
                                            Protokół
z  przeprowadzonej  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Busku  –  Zdroju  przy  ul. 

Różanej 2 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Kielcach w składzie:

-  Ewelina Pękalska – starszy inspektor,

-  Magdalena Dębicka-Goworek – inspektor,

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie kontrolowanego w dniach 14.02. - 16.02.2011r.  i 18.02.2011r. 

na  podstawie  upoważnień  z  dnia  10.02.2011r.,  Nr  84/2011  i  Nr  85/201,  wydanych  z  upoważnienia 

Wojewody  Świętokrzyskiego  przez  Panią  Renatę  Segiecińską  –  z  -  cę  dyrektora  Wydziału  Polityki 

Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - 

Zdroju określonych ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji  zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz 

przepisów wykonawczych do niej w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu 

Pracy na przykładzie realizacji  instrumentów rynku pracy - stażu i stypendium z tytułu podjęcia dalszej 

nauki. Kontrolą objęto okres od 01.01.2010r. do dnia 31.01.2011r. W PUP w Busku – Zdroju na dzień 

31.01.2011r. zarejestrowanych było 3508 osób bezrobotnych, w tym 466 osób bezrobotnych z prawem do 

zasiłku.

Część I
Stan organizacyjny kontrolowanej jednostki.

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Busku  -  Zdroju,  zwany  w  dalszej  części  protokołu  „urzędem”  lub 

„jednostką”, wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako odrębna jednostka organizacyjna, 

która pełni funkcję aparatu pomocniczego organu zatrudnienia tj. Starosty Powiatu Buskiego, którym jest 

pan Jerzy Kolarz.

Całokształtem działalności urzędu kieruje pan Marian Szostak – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

Starosta Buski pismem z dnia 17.12.2010r., znak: OR-0114/1/4/10, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

05.06.1998r. o samorządzie powiatowym i art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy upoważnił pana Mariana Szostaka – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Busku - Zdroju do załatwiania w jego imieniu spraw należących do właściwości powiatu, a określonych 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym wydawania decyzji administracyjnych,  

postanowień oraz zaświadczeń (akta kontroli – nr 1). Starosta Buski zarządzeniem Nr 4/2011 z 17.01.2011r. 

ogłosił  konkurs na stanowisko dyrektora PUP w Busku – Zdroju (akta  kontroli  – nr 2a-c),  który został 

unieważniony z uwagi na fakt, że do składu Komisji Konkursowej nie powołano przedstawicieli Powiatowej 

Rady  Zatrudnienia  w  Busku  –  Zdroju  (akta  kontroli  –  nr  3).  Ponownie  konkurs  został  ogłoszony  na 

podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Buskiego z dnia 8.02.2011r. (akta kontroli – 

nr 4a-c kontroli).     
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Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

- ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.),

-  ustawy  z  dnia  13  października  1998r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację 

publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 

późn.zm.),

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 

69, poz. 415 z późn. zm.),

- regulaminu organizacyjnego uchwalonego uchwałą Nr 305/2009 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w 

dniu 24.06.2009r. zmienionego uchwałą Nr 9/10 z dn. 22.12.2010r.,

- statutu uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/207/2006 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29.06.2006r., 

zmienionym uchwałą nr XIV/117/07 w dniu 31.12.2007r. oraz uchwałą nr XXXII/283/2009.    

Podczas kontroli informacji i wyjaśnień związanych z tematyką kontroli udzielali:

Pan Marian Szostak            -  p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju

Pan Dariusz Jurecki                 -  Kierownik Działu Rynku Pracy 

Pan Ignacy Wach                    -  Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy         

Pani Sabina Korczak   -  pomoc administracyjna

Pani Bogusława Sekuła           - Główna Księgowa                          

Część II
Opis stanu faktycznego i prawnego jednostki kontrolowanej:

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 

69, poz. 415 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu 

przez bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1160),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku 

dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego z dnia 18 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 

1118).
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1. Stypendium z tytułu podjęcia i kontynuowania dalszej nauki.

Z  oświadczenia  sporządzonego  w  dniu  15.02.2011r.  przez  pana  Mariana  Szostaka  -  p.o.  Dyrektora 

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Busku –  Zdroju  wynika,  iż  stypendium z  tytułu  podjęcia  dalszej  nauki  

przyznawane było  w oparciu o uregulowania zawarte  w art.  55 ustawy z dnia 20.04.2004r.  o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Urząd nie dysponował dodatkowymi regulaminami oraz kryteriami 

oceniania wniosków. Każdy wniosek był rozpatrywany indywidualnie pod względem formalno – prawnym 

oraz merytorycznym, a począwszy od IV kwartału 2010r. w szczególności z uwzględnieniem możliwości 

finansowych urzędu w 2011r. (akta kontroli – nr 5). 

Powiatowy  Urząd  Pracy  opublikował  na  stronie  internetowej  komunikat  dotyczący  niepodejmowania 

działań aktywizacyjnych powiązanych z finansowaniem ze środków Funduszu Pracy do czasu otrzymania 

oficjalnej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o limicie środków jakie mogą być wydatkowane w 

2011r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (akta kontroli – nr 6). 

W urzędzie  obowiązuje  wzór  wniosku  o  przyznanie  stypendium  z  tytułu  podjęcia  dalszej  nauki  (akta 

kontroli – nr 7) oraz pouczenie dotyczące stypendium (akta kontroli – nr 8). 

