
KONTROLE PRZEPROWADZONE 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WAŁCZU  W LATACH 2008-2015 

Nazwa 

kontrolującego 

Termin  kontroli Zakres kontroli 

2008 rok 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

03-04.06.2008 r. Kontrola kompleksowa  w zakresie realizacji 

projektu  „Młodzi z unią” Działanie  1.2 SPO RZL    

oraz „Doświadczeni i aktywni” w ramach działania 

1.3 SPO RZL  współfinansowanych  przez  

Europejski Fundusz Społeczny w zakresie weryfikacji 

prawidłowości realizacji zapisów umowy o 

dofinansowanie projektu. 

- protokół - 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

29.05.2008 r.  Kontrola  doraźna w zakresie  stopnia wdrażania i 

stosowania standardów usług rynku pracy 

- protokół – 

-wystąpienie pokontrolne- 

Zachodniopomorski 

Urząd  Wojewódzki 

w Szczecinie 

22-24 .09.2008 r.  Kontrola problemowa w zakresie stosowania 

standardu organizacji szkoleń,  rejestracji i ewidencji 

osób  bezrobotnych,  spełnienie wymagań 

kwalifikacyjnych  określonych dla pracowników  

urzędu, wezwania i doręczenia w toku postepowania 

administracyjnego, prawidłowość postępowania przy 

uchylaniu lub zmianie własnych decyzji na podstawie 

art.132§ 1, 154 § 1 i 155 KPA, prawidłowość 

prowadzenia postępowania administracyjnego w 

zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

- protokół – 

-wystąpienie pokontrolne- 

2009 rok 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

21-23.09.2009 r.  Kontrola problemowa  w zakresie stosowania 

standardu organizacji szkoleń, rejestracji i ewidencji 

osób bezrobotnych, spełnienie  wymogów 

kwalifikacyjnych określonych dla pracowników 

urzędu, 

Prawidłowość dalszego postępowania organu I 

instancji prowadzonego w przypadkach uchylenia 

decyzji przez organ odwoławczy w celu ponownego 

rozpatrzenia sprawy. 

Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność 

gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych 

oraz przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, prawidłowość 

prowadzenia postępowania  administracyjnego w 

zakresie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 

- protokół – 

-wystąpienie pokontrolne-  
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Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

24.09.2009 r.  Kontrola w zakresie wykonania zaleceń 

pokontrolnych. 

 

- protokół – 

-wystąpienie pokontrolne- 

2010  rok 

Starostwo 

Powiatowe w 

Wałczu 

19-23.03.2010 r. Kontrola doraźna w zakresie  świadczenia usług w 

Referacie Ewidencji i świadczeń oraz informacji 

 

- protokół - 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

04.08.2010 r.  Kontrola doraźna  w zakresie realizacji art.9b ust.1 

ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

 

- protokół - 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

06.10.2010 r. Kontrola problemowa w zakresie sposobu 

przyjmowania i  załatwiania  skarg i wniosków 

 

- protokół – 

-wystąpienie pokontrolne- 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

12-14.10.2010 r. Kontrola problemowa  w zakresie prawidłowości 

wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu i 

odmowie przyznania prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych, o obowiązku zwrotu nienależnie 

pobranych  świadczeń z Funduszu Pracy i spełnienie 

wymogów kwalifikacyjnych określonych dla 

dyrektorów i pracowników urzędów pracy 

-protokół- 

-wystąpienie pokontrolne- 

Kontrola sprawdzająca 

Wykonanie zaleceń pokontrolnych  

- protokół - 

2011 rok 

Najwyższa Izba 

Kontroli  

Delegatura w 

Szczecinie 

14.02.-

09.03.2011 r.  

Kontrolą objęto  opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne dla bezrobotnych nie pobierających 

zasiłku lub stypendium w 2010 r.  oraz realizację 

projektów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz udzielanie zamówień publicznych.  

 

- protokół – 

-wystąpienie pokontrolne- 

- uchwała NIK- 

- zmiany w wystąpieniu pokontrolnym- 

 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w   Szczecinie 

18-19 .10.2011 r.  Kontrola problemowa  w zakresie realizacji zadań 

wynikających z przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : 

1. Postawy prawne przyznawania świadczeń dla 

bezrobotnych, w tym prawa do zasiłku oraz jego 
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wysokość i okres pobierania, z uwzględnieniem 

przepisów KPA, 

2. Podstawy prawne pozbawiania statusu 

bezrobotnego osób bezrobotnych , o których  

mowa w art.33 ust.4 pkt.1-11 ustawy z 

uwzględnieniem przepisów KPA 

3. Udzielanie informacji klientom o zmianie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.  

 

- protokół - 

2012 rok 

Komisja Rewizyjna 

Rady Powiatu w 

Wałczu 

01.10.2012 r.  Kontrola planowana w zakresie „Oceny 

funkcjonowania jednostki ze szczególnym 

uwzględnieniem obsługi interesantów” 

-protokół- 

2013 rok 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

25-26.07.2013 r.   Kontrola planowana projektu nr WND-

POKL.06.01.01-32-077/12 pt. „Dojrzałość twoim 

atutem” 

 

- protokół - 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

20-21.08.2013 r.   Kontrola planowana projektu nr WND-

POKL.06.01.01-32-053/11-00  pt. „Niepełnosprawni 

na rynku pracy” 

 

- protokół - 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

10-11.09.2013 r.   Kontrola projektu   „Równe szanse na rynku  pracy” 

 

- protokół - 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

12-13.09.2013 r. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

- protokół - 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

08-09.10.2013 r.   Kontrola projektu   „Stop dla barier” 

 

- protokół - 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

11-12.12.2013 r.   Kontrola projektu   „Akademia pracy” 

 

- protokół - 

2014 rok 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

18.02.2014 r. Kontrola problemowa  w zakresie realizacji zadań 

wynikających z przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

 

- protokół - 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

18-19.03.2014 r. Kontrola planowana projektu nr POKL.06.01.01-32-

069/11  pt. „Aktywność drogą do sukcesu” 

 

- protokół - 
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Zachodniopomorski 

Urząd  Wojewódzki 

w Szczecinie 

01-02 .10.2014 r.  Kontrola problemowa  realizacji zadań wynikających 

z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy 

 

- protokół - 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

21-22.10.2014 r. Kontrola planowana projektu nr POKL.06.01.01-32-

078/12  pt. „Czas na młodych” 

 

- protokół - 

2015 rok 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 

10-11.09.2015 r.  Kontrola problemowa  realizacji zadań wynikających 

z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy 

 

-protokół- 

 

 

 

 

http://bip.pupwalcz.pl/asynch/download/f_id/916
http://bip.pupwalcz.pl/asynch/download/f_id/914
http://bip.pupwalcz.pl/asynch/download/f_id/941

