
Gorzów Wlkp., dnia  12 czerwca 2018 r. 

 

PS-III.862.17.2018.MKro 

Pan 

Andrzej Nowicki 

Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy 

we Wschowie 

 

 

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 110-1/2018  z dnia 23 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 110-2/2018            

z dnia 23 maja 2018r. 

przeprowadził w dniu 05.06.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie 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 
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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 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 we Wschowie posiada swoją siedzibę we Wschowie przy ulicy 

Łaziennej 2A. Powiatowym Urzędem Pracy we Wschowie kierują: 

Kierownictwo nad kontrolowaną jednostką sprawują:  

1. Pan Andrzej Nowicki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie powołany 

na w/w stanowisko z dniem 4 maja 2015r. 

2. Pan Grzegorz Kaczmarek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy               

we Wschowie powołany na w/w stanowisko z dniem 2 lutego 2009r. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie obowiązuje Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie wprowadzony Uchwałą  Nr 242/2014 Zarządu 

Powiatu Wschowskiego z dnia 22 lipca 2014r. Ustalono, że obowiązujący 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. W Rozdziale VI § 22 pkt 11 lit.e 

wskazano jedynie, że pośrednictwo pracy polega na informowaniu o sytuacji na rynku pracy 

z uwzględnieniem możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących 

pracy. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że aktualne przepisy prawa nakładają 

na urzędy pracy dodatkowe obowiązki w zakresie zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP, 

co również winno znaleźć odzwierciedlenie w Regulaminie Organizacyjnym. 

 

Stan zatrudnienia oraz zaangażowanie kadry PUP Wschowa w realizację zadań                     

w zakresie podejmowania przez cudzoziemców pracy na terytorium RP  : 

 

W PUP Wschowa zatrudnionych jest łącznie 27 pracowników, z czego 3 osoby zaangażowane 

są w realizację zadań związanych z rejestrowaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi oraz wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową. Osoby te zatrudnione 

są na stanowiskach: doradca zawodowy, pośrednik pracy i specjalista ds. informatyki                       

i statystyki. W ocenie PUP Wschowa, w przypadku pośrednika pracy i doradcy zawodowego 

szacunkowe zaangażowanie w zadania z zakresu dot. zatrudnienia cudzoziemców to 50%, 

natomiast w przypadku specjalisty ds. informatyki i statystyki – 25%. W/w pracownicy 

realizują zadania z zakresu objętego kontrolą pod względem formalnym i merytorycznym, 

niemniej jednak nie są upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych                                    

w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z przedłożonymi w trakcie kontroli dokumentami, 

osobami upoważnionymi do wydawania zezwoleń na pracę sezonową są Dyrektor oraz 

Zastępca Dyrektora PUP Wschowa. 
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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 Wschowskiego z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczących wysokości wpływów z tytułu wpłat dokonywanych przez podmioty 

powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Ustosunkowując się do powyższego 

Starosta Wschowski 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 ob-

sługi 

kwota  % 

1. Złożenie 

oświadczenia 

o powierzeniu 

wykonywania 

pracy cudzo-

ziemcowi w celu 

dokonania wpisu 

w ewidencji 

oświadczeń 

830 25.830,00 13.260,00 12.480,00 94,12 

2. Złożenie wnio-

sku o wydanie 

zezwolenia na 

pracę sezonową 

lub jego prze-

dłużenie 

66 2.190,00 1.095,00 1.050,00 95,89 

Łącznie: 896 28.710,00 14.355,00 13.530,00 94,25 
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Z przekazanych w trakcie czynności kontrolnych w PUP Wschowa informacji wynika,                 

że przekazane przez powiat środki będą wykorzystane na usprawnienie realizacji zadań 

związanych z obsługą cudzoziemca, w tym na systemy teleinformatyczne. 

 

Stosowana w PUP Wschowa 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 dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie         

Rzeczpospolitej Polskiej można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy        

we Wschowie, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Urzędu. Obsługa klientów odby-

wa się od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania jednostki. Wnioski/druki doty-

czące zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski można pobrać osobiście w Urzędzie lub 

ze strony internetowej PUP Wschowa. Wypełnione dokumenty są składane przez wniosko-

dawców  w formie papierowej lub elektronicznie.  

