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Wystąpienie pokontrolne

Na  podstawie  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  20.04.2004r.  o  promocji  zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz § 6.1. zarządzenia 

Wojewody Świętokrzyskiego Nr 122/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. pracownicy Wydziału 

Polityki  Społecznej  przeprowadzili  w dniach 14.02. - 16.02.2011r. i  18.02.2011r.  kontrolę 

problemową  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Busku  –  Zdroju.  Zakres  przedmiotowy 

kontroli  obejmował  realizację  zadań  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Busku  -  Zdroju 

w  zakresie  przestrzegania  zasad  i  trybu  wydatkowania  środków  Funduszu  Pracy  na 

przykładzie  realizacji  instrumentów  rynku  pracy  –  stażu  i  stypendium  z  tytułu  podjęcia 

dalszej nauki w okresie od 01.01.2010r. do 31.01.2011r.. 

W związku  z  kontrolą,  której  wyniki  przedstawione  zostały w protokole  kontroli  

z  dnia  08.03.2011r.  zgodnie  z  art.  113  ust.  1  w/w  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz  § 56 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przekazuję Panu p.o. Dyrektora niniejsze wystąpienie 

pokontrolne.
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I    Ocena kontrolowanej działalności na podstawie ustaleń opisanych w protokole.

1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

1.1. Uwagi ogólne.  

Powiatowy Urząd  Pracy w Busku  –  Zdroju  decyzje  dotyczące  przyznania  bądź  odmowy 

przyznania prawa do stypendium wydawał wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w art. 

55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie opracowano dodatkowych 

kryteriów w tym zakresie. Obowiązujący w urzędzie wzór „wniosku o przyznanie stypendium 

z tytułu podjęcia dalszej nauki” (akta kontroli – nr 7) oraz „pouczenie” (akta kontroli – nr 8) 

są sporządzone prawidłowo, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w okresie objętym 

kontrolą. Powyższe wzory druków nie zostały jednak wprowadzone zarządzeniem dyrektora. 

Należy zaznaczyć, iż od 01.02.2011r. uległ niewielkim zmianom art. 55, co będzie musiało 

znaleźć  odzwierciedlenie  w  treści  „pouczenia”.  W  czasie  przeprowadzania  kontroli 

ani  w  siedzibie  urzędu,  ani  na  stronie  internetowej  nie  było  informacji  dotyczących 

możliwości przyznania stypendium oraz wzoru wniosku. PUP w Busku – Zdroju w piśmie 

zawierającym  zastrzeżenia  do  protokołu  wskazał,  iż  informacji  tych  nie  było,  by  nie 

wprowadzać w błąd zainteresowanych poprzez sugerowanie dostępności tej formy pomocy. 

Zdaniem  organu  nadzoru  informacje  o  wszelkich  formach  aktywizacji  uregulowanych 

w ustawie  o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy powinny znajdować się  na 

stronie internetowej urzędu i w jego siedzibie, natomiast oczywiście należy wskazać, że dana 

forma w określonym czasie nie może być realizowana i dlaczego.   

1.2. Wydawanie decyzji dotyczących stypendium.

Decyzje dotyczące odmowy przyznania prawa do stypendium z tytułu podjęcia dalszej 

nauki  osobom  o  nr  ewid.  051009/0001,  190509/0007,  290610/0005,  180510/00002, 

090609/0003 zostały wydane prawidłowo. Osoba o nr ewid. 051009/0001 rozpoczęła naukę 

przed zarejestrowaniem się w PUP, osoba o nr ewid. 190509/0007 na dzień złożenia wniosku 

nie  pozostawała w rejestrze urzędu, natomiast  osoba o nr ewid.  290610/0005 nie  spełniła 

kryteriów dochodowych określonych w przepisach o pomocy społecznej. W przypadku osoby 

o  nr  ewid.  180510/00002  PUP  w  Busku  -  Zdroju  prawidłowo  odmówił  przyznania 

stypendium  z  tytułu  podjęcia  dalszej  nauki,  ponieważ  wnioskodawczyni  nie  była  osobą 

bezrobotną w dniu złożenia wniosku. Również w przypadku osoby o nr ewid. 090609/0003 

nie zostały spełnione warunki do otrzymania  w/w świadczenia,  ponieważ podjęto naukę z 
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dniem 2.10.2009r.,  tj.   przed uzyskaniem statusu  osoby bezrobotnej,  co  nastąpiło  w dniu 

27.10.2009r. 

W przypadku osoby o nr ewid. 270599/0078 wątpliwości budzi fakt, iż we wniosku o 

przyznanie prawa do stypendium wnioskodawczyni wskazała, iż rodzina uzyskała dochód z 

tytułu  świadczenia  pracy  w  ramach  umowy  zlecenia  od  X  2009r.  do  IX  2010r. 

Wnioskodawczyni  została  zarejestrowana  jako  osoba  bezrobotna  w  dniu  09.08.2010r. 