Zespół kontrolny stwierdził, iż informacje na temat zasad udzielania stypendium z tytułu podjęcia dalszej 

nauki i wzór wniosku nie zostały zamieszczone ani w siedzibie urzędu, ani na stronie internetowej. 

Zespół kontrolny dokonał analizy 9 wniosków o przyznanie stypendium spośród 12 złożonych w 2010r., co 

obrazuje poniższa tabela:     

Dane osoby 
ubiegającej się o 
stypendium  

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium 

Decyzja  w  sprawie  świadczeń  i 
terminy wypłaty świadczeń 

Uwagi 

051009/0001
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
– 05.10.2009r. 

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony  w  dniu 
05.03.2010r. 
Rozpoczęcie  studiów od  dnia 
01.10.2009r. 

Decyzją  z  dnia  02.04.2010r. 
odmówiono  przyznania  prawa  do 
stypendium z tytułu podjęcia dalszej 
nauki z powodu rozpoczęcia studiów 
przed zarejestrowaniem się w PUP.

-

190509/0007
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
–  20.10.2009r., 
utrata  statusu 
osoby bezrobotnej– 
20.07.2010r. 

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony  w  dniu 
26.07.2010r. 
Rozpoczęcie  studiów  –  rok 
akademicki 2010/2011.

Decyzją  z  dnia  17.08.2010r. 
odmówiono  przyznania  prawa  do 
stypendium z tytułu podjęcia dalszej 
nauki  z  uwagi  na  fakt,  iż  na  dzień 
złożenia  wniosku  tj.  27.07.2010r. 
osoba  nie  pozostawała  w  rejestrze 
PUP. 

-

290610/00005
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
– 29.06.2010r. 

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony  w  dniu 
22.09.2010r. 
Rozpoczęcie  dalszej  nauki  – 
01.09.2010r.

Decyzją  z  dnia  05.10.2010r. 
odmówiono  przyznania  prawa  do 
stypendium z tytułu podjęcia dalszej 
nauki z uwagi na fakt,  iż dochód w 
rodzinie  wynosi  409,19  zł,  a  więc 
przekracza  kryterium  dochodowe 
określone  w  przepisach  o  pomocy 
społecznej. 

-

270599/0078
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
– 09.08.2010r. 

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony  w  dniu 
02.11.2010r.  (akta  kontroli  – 
nr 9a-b).

Decyzją  z  dnia  06.12.2010r. 
przyznano  prawo  do  stypendium  z 
tytułu podjęcia dalszej nauki na okres 
12 miesięcy od dnia 08.10.2010r.  w 
wysokości 742,10 zł. 

- urząd pracy nie zbadał, czy to 
wnioskodawczyni  świadczyła 
pracę  w  ramach  umowy 
zlecenia, a jest to istotne, gdyż 
okres  pracy  w  ramach  umowy 
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Rozpoczęcie  dalszej  nauki  – 
08.10.2010r. - II  rok studiów. 
Jest  to  kontynuacja  kierunku 
rozpoczętego  w  roku 
1999/2000r.  We  wniosku  w 
pkt  3  wnioskodawczyni 
wskazała,  że  w  ciągu  12 
miesięcy  poprzedzających 
miesiąc  złożenia  wniosku 
rodzina  uzyskała  dochód  z 
tytułu  umowy  zlecenia  za 
okres X 2009r. – IX 2010r. 

Terminy i kwoty wypłat  stypendium 
obrazuje  raport  a  dnia  14.02.2011r. 
(akta kontroli- nr 10). 

zlecenia  obejmuje  okres 
posiadania  statusu  osoby 
bezrobotnej. Biorąc pod uwagę, 
iż  mąż  wnioskodawczyni 
prowadzi  działalność 
gospodarczą  zachodzi  duże 
prawdopodobieństwo,  iż  w 
ramach  umowy  zlecenia  pracę 
wykonywała wnioskodawczyni; 
-   urząd  pracy  uznał,  iż 
kontynuacja  nauki  po 
kilkuletniej  przerwie  może  być 
potraktowana  jako  rozpoczęcie 
nauki;   

220609/0005
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
– 22.06.2009r. 

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony 
w dniu 10.03.2010r. 
Rozpoczęcie  dalszej  nauki  – 
29.09.2009r.

Decyzją  z  dnia  08.04.2010r.  (akta 
kontroli – nr 11) orzeczono o:
- przyznaniu prawa do stypendium z 
tytułu podjęcia dalszej nauki na okres 
12 miesięcy od dnia 29.09.2009r.: w 
wysokości 575,00 zł. miesięcznie, za 
okres  od  29.09.2009r.  do 
31.12.2009r.  oraz  w  wysokości 
717,00  zł  miesięcznie  od  dnia 
01.01.2010r.
- pozbawieniu prawa do stypendium 
z  tytułu  podjęcia  dalszej  nauki  za 
okres  od  01.11.2009r.  do 
31.01.2010r.
Następnie  decyzją  z  dnia 
18.05.2010r.  (akta  kontroli  –  nr  12) 
orzeczono                   o wstrzymaniu 
prawa  do  stypendium  z  tytułu 
podjęcia  dalszej  nauki  od 
01.04.2010r. 
Terminy i kwoty wypłat  stypendium 
obrazuje  raport  z  dnia  14.02.2011r. 
(akta kontroli – nr 13).  

