
Gorzów Wlkp. dnia 15 czerwca 2018 r. 

 

PS-III.862.15.2018.MKro 

Pan 

Edmund Prekurat 

Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy 

w Zielonej Górze 
 

 

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 100-1/2018  z dnia 14 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 100-2/2018           

z dnia 14 maja 2018r. 

przeprowadził w dniu 22.05.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze 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 terytorium 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 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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wojewodom przeprowadzenie 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: 

Ustalenia organizacyjne: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze posiada swoją siedzibę w Zielonej Górze przy 

ulicy Stefana Batorego 126A oraz Filię w Sulechowie przy ulicy Niepodległości 15. 

Kierownictwo nad kontrolowaną jednostką sprawują:  

1. Pan Edmund Prekurat – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze,  

z dniem 1 października 2014r. powołany na stanowisko Dyrektora PUP Zielona Góra. 

2. Pani Nina Kowalonek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej 

Górze powołana na w/w stanowisko z dniem 1 lutego 2012r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wprowadzonego Uchwałą  Nr 447/2014 

Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 5 marca 2014 r. Regulamin nie zawiera w swojej 

treści wskazania zadań o których mowa w rozdziale 16 ustawy o promocji zatrudnienia (…)                     

w zakresie dotyczącym podejmowania pracy przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Niemniej jednak z informacji pozyskanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, 

że w III kwartale 2018r. planowane są zmiany w strukturze organizacyjnej, co znajdzie 

również odzwierciedlenie w Regulaminie Organizacyjnym. 

 

Stan zatrudnienia oraz zaangażowanie kadry PUP Zielona Góra w realizację zadań             

w zakresie podejmowania przez cudzoziemców pracy na terytorium RP  : 

 

W PUP Zielona Góra zatrudnionych jest łącznie 78 osób, z czego 24 osoby zaangażowane          

są w realizację zadań związanych z rejestrowaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi oraz wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową: 17 pośredników pracy, 

4 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, 1 specjalista ds. programów, pomoc administracyjna 

oraz kierownik Filii. Dodatkowe zadania w postaci obsługi podmiotów zamierzających 

zatrudnić cudzoziemca zostały powierzone w/w pracownikom w miesiącach od stycznia 

do kwietnia 2018r. Ustalono, że zakresy czynności pracowników zostały uaktualnione 

stosowanie do realizowanych zadań. Na potrzeby niniejszej kontroli PUP Zielona Góra 

oszacował procentowe zaangażowanie w/w pracowników w realizację zadań z zakresu 

objętego kontrolą. Z oszacowania wynika, że 6 osób zatrudnionych na stanowisku pośrednika 

pracy w realizację w/w zadań zaangażowani są w 100%. Osoby te pełniące również funkcje 

doradcy klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego zostali „przypisani” do realizacji 

wyłącznie zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców z uwagi na bardzo dużą liczbę 

składanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 

oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Pełne zaangażowanie 

wymienionych pracowników było niezbędne z uwagi na konieczność dochowania terminów 

dla wydania zezwolenia na pracę sezonową/rejestracji oświadczenia. W przypadku 

pozostałych 18 pracowników zaangażowanie w realizację omawianych zadań kształtuje się 

następująco: 80% w przypadku 1 pośrednika pracy, 25% w przypadku pozostałych 
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pracowników. Do wydawania zezwoleń na pracę sezonową upoważnieni są przez Starostę 

Zielonogórskiego Dyrektor PUP Zielona Góra, Zastępca Dyrektora PUP Zielona Góra, 

Kierownik Filii oraz dwóch pośredników pracy. Z uwagi na bardzo dużą ilość załatwianych 

w jednostce spraw związanych z obsługą podmiotów zatrudniających cudzoziemców oraz 

duże zaangażowanie kadry pracowniczej w przedmiotowe zadania, PUP Zielona Góra 

sygnalizuje konieczność zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu poprzez wyodrębnienie 

komórki do obsługi cudzoziemców.  Z przekazanych informacji wynika, że zmiana struktury 

organizacyjnej będzie miała miejsce w III kwartale 2018r.  

 

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 Zielonogórskiego z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczących wysokości wpływów z tytułu wpłat dokonywanych przez podmioty 

powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Ustosunkowując się do powyższego 

Starosta Zielonogórski udzielił odpowiedzi przedstawiając następujące informacje według 

stanu na dzień 30 kwietnia 2018 r. : 

Wyszczególnienie 
Liczba złożonych 

oświadczeń/wniosków 

Wpływy 

ogółem 

stanowiące 

dochód 

powiatu 

przekazane do PUP w 

celu usprawnienia 

obsługi 

kwota  % 

1. Złożenie oświad-

czenia 

o powierzeniu 

wykonywania 

pracy cudzoziem-

cowi w celu do-

konania wpisu w 

ewidencji oświad-

13.121 409.530,00 204.765,00 120.440,00 58,82 
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czeń 

2. Złożenie wniosku 

o wydanie zezwo-

lenia na pracę 

sezonową lub jego 

przedłużenie 

232 7.710,00 3.855,00 1.530,00 39,69 

Łącznie: 13.353 417.240,00 208.620,00 121.970,00 58,47 

 

Stosowana w PUP Zielona Góra procedura realizacji zadań związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemca z uwzględnieniem terminowości wydawania zezwoleń na pracę sezonową 

oraz dokonywania wpisu w ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi 

Ustalono, że wszelkie informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców są dostępne na stro-

nie internetowej PUP Zielona Góra w zakładce „aktualności – nowe zasady zatrudnienia                   

cudzoziemców”. Informacji udzielają również pracownicy PUP Zielona Góra, zarówno 

w kontakcie osobistym, jak i telefonicznie. Druki wniosków o wydanie zezwolenia na pracę                 

sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  są dostępne          

w Urzędzie oraz na w/w stronie internetowej. Dokumenty można składać w formie papiero-

wej oraz elektronicznie.  