W  piśmie  PUP  w  Busku  –  Zdroju  zawierającym  „zastrzeżenia  do  ustaleń  zawartych 

w protokole” wskazano, iż urząd nie badał i nie prowadził postępowania wyjaśniającego w tej 

sprawie, gdyż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przy wyliczaniu dochodu w rodzinie nie 

brano  pod  uwagę  dochodu  z  tytułu  umowy  zlecenia,  a  ponadto  wskazano,  iż 

wnioskodawczyni w dniu rejestracji oświadczyła, że nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej 

pracy  zarodkowej.  Kwestia  ewentualnego  świadczenia  pracy  przez  wnioskodawczynię 

w okresie,  gdy posiadała  status  osoby bezrobotnej,  ma  podstawowe znaczenie  w sprawie 

przyznania jej stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, gdyż przysługuje ono tylko osobom 

bezrobotnym.  Fakt,  iż  mąż  wnioskodawczyni  prowadzi  działalność  gospodarczą  nasuwa 

wniosek, że osobą świadczącą pracę w ramach umowy zlecenia mogła być wnioskodawczyni 

i  urząd  pracy  przed  podjęciem  decyzji  w  kwestii  stypendium  powinien  tę  okoliczność 

wyjaśnić.  Natomiast  co  do  kwestii  uznania  kontynuacji  nauki  po kilkuletniej  przerwie  za 

rozpoczęcie nauki, organ nadzoru wskazał w protokole, że PUP w Busku – Zdroju stanął na 

takim stanowisku, natomiast nie polemizował z tym stanowiskiem. Wykładnia przepisu art. 

55  w  tym  zakresie  nie  jest  jednoznaczna,  zwłaszcza  w  kontekście  szerokiej  interpretacji 

pojęcia „podjęcie dalszej nauki” stosowanej przez MPiPS. Sytuacja każdej osoby bezrobotnej 

powinna być  w tym zakresie  oceniana  indywidualnie,  natomiast  stanowisko,  iż  „podjęcie 

dalszej nauki” może być również rozumiane jako kontynuacja nauki na określonym poziomie 

kształcenia, lecz w wyższej klasie/semestrze/na wyższym roku należy uznać za zbyt daleko 

idące. 

Terminy i kwoty wypłaty stypendium należy uznać za prawidłowe, pomimo, iż stypendium za 

miesiąc  październik  i  listopad  zostało  wypłacone  dopiero  16.12.2010r.  Było  to  jednak 

spowodowane faktem, iż decyzja o przyznaniu prawa do stypendium została wydana w dniu 

06.12.2010r.   

W odniesieniu do osoby o nr ewid. 220609/0005 kontrolujący w protokole w rubryce 

„uwagi” stwierdzili jedynie stan faktyczny, tj. że osoba nie obroniła tytułu zawodowego, nie 

wskazano jednak, że osoba ta nie spełniała  warunków do otrzymania  stypendium. Zatem 

uwagi  zawarte  w  piśmie  PUP  „zastrzeżenia  do  ustaleń  zawartych  w  protokole” 
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są nieuzasadnione,  ponieważ w/w okoliczność nie jest przedmiotem sporu. Stanowisko, iż 

osoba  która  nie  posiada  tytułu  zawodowego  jest  osobą  bezrobotną  bez  kwalifikacji 

zawodowych jest właściwe. Należy jednak uznać, iż w przedmiotowej sprawie urząd pracy 

w  sposób  niewłaściwy  konstruował  decyzje  dotyczące  prawa  do  stypendium.  W  decyzji 

z dnia 08.04.2010r. orzekł o przyznaniu prawa do stypendium za okres od dnia 29.09.2009r. 

do  dnia  31.12.2009r.  i  od  dnia  01.01.2010r.,  a  jednocześnie  o  pozbawieniu  prawa  do 

stypendium z  okres  od  01.11.2009r.  do  31.01.2010r.  z  powodu  przekroczenia  wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.  W dniu zaś 

18.05.2010r.  wydano  decyzję  o  wstrzymaniu  prawa  do  stypendium  od  dnia  01.04.2010r. 

z powodu przekroczenia wysokości dochodu. Pomimo, iż w obu przypadkach wystąpiła ta 

sama przesłanka nieprzysługiwania stypendium, PUP orzekł w dwojaki sposób. Zgodnie z art. 

9 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w katalogu decyzji 

wydawanych przez Starostę są m.in. decyzje o wstrzymaniu wypłaty stypendium. Zatem w 

w/w  decyzji  winno  być  wskazane,  że  za  okres,  za  który  został  przekroczony  dochód 

wstrzymuje się wypłatę stypendium. 

Terminy i kwoty wypłaty stypendium – należy uznać za prawidłowe, pomimo, iż stypendium 

za miesiąc wrzesień i październik 2009r. oraz luty i marzec 2010r.  zostało wypłacone w dniu 

09.04.2010r.  Było  to  jednak  spowodowane  faktem,  iż  decyzja  o  przyznaniu  prawa  do 

stypendium została wydana w dniu 08.04.2010r.   