-wnioskodawca  ukończył 
technikum w  zawodzie  technik 
informatyk,  specjalizacja– 
grafika  komputerowa;  w karcie 
rejestracyjnej  wskazano,  iż 
wnioskodawca  posiada 
wykształcenie  średnie 
zawodowe;

060709/0009
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
– 9.09.2009r. 

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony 
w dniu 14.10.2010r. 
Rozpoczęcie  dalszej  nauki  – 
2.10.2010r.

 Pismem  z  dn.  15.12.2010r.  urząd 
wezwał wnioskodawcę  do usunięcia 
braków  formalnych  wniosku  tj. 
przedstawienia  dokumentów 
potwierdzających  uzyskane  we 
wrześniu 2010r. oraz      w okresie 12 
m-cy  poprzedzających  miesiąc 
złożenia wniosku dochody rodziców 
(akta  kontroli  nr  14).  W  aktach 
sprawy  znajduje  się  zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego             o 
dochodach  rodziców za  2009r.  oraz 
prośba zainteresowanej                   o 
przedłużenie  terminu  dostarczenia 
dokumentów   z  dn.  28.12.2010r. 
(akta kontroli nr 15 i 16);
PUP  pismem  z  dn.  4.01.2011r. 
poinformował     o  pozostawieniu 
wniosku bez rozpoznania z uwagi na 
nieusunięcie  braków  formalnych 
wniosku (akta kontroli nr 17)

-

180510/00002 Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony 
w dniu 16.09.2010r. 

 Decyzją  z  dn.  29.09.2010r. 
orzeczono  o  odmowie  przyznania 
stypendium,  ponieważ 
wnioskodawczyni  nie  była  osobą 
bezrobotną w dniu złożenia wniosku 
(ze względu na utratę  statusu osoby 
bezrobotnej z dniem 9.09.2010r.)  

-
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090609/0003
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
– 27.10.2009r.

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony 
w dniu 21.09.2010r. 
Rozpoczęcie  dalszej  nauki  – 
2.10.2009r.

 Decyzją  z  dn.  12.10.2010r. 
orzeczono  o  odmowie  przyznania 
stypendium,  ponieważ 
wnioskodawczyni  podjęła  naukę 
przed  uzyskaniem  statusu  osoby 
bezrobotnej  

-

120109/0005
Przyznanie  statusu 
osoby  bezrobotnej 
– 12.01.2009r. 

Wniosek  o  przyznanie 
stypendium  z  tytułu  dalszej 
nauki  został  złożony  w  dniu 
27.01.2010r. 
Rozpoczęcie  dalszej  nauki  – 
01.09.2009r.,  w  aktach 
znajdują  się  oświadczenia  o 
dochodach  za  okres  od 
września  2009r.  do  sierpnia 
2010r. 

Decyzją  z  dnia  11.02.2010r. 
przyznano  prawo  do  stypendium  z 
tytułu podjęcia dalszej nauki na okres 
12  miesięcy  od  dnia  1.09.2009r.  w 
wysokości 575 zł miesięcznie od dnia 
1.09.2009r.  do 31.12.2009r.  oraz  w 
wysokości  717  zł  miesięcznie  od 
1.01.2010r.  oraz  o  zawieszeniu 
wypłaty  stypendium  od  dnia 
1.09.2009r. do 31.10.2009r. z uwagi 
na  przekroczenie  kryterium 
dochodowego (akta kontroli nr 18) 
Terminy i kwoty wypłat  stypendium 
obrazuje  raport  z  dnia  14.02.2011r. 
(akta kontroli- nr 19). 

-  bezrobotna  ukończyła 
Technikum  Ekonomiczne,  ale 
nie obroniła tytułu zawodowego 
i  oświadczyła,  że  rezygnuje  z 
poprawki egzaminu;

Z uchwały nr 1/2010 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Busku – Zdroju z dnia 16.03.2010r. (akta 

kontroli – nr  20a-b) wynika, iż na stypendia z tytułu kontynuacji nauki przewidziano na 2010r. kwotę w 

wysokości  70,000  zł.  W/w  uchwałą  upoważniono  dyrektora  urzędu  do  przesuwania,  w  trakcie  roku, 

środków finansowych pomiędzy poszczególnymi formami, w ramach posiadanego limitu i w miarę potrzeb. 

Z przedstawionego zespołowi kontrolnemu „ALGORYTMU – 2010” podpisanego przez Kierownika Działu 

Rynku Pracy (akta kontroli – nr  21) wynika natomiast, iż na stypendia wykorzystano w 2010r. kwotę w 

wysokości  56.476,30 zł.  W dniu  18.02.2011r.  pani  Bogusława Sekuła  – Główna Księgowa sporządziła 

oświadczenie  o treści:  „…Przesunięcia  środków na inne  formy aktywizacji  bezrobotnych  odbywały  się 

sukcesywnie  w  miarę  zaistniałych  potrzeb  do  31.12.2010r.  Konkretnej  daty  nie  potrafię  określić. 

Przesunięcia  te  dokonywane  były  na  podstawie  upoważnienia  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia  i  nie 

wymagały wydania w tej sprawie zarządzenia dyrektora lub innej formy pisemnego rozstrzygnięcia” (akta 

kontroli – nr 22).       

