
Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach przy  
ul. Kolberga 4 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Elżbieta Sarnecka – Kozioł - inspektor wojewódzki,
- Magdalena Dębicka  – inspektor
- Ewelina Pękalska – inspektor
- Katarzyna Arendarska - inspektor

Kontrolę  przeprowadzono  w  siedzibie  jednostki  kontrolowanej  w  dniach  od 
04.12.2007 r. do 12.12.2007 r. na podstawie upoważnienia z dnia 03.12.2007 r. Nr 761/07; Nr 
762/07, Nr 763/07 i Nr 764/07 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 
Panią  Urszulę  Rzońcę  zastępcę  dyrektora  Wydziału Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Przedmiotem  kontroli  była  realizacja  zadań  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  
w  Kielcach  w  zakresie  prawidłowości  prowadzenia  postępowań  administracyjnych  
w sprawach wynikających z przepisów ustawy, 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.

Stan organizacyjny kontrolowanej jednostki.

1. Podmiot kontrolowany:
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach ul.  Kolberga 4 zwany w dalszej części protokółu 
„Urzędem Pracy” lub jednostką.

2. Powstanie, podstawa i zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy.

a) Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach powstał z dniem 1 stycznia 1999 r. z przekształcenia 
Rejonowego Urzędu pracy w Kielcach. Zarządzeniem Nr 1/99 Dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Kielcach z  dnia  8  stycznia  1999 r.  został  określony obszar działania 
przedmiotowego Urzędu Pracy. 

        Z dniem 1 stycznia 2000 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach na mocy prawa 
wszedł  
w  skład  powiatowej  administracji  zespolonej  jako  jednostka  organizacyjna  powiatu 
kieleckiego, którego Starostą jest p. Zenon Janus.
Dyrektorem jednostki  kontrolowanej  jest  p.  Edward  Kurek  od  09.08.2007r.  do  chwili 
obecnej. Zastępcą dyrektora jest p. Zdzisław Kowalski.

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 ze zm.) – zwanej dalej  ustawą,

- regulaminu  organizacyjnego  PUP  wprowadzonego  Uchwałą  Nr  41/197/07  Zarządu 
Powiatu w Kielcach z dnia 10.10.2007r.,

- statutu   wprowadzonego Uchwałą  Nr  XXXII/30/06  Rady Powiatu  w Kielcach  z  dnia 
28.04.2006r.

3. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy.

Całokształtem działalności Urzędu kieruje dyrektor, którym jest p. Edward Kurek. Starosta 
Kielecki  pismem  z  dnia  09.08.2007r.  znak:  Or.I.0114-89/07  upoważnił  dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy do załatwiania w jego imieniu spraw określonych w ustawie  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, 
poz.  1001  z  późn.  zm.),  w  tym  do  wydawania  decyzji,  postanowień  oraz  zaświadczeń. 
Jednocześnie  utraciło  moc  upoważnienie  Nr  95/2000  z  dnia  1.07.2000  r.  Takie  samo 
upoważnienie otrzymał z-ca dyrektora Urzędu Pracy p. Zdzisław Kowalski (OR.IX.0114/07 
z dnia 05.06.2007r.).

Numer Statystyczny REGON.

Urząd  Statystyczny  w  Kielcach  zaświadczeniem z  dnia  4.02.2000  r.  nadał  Powiatowemu 
Urzędowi  Pracy  w  Kielcach  numer  identyfikacyjny  REGON:  291149104,  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.

Numer Identyfikacji Podatkowej.

Decyzją Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 27.09.1996 r. na zgłoszenie identyfikacyjne 
złożone przez Rejonowy Urząd Pracy w Kielcach nadano Numer Identyfikacji Podatkowej: 
959-08-29-453. Urząd Pracy po zmianie nazwy na Powiatowy nie wystąpił o potwierdzenie 
dotychczas nadanego numeru.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:
p. Edward Kurek           -  dyrektor PUP,
p. Barbara Kroczek       -   kierownik Wydziału Aktywizacji Rynku Pracy
p. Monika Tarka        -    Wydział Aktywizacji Rynku Pracy

oraz  inni pracownicy w zależności od potrzeb.

Osoby kontrolujące:
Elżbieta Sarnecka – Kozioł - inspektor wojewódzki,
Magdalena Dębicka  – inspektor
Ewelina Pękalska – inspektor
Katarzyna Arendarska - inspektor



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ  POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41342-14-27 fax: 0-41 342-13-72; e-mail wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.IV.9111- 12/07                                Kielce, 20.02.2008r.

Dyrektor                 
 Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

W wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej 

Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Kielcach  

w  dniach  od  04.12.2007r.  do  12.12.2007r.  w  zakresie:  prawidłowości  prowadzenia 

postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów ustawy, 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 oraz szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego 

w miejscu pracy, zalecam aby: 

1. Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych 

dla  spółdzielni  socjalnych odbywało  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w ustawie  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia wykonawczego, 

a  także  kryteriami  ustalonymi  przez  Urząd,  w  szczególności  dotyczącymi  form 

zabezpieczenia, tak aby było możliwe ściągnięcie należności w drodze sądowej.

2. Na  dokumentach  potwierdzających  wydatkowanie  przyznanych  środków  na  podjecie 

działalności  gospodarczej  oraz  poświadczających  jej  rozpoczęcie  wskazywać  datę 

wpływu do PUP.

3. W  przypadku  wezwania  zainteresowanego  do  uzupełnienia  wniosku  o  przyznanie 

środków  na  podjecie  działalności  gospodarczej  wskazywać  braki  w  wymaganej 

dokumentacji.



4. W przypadku wezwania pracodawcy do uzupełnienia wniosku o skierowanie na staż lub 

przygotowanie  zawodowe  osoby  bezrobotnej  wskazywać  braki  w  wymaganej 

dokumentacji.

5. W  aktach  dotyczących  przygotowania  zawodowego  zamieszczać  dokumenty 

potwierdzające wykształcenie osób kierowanych do odbycia przygotowania zawodowego. 

6. We  wnioskach  o  skierowanie  bezrobotnego  do  odbycia  przygotowania  zawodowego 

określać zawód, w jakim bezrobotny będzie zdobywał nowe kwalifikacje.

7. W przypadku postępowań administracyjnych dotyczących anulowanych staży gromadzić 

dokumentację  pozwalającą  na  stwierdzenie  przyczyny  anulowania  staży  oraz 

wskazującą na prawidłowy przebieg postępowania. 

8. Zarówno  zaświadczenia  dotyczące  odbycia  stażu  i  przygotowania  zawodowego  oraz 

decyzje  administracyjne  wydane  w  wyniku  postępowania  administracyjnego  nie 

wymagającego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego były wysyłane do strony 

niezwłocznie.

Pouczenie

Dyrektor  jednostki,  któremu  przekazano  wystąpienie  pokontrolne,  jest  zobowiązany,  

w terminie 30 dni, poinformować o sposobie realizacji zaleceń.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr inż. Urszula Rzońca
z-ca dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej


