
Gorzów Wlkp., dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

PS-III.862.13.2018.MKro 

Pani 

Hanna Bułach 

Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy 

w Międzyrzeczu 

 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.) zespół kontrolny właściwego 

do spraw pracy wydziału urzędu wojewódzkiego w składzie: 

1. Marta Krompaszczyk – Starszy Inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (przewodniczący 

zespołu) posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia 

kontroli Nr 93-1/2018 z dnia 7 maja 2018r. 

2. Andżelika Humienna – Starszy Inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli Nr 93-2/2018 z dnia 

7 maja 2018r. 

przeprowadził w dniu 16.05.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu kontrolę 

pozaplanową w trybie uproszczonym. Tematem kontroli było przygotowanie organizacyjne 

i realizacja zadań dotyczących ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową przez powiatowe urzędy pracy, 

z uwzględnieniem wykorzystania środków na wsparcie powiatowych urzędów pracy w celu 

usprawnienia obsługi.  

Kontrola została zarządzona w związku z pismem Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2018r. Znak: DRP.XI.4033.120.2018.MK.             

W piśmie wskazano, że ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), której 

przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018r. zmodyfikowała zadania starostów i 

powiatowych urzędów pracy w zakresie podejmowania przez cudzoziemców pracy na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. W miejsce dotychczasowych oświadczeń o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcowi rejestrowanych nieodpłatanie przez powiatowe urzędy 

pracy, wprowadzono oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 

zezwolenia na pracę sezonową, które wymagają uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł za 

rozpatrzenie wniosku. Zgodnie z art. 90 a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 50% wpływów z tego tytułu stanowi dochód powiatu. W związku z powyższym 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleciło wojewodom przeprowadzenie 
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pozaplanowych kontroli powiatowych urzędów pracy w zakresie przygotowania 

organizacyjnego i realizacji zadań przy uwzględnieniu środków na wsparcie powiatowych 

urzędów pracy w celu usprawnienia obsługi.     

Opis ustalonego stanu faktycznego w obszarze organizacyjnym: 

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu posiada swoją siedzibę w Międzyrzeczu  

przy ul. Plac Powstańców Wlkp. 1 oraz Filię w Skwierzynie przy ul. Rynek 11. Powiatowym 

Urzędem Pracy w Międzyrzeczu kieruje:  

1. Pani Hanna Bułach – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dniem  

1 września 2000 r. powołana na stanowisko Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy  

w Międzyrzeczu. Natomiast z dniem 1 czerwca 2004 r. na podstawie art. 142 ust. 3 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pani Hanna Bułach pracy stała się  

z mocy prawa Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.  

2. Pani Krystyna Januszewska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Międzyrzeczu z dniem 15 stycznia 2003 r. powołana na stanowisko  

Zastępcy Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.  

Z dniem 1 czerwca 2004 r. na podstawie art. 142 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy Pani Krystyna Januszewska stała się z mocy prawa  

Zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.  

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu działa na podstawie Statutu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Międzyrzeczu nadanego Uchwałą XLIII/342/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.  

Rady Powiatu Międzyrzeckiego oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 

wprowadzonego Uchwałą Nr 51.2014 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia  

15 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 

w Międzyrzeczu. Po analizie treści Regulaminu zespół kontrolny ustalił, że nie zawiera 

on zapisów dotyczących realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o których mowa w rozdziale 16 – Podejmowanie pracy 

za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców w 

Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy.     

 

Stan zatrudnienia oraz zaangażowanie kadry PUP Międzyrzecz w realizację zadań 

w zakresie podejmowania przez cudzoziemców pracy na terytorium RP: 

 

Na dzień 15 maja 2018r. w PUP Międzyrzecz zatrudnionych było 38 pracowników. Ustalono, 

że 3 osoby są zaangażowane w realizację zadań związanych z procedurami dotyczącymi 

zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zadania te są świadczone 

przez 2 osoby zatrudnione na stanowisku pośrednika pracy-stażysty oraz przez 1 osobę 

zatrudnioną na stanowisku inspektora. Zadania z zakresu objętego kontrolą zostały powierzone 

w/w pracownikom w miesiącu styczniu 2018 r. Ustalono, że obowiązek realizacji zadań z 

zakresu zatrudnienia cudzoziemców ujęto w zakresach czynności w/w pracowników. Zgodnie 

z informacjami przekazanymi przez Dyrektora PUP Międzyrzecz, realizacja przedmiotowych 

zadań angażuje odpowiednio: 7/8 etatu w przypadku Pani Kamili Bondar - pośrednika pracy-

stażysty, 1/2 etatu w przypadku Pani Agnieszki Komorowskiej - pośrednika pracy-stażysty oraz 

1/8 etatu w przypadku Pani Moniki Siedleckiej - inspektora. Spośród w/w osób do rejestracji 
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oświadczeń oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową upoważniona jest przez Starostę 

Międzyrzeckiego Pani Kamila Bondar – pośrednik pracy-stażysta. 

Z informacji pozyskanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, że na chwilę obecną, liczba 

pracowników wykonujących zadania z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej jest wystarczająca i nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego etatu na 

realizację przedmiotowych zadań.  