2. Realizacja wniosków o skierowanie na staż.

Z oświadczenia p.o. Dyrektora PUP w Busku-Zdroju pana Mariana Szostaka z dnia 18.02.2011r. 

wynika, że w 2010 roku zawarto 339 umów stażowych, skierowano 356 osób (w tym 104 osoby podjęły 

zatrudnienie po odbytym stażu), a 274 wnioski rozpatrzono negatywnie (szczegółowe przyczyny odmowy 

wskazane zostały w w/w oświadczeniu). Natomiast w styczniu 2011r. wpłynęło 14 wniosków, przy czym 

wszystkie rozpatrzono negatywnie ze względu na brak decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o limicie 

środków, jakie mogą być wydatkowane w 2011r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,  

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej według algorytmu (akta kontroli – nr 23b)

W PUP w Busku Zdroju w 2010r. nie było przypadku dwukrotnego skierowania i odbywania przez 

osobę bezrobotną stażu (akta kontroli nr 24). 
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 Urząd Pracy w 2010r. nie miał przyjętych dodatkowych kryteriów przyznawania refundacji kosztów 

opieki  nad  dzieckiem,  zakwaterowania  oraz  finansowania  badań  lekarskich  w  przypadku  osób,  które 

kierowane były na staż. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany był w oparciu o przepis art. 45 ust. 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy czym wysokość tego zwrotu została ustalona jako 

różnica pomiędzy poniesionymi przez osobę kosztami przejazdów, a kwotą 50 zł miesięcznie. Zasada ta 

została  przyjęta  na  początku  2005r.  i  obowiązywała  również  w  okresie  przeprowadzania  kontroli.  Nie 

została jednak wprowadzona zarządzeniem dyrektora PUP, ani żadnym innym dokumentem wewnętrznym. 

Tym samym, jak wynika z oświadczenia złożonego w tej sprawie przez p.o. Dyrektora PUP - pana Mariana 

Szostaka, zwrot kosztów dojazdu przysługuje, jeżeli koszty te przekraczają 50 zł miesięcznie, ponadto każda 

osoba  bezrobotna  składająca  wniosek  o  przyznanie  pomocy,  w  przypadku  pozytywnej  odpowiedzi, 

otrzymuje  informację  o  wspomnianej  zasadzie  wyliczania  kwoty  zwrotu  (akta  kontroli  –  nr  25). 

Kontrolujący ustalili, że ani na stronie internetowej, ani w siedzibie urzędu nie było informacji na temat w/w 

formy pomocy. 

Podczas kontroli  przedstawiono również następujące wzory druków, które są wykorzystywane w 

urzędzie przy realizacji wniosków o organizację staży: wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich, wniosek 

o zwrot  kosztów przejazdu,  rozliczenie  poniesionych  kosztów przejazdu,  oświadczenie  dotyczące  ilości 

kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, oświadczenie w sprawie dojazdu na staż, 

wniosek  o  dokonywanie  zwrotu  kosztów zakwaterowania,  rozliczenie  faktycznie  poniesionych  kosztów 

zakwaterowania,  wniosek  o  refundację  kosztów  opieki  nad  dzieckiem  do  lat  7,  rozliczenie  faktycznie 

poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem, wniosek w sprawie zorganizowania stażu, umowa w sprawie 

odbywania  stażu,  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  odbycie  stażu,  pouczenie  o  konsekwencjach 

wynikających  z  przerwania  stażu,  skierowanie  do  odbycia  stażu,  potwierdzenie  odbycia  stażu,  ulotka 

informacyjna dla osób odbywających staż (akta kontroli-  nr 26-41c). 

Kontrolujący ustalili, iż w/w dokumenty nie zostały wprowadzone przez dyrektora zarządzeniem.

W  oparciu  o  przedstawione  kontrolującym  rejestry  wniosków  o  zorganizowanie  stażu,  które 

wpłynęły do PUP w Busku-Zdroju w badanym okresie, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej  w sposób 

losowy dokonali  wyboru spraw, których analiza przedstawia poniższa tabela. 

Wykaz skontrolowanych wniosków o zorganizowanie stażu, które wpłynęły do PUP w Busku-Zdroju 

w 2010r. oraz w styczniu 2011r.
Wniosek o 

zorganizowanie 
stażu 

Sposób rozpatrzenia 
wniosku 

Dane dot. osoby 
kierowanej na 

staż

Decyzje w 
sprawie 

świadczeń i 
terminy  wypłaty 

świadczeń

Inne dokumenty Uwagi

XXX – wniosek z 
13.01.2011r. dla 1 
osoby na 6 m-cy  

odmowa z powodu 
braku środków – 
pismo z dnia 
17.01.2011r. 

-

XXX - wniosek z 
02.06.2011r. dla 1 
osoby o nr ewid. 
250510/00005

odpowiedz z dnia 
01.07.2010r. – 
wniosek został 
rozpatrzony 

Osoba o nr ewid. 
250510/00005 
uznana za osobę 
bezrobotną z 

PUP  nie 
poinformował 
wnioskodawcy, że 
może wskazać 
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na 6 m-cy  pozytywnie: kolejne 
pismo z 14.07.2010r. 
- odmowa realizacji 
wniosku z uwagi na 
fakt, iż osoba 
wskazana we 
wniosku została 
wyłączona z rejestru

dniem 
25.05.2010r., 
status utraciła w 
dniu 05.07.2010r. 
z powodu 
podjęcia pracy. 

innego kandydata 
bądź też, że Urząd 
Pracy będzie mógł 
skierować osobę z 
rejestru 
bezrobotnych 
spełniającą 
wymogi 
pracodawcy 

XXX – wniosek z 
01.07.2010r. dla 1 
osoby na 12 m-cy  

odmowa z powodu 
wyczerpania środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
ten cel w 2010r. – 
pismo z dnia 
12.07.2010r.

