Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w 2018 r.

Lp.
1.

2.

Nazwa instytucji
kontrolującej
Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach

Termin
kontroli
09.03.2018

Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach

21-27.03.
2018 r.

Zalecenia/ realizacja zaleceń
pokontrolnych
Wizyta
monitoringowa
w
zakresie Zalecono aby:
prawidłowej i efektywnej realizacji projektu
 jedna z wizytowanych firm
„Aktywizacja
osób
bezrobotnych
zgodnie z wymogami umowy,
w wieku 30+zarejestrowanych
winna dokonała oznakowania
w Powiatowym Urzędzie Pracy
sprzętu oraz wyposażenia
w Częstochowie (III)” realizowanym
zakupionego w związku
w ramach Działania 7.2 PRO WSL
z przyznaną refundację
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego
w ramach ww. projektu,
 były przesyłane do IP aktualne
harmonogramy realizacji form
wsparcia w ramach ww.
projektu.
Po uzyskaniu wyjaśnień zamknięto
postępowanie.
Prawidłowa i efektywna realizacja projektu
Zalecono, aby pisemnie poinformować
„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku
podmioty, z którymi zostały zawarte
30+ zarejestrowanych
umowy dotyczące refundacji kosztów
w Powiatowym Urzędzie Pracy w
wyposażenia lub doposażenia
Częstochowie (III)"
stanowiska pracy dla skierowanego
w ramach Działania 7.2 RPO WSL.
bezrobotnego w ramach projektu,
o prawie wglądu do ich dokumentów
związanych z realizowanym projektem,
przez Instytucję Pośredniczącą oraz
Zakres kontroli

inne uprawnione podmioty.
Zalecenie pokontrolne został wykonane
w dniu 10 maja 2018 r.

3.

Śląski Urząd
Wojewódzki
w Katowicach

15-17.05.
2018 r.

4.

Śląski Urząd
Wojewódzki
w Katowicach

23-31.10.
2018 r.

Sprawdzenie stopnia przygotowania
organizacyjnego i realizacji zadań w
zakresie podejmowania pracy przez
cudzoziemców na terenie RP na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.
zm.) oraz obowiązujących aktów prawnych
Kontrolę problemową w zakresie realizacji
zadań wynikających z ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
przepisów wykonawczych do ww. ustawy,
której
przedmiotem
była
ocena
prawidłowości
wydawanych
orzeczeń
administracyjnych dotyczących prawa do

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie przyjął również do
wiadomości i stosowania rekomendację
audytorów Komisji Europejskiej oraz
Instytucji Pośredniczącej w sprawie
dodatkowej weryfikacji w Systemie
Udostępniania Danych o Pomocy
Publicznej informacji na temat
wcześniej udzielonej danemu
beneficjentowi pomocy publicznej.
Po przekazaniu sprawozdania
z realizacji zaleceń pokontrolnych
zamknięto postępowanie.
Nie wniesiono uwag

Ocena pozytywna
Zalecono utrwalanie na bieżąco przez
pracowników w aktach sprawy poprzez
sporządzanie
adnotacji
urzędowej
dokonanych czynności, które mają
znaczenie dla sprawy.

5.

Śląski Urząd
Wojewódzki
w Katowicach

15-20.11.
2018 r.

zasiłku dla bezrobotnych na okres
uzupełniający na podstawie art. 73 ust. 5 i 7
ww. ustawy.
Kontrola dotycząca zbadanie prawidłowości
realizacji zadań PUP zmierzających do
aktywizacji
zawodowej
osób
zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1265 z późn. zm.) oraz obowiązującymi
aktami wykonawczymi.

Ocena pozytywna
Zalecono w każdym przypadku
sporządzania dokumentu IPD określenie
terminu zakończenia realizacji
indywidualnego planu działania zgodnie
z art. 34a ust. 2 pkt 5 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zalecenie jest realizowane na bieżąco
w przypadku sporządzania dokumentu
IPD.