 

Informacja w zakresie wysokości wpływów z tytułu wpłat dokonywanych przez pomioty 

powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. 

w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi określa wysokość wpłat dokonywanych 

przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi m.in. w związku 

ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca oraz 

w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń. Zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia 

wysokość wpłaty za dokonanie tych czynności wynosi 30 zł. Natomiast zgodnie z art. 90a ust. 

2a ustawy o promocji zatrudnienia (…) w przypadku wpłaty dokonywanej w związku 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu.   

W związku z powyższym pismem z dnia 24 kwietnia 2018r. Znak: PS-III.862.9.2018.AHum 

Wojewoda Lubuski zwrócił się do Starosty Międzyrzeckiego z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczących wysokości wpływów z tytułu wpłat dokonywanych przez podmioty 

powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Pani Krystyna Januszewska Zastępca 

Dyrektora PUP Międzyrzecz działając z upoważnienia Starosty Międzyrzeckiego udzieliła 

odpowiedzi (e-mail z dnia 06.06.2018r.) przedstawiając następujące informacje według stanu 

na dzień 30 kwietnia 2018 r.  

 

Wyszczególnienie 

Liczba złożo-

nych oświad-

czeń/wniosków 

Wpływy 

ogółem 

stanowiące 

dochód po-

wiatu 

przekazane do PUP w 

celu usprawnienia ob-

sługi 

kwota  % 

1. Złożenie oświad-

czenia o powierze-

niu wykonywania 

pracy cudzoziem-

cowi w celu doko-

nania wpisu w 

ewidencji oświad-

czeń 

804 24.510,00 12.255,00 12. 255,00 100 
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2. Złożenie wniosku 

o wydanie zezwo-

lenia na pracę se-

zonową lub jego 

przedłużenie 

31 990,00 495,00 495,00 100 

Łącznie: 835 25.500,00 12.750,00 12.750,00 100 

 

 

Stosowana w PUP Międzyrzecz procedura realizacji zadań związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemca z uwzględnieniem terminowości wydawania zezwoleń na pracę oraz 

dokonywania wpisu w ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że obsługa klienta ubiegającego 

się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu 

pracy cudzoziemcowi odbywa w PUP Międzyrzecz w godzinach od 8:00 do 14:00. Godziny 

obsługi klienta oraz informacje o terminach rozpatrzenia wniosków znajdują się na drzwiach 

pomieszczenia, w którym odbywa się obsługa podmiotów zamierzających zatrudnić cudzo-

ziemca. Wnioski można składać bezpośrednio u pracownika realizującego przedmiotowe zada-

nia, w sekretariacie Urzędu lub elektronicznie, za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.  

Ustalono, że w PUP Międzyrzecz są prowadzone w formie elektronicznej (program Syriusz) 

rejestry zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywa-

nia pracy cudzoziemcowi. W okresie od 01.01.2018r. do dnia 15.05.2018r. do PUP Międzyrzecz 

wpłynęło 45 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wydano 25 zezwoleń nato-

miast 20 spraw pozostawało na dzień 15.05.2018r. w realizacji. Ponadto wydane zostały 24 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Na podstawie 

przedłożonych rejestrów ustalono, że w 15 przypadkach zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

wniosków w sprawie pracy sezonowej zostały wydane w terminie do 7 dni, natomiast w 9 przy-

padkach do 30 dni. W 21 przypadkach zezwolenia na pracę sezonową wydane zostały w ciągu 

7 dni (bez uprzedniego wpisywania do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej), na-

tomiast w 4 przypadkach w najszybszym możliwym terminie, po uprzednim wpisaniu do ewi-

dencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Odnośnie oświadczeń o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcowi ustalono, że w w/w okresie w Urzędzie zostało złożonych 

937 oświadczeń, z czego 931 zostało zarejestrowanych, a 6 pozostawało w realizacji. Termin 

rejestracji oświadczenia w żadnym przypadku nie przekroczył okresu 7 dni. Stwierdza się za-

tem, że rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 

oraz wydawanie zezwoleń na pracę przebiega w PUP Międzyrzecz terminowo bez zbędnej 

zwłoki. 

Zespołowi kontrolnemu zostały zasygnalizowane problemy pojawiające się podczas realizacji 

zadań związanych z rejestracją oświadczeń oraz przede wszystkim wydawaniem zezwoleń na 

pracę sezonową. Są to problemy głównie natury technicznej związanej z oprogramowaniem 

Syriusz, ale również wątpliwości natury merytorycznej związane z niedoprecyzowaniem prze-

http://www.praca.gov.pl/
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pisów regulujących przedmiotowe kwestie. Dużą niedogodnością jest również w ocenie jed-

nostki kontrolowanej brak dostępu do danych dotyczących samych cudzoziemców (czy są oso-

bami niepożądanymi na terenie kraju).   

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, zgromadzeniu informacji oraz weryfikacji 

przedstawionej na potrzeby kontroli dokumentacji, działalność Powiatowego Urzędu Pracy 

w Międzyrzeczu w zakresie objętym niniejszą kontrolą ocenia się pozytywnie. Niemniej jednak 

zespół kontrolny zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego 

PUP Międzyrzecz o zapisy dotyczące realizacji zadań związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemców na terenie Polski, o których mowa w rozdziale 16 – Podejmowanie pracy 

za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców w 

Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy.     

 

Jednocześnie informuję, że kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje 

to realizacji ustaleń kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