XXX - wniosek z 
dnia 25.05.2010r. dla 
1 osoby o nr ewid:
070410/00001 na 
okres od 
01.07.2010r. do 
31.12.2010r., 
deklaracja 
zatrudnienia na 6 m-
cy 

umowa Nr 
572/S/2010 o 
zorganizowanie stażu 
w okresie od 
1.07.2010r. do 
31.12.2010r. 

nr ewid. 
070410/00001, ur. 
30.11.1990r. 
bezrobotny 
posiadający 
wykształcenie 
zawodowe – 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
otrzymał 
skierowanie na 
staż w dniu 
30.06.2010r., 
zarejestrowany od 
07.04.2010r.

decyzja z dn. 
09.07.2010r. 
przyznanie 
stypendium od 
1.07.2010r. w 
wysokości 890,60 
zł miesięcznie;
decyzja z dn. 
04.01.2011r. o 
utracie prawa do 
stypendium od 
1.01.2011r.;
decyzja z dnia 
17.01.2011r. o 
utracie statusu 
osoby bezrobotnej 
od 12.01.2011r. z 
powodu podjęcia 
zatrudnienia. 
Terminy  i  kwoty 
wypłat 
stypendium 
obrazuje  raport  z 
dnia  16.02.2011r. 
(akta kontroli - nr 
42). 

Pismo 
pracodawcy z 
dnia 11.01.2011r. 
o zatrudnieniu 
osoby o nr ewid. 
070410/00001 na 
okres od 
12.01.2011r. do 
31.03.2011r. na ¼ 
etatu, natomiast 
od dnia 
01.04.2011r. na 
pełny etat na 
kolejne 4 m-ce do 
31.07.2011r. 

XXX - wniosek z 
dnia 28.12.2009r., 
wpłynął 05.01.2010r. 
dla 1 osoby o nr 
ewid:
161109/00007 na 12 
miesięcy, bez 
deklaracji 
zatrudnienia 

pismo z dnia 
12.01.2010r. o 
pozytywnym 
rozparzeniu wniosku 
na okres 6 m-cy, 
umowa Nr 74/S/2010 
z dn. 22.01.2010r. o 
zorganizowanie stażu 
w okresie od 
25.01.2010r. do 
24.07.2010r. 

nr ewid. 
161109/00007, ur. 
21.06.1985r. 
otrzymała 
skierowanie na 
staż w dniu 
22.01.201r.zarejes
trowana od 
16.11.2009r. 

dec. z dn. 
27.01.2010r.  o 
przyznaniu 
stypendium od 
25.01.2010r. w 
wysokości 860,40 
zł miesięcznie,
w dniu 
03.03.2010r. 
wpłynął wniosek 
o zwrot kosztów 
przejazdu, 
odpowiedź z 
04.03.2010r. o 
pozytywnym 
rozpatrzeniu 
wniosku o zwrot 
kosztów 
przejazdu 
Decyzja z dnia 
01.07.2010r. o 
utracie prawa do 
stypendium z 

Oświadczenie z 
dnia 30.06.2010r. 
o przerwaniu 
odbywania stażu z 
powodu podjęcia 
pracy na czas 
określony od 
01.07.2010r. do 
31.12.2010r. 
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dniem 
01.07.2010r., 
Decyzja z dnia 
01.07.2010r. o 
utracie statusu 
osoby bezrobotnej 
z dniem 
01.07.2010r.  z 
powodu podjęcia 
zatrudnienia.
Terminy i kwoty 
wypłat 
stypendium 
obrazuje raport z 
dnia 16.02.2011r. 
(akta kontroli- nr 
43). 

XXX - wniosek z 
dnia 06.01.2010r. dla 
1 osoby o nr ewid: 
290609/0005, 
deklaracja 
zatrudnienia

Pismo z dnia 
26.01.2010r. o 
pozytywnym 
rozparzeniu wniosku, 
umowa Nr 
487/S/2010 z dn. 
26.05.2010r. o 
zorganizowanie stażu 
w okresie od 
01.06.2010r. do 
30.11.2010r., 
zobowiązanie do 
zatrudnienia na okres 
od 01.12.2010r. do 
31.05.2011r. 

nr ewid. 
290609/0005, ur. 
13.11.1989r.otrzy
mała skierowanie 
na staż w dniu 
27.05.2010r.zarej
estrowana od 
06.05.2010r.

Dec. z dn. 
15.06.2010r. o 
przyznaniu 
stypendium od 
01.06.2010r. w 
wysokości 890,60 
zł miesięcznie;
Decyzja z dnia 
08.07.2010r. o 
wstrzymaniu 
wypłaty 
stypendium za 
dzień 
09.06.2010r.;
Decyzja z dn. 
08.07.2010r. o 
wstrzymaniu 
wypłaty 
stypendium za 
dzień 
10.06.2010r. ;
Decyzja z dnia 
18.08.2010r. o 
wstrzymaniu 
wypłaty 
stypendium za 
okres  01.07.-
31.07.2010r.; 
Decyzja z dnia 
21.09.2010r. o 
wstrzymaniu 
wypłaty 
stypendium za 
dzień 
02.07.2010r.;
Decyzja z dnia 
21.09.2010r. o 
wznowieniu 
wypłaty 
stypendium od 
dnia 01.07.2010r.; 
Decyzja z dnia 
21.09.2010r. o 
utracie prawa do 
stypendium z 
dniem 
06.07.2010r.;  
Decyzja z dnia 