Ustalono, że w okresie od 01.01.2018r. do dnia 21.05.2018r. do PUP Zielona Góra wpłynęły 

303 wnioski o wydanie zezwolenia na prace sezonową. W terminie do 7 dni wydano 35              

zezwoleń, a powyżej 7 dni – 23 zezwolenia. W 178 przypadkach wnioski te wpisane zostały 

do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (w 136 przypadkach za-

świadczenia o wpisie wydano w terminie do 7 dni, w 38 przypadkach do 30 dni, a w 4 przy-

padkach po upływie 30 dni). Ponadto 56 wniosków na dzień 21.05.2018r. pozostawało  

w realizacji, 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. W 1 przypadku odmówiono 

wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. Ponadto 

w 14 przypadkach uchylono uprzednio wydane zaświadczenia na postawie art. 88 y ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w 24 przypadkach postępowania umo-

rzono, gdyż upłynął okres 120 dni wskazany w art. 88 p pkt 10 ustawy o promocji zatrudnie-

nia (…) – tj. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni 

od dnia dokonania wpisu do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odnośnie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, ustalono, że do PUP 

Zielona Góra w okresie od 01.01.2018r. do 21.05.2018r. wpłynęło 16220 oświadczeń w celu 

ich zarejestrowania przez Urząd.  Na dzień 21.05.2018r. do systemu Syriusz wprowadzono 

15217 oświadczeń, 116 wpłynęło do kancelarii i oczekiwało na wprowadzenie do sytemu 

Syriusz, natomiast 887 to liczba oświadczeń do pobrania z portalu praca.gov.pl. Liczba 

wpisanych do ewidencji oświadczeń kształtowała się na poziomie 14848 (14690 wpisano w 

terminie do 7 dni, a 158 w terminie powyżej 7 dni). W 162 przypadkach odmówiono wpisania 

oświadczenia (zaległości ZUS), 116 pozostawiono bez rozpatrzenia, a 1094 pozostawało              

w realizacji. 
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Informacje dodatkowe dotyczące pojawiających się w trakcie realizacji zadań 

problemów o charakterze organizacyjnym i merytorycznym. 

 

W trakcie niniejszej kontroli, zespołowi kontrolnemu sygnalizowane były problemy związane 

z realizacją zadań objętych zakresem kontroli. Urząd przedstawił problemy natury 

merytorycznej, kadrowej i technicznej. W związku z bardzo dużą ilością wpływających 

oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, oraz koniecznością realizacji nowej formy 

jaką są zezwolenia na pracę sezonową, w Urzędzie obserwuje się duże braki kadrowe. 

Konieczność realizacji w/w form (w tym dochowanie terminowości) spowodowało duże 

obciążenie pracowników kluczowych (przede wszystkim pośredników pracy), a tym samym 

mniej czasu i mniejsze zaangażowanie na realizację typowych zadań przewidzianych dla ich 

stanowisk pracy. Urząd podkreśla, że weryfikacja wniosków i oświadczeń jest bardzo 

pracochłonna i czasochłonna. Powstała konieczność opracowania nowych wzorów decyzji, 

postanowień, wezwań do uzupełnienia braków itp. które wymagają ciągłej konsultacji 

prawniczej, w zależności od zaistniałej sytuacji. Jednocześnie w ocenie jednostki 

utrudnieniem jest konieczność weryfikacji bardzo dużej ilości dokumentów, a co za tym idzie 

konieczność ich utrwalania na nośnikach danych. PUP Zielona Góra sygnalizuje również 

dodatkowe obciążenie Działu Finansowo - Księgowego, gdyż ze względu na bardzo dużą 

ilość pozycji  na wyciągach, trudności przysparza ustalenie czy wpłata winna być zaliczana na 

poczet zezwolenia na pracę sezonową czy też na poczet rejestracji oświadczenia. 

Zweryfikowanie powyższego celem rozliczenia z budżetem państwa i powiatu jest bardzo 

czasochłonne. Odnośnie problemów o charakterze technicznym wskazano, że system Syriusz 

nie pozwala na łączenie różnych dokumentów podróży ponadto zasygnalizowano 

również  problemy natury merytorycznej w przedmiotowym zakresie.  

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, zgromadzeniu informacji oraz weryfikacji 

przedstawionej na potrzeby kontroli dokumentacji, działalność Powiatowego Urzędu Pracy        

w Zielonej Górze w zakresie objętym niniejszą kontrolą ocenia się pozytywnie. Ustalono,           

że pomimo bardzo dużej ilości realizowanych w przedmiotowym obszarze spraw, jednostka 

podjęła niezbędne działania mające na celu prawidłową i sprawną realizację zadań objętych 

zakresem kontroli. 

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 


