych bez
rozpatrzenia wniosków, wybierając co trzecie akta
zaczynając od pozycji 3 aż do uzyskania 2 sztuk.
Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
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nieprawidłowości:
Pani Irena Matusiak - Kierownik Działu ds. Szkoleń,
Instrumentów Rynku Pracy i Programów

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru
ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte
A.

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

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,
gdyż stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie
przekraczały założonego progu istotności.
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:
Dział ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Do PUP w Gliwicach w 2018 roku wpłynęły 164 wnioski
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS,
z czego:
 64 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
 94 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
 6 wniosków pozostało bez rozpatrzenia.
W 2018 roku PUP w Gliwicach zawarł łącznie 64 umowy,
w tym 19 z rezerwy KFS.
W toku kontroli zbadano 20 losowo wybranych akt dot.
dofinansowania kształcenia ustawicznego ze środków
KFS.
W trakcie czynności kontrolnych badano m.in.:


składane wnioski dot. dofinansowania kształcenia
ustawicznego,
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odpowiedzi dot. sposobu rozpatrzenia ww.
wniosków,
zawierane umowy dot. dofinansowania kształcenia
ustawicznego,
sposób rozliczenia otrzymanych środków,
monitoring zawieranych umów.

Wnioski o dofinansowanie ze środków KFS kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
złożone w terminie naboru podlegały ocenie formalnej
i merytorycznej. Ocena formalna polegała na sprawdzeniu
prawidłowości wypełnienia i kompletności złożonego
wniosku. Efektem negatywnej oceny formalnej było
wezwanie do uzupełnienia lub pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
W przypadku naboru prowadzonego w ramach priorytetów
wydatkowania środków KFS, PUP Gliwice określił, że do
oceny formalnej zostanie zakwalifikowanych 30 wniosków
złożonych zgodnie z kolejnością ich wpływu. W przypadku
nieprzekroczenia 200 % dostępnego limitu środków z KFS
w ww. 30 wnioskach do oceny formalnej kwalifikowanych
jest odpowiednio więcej wniosków - do wyczerpania limitu.
W przypadku naboru prowadzonego w ramach priorytetów
wydatkowania środków rezerwy KFS do oceny formalnej
zostało zakwalifikowanych 20 wniosków złożonych zgodnie
z kolejnością ich wpływu. W przypadku nieprzekroczenia
150 % dostępnego limitu środków z rezerwy KFS w ww. 20
wnioskach do oceny formalnej kwalifikowanych jest
odpowiednio więcej wniosków - do wyczerpania limitu.
Ocena merytoryczna
polegała na ocenie
wniosku
na
podstawie
przyjętych
kryteriów i przyznaniu
odpowiedniej liczby punktów. Do przyznania środków KFS
rekomendowane były wnioski, które w wyniku oceny
otrzymały największą ilość punktów. W sytuacji uzyskania
takiej samej liczby punktów o dofinansowaniu decydowała
kolejność złożenia wniosku.
Z analizy akt wynika, iż umowy o finansowanie działań
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy zawierały wszystkie elementy określone
w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej
z dnia 14 maja 2014 r. w
sprawie
przyznawania
środków
z
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż 5 pozytywnie
rozpatrzonych wniosków poddanych badaniu dotyczyło
finansowania szkolenia „Własna działalność gospodarcza Moduł Zarządzanie i Marketing. 1. Marketing w mediach
społecznościowych - nowe technologie komunikacyjne
i nowoczesne narzędzia pracy przy prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej. 2. Ochrona danych osobowych”.
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Ww. wnioski rozpatrzono w oparciu o priorytet
wsparcia
zawodowego
kształcenia
ustawicznego
w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych wykazując zgodność kompetencji
nabywanych przez uczestnika kształcenia ustawicznego
w ramach zawodu: pracownicy administracyjni i biurowi.
Działanie PUP w tym zakresie należy uznać
za nieprawidłowe, ponieważ zgodnie z tematyką
ww. szkolenie w zakresie marketingu powinno być
adresowane do specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu
i sprzedaży, który to zawód w Barometrze zawodów 2018
dla powiatu gliwickiego i miasta Gliwic znajdował się
w stanie równowagi. Należy
ponadto
nadmienić,
iż Aneks do
klasyfikacji zawodów w Barometrze
zawodów 2018 w rozszerzeniu zawodu: pracownicy
administracyjni i biurowi nie zawierał zawodu, dla którego
w pełni zasadne byłoby przeprowadzanie szkoleń
z zakresu PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.
W trakcie kontroli sprawdzono 8 akt dotyczących wniosków
rozpatrzonych negatywnie. Z analizy akt wynika, iż główną
przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosków była
niewystarczającą ilość środków KFS.
Ponadto sprawdzono 2 akta dotyczące wniosków
pozostawionych
bez rozpatrzenia.
W
obydwóch
przypadkach przyczyną było niedostarczenie przez
wnioskodawców wymaganych przepisami załączników.
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:
 kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie
szkolenia,
 kserokopii faktury/rachunku za usługę szkoleniową.
Ponadto pracodawca zobowiązany był do przekazania
na żądanie PUP danych dotyczących:
 liczby osób objętych działaniami finansowanymi
z udziałem środków z KFS w podziale wg tematyki
kształcenia, wieku, płci, poziomu wykształcenia,
liczby osób pracujących w szczególnych warunkach
lub
wykonujących
pracę
o szczególnym
charakterze,
 liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia
podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu finansowane ze środków KFS,
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liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym
kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin finansowane ze środków KFS.

PUP może przeprowadzać kontrole u pracodawcy
w zakresie przestrzegania postanowień umowy,
wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem,
właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych
i wydatkowanych środków. W tym celu może żądać
okazania stosownej dokumentacji oraz żądać złożenia
stosownych wyjaśnień.

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
W związku z wyżej opisanymi nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli zalecam:


w każdym przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku pracodawcy o dofinansowanie kształcenia
ustawicznego
przestrzegać
obowiązujących
priorytetów wydatkowania środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.

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 ww. ustawy, kto nie realizuje zaleceń wojewody,
o których mowa w art. 113 - podlega karze pieniężnej w wysokości do 6000 złotych.
Podpisano elektronicznie

Z up. Wojewody Śląskiego
Ewa Chrost
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wydział kontroli – w miejscu
3. a/a