Natomiast  osobę  o  nr  ewid.  060709/0009  urząd  wezwał  do  usunięcia  braków 

formalnych  wniosku  złożonego  w  dniu  14.10.2010r.  tj.  przedstawienia  dokumentów 

potwierdzających dochody rodziców uzyskane we wrześniu 2010r. oraz  w okresie 12 m-cy 

poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku.  Zgodnie  z  art.   55  ust.  3  ustawy o  promocji 

zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  stypendium  przysługuje  pod  warunkiem 

nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej 

w  art.  8  reguluje  kwestie  dotyczące  sposobu  wyliczania  dochodu  na  osobę  w  rodzinie 

stanowiąc, iż  prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie w 

rodzinie,  w której  dochód na osobę nie  przekracza kwoty 316zł.  Zgodnie z art.  6 pkt 14 

ustawy  o  pomocy  społecznej  rodzina  to  osoby  spokrewnione  lub  niespokrewnione 

pozostające  w  faktycznym  związku,  wspólnie  zamieszkujące  i  gospodarujące. Biorąc 

powyższe  pod  uwagę,  zdaniem  kontrolujących,  PUP  winien  najpierw  wyjaśnić,  czy 

bezrobotna wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z rodzicami, czy też jedynie, jak oświadczyła 

we wniosku, z mężem i dzieckiem. Następnie należy zbadać kwestie dochodów członków 
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rodziny.  Z  treści oświadczenia złożonego w Urzędzie Gminy w dniu 9.09.2010r., na które 

powołuje  się  Urząd  Pracy  wynika  jedynie,  że  zainteresowana  zamieszkuje  z  rodzicami, 

mężem i dzieckiem.  

Osoba o  nr  ewid.  120109/0005  to  osoba  bez  kwalifikacji  zawodowych,  ponieważ 

posiada  wykształcenie  średnie  –  Technikum  Ekonomiczne, ale  nie  obroniła  tytułu 

zawodowego.  Kontrolujący  w  protokole  w  rubryce  „uwagi”  stwierdzili  jedynie  stan 

faktyczny, tj. że osoba nie obroniła tytułu zawodowego, nie wskazano jednak, że osoba ta nie 

spełniała   warunków  do  otrzymania  stypendium.  Zatem  uwagi  zawarte  w  piśmie  PUP 

„zastrzeżenia  do  ustaleń  zawartych  w  protokole”  są  nieuzasadnione,  ponieważ  w/w 

okoliczność nie jest sporna.  Ponadto w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o przyznaniu 

prawa do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na okres 12 miesięcy od dnia 1.09.2009r. 

oraz  o zawieszeniu wypłaty stypendium od dnia 1.09.2009r.  do 31.10.2009r.  z uwagi na 

przekroczenie kryterium dochodowego.  Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w katalogu decyzji  wydawanych przez Starostę są 

m.in.  decyzje  o  wstrzymaniu  wypłaty  stypendium.  Zatem  w  w/w  decyzji  winno  być 

wskazane,  że  za  okres,  za  który  został  przekroczony  dochód  wstrzymuje  się wypłatę 

stypendium. Termin kwoty wypłaty stypendium za listopad – grudzień 2010r. i styczeń 2011r. 

przypadał  na 11.03.2011r.,  podczas gdy decyzja o przyznaniu stypendium została wydana 

w dniu 11.02.2010r. Zgodnie z § 6 rozporządzenia MPiPS  z dnia 18.08.2009r. (Dz.U. Nr 

136, poz. 118)  stypendium wypłaca się z dołu za okresy miesięczne, w terminach  ustalonych 

przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w terminie 14 dni  od dnia upływu okresu,  za 

który świadczenie jest wypłacane. Zatem w/w termin wypłaty świadczenia jest zbyt odległy. 

Natomiast wszystkie kwoty wypłat stypendium w tej sprawie są prawidłowe. 

1.3. Środki finansowe przeznaczone na realizację stypendium.

Zespół kontrolny nie był w stanie dokładnie określić, kiedy środki przeznaczone na 

stypendia zostały wyczerpane. 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, z przedstawionego 

zaś 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.  Z uwagi jednak na brak pisemnych dyspozycji  dyrekcji 

urzędu  oraz  niemożności  określenia  dat  przenoszenia  środków  przez  Główną  Księgową 

zespół kontrolujący nie był w stanie ustalić, kiedy skończyły się środki na ten cel.
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2. Staże.

2.1. Uwagi ogólne.

       W Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju nie zostały wprowadzone kryteria  

dotyczące organizowania i  odbywania stażu,  jak również kryteria  dotyczące przyznawania 

refundacji kosztów opieki nad dzieckiem, zakwaterowania oraz kosztów dojazdu. W urzędzie 

obowiązuje zasada, w myśl której przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli przekraczają one 

50  zł.  miesięcznie.  Niewłaściwym  jest  wprowadzanie  tego  typu  ograniczeń  w  sposób 

nieformalny. Zarówno wszelkiego rodzaju kryteria przyznawania określonej formy pomocy, 

jak  i  wszystkie  wzory  druków  obowiązujące  w  urzędzie  powinny  być  wprowadzone 

zarządzeniem  dyrektora,  a  niezbędna  informacja  powinna  być  zamieszczona  w  siedzibie 

jednostki i na stronie internetowej. 

