
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej 

w dniu 24 kwietnia 2019 roku

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Marek Szczęśniak - Przewodniczący zespołu
2. Łukasz Sekuter - Sekretarz zespołu
3. Zofia Winiarska - członek zespołu
4. Paweł Jakubowski - członek zespołu

Na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego zespół 
przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej w dniu 
24.04.2019r. z zakresu:

Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy- zatrudnianie cudzoziemców i programy 
aktywizacji osób bezrobotnych.

Z ramienia kontrolowanej placówki informacji i wyjaśnień udzielała Pani Bożena 
Woźniak- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej i Pani Dorota 
Zdziechowska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej.

Kontrola rozpoczęła się od omówienia przez Panią Dyrektor funkcjonowania placówki. 
Później przeszliśmy do omawiania poszczególnych punktów i tak:

1. Zatrudnianie cudzoziemców
2. Programy aktywizacji osób bezrobotnych

Ad. punktu 1:

Zatrudnianie cudzoziemców

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1265 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy 
w Rawie Mazowieckiej realizuje m.in. zadania związane z rejestracją zatrudniania 
cudzoziemców w Polsce, w tym: rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową, a także wydawaniem 
informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku 
rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem 
pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców. 
Zadania dotyczące obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców 
realizowane są przez urzędy pracy od 2006 roku. Od tego czasu zainteresowanie 
pracodawców, w tym w szczególności rolników, zatrudniających cudzoziemców do 
prac związanych z rolnictwem, nasila się. W 2014 r. w PUP zarejestrowano 2645 
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oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w 2015 r. - 
5201 oświadczeń, w 2016 r. - 9900 oświadczeń, w 2017 r. - 8383 oświadczenia. Zmiana 
przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców nastąpiła od 01.01.2018r. 
Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy wprowadziła procedurę KPA przy wydawaniu zezwoleń na prace 
sezonowe. Od tego czasu przy wydawaniu zezwoleń na pracę sezonową prowadzona 
jest złożona i czasochłonna procedura administracyjna. W 2018 r. Powiatowy Urząd 
Pracy w Rawie Mazowieckiej przyjął 7280 wniosków o wydanie zezwoleń na pracę 
sezonową cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z czego większość 
dotyczyła obywateli Ukrainy w liczbie 7255. Rekordową liczbę wniosków odnotowano 
w miesiącu wrześniu 1334. Celem wydania zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji 
wniosków w sprawie pracy sezonowej zostało wpisanych 3597 wniosków, wydano 
4531 zezwoleń na pracę sezonową, wydano także 18 decyzji o odmowie wydania 
zezwolenia/odmowie wpisu wniosku do ewidencji.

Z kolei przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców złożyli 2049 oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Rekordową liczbę odnotowano 
w miesiącu listopadzie 326 oświadczeń. Największą liczbę oświadczeń zarejestrowano 
dla obywateli Ukrainy w ilości 1999.

Na początku 2018r. w celu przybliżenia nowej procedury rolnikom 
i przedsiębiorcom oraz usprawnienia pracy pracowników zaangażowanych w realizację 
zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 
Mazowieckiej zorganizował spotkanie z udziałem przedstawicieli Placówki Straży 
Granicznej w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. W spotkaniu wzięło udział około 400 osób. 
W miesiącu lutym zorganizowano kolejne spotkania o tej samej tematyce w dwóch 
gminach powiatu rawskiego tj. Białej Rawskiej oraz Sadkowicach, prowadzone przez 
zastępcę dyrektora PUP panią Dorotę Zdziechowską. Łącznie w spotkaniach udział 
wzięło około 200 osób.

Od miesiąca lutego w siedzibie PUP w pokoju 15 prowadzone były warsztaty dla 
pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców. Odbyło się około 
30 spotkań, w których uczestniczyło około 200 osób.

W październiku 2018r. przeprowadzona została przez pracowników Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego kontrola 
pozaplanowa w trybie uproszczonym w zakresie ilości, zasadności i terminowości 
wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w okresie od 01.07.2018r. do 
30.09.2018r. W sprawozdaniu z kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień 
i nieprawidłowości, w związku z tym wyniki kontroli zostały ocenione pozytywnie.
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PUP w ramach posiadanych zasobów kadrowych sukcesywnie zwiększa liczbę 
urzędników zaangażowanych w proces obsługi pracodawców i rolników 
zatrudniających cudzoziemców. W chwili obecnej obsługą pracodawców i rolników 
zatrudniających cudzoziemców zajmuje się pięciu pracowników PUP zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy oraz Z-ca Dyrektora, nadzorujący bezpośrednio 
to zadanie. Ponadto pracownikom pomagają dwie stażystki, które zajmują się obsługą 
techniczną, komunikują się z pracodawcami, umawiają terminy spotkań, wysyłają 
powiadomienia SMS, wydają dokumenty. Wszyscy pracownicy zajmujący się obsługą 
pracodawców i rolników zatrudniających cudzoziemców, zgodnie 
z zaleceniami/wytycznymi MRPiPS zostali odpowiednio przeszkoleni - odbyli 
szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. punktu 2:

Programy aktywizacji osób bezrobotnych

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2018r.
Ogółem Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej pozyskał w 2018r. środki 
finansowe w wysokości 4.049,3 tys. złotych na aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy, które umożliwiły utworzenie 451 miejsc pracy, 
czyli co druga osoba bezrobotna została objęta wsparciem urzędu.
Aktywizacja w poszczególnych formach przebiegała następująco:

1) Staże - 261 miejsc,
2) Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej - 49 miejsc,
3) Prace interwencyjne - 43 miejsca,
4) Roboty publiczne - 31 miejsc,
5) Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia - 25 miejsc,
6) Szkolenia - 19 miejsc,
7) Refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy - 10 miejsc,
8) Program PA1 - prace społecznie użyteczne - 10 miejsc,
9) Bony na zasiedlenie - 3 miejsca.