Ustalono, że w okresie od 01.01.2018r. do dnia 04.06.2018r. do PUP Wschowa wpłynęło 110 

wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wydano 40 zezwoleń (36 w terminie        

do 30 dni, a 4 w terminie do 7 dni) , 70 pozostaje w realizacji. W 3 przypadkach zastosowano 

art. 88 y ustawy o promocji zatrudnienia (…) tj. uchylono uprzednio wydane zezwolenia             

na pracę sezonową. W w/w okresie wydano 63 zaświadczenia o wpisie do ewidencji wnio-

sków  w sprawie pracy sezonowej (62 zaświadczenia wydane zostały w terminie do 7 dni,                          

a 1 w terminie do 30 dni). Odnośnie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, to w okresie od 01.01.2018r. do 04.06.2018r. liczba złożonych przez                

pracodawców oświadczeń kształtowała się na poziomie 1184, do rejestru wpisano 1083,             

88 pozostaje w realizacji, a 13 pozostawiono bez rozpatrzenia. W terminie do 7 dni zareje-

strowano 1065 oświadczeń, a w terminie do 30 dni – 18 oświadczeń. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zespół kontrolny potwierdza, że realizowane przez PUP 

Wschowa zadania w zakresie rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową wykonywane są terminowo. 

W świetle pozyskanych przez zespół kontrolny informacji stwierdza się, że zadania związane                           

z zatrudnianiem cudzoziemców spowodowały „obciążenie” kadry, niemniej jednak nie 

zostały utworzone dodatkowe etaty na realizację przedmiotowych zadań, ani też nie 

pozyskano dodatkowych środków na wynagrodzenia dla osób realizujących przedmiotowe 

zadania (tak jak wskazano powyżej, środki przekazane przez powiat będą przeznaczone 

na usprawnienie realizacji zadań).  

Ponadto zespołowi kontrolnemu zostały przedstawione problemy, które pojawiły się wraz             

z nałożeniem na urzędy pracy dodatkowych zadań związanych z zatrudnianiem 

cudzoziemców na terytorium Polski. W  ocenie jednostki, problemem pojawiającym 

się podczas realizacji nowowprowadzonych zadań jest krótki czas na załatwienie sprawy przy 

dużym obciążeniu pracowników. Należy bowiem podkreślić, że osoby, które zajmują się 

w Urzędzie sprawami związanymi z zatrudnieniem cudzoziemców, realizują również inne 

zadania ustawowe tj. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, w tym EURES. 
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Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, zgromadzeniu informacji oraz weryfikacji 

przedstawionej na potrzeby kontroli dokumentacji, działalność Powiatowego Urzędu Pracy        

we Wschowie w zakresie objętym niniejszą kontrolą ocenia się pozytywnie. Niemniej jednak 

należy mieć na uwadze, że zasadnym jest wprowadzenie do Regulaminu Organizacyjnego 

zapisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń          

o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie obowiązujących        

w tym zakresie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 

16 ustawy tj. – podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz 

wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej). Przy okazji prac 

związanych z uzupełnieniem Regulaminu o w/w zapisy, należy wziąć również pod uwagę 

fakt, że w wyniku przeprowadzonego w roku 2017 w PUP Wschowa postępowania 

kontrolnego (znak: PS-III.862.9.2017.MKro) w zakresie pośrednictwa pracy, zespół kontrolny 

sygnalizował już konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

w obszarze doprecyzowania zakresu działania komórek organizacyjnych. W odpowiedzi 

na powyższe pismem z dnia 20.09.2017r. Pan Andrzej Nowicki Dyrektor PUP Wschowa 

poinformował, że Regulamin Organizacyjny uwzględniający uwagi zespołu kontrolnego 

znajduje się aktualnie w opracowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe zespół kontrolny zwraca 

uwagę na fakt konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym PUP 

Wschowa.   

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 