Wzory druków stosowane w trakcie realizacji umów stażowych w PUP w Busku - 

Zdroju nie  w pełni  odpowiadają  aktualnie  obowiązującym przepisom prawa.  Zastrzeżenia 

budzi „wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich” (akta kontroli – 26), na które urząd pracy 

skierował  bezrobotnego,  gdyż  w  takim  przypadku  z  mocy  prawa  są  one  finansowane 

z Funduszu Pracy. Ponadto na „rozliczeniu poniesionych kosztów przejazdu” (akta kontroli – 

28a)  wskazano,  że  zwrot  przysługuje  w  wysokości  różnicy  wynikającej  z  faktycznie 

poniesionych  kosztów w danym miesiącu  i  kwotą  50,00 zł.,  o  tej  zasadzie  jednak osoba 

powinna  być  poinformowana  na  etapie  składania  wniosku  i  powinna  ona  wynikać  z 

formalnego  uregulowania.  Należy  również  zauważyć,  iż  na  „rozliczeniu  poniesionych 

kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w miesiącu…” nie znalazła się klauzula dotycząca 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  We wzorze „umowy w sprawie 

odbywania  stażu  przez  bezrobotnego”  powinna  zostać  zawarta  obowiązkowa,  zgodnie  z 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków 

odbywania  stażu  przez  bezrobotnych  z  dnia  20  sierpnia  2009  r.,  informacja  dotycząca 

siedziby  organizatora  stażu.  W  „oświadczeniu  o  zgodzie  na  odbycie  stażu”  błędne 

sformułowano  pouczenie,  iż  stypendium  za  staż  nie  przysługuje  za  dni  nieobecności. 

Wprawdzie w innych punktach wskazano, iż stażysta jest uprawniony do 2 dni wolnych za 

każde  30  dni  kalendarzowe  odbywania  stażu  oraz  że  za  dni  choroby  stypendium  nie 

przysługuje  tylko  w przypadku  niedostarczenia  zaświadczenia  lekarskiego  na  druku  ZUS 

ZLA, jednakże ogólne stwierdzenie – „stypendium nie przysługuje za dni nieobecności” jest 

niewłaściwe  i  może  wprowadzać  osoby  bezrobotne  w  błąd.  Należy  doprecyzować  tę 

informację.  Ponadto  w  oświadczeniu  tym  znalazło  się  pouczenie,  iż  w  przypadku 

niedostarczenia do PUP przez organizatora stażu w terminie 5 dni po zakończeniu każdego 
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miesiąca  informacji  o  ilości  dni  odbytego  stażu  oraz  listy  obecności  wypłata  stypendium 

zostanie wstrzymana. Takie stanowisko nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa i 

nie ma podstaw, żeby konsekwencje niewypełnienia obowiązku nałożonego na organizatora 

stażu ponosiła osoba odbywająca staż. Zespołowi kontrolującemu został przedstawiony druk 

„skierowania”, który wymaga uzupełnienia o PESEL osoby skierowanej. Zasadnym byłoby 

także  umieszczenie  dodatkowej  informacji,  że  brak zwrotu skierowania  będzie  uznany za 

odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji stażu.

2.2. Realizacja wniosków o skierowanie na staż.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju wydając osobom bezrobotnym skierowania 

na  staż  uwzględnia  prośby  pracodawców  dotyczące  skierowania  na  staż  konkretnie 

wskazanych  osób.  Należy  jednak  zauważyć,  iż  w  przypadku  wystąpienia  z  wnioskiem 

o  skierowanie  na  staż  konkretnej  osoby,  tj.  gdy osoba  ta  nie  pozostaje  w  rejestrze  osób 

bezrobotnych lub z innych przyczyn nie może zostać skierowana na staż, urząd nie informuje 

o  możliwości  skierowania  na  staż  innej  osoby,  co  zdaniem Wojewody  Świętokrzyskiego 

mogłoby  wpłynąć  na  podjęcie  przez  pracodawcę  decyzji  o  przyjęciu  na  staż  innej  osoby 

bezrobotnej. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku wniosku firmy XXX oraz XXX. 

1)  Wniosek  XXX  z  dnia  02.06.2010r.  –  osoba  wskazana  we  wniosku  o 

zorganizowanie stażu nie znajdowała się rejestrze osób bezrobotnych PUP w Busku – Zdroju, 

a urząd nie poinformował pracodawcy o możliwości skierowania innej osoby. W piśmie PUP 

w Busku – Zdroju,  zawierającym zastrzeżenia  do ustaleń  zawartych  w protokole,  zostało 

wskazane,  iż  urząd  odmawiając  realizacji  wniosku  firmy  XXX  wziął  pod  uwagę 

wyczerpujące się środki Funduszu Pracy oraz zawarte już z tym pracodawcą umowy i dlatego 

podjęto decyzję o nie uzupełnieniu wolnego miejsca stażowego przez innego kandydata. 

2)  Wniosek  XXX  z  dnia  25.05.2010r.  –  urząd  pracy  właściwie  przeprowadził 

postępowanie  w sprawie  realizacji  wniosku, terminy  i  kwoty  wypłaty  stypendium należy 

uznać  za  prawidłowe.  Należy  wskazać,  iż  osoba  bezrobotna,  zgodnie  ze  zobowiązaniem 

zawartym u umowie  o zorganizowanie  stażu,  została  po stażu  zatrudniona  u organizatora 

stażu, jednakże w pierwszych trzech miesiącach było to zatrudnienie na ¼ etatu. W umowie 

nie zostało doprecyzowane w jakim wymiarze czasu pracy nastąpi zatrudnienie po stażu, w 

związku z czym nie zostały tu złamane zapisy umowy, jednakże sytuacja ta nasuwa wniosek, 

iż  w  umowie  należy  wskazywać  wymiar  etatu,  na  który  osoba  bezrobotna  zostanie 

zatrudniona.   
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3)  Wniosek  XXX  z  dnia  28.12.2009r.  –  urząd  pracy  właściwie  przeprowadził 

postępowanie  w sprawie  realizacji  wniosku, terminy  i  kwoty  wypłaty  stypendium należy 

uznać za prawidłowe. 

4) Wniosek XXX z dnia 06.01.2010r. – urząd pracy skierował na staż osobę wskazaną 

we  wniosku,  jednakże  w  niniejszej  sprawie  zachodzi  szereg  nieprawidłowości.  Osoba 

odbywająca staż w dniu 24.08.2010r. zgłosiła urzędowi pracy, iż z tym dniem przerywa staż, 

gdyż pracodawca nie przestrzega warunków odbywania stażu, tj.  m.in.  musi ona odbywać 

staż w weekend (akta kontroli – 45), a pismem z dnia 26.08.2010r. (akta kontroli – nr 46) 

PUP  poprosił  pracodawcę  o  pisemne  wyjaśnienie  powodów  przerwania  stażu  przez 

bezrobotną  oraz  dostarczenie  listy  obecności  za  lipiec.  Pracodawca  pismem  z  dnia 

01.09.2010r. (akta kontroli – nr 47) poinformował, że osoba bezrobotna okazała się osobą 

niesolidną,  która nie zgłaszała  się na staż w dni przeznaczone do jego odbywania i sama 

poprosiła o odpracowanie nieobecności w weekend. Bezrobotna nie zgłosiła się w dniu 1 i 2 

lipca, jeden dzień odpracowała 3 lipca w sobotę, następnie zgłosiła się 5 lipca i potem już nie 

była u pracodawcy. W aktach znajduje się notatka służbowa z dnia 03.09.2010r. (akta kontroli 

– nr 48), w której  stwierdzono, iż urząd pracy nie jest w stanie zająć stanowiska w kwestii 

przerwania  stażu  oraz  pismo  do  pracodawcy  z  dn.  03.09.2010r.  (akta  kontroli  –  nr  49) 

zawierające  zastrzeżenia  co  do  właściwego  wywiązywania  się  organizatora  stażu  z 

obowiązków  wynikających  z  zawartej  umowy  dotyczących  przede  wszystkim 

niepoinformowania urzędu o zaistniałych okolicznościach i niedostarczenia listy obecności za 

miesiąc lipiec. Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju nie ustalił, jakie rzeczywiście były 

powody przerwania  stażu  i  nie  przeprowadził  u  pracodawcy  kontroli  pomimo  posiadania 

informacji o możliwości nie przestrzegania zawartej z urzędem umowy. Wobec sprzecznych 

informacji powinien był przesłuchać strony i ustalić, czy przerwanie stażu miało uzasadnione 

podstawy. Z listy obecności za miesiąc lipiec (akta kontroli – nr 50) wynika, że osoba w tym 

miesiącu była obecna u pracodawcy tylko w dniach 3 i  5, natomiast zwolnienia lekarskie 

znajdujące się w aktach sprawy potwierdzają niezdolność do pracy w okresach: od 13.07 do 

18.07,  od  26.07  do  31.07  i  od  29.07.  do  19.08.  Zaznaczyć  należy,  iż  osoba  bezrobotna 

twierdziła, iż pracuje w weekendy, tymczasem w miesiącu lipcu przepracowała tylko jeden 

raz sobotę, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które zabraniają stażystom 

pracy w niedziele i święta, ale nie w soboty. Podkreślić również należy, iż przerwanie stażu 

skutkuje  pozbawieniem  statusu  osoby  bezrobotnej,  natomiast na  wniosek  bezrobotnego 

odbywającego staż lub z urzędu starosta może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie 

stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania 
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warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu. Taka procedura w niniejszym 

przypadku nie została przeprowadzona. 

Niewyjaśnienie  wątpliwości  związanych  z  odbywaniem  i  przerwaniem  stażu  oraz 

nieustalenie,  z  jakim  faktycznie  dniem  osoba  bezrobotna  przerwała  staż  było  zapewne 

powodem  wydania  szeregu  budzących  wątpliwości  lub  też  nieprawidłowych  decyzji 

administracyjnych:

- z dnia 18.08.2010r. o wstrzymaniu wypłaty stypendium za okres 01.07.-31.07.2010r.

- z dnia 21.09.2010r. o wstrzymaniu wypłaty stypendium za dzień 02.07.2010r.

- z dnia 21.09.2010r. o wznowieniu wypłaty stypendium od dnia 01.07.2010r. 

- z dnia 21.09.2010r. o utracie prawa do stypendium z dniem 06.07.2010r.  

- z dnia 21.09.2010r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 10.09.2010r.

Bez jednoznacznego ustalenia przez urząd właściwego terminu przerwania stażu nie można 

określić,  od kiedy stypendium nie powinno przysługiwać i czy pozbawienie statusu osoby 

bezrobotnej nie powinno nastąpić wcześniej. 

5) W przypadku wniosku pracodawcy XXX odmowa realizacji wniosku była zasadna 

z uwagi 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.

6)  Zasadna  była  również  odmowa  skierowania  bezrobotnego  wskazanego  przez 

pracodawcę - XXX. Zastrzeżenia kontrolujących dotyczą jednak nie poinformowania przez 

urząd  wnioskodawcy  o  tym,  że  może  wskazać  innego  kandydata  bądź  też,  że  będzie 

możliwość skierowania osoby z rejestru bezrobotnych spełniającej wymogi pracodawcy. W 

nawiązaniu  do  „zastrzeżeń”  PUP  w  Busku  –  Zdroju,  kontrolujący  stwierdzają,  że  z 

przedstawionych  akt  nie  wynikało,  że  pracodawca  należał  do  tej  grupy wnioskodawców, 

którzy są zainteresowani organizacją stażu tylko dla wskazanego przez siebie kandydata, jak 

również nie wynikało, że XXX wiedział wcześniej o odmowie i w dniu 16.02.2010r. złożył 

nowy wniosek. Zatem w/w zastrzeżenia w ocenie kontrolujących są nieuzasadnione.  

 7)  Kontrolujący ustalili, iż w przypadku wniosku XXX Urząd Pracy zaproponował 

staż osobie bezrobotnej przy okazji jej wizyty w wyznaczonym terminie, tj. po okresie ok. 3 

tygodni  od  dnia  wpływu  wniosku.  W  przedmiotowej  sprawie  nie  stwierdzono,  aby  po 

wpłynięciu wniosku wydawane były skierowania dla grupy osób bezrobotnych spełniających 

wymagania pracodawcy. Należy zaznaczyć, że urząd skierował bezrobotną z wykształceniem 

wyższym,  podczas  gdy  pracodawca  wymagał  wykształcenia  średniego.  Zdaniem 

kontrolujących przepisy nie zabraniają kierowana osób posiadających wykształcenie wyższe, 
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niż wymagane przez pracodawcę, jednak zasadne jest kierowanie zgodnie z ofertą złożoną 

przez pracodawcę, ponieważ dla osób posiadających wykształcenie średnie taka oferta jest 

szansą na nabycie umiejętności  praktycznych   do wykonywania pracy.  Ponadto na listach 

obecności brak jest dat wpływu do Urzędu.  

8) W przypadku pracodawcy XXX na listach obecności i na opinii ze stażu brak było 

potwierdzenia daty wpływu do urzędu, natomiast na liście obecności za czerwiec nie było 

również podpisu pracodawcy. W aktach brak było także zaświadczenia  o odbytym stażu. Nie 

można  zgodzić  się  z  zastrzeżeniami  PUP  w  Busku  –  Zdroju  do  ustaleń  zawartych  w 

protokole, iż w przypadku gdy bezrobotna nie zrealizowała programu stażu z uwagi na jego 

skrócenie  z  przyczyn  zależnych  od  organizatora  stażu  nie  ma  podstaw  do  wydania 

zaświadczenia.  Zdaniem kontrolujących z treści art. 53 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia 

i  instytucjach  rynku  pracy  nie  wynika,  aby  starosta  miał  wydać  zaświadczenie  tylko  w 

przypadku  zrealizowania  programu  stażu  –  zapis  w  ustawie  brzmi:  „starosta  wydaje 

bezrobotnemu  zaświadczenie  o  odbyciu  stażu”.  Należy  wskazać,  że  zaświadczenie  jest 

potwierdzeniem  odbycia  stażu,  a  niewątpliwie  bezrobotna  odbywała  staż  przez  okres  1 

miesiąca i 10 dni. 

9) Kontrolujący ustalili,  że nieprawidłowości  dotyczyły  również realizacji  wniosku 

pracodawcy XXX złożonego w dniu 6.05.2010r. bez wskazania kandydata. W aktach brak 

jest  dowodów  na  to,  iż  PUP  wyłaniał  kandydatów  na   staż  w  związku  ze  złożonym 

wnioskiem. Zdaniem kontrolujących Urząd Pracy w przypadku złożenia przez pracodawcę 

wniosku o organizację stażu bez wskazania kandydata, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

powinien prowadzić nabór spośród osób bezrobotnych spełniających wymagania pracodawcy. 

Zdaniem  kontrolujących  nie  wystarczy  umieścić  ofertę  w  przeznaczonym  do  wglądu 

bezrobotnych segregatorze, z którą bezrobotni mogli się zapoznać. Należy przy tym wskazać, 

że  ostatecznie  w  przedmiotowej  sprawie  urząd  odmówił  realizacji  wniosku  z  powodu 

wyczerpania  środków.  Zespół kontrolny nie był w stanie dokładnie określić, kiedy środki 

przeznaczone  na  stypendia  zostały  wyczerpane  z  uwagi  na  brak  pisemnych  dyspozycji 

Dyrektora  PUP  oraz  niemożności  określenia  dat  przenoszenia  środków  przez  Główną 

Księgową.  Natomiast  w  przypadku  drugiego  wniosku  złożonego  przez  w/w  pracodawcę, 

bezrobotna  w  dniu  3.11.2010r.  złożyła  oświadczenie,  że  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

pracodawcy prosi o przerwanie stażu od dnia 3.11.2010r.  PUP w Busku-Zdroju pismem z 

dnia  4.11.2010r.  zwrócił  się  do  pracodawcy  z  prośbą  o  wyjaśnienie  sprawy  rezygnacji 

bezrobotnej  ze stażu i  jednocześnie poinformował,  że umowa zostaje rozwiązana z dniem 

3.11.2010r. W odpowiedzi pracodawca przesłał pismo z dn. 17.11.2010r. W aktach znajduje 
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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. 

Zdaniem  kontrolujących  PUP  przed  podjęciem  decyzji  o  rozwiązaniu  umowy  winien 

wysłuchać pracodawcę. Niedopuszczalne jest stwierdzenie, że Urząd nie jest w stanie zając 

jednoznacznego  stanowiska  w  tej  kwestii,  bowiem  w  sytuacji  sprzecznych  oświadczeń 

składanych przez strony należało sporządzić protokoły  przesłuchania stron w charakterze 

świadków  z  pouczeniem  o  składaniu  fałszywych  zeznań  pod  groźbą  odpowiedzialności 

karnej,  a  następnie  podjąć  decyzję  adekwatną  do  poczynionych  ustaleń.  Kontrolujący 

stwierdzili,  że  w  aktach  sprawy  znajduje  się  decyzja  z  dn.  10.12.2010r.  o  wstrzymaniu 

wypłaty  stypendium  od  1.11.2010r.  do  2.11.2010r.  z  uwagi  na  fakt,  iż  pracodawca  nie 

przedstawił  listy  obecności  za  miesiąc  listopad,  natomiast  bezrobotna  złożyła  wniosek  o 

przerwanie umowy z dniem 3.11.2010r. Należy wskazać, iż decyzja ta została wydana bez 

podstawy prawnej (patrz pkt 2.1. – „uwagi ogólne”). Z list wypłat stypendium wynika,  że 

bezrobotna  nie  otrzymała  stypendium  za  dwa  dni  listopada.  Powyższe  kwestie  również 

powinny zostać wyjaśnione w celu ustalenia,  czy należy wypłacić stypendium za listopad. 

Zdaniem  kontrolujących  nieprzedstawienie  przez  pracodawcę  listy  obecności  nie  może 

skutkować  karaniem  osoby  bezrobotnej  poprzez  odmowę  wypłaty  stypendium,  bowiem 

obowiązek  dostarczenia  listy  obecności  ciąży  na  pracodawcy.  W przedmiotowej  sprawie 

kontrolujący  ustalili,  że  na  listach  obecności  od  czerwca  do  października  brak  jest  daty 

wpływu do urzędu. 

10) W przypadku 6 wniosków pracodawców, o których mowa w protokole, a które 

zostały  zbadane  pod  kątem  zasadności  odmowy  przyznania  środków  nie  stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Spośród osób skierowanych na staż w skontrolowanych sprawach były osoby do 25 

roku  życia  (nr  ewid.  200409/0002,  070410/00001,  161109/00007,  290609/0005),  bez 

kwalifikacji zawodowych (nr ewid. 1310009/00004), bezrobotny w okresie 12 miesięcy od 

dnia  określonego  w  dyplomie  poświadczającym  ukończenie  szkoły  wyższej,  który  nie 

ukończył 27 roku życia (nr ewid. 050710/00004). Terminy i kwoty wypłat stypendium były 

prawidłowe, z wyjątkiem os. o nr ewid. 290609/0005 oraz 200409/0002,  gdzie zachodzą 

nieprawidłowości  w  postępowaniu  i  nie  zostało  jednoznacznie  ustalone  za  jakie  okresy 

stypendium powinno zostać wypłacone.  

W PUP w Busku – Zdroju nie było przypadku skierowania w okresie objętym kontrolą 

jednej osoby bezrobotnej dwukrotnie na staż.  
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   Najważniejszym miernikiem efektywności wydatkowania środków z Funduszu Pracy 

jest  zatrudnienie  osób bezrobotnych  po odbytym stażu. PUP w Busku – Zdroju powinien 

rozważyć kwestię wprowadzenia kryteriów, w których zostanie położony nacisk na realizację 

wniosków  o  zorganizowanie  stażu  u  pracodawców  deklarujący  zatrudnienie  po  odbytym 

stażu. Wszystkie umowy, w których znajdzie się zapis dotyczący zatrudnienia po odbytym 

stażu powinny również wskazywać wymiar etatu, na jaki osoba zostanie zatrudniona. 

2.3. Kontrole umów stażowych dokonywanych przez urząd pracy.

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Busku  -  Zdroju  w  2010r.  nie  przeprowadzał  kontroli 

realizacji zawartych umów w sprawie organizacji staży finansowanych ze środków Funduszu 

Pracy. Kontrolowano natomiast umowy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.4. Środki finansowe przeznaczone na realizację staży. 