Kształceniem ustawicznym finansowanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
zostało objętych 39 osób, w tym 3 pracodawców i 36 pracowników.
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w 2018r. realizował 6 programów 
aktywizacji osób bezrobotnych, w tym:

• 3 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

3



• 3 finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy ministra właściwego 
ds. pracy.

• Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) Poddziałanie 1.1.2 POWER Projekt ..Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie rawskim (III)” Okres realizacji projektu: 01.01.2017r.- 
31.12.2018r. Wartość projektu: 1 873 377,38 zł.

Lp. Forma aktywizacji Kwota 
przeznaczonych 
środków na rok 2018

Liczba 
aktywizowanych 
osób

1. Staże 570.900 zł 82 osoby
2. Dofinansowanie na podjęcie 

działalności gospodarczej
161.000 zł 7 osób

Łącznie 731.900 zł 89 osób

2) Poddziałanie 1.1.1 POWER Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie rawskim (IV)”. Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. - 
31.12.2019r. Wartość projektu: 1 671 352,00 zł.

Lp. Forma aktywizacji Kwota 
przeznaczonych 
środków na rok 2018

Liczba 
aktywizowanych 
osób

1. Staże 181.800 zł 70 osób
2. Dofinansowanie na podjęcie 

działalności gospodarczej
299.000 zł 13 osób

Łącznie 480.800 zł 83 osoby

Stypendium za staż wypłacane jest z dołu, za okresy miesięczne, po każdym 
przepracowanym miesiącu. Wypłaty stypendium za staż dla osób rozpoczynających staż 
w miesiącu grudniu 2018r. dokonano w miesiącu styczniu 2019r.
3) Działanie VII 1.1 RPO WŁ Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV)”. Okres realizacji projektu: 
01.01.2018r. - 31.12.2018r. Wartość projektu: 817 845,00zł.

Lp. Forma aktywizacji Kwota 
przeznaczonych 
środków na rok 2018

Liczba 
aktywizowanych 
osób

1. Staże 242.900 zł 35 osób
2. Dofinansowanie na podjęcie 

działalności gospodarczej
575.000 zł 25 osób

Łącznie 817.900 zł 60 osób
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Wnioski z kontroli:

Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu kontroli dokonali sprawdzenia warunków 
lokalowych, w tym pomieszczeń wyznaczonych do obsługi pracodawców 
zatrudniających cudzoziemców oraz pomieszczenia składnicy akt. Stwierdzono 
odpowiednie warunki obsługi klientów i prawidłowe przechowywanie dokumentacji. 
PUP w 2018 roku zakupił dodatkowe szafy do przechowywania dokumentacji 
dot. zatrudniania cudzoziemców, jednak ze względu na duży przyrost dokumentacji 
istnieje pilna potrzeba dalszego powiększenia powierzchni służącej do jej 
przechowywania. Proponuje się zwiększenie środków finansowych na wynajem 
powierzchni do przechowywania dokumentacji.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Marek Szczęśniak
2. Łukasz Sekuter
3. Zofia Winiarska
4. Paweł Jakubowski
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• Programy aktywizacji osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu 
Pracy w ramach rezerwy ministra właściwego ds. pracy:
1) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
zamieszkujących na wsi. Termin realizacji: lipiec 2018 - marzec 2019r.

Lp. Forma aktywizacji Kwota 
przeznaczonych 
środków na rok 2018

Liczba 
aktywizowanych 
osób

1. staże 38.100 zł 11 osób
2. prace interwencyjne 9.800 zł 3 osoby
3. dofinansowanie na podjęcie 

działalności gospodarczej
92.000 zł 4 osoby

4. refundacje kosztów doposażenia 
stanowiska pracy

115.000 zł 5 osób

5. bony na zasiedlenie 8.000 zł 1 osoba
Łącznie 262.900 zł 24 osoby

2) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
w wieku 45 lat i powyżej. Termin realizacji: maj 2018 - marzec 2019r.

Lp. Forma aktywizacji Kwota 
przeznaczonych 
środków na rok 2018

Liczba 
aktywizowanych 
osób

1. staże 23.300 zł 5 osób
2. prace interwencyjne 6.200 zł 3 osoby
3. refundacje kosztów doposażenia 

stanowiska pracy
46.000 zł 2 osoby

Łącznie 75.500 zł 10 osób

3) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej - Program staży w placówkach ARIMR. Termin 
realizacji: maj 2018 - grudzień 2018r.

Lp. Forma aktywizacji Kwota przeznaczonych 
środków na rok 2018

Liczba 
aktywizowanych 
osób

1. staże 17.500 zł 2 osoby
Łącznie 17.500 zł 2 osoby

W zakresie objętym kontrola Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Rawskiego nie 
stwierdziła nieprawidłowości. 5