Zwolnienia 
lekarskie za 
okresy: 
od 26.07.2010r. 
do 31.07.2010r., 
od 13.07.2010r. 
do 18.07.2010r., 
od 29.07.2010r. 
do 19.08.2010r. 
Oświadczenie 
bezrobotnej z dnia 
24.08.2010r. o 
przerwaniu stażu 
(akta kontroli – nr 
45
Pismo PUP z dn. 
26.08.2010r.  do 
pracodawcy (akta 
kontroli – nr 46) 
Pismo 
pracodawcy do 
PUP z dnia 
01.09.2010r. (akta 
kontroli – nr 47a-
b) 
Notatka służbowa 
z 03.09.2010r. 
(akta kontroli – nr 
48) 
Pismo PUP do 
pracodawcy z dn. 
03.09.2010r. (akta 
kontroli – nr 49a-
b) 
Lista obecności za 
miesiąc lipiec 
(akta kontroli – nr 
50) 
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21.09.2010r. o 
utracie statusu 
osoby bezrobotnej 
z dniem 
10.09.2010r.
Terminy i kwoty 
wypłat 
stypendium 
obrazuje raport z 
dnia 16.02.2011r. 
(akta kontroli- nr 
44).

XXX - wniosek z 
dnia 3.01.2011r. dla 
1 osoby  

odmowa z powodu 
braku środków – 
pismo z dnia 
5.01.2011r. (akta 
kontroli – nr 51)

XXX - wniosek z 
dnia 6.05.2010r. dla 
1 osoby  bez 
wskazania imiennie 
kandydata do jego 
odbycia

pismo z dn. 
26.05.2010r. o 
pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku 
na okres 6 m-cy , 
przy czym  realizacja 
możliwa będzie po 
wyłonieniu 
kandydata (akta 
kontroli nr 52) , 
następnie 
odmowa z powodu 
wyczerpania 
środków - pismo z 
dn. 21.06.2010r. (akta 
kontroli- nr 53) 

w aktach brak 
dowodów na to, iż 
PUP wyłaniał 
kandydatów na 
staż w związku ze 
złożonym 
wnioskiem, 
wyjaśnienia w 
sprawie realizacji 
wniosku (akta 
kontroli nr 54a-b)

XXX - wniosek z 
dnia 25.08.2010r. dla 
1 osoby bez 
wskazania 
kandydata, bez 
deklaracji 
zatrudnienia 

pismo z dnia 
20.09.2010r. o 
pozytywnym 
rozparzeniu wniosku 
na okres 6 m-cy, 
umowa Nr 
598/S/2010 z dn. 
28.09.2010r. o 
zorganizowanie stażu 
w okresie od 
1.10.2010r. do 
31.03.2011r. 

nr ewid. 
050710/00004, 
bezrobotna 
posiadająca 
wykształcenie 
wyższe, 
doświadczenie 
zawodowe na 
stanowisku 
młodszego 
księgowego oraz 
zabiegowej 
balneologicznej, 
podczas wizyty w 
urzędzie w 
wyznaczonym 
terminie 
stawiennictwa w 
urzędzie 
otrzymała 
skierowanie na 
staż, 
zarejestrowana od 
5.07.2010r. 

dec. z dn. 
7.10.2010r. 
przyznanie 
stypendium od 
1.10.2010r. w 
wysokości 890,60 
zł miesięcznie, 
terminy i kwoty 
wypłat 
stypendium 
obrazuje raport  z 
dnia 16.02.2011r. 
(akta kontroli – nr 
55) 

skierowanie do 
odbycia stażu, 
oświadczenie  o 
wyrażeniu zgody 
na odbycie stażu,
 listy obecności 
(bez 
potwierdzenia 
daty wpływu do 
urzędu)

XXX - wniosek z dn. 
22.01.2010r. dla 1 
osoby wskazanej 
imiennie – nr ewid. 
281206/0004, 
wymogi 
pracodawcy- 
wykształcenie 

rozpatrzono 
negatywnie z uwagi 
na fakt, iż kandydatka 
odbywała już 
wcześniej  staż w 
XXX na takim 
samym stanowisku w 
okresie od 

PUP  nie 
poinformował 
wnioskodawcy, że 
może wskazać 
innego kandydata 
bądź też, że Urząd 
Pracy będzie mógł 
skierować osobę z 
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średnie 2.04.2007r. do 
31.12.2007r. 

rejestru 
bezrobotnych 
spełniającą 
wymogi 
pracodawcy (akta 
kontroli nr 56)

XXX - wniosek z 
dnia 23.03.2010r. dla 
1 osoby wskazanej 
imiennie– nr ewid. 
1310009/00004, 
wymagania – 
wykształcenie 
średnie;

XXX - wniosek z dn. 
31.05.2010r. dla  tej 
samej osoby, o której 
mowa w w/w 
wniosku 

pismo z dnia 
16.04.2010r. o 
pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku 
na okres 6 m-cy  z 
informacją, iż z 
powodu dużej ilości 
wniosków urząd w 
obecnej chwili nie 
jest w stanie 
stwierdzić, czy 
realizacja wniosku 
będzie możliwa, ze 
względu na 
ograniczone środki 
finansowe, którymi 
dysponuje (akta 
kontroli - nr 57)

pismo z dnia 
7.06.2010r. o 
pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku 
na okres 6 m-cy ,
umowa Nr 
551/S/2010 z dn. 
16.06.2010r. o 
zorganizowanie stażu 
w okresie od 
21.06.2010r. do 
20.12.2010r.