Zespół kontrolny nie był w stanie dokładnie określić, kiedy konkretnie urząd pracy 

przestał  dysponować  środkami  przeznaczonymi  na  staż,  ponieważ  brak  jest  pisemnych 

dyspozycji dyrekcji urzędu o przesunięciu tych środków. Również Główna Księgowa złożyła 

oświadczenie  o  niemożności  określenia  dat  przenoszenia  środków.  Skutkuje  to  brakiem 

możliwości stwierdzenia, czy odmowa rozpatrzenia wniosku z powodu braku środków była w 

danym momencie zasadna.

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  opisane  w  protokole  i  w  niniejszym  wystąpieniu  

pokontrolnym  kontrolujący  wystawiają  PUP  w  Busku  -  Zdroju  ocenę  pozytywną  z  

nieprawidłowościami. Osobami odpowiedzialnymi za nieprawidłowości są pracownicy oraz  

kadra kierownicza urzędu.

II. Zalecenia pokontrolne:

1. Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki.

1.1.  Urząd  Pracy  powinien  prowadzić  postępowanie  wyjaśniające  w  kwestii  twierdzeń 

zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, w tym dotyczących spełniania kryteriów z 

pomocy społecznej.

1.2.  W  przypadku  przekroczenia  kryterium  dochodowego  należy  wydawać  decyzje 

o wstrzymaniu prawa do stypendium.     

1.3. Druki dotyczące realizacji stypendiów powinny zostać wprowadzone zarządzeniem.
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1.4. Należy umieścić na stronie internetowej urzędu i w jego siedzibie informacje dotyczące 

przesłanek ustawowych do uzyskania stypendium. 

2. Staże.

2.1.  Wszystkie  druki  obowiązujące  w  urzędzie  pracy  dotyczące  realizacji  staży  powinny 

zostać wprowadzone zarządzeniem. Wskazane powyżej uchybienia w sporządzeniu druków 

należy wyeliminować. 

2.  Zasady  zwrotu  kosztów  dojazdu  powinny  zostać  sformalizowane  przez  stworzenie 

odpowiednich kryteriów wprowadzonych zarządzeniem.  

3.  W przypadku pozytywnego  zaopiniowania  wniosku o zorganizowanie  stażu,  w którym 

pracodawca  nie  wskazał  swojego  kandydata,  urząd  pracy  powinien  prowadzić  działania 

mające na celu skierowanie osób bezrobotnych odpowiadających wymaganiom pracodawcy. 

4.  Należy starannie  prowadzić  i  gromadzić  dokumentację  niezbędną w procesie  realizacji 

staży (na listach obecności i innych dokumentach powinny znajdować się daty wpływu do 

urzędu).  

5.  Umowy zawierane  z  pracodawcą  powinny  być  sformułowane  w  sposób  jednoznaczny 

w zakresie wymiaru etatu, na jaki pracodawca zobowiązuje się zatrudnić osobę po odbytym 

stażu.

6. Należy położyć duży nacisk na przeprowadzanie przez urząd pracy kontroli realizacji staży. 

Należy prowadzić ich rejestr i gromadzić wszelkie dokumenty ich dotyczące. Kontrola taka 

powinna  zostać  przeprowadzona  zwłaszcza  w  sytuacji  posiadania  przez  urząd  sygnałów 

o nieprawidłowościach w odbywaniu stażu. 

7. W sytuacjach niejasnych dotyczących przerwania stażu z uwagi na niewywiązywanie się 

z warunków umowy przez pracodawcę należy dokładnie wyjaśnić okoliczności danej sprawy 

i ustalić, czy pracodawca przestrzegał zawartej umowy, a bezrobotny wypełniał obowiązki 

osoby odbywającej staż. W związku z tym należy zbadać kwestię obecności w listopadzie 

2010r.  osoby o nr  ewid.  200409/0002 oraz kwestię  obecności  na  stażu osoby o nr  ewid. 

290609/0005 w miesiącu lipcu i ustalić, kiedy nastąpiło przerwanie przez tę osobę stażu i czy 

przyczyną były złe warunki odbywania stażu.  Niezależnie od tego należy wystąpić do organu 

II  instancji  z  wnioskiem o stwierdzenie  nieważności  decyzji  w sprawie osoby o nr ewid. 

200409/0002 i  290609/0005,  w których  organ I  instancji  orzekł  o  wstrzymaniu  prawa do 

stypendium z uwagi na niedostarczenie do urzędu pracy w terminie 5 dni po zakończeniu 

każdego  miesiąca  informacji  o  ilości  dni  odbytego  stażu  oraz  list  obecności.  Decyzje  te 

zostały wydane bez podstawy prawnej.        
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Pouczenie

Informuję, że Dyrektorowi Urzędu Pracy przysługują uprawnienia wynikające z art. 113 ust. 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. 

U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.),  tj. może w terminie 14 dni od dnia otrzymania  

zaleceń, uwag i wniosków zgłosić do nich zastrzeżenia.

Przedkładając  powyższe  zalecenia  proszę  jednocześnie  o  poinformowanie  o  podjętych 

działaniach  na  rzecz  ich  realizacji  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego 

wystąpienia.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr Renata Murawska 
                Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej 
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