
Kielce, 21.02.2007r
Protokół

z  przeprowadzonej  kontroli  problemowej w Powiatowym Urzędzie  Pracy   w Jędrzejowie 
ul. Okrzei 49 B przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Barbara Trzpiot – starszy inspektor, 
- Ewelina Jabłońska – inspektor,
- Katarzyna Arendarska – referent.           

Kontrolę  przeprowadzono  w  siedzibie  kontrolowanego  w  dniach  od  10.01.2007  r. 
do 16.01.2007 r. na podstawie upoważnień z dnia 4 stycznia 2007r. Nr 3/07, Nr 4/07, Nr 5/07 
wydanych przez panią Joannę Janiszewską-Bujałę - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach  z  upoważnienia  Wojewody 
Świętokrzyskiego.

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

Stan organizacyjny kontrolowanej jednostki.

Podmiot kontrolowany:
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zwany w dalszej części protokółu „Urzędem Pracy” 
lub jednostką.

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

z przekształcenia Rejonowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. Zarządzeniem Nr 1/99 
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 8 stycznia 1999 r. został 
określony obszar działania przedmiotowego Urzędu Pracy obejmującego terytorialnie 
obszar powiatu jędrzejowskiego.
Z dniem 1 stycznia 2000 r. 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  Jędrzejowskiego,  którym 
jest Pan Edmund Kaczmarek.     

     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.), 



- rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia  6  października 2004 r.  w sprawie 
szczegółowego trybu przyznawania  zasiłku  dla  bezrobotnych,  dodatku  szkoleniowego, 
stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.), 

- rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  24  sierpnia  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy (Dz.U. Nr 185, poz. 1912 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie  działalności  gospodarczej  oraz form 
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 236, poz. 2002),

- regulaminu organizacyjnego,
- statutu  wprowadzonego  Zarządzeniem  Nr  5/2006  p.o.  Dyrektora  PUP w  Jędrzejowie 

z dnia 6.09.2006r. 

3. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy.

Całokształtem działalności Urzędu Pracy kieruje p. Maciej Tomczyk od 11.09.2006 r. 
  

Starosta  w  dniu  8.09.2006r.  upoważnił  p.  Macieja  Tomczyka  –  dyrektora  Powiatowego 
Urzędu  Pracy  do  wykonywania  w  jego  imieniu  czynności  prawnych,  w  tym wydawania 
decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 
w zakresie  zadań wykonywanych przesz  Powiatowy Urząd  Pracy  w Jędrzejowie  od  dnia 
11.09.2006r.

4. Numer statystyczny REGON.

Urząd Statystyczny w Kielcach zaświadczeniem z dnia 26.01.2005 r.,  nadał Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Jędrzejowie numer identyfikacyjny  REGON: 291144911,  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.    

4. Numer Identyfikacji Podatkowej.

Decyzją Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie z dnia 30.12.1997r. na zgłoszenie identyfikacyjne 
złożone jeszcze przez Rejonowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  nadano Numer Identyfikacji 
Podatkowej :  656-17-11-782. Urząd  Pracy  po  zmianie  nazwy na  Powiatowy wystąpił  o 
potwierdzenie dotychczas nadanego numeru 21.11.2002 r.

Podczas kontroli informacji i wyjaśnień związanych z tematyką kontroli udzielali: 
                                    
       Maciej Tomczyk           -   dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,          
       Anna Gielniewska         -   kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń,  
       Małgorzata Dudała        -   kierownik Działu Rynku Pracy,
        
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.