bezrobotna  o  nr 
ewid. 
1310009/00004, 
bez  kwalifikacji 
zawodowych, 
ukończone liceum 
ogólnokształcące 
zarejestrowana od 
13.10.2009r. 

dec. z dn. 
28.06.2010r. 
przyznanie 
stypendium od 
21.06.2010r. w 
wysokości 890,60 
zł miesięcznie, 
terminy i kwoty 
wypłat 
stypendium 
obrazuje raport  z 
dnia 16.02.2011r. 
(akta kontroli – nr 
58), decyzja z dn. 
9.08.2010r. o 
utracie prawa do 
stypendium z 
dniem 1.08.2010r. 

listy obecności 
(bez 
potwierdzenia 
daty wpływu do 
urzędu), lista 
obecności za 
czerwiec nie 
podpisana przez 
pracodawcę (akta 
kontroli – nr 59), 
skierowanie do 
odbycia stażu, 
zaświadczenie 
lekarskie, 
sprawozdanie z 
przebiegu stażu, 
opinia (brak daty 
wpływu do 
urzędu), pismo do 
bezrobotnej 
informujące o 
tym, iż z dniem 
3.08.2010r. 
umowa została 
rozwiązana 

w aktach znajduje 
się pismo pani XY 
z dn. 27.05.2010r. 
informujące o 
przejęciu firmy 
przez ojca  z 
prośbą o 
skierowanie na 
staż osoby 
wymienionej we 
wniosku o 
organizację stażu 
do ojca, 
w aktach brak 
zaświadczenia o 
odbytym stażu;
 pismo 
pracodawcy z dn. 
2.08.2010r. – 
prośba o zerwanie 
umowy z dniem 
1.08.2010r. z 
powodu 
zaprzestania 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej i 
odpowiedź PUP z 
dn. 3.08.2010r. o 
rozwiązaniu 
umowy z dniem 
1.08.2010r.  

XXX – wniosek z 
dn. 6.05.2010r. dla 1 
osoby   z 
wykształceniem 
zawodowym na 
stanowisku 
sprzedawcy, 

pismo z dnia 
17.05.2010r. 
o pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku 
na okres 6 m-cy,  
umowa z 
dn.14.06.2010r Nr 

bezrobotna o nr 
ewid. 
200409/0002, 
ukończone 
technikum 
zawodowe – 
technik żywienia i 

dec. z dn. 
28.06.2010r. 
przyznanie 
stypendium od 
17.06.2010r. w 
wysokości 890,60 
zł miesięcznie, 

listy obecności od 
czerwca do 
października 
(brak daty 
wpływu do 
urzędu), brak listy 
obecności za 

PUP skierował do 
pracodawcy 
pismo z prośbą o 
wyjaśnienie 
sprawy rezygnacji 
bezrobotnej ze 
stażu i 
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deklaracja 
zatrudnienia na 6 m-
cy, 
wskazano imiennie 
kandydatkę do 
odbycia stażu o  nr 
ewid. 200409/0002

543/S/2010 
o zorganizowanie 
stażu w okresie od 
17.06.2010r. do 
16.12.2010r. z 
zobowiązaniem 
zatrudnienia co 
najmniej na czas 
określony od 
17.12.2010r. do 
16.06.2011r. 

gospodarstwa 
domowego, 
żywienie 
zbiorowe, osoba 
do 25 roku życia, 
zarejestrowana z 
dniem 
20.04.2009r., 
otrzymała 
propozycję stażu 
w dn. 
15.06.2010r. 
podczas spotkania 
z pośrednikiem 
pracy, wydano 
skierowanie do 
odbycia stażu, 

terminy i kwoty 
wypłat 
stypendium 
obrazuje raport  z 
dnia 16.02.2011r. 
(akta kontroli – nr 
60), w aktach 
decyzja z dn. 
7.10.2010r. o 
wstrzymaniu 
wypłaty 
stypendium za 
dzień 6.09.2010r. 
(akta kontroli –nr 
61),  decyzja z dn. 
19.11.2010r. o 
utracie prawa do 
stypendium z 
dniem 
3.11.2010r., 
decyzja z dn. 
10.12.2010r. o 
wstrzymaniu 
wypłaty 
stypendium od 
1.11.2010r. do 
2.11.2010r. (akta 
kontroli – nr 62) 

listopad, 
sprawozdanie z 
przebiegu stażu, 
negatywna opinia 
pracodawcy o 
stażyście, 
zaświadczenie o 
odbyciu stażu od 
17.06.2010r. do 
2.11.2010r. , 
oświadczenie 
bezrobotnej o 
przerwaniu stażu 
(akta kontroli nr 
63).

jednocześnie 
poinformował , że 
umowa zostaje 
rozwiązana z 
dniem 3.11.2010r. 
(akta kontroli – nr 
64). W 
odpowiedzi 
pracodawca 
przesłał pismo z 
dn. 17.11.2010r. 
(akta kontroli – nr 
65). W aktach 
znajduje się 
notatka służbowa 
pośrednika pracy 
z dn. 29.11.2010r. 
informująca o 
tym, iż Urząd nie 
jest w stanie zająć 
jednoznacznego 
stanowiska w 
kwestii sporu 
między 
pracodawcą a 
stażystą (akta 
kontroli nr 66).   

Kontrolujący   sprawdzili  również  6  wniosków  pracodawców   pod  kątem  zasadności  odmowy 

przyznania środków. Były to następujące podmioty: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX. We wszystkich 

przypadkach odmowa  była zasadna. 

Z uchwały nr 1/2010 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16.03.2010r. (akta kontroli – nr 20a-b) 

wynika, iż na staże przewidziano na 2010r. kwotę w wysokości 2.400,000 zł. Z „ALGORYTMU – 2010” 

(akta  kontroli  –  nr  21)  wynika  natomiast,  iż  na  staże  wykorzystano  w  2010r.  kwotę  w  wysokości  

2.598,324,82 zł.,  tj.  o  198.324,82  zł  więcej,  niż  pierwotnie  zakładano.  Zespołowi  kontrolnemu  zostało 

przedstawione  pismo  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  21.05.2010r.  (akta  kontroli  –  nr  67) 

dotyczące przyznania z rezerwy ministra dodatkowych środków z Funduszu Pracy w kwocie 777 tys. zł na 

realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat, przez co łączna kwota 

środków z Funduszu Pracy będąca w dyspozycji PUP w Busku – Zdroju w 2010r. uległa zwiększeniu do 

kwoty 10.056,9 tys. zł. Z oświadczenia z dnia 18.02.2011r. (akta kontroli – nr 23a-b), podpisanego przez 

pana Mariana Szostaka - p.o. dyrektora urzędu wynika, iż w oparciu o § 2 w/w uchwały pod koniec maja 

2010 roku została podjęta decyzja o przesunięciu kwoty 260,000 zł. z puli środków na podjęcie działalności  

gospodarczej,  podnosząc  kwotę  limitu  na  staże  do  2.660,000  zł.  Ponadto  dokonano  znaczniejszych 

przesunięć środków z puli szkoleń na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 

pod koniec maja - 300.000 zł i we wrześniu - 150.000 zł. Wskazano również, iż w październiku 2010r. w 

związku z sygnałami o znacznej  redukcji środków przeznaczonych na aktywizację w 2011 roku została 

przez Dyrektora PUP podjęta decyzja o wyhamowaniu podejmowania zobowiązań przechodzących na rok 

2011, czego konsekwencją było wstrzymanie m.in. organizacji staży oraz przyznawania stypendiów z tytułu 
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podjęcia dalszej nauki. Zespół kontrolujący nie otrzymał dokumentów dotyczących decyzji p.o. Dyrektora 

PUP w Busku – Zdroju w kwestii  wysokości  i zasadności dokonywanych przesunięć,  natomiast jak już 

wyżej wskazano w oświadczeniu Głównej Księgowej (akta kontroli – nr 22), pracownicy urzędu nie są w 

stanie podać konkretnej daty, a przesunięcia nie wymagały wydania w tej sprawie zarządzenia dyrektora lub 

innej formy pisemnego rozstrzygnięcia. Z oświadczenia Głównej Księgowej wynika również, iż rezerwa 

ministra  została  przeznaczona  na  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  (709.296,00 zł)  oraz  na 

szkolenia (68.780,00 zł).   

Na podstawie uchwały Nr 1/2010 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16.03.2010r. na koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia przeznaczono 75.000 zł, koszty badań lekarskich – 45.000 zł oraz na koszty 

opieki  nad  dzieckiem  i  osobą  zależną  –  4.000zł  (akta  kontroli  –  nr  20a-b).  Natomiast,  jak  wynika  z 

oświadczenia p.o. dyrektora PUP pana Mariana Szostaka z dn.18.02.2011r., wydatki poniesione w 2010r. 

zamknęły się w kwotach: 5.1971,15 zł - koszty przejazdów na staż, 6.246,67 zł - koszty zakwaterowania 

stażystów, 36427,70 zł - koszty badań lekarskich stażystów, 2.235,64 zł - koszty opieki nad dzieckiem lub 

osobą zależną, które otrzymali stażyści (akta kontroli - nr 23a). 

3. Kontrole umów stażowych dokonywanych przez urząd pracy.

Z oświadczenia  sporządzonego  w dniu  16.02.2011r.  przez  pana  Ignacego  Wacha  –  Kierownika 

Działu Pośrednictwa Pracy (akta kontroli –  nr 68) wynika, że w 2010r. urząd nie przeprowadzał kontroli 

realizacji  umów  w  sprawie  odbywania  stażu  u  pracodawców,  finansowanych  z  Funduszu  Pracy. 

Kontrolowano jedynie umowy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

projektu „EUROBUS”. 

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  po  jednym  dla  dyrektora  podmiotu 

kontrolowanego  i  dla  kontrolujących.  Dyrektora  podmiotu  kontrolowanego  poinformowano  o  prawie 

złożenia  na  piśmie  umotywowanych  zastrzeżeń  co  do  ustaleń  zawartych  w  protokole  -  do  Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania protokołu.

P.o. Dyrektora podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy 

podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia 

tej odmowy.

                  Marian Szostak                                                          M. Dębicka – Goworek, E. Pękalska 

p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                                                   Kontrolujący                         

w Busku - Zdroju 

      

Kielce, 08.03.2011r.
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