
Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach 
ul. Radomska 76 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Barbara Trzpiot – starszy inspektor, 
- Katarzyna Arendarska – inspektor,
- Magdalena Dębicka – inspektor.      
    

Kontrolę  przeprowadzono  w  siedzibie  kontrolowanego  w  dniach  od  18.06.2007  r.  do 
25.06.2007 r. z przerwą w dniu 20.06.20007 r. na podstawie upoważnienia z dnia 13 czerwca 
2007 r. Nr 336/07, 337/07, 338/07 wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego 
przez  Panią  Joannę  Janiszewską  –  Bujałę  Dyrektora  Wydziału  Polityki  Społecznej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Przedmiotem  kontroli  była  realizacja  zadań  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy 
w Starachowicach w zakresie prawidłowości przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności  gospodarczej,  w  tym  kosztów  pomocy  prawnej,  konsultacji  i  doradztwa 
dotyczących  tej  działalności  oraz  przyznawania  środków  na  podjęcie  działalności 
gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych; szczegółowych warunków 
odbywania  stażu  oraz  przygotowania  zawodowego  w miejscu  pracy;  realizacji  wniosków 
kontroli legalności zatrudnienia. 

Stan organizacyjny kontrolowanej jednostki.

Podmiot kontrolowany:

Powiatowy Urząd  Pracy  w  Starachowicach  zwany  w dalszej  części  protokołu  „Urzędem 
Pracy” lub jednostką.

Powstanie, podstawa i zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy.
a) Powiatowy Urząd  Pracy  w Starachowicach  powstał  z  dniem 1  stycznia  1999 r.  z 

przekształcenia Rejonowego Urzędu Pracy w Starachowicach. Zarządzeniem Nr 1/99 
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 8 stycznia 1999r. został 
określony obszar działania przedmiotowego Urzędu Pracy obejmującego terytorialnie 
obszar powiatu starachowickiego.
Z dniem 1 stycznia 2000r. Urząd Pracy wszedł z mocy prawa (art. 19 ust. 4 ustawy z 
dnia  13.10.1998r.,  o  której  mowa  w  lit.  b)  w  skład  powiatowej  administracji 
zespolonej  jako  odrębna  jednostka  organizacyjna,  która  pełni  funkcję  aparatu 
pomocniczego organu zatrudnienia tj. Starosty Powiatu Starachowickiego, którym od 
27.11.2006 r. jest Andrzej Matynia.

b) Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:
- ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 
ze zm.),
- ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą,



- statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/427/06 Rady Powiatu w Starachowicach z 
dnia  22.06.2006r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Powiatowemu  Urzędowi  Pracy  
w Starachowicach.

3. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.

Całokształtem  działalności  Urzędu  Pracy  kieruje  Pan  Jarosław  Nowak.  Zastępcą 
dyrektora  jest p. Henryk Jurkowski.

Starosta Starachowicki Uchwałą Nr 44/2005 z dnia 5.04.2005 r. Zarządu Powiatu w 
Starachowicach upoważnił p. Jarosława Nowaka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Starachowicach  do  załatwiania  w  jego  imieniu  spraw,  w  tym  do  wydawania  decyzji, 
postanowień  oraz  zaświadczeń  w  trybie  przepisów o  postępowaniu  administracyjnym,  w 
zakresie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

4.Numer Statystyczny REGON.

Urząd Statystyczny w Kielcach zaświadczeniem z dnia 17.01.2005 r.,  nadał Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Starachowicach numer identyfikacyjny  REGON: 291140050, do którego 
przypisane są m.in. następujące informacje:
-   szczególna forma prawna                 30  Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne 
-   własność:                                          113  Własność Samorządowa
-   rodzaj przeważającej działalności:   7513 Z Kierowanie w zakresie efektywności 
                                                                           gospodarowania

5.Numer Identyfikacji Podatkowej.

Decyzją  Urzędu  Skarbowego  w  Starachowicach  z  dnia  29.02.1996r.  na  zgłoszenie 
identyfikacyjne  złożone  jeszcze  przez  Rejonowy  Urząd  Pracy  w  Starachowicach  nadano 
Numer  Identyfikacji  Podatkowej :  664-10-37-193. Urząd  Pracy  po  zmianie  nazwy  na 
Powiatowy wystąpił w dniu 15.01.2003r. o potwierdzenie dotychczas nadanego numeru.

Podczas kontroli informacji i wyjaśnień związanych z tematyką kontroli udzielali:     
              
       Henryk Jurkowski   -   zastępca dyrektora,
       Maria Kusiak-Obarska     -  kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji, 
       Agnieszka Pocheć            -  inspektor.

Protokół podpisali:

Starosta Powiatu Starachowickiego Kontrolujący

Dyrektora PUP Kielce, 10.08.2007r.



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ  POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
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PS.IV.9111- 7/07                                          Kielce, 05.09.2007 r.

Dyrektor                 
 Powiatowego Urzędu Pracy               
w Starachowicach.

Wystąpienie pokontrolne

zespołu  kontrolnego  Wydziału  Polityki  Społecznej  w  zakresie  prawidłowości 
przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów 
pomocy prawnej,  konsultacji  i  doradztwa dotyczących tej  działalności  oraz  przyznawania 
środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  na  zasadach  określonych  dla  spółdzielni 
socjalnych;  szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego  
w miejscu pracy.

 Kontrolą objęto zadania wynikające z przestrzegania przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy w wyżej 
wymienionym zakresie.

1. Szczegółowe warunki odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy.

Sprawdzono 29 wniosków i umów o zorganizowanie stażu i przygotowania zawodowego  
w miejscu pracy złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego i  pracodawców oraz 
akta osobowe bezrobotnych kierowanych na staż.

Z przeglądu dokumentów wynika, że uwagi dotyczą następujących kwestii:

1.  Bezrobotni  nie  przedkładali  opinii  wraz  ze  sprawozdaniem  z  przebiegu  stażu 
i  przygotowania zawodowego naruszając  § 7 ust.  2 pkt 4 w/w rozporządzenia,  który 
zobowiązuje bezrobotnego do przedłożenia staroście opinii wydanej przez pracodawcę na 
podstawie  art.  53  ust.5  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia 
i  instytucjach  rynku  pracy  wraz  ze  sporządzonym  przez  siebie  sprawozdaniem 
– w terminie 7 dni od otrzymania tej opinii. 

2.   Nie wydawano bezrobotnym zaświadczeń o odbyciu stażu i przygotowania zawodowego 
- zgodnie z § 9 ust. 2 starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu lub 
przygotowania zawodowego po zapoznaniu się z przedłożoną opinią i sprawozdaniem. 

3.   Okresy odbywania stażu nie były zgodne z zawartymi wcześniej umowami.                  
4.   Stwierdzono brak decyzji o wyrejestrowaniu osoby bezrobotnej  w sprawach dotyczących 
      umowy nr 06/0125 z dnia 11.10.2006 r. oraz umowy nr 06/0133 z dnia 16.10.2006 r., 
      gdzie osoby bezrobotne przerwały staż na własną prośbę. Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy 
      o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należało pozbawić w/w osoby statusu   
      osoby bezrobotnej i wydać stosowne decyzje.
5.    Nie umożliwiono zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca 
       odbywania stażu i przygotowania zawodowego (art.45 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia   



       2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
6.    Nie egzekwowano przedstawiania list obecności za kolejne miesiące odbywania stażu 
       i przygotowania zawodowego. 

2. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

1. Należy  wskazywać  datę  wpływu  do  Urzędu  na  dokumentach  potwierdzających 
wydatkowanie  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  i  poświadczających  jej 
rozpoczęcie.

2.  W sprawie nr 240505/0004 należy sporządzić aneks do umowy 44/B/06 w związku ze 
zmianą adresu prowadzenia działalności.

3. W przypadku  spraw  nr  ewidencyjny  180699/0307,  nr  010404/0015,  nr  180699/0247 
należy  stwierdzić  nieważność  decyzji  z  dnia  31.05.2007r.  Nr  1995/5/07,  z  dnia 
28.03.2007r. Nr 1672/3/07 oraz z dnia 22.05.2007r. Nr 1257/5/07.

Należy doprowadzić do wyeliminowania w/w uchybień.

Wydział  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  zwraca  uwagę  na 
fakt,  iż  kontrola  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Starachowicach  w  2006  roku  wykazała 
podobne uchybienia. Liczba uwag pokontrolnych w roku 2007 nie uległa zmniejszeniu, co 
świadczy o tym, że działanie podjęte w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości 
były niewystarczające.
Należy w związku z tym nadmienić, że nieprzestrzeganie zaleceń Wojewody może skutkować 
nałożeniem sankcji  określonych w art.  115 ustawy o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach 
rynku pracy.

Pouczenie:
1) Urząd pracy objęty czynnościami nadzorczymi może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2) W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń urząd pracy w terminie 30 dni 
jest obowiązany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu Starachowickiego
2. a/a.

Z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego


