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Gorzów Wlkp. dnia 9 lutego 2016 r. 

PS-III.862.25.2015.AHum 

 

Pan 

Waldemar Stępak 

Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Zielonej Górze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.) zespół kontrolny 

właściwego do spraw pracy wydziału urzędu wojewódzkiego w składzie: 

1. Andżelika Humienna – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (przewodniczący zespołu) posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli nr 349-1/15 z dnia 

7 grudnia 2015r.  

2. Marta Krompaszczyk – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

do przeprowadzenia kontroli Nr 349-2/15 z dnia 7 grudnia 2015r. 

przeprowadził w okresie od dnia 9 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r. kontrolę problemową 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ulicy Wyspiańskiego 15, dotyczącą 

realizacji zadań w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru instytucji rynku pracy  

oraz rejestru agencji zatrudnienia. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2014r.  

do 31 grudnia 2014r. 

Ustalenia organizacyjne 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze działa na podstawie Statutu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze nadanego Uchwałą Nr 192/1401/09 Zarządu 

Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2009r. W okresie objętym kontrolą  

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze obowiązywał Regulamin Organizacyjny 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Zielonej Górze z dnia 30 marca 2012r. zmienianego zarządzeniami Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze: Nr 21 z dnia 18 kwietnia 2012r.,  

Nr 51 z dnia 23 października 2012r., Nr 5 z dnia 15 stycznia 2013r., Nr. 14 z dnia 1 marca 

2013r., Nr 24 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr 41 z dnia 26 czerwca 2013r., Nr 44 z dnia 1 lipca 
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2013r., Nr 50 z dnia 9 sierpnia 2013r., Nr 60 z dnia 19 września 2013r., Nr 70 z dnia  

29 listopada 2013r., Nr 9 z dnia 12 lutego 2014r. Zarządzeniem Nr 31 z dnia 28 sierpnia 2014r. 

wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Zielonej Górze, do którego wprowadzono zmiany Zarządzeniem Nr 44 z dnia 7 listopada 

2014r. 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze kieruje:  

Pan Waldemar Stępak – w okresie objętym kontrolą pełniący obowiązki Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze od dnia 7 stycznia 2014r. Z informacji  

o wyniku naboru z dnia 14.01.2016r. dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wynika, iż Pan Waldemar Stępak został 

zatrudniony na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. 

Pan Łukasz Hudziak - powołany na stanowisko Wicedyrektora ds. Rynku Pracy i Doradztwa 

Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze z dniem 18 sierpnia 2011r.  

Pani Anna Urbaniak - powołana na stanowisko Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich  

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze z dniem 1 kwietnia 2015r. 

Na dzień 31 grudnia 2014r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze było 

zatrudnionych 145 osób. Na podstawie obowiązujących w kontrolowanym okresie 

Regulaminów organizacyjnych ustalono, że do dnia 31.08.2014r. zadania z zakresu 

prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia realizowane 

były przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze. Natomiast 

od dnia 01.09.2014r. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów  

o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia należy do zadań Wydziału Obsługi Klienta, 

a prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych realizowane jest przez CIiPKZ  

w Zielonej Górze. Ponadto na podstawie Regulaminu Organizacyjnego oraz schematu 

organizacyjnego ustalono, iż komórki organizacyjne realizujące kontrolowane zagadnienia 

funkcjonują w pionie Wicedyrektora ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego.  

W badanym okresie Pan Łukasz Hudziak Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Zielonej Górze posiadał upoważnienie Marszałka Województwa Lubuskiego Nr (*)  

z dnia (*) do wykonywania zadań określonych w art. 8 ust. 1 pkt 17 oraz art. 18d – 18p ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

w zakresie m.in. prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz 

wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.  

Ponadto Marszałek Województwa Lubuskiego upoważnił Pana Waldemara Stępaka 

pełniącego obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze  

do realizacji ww. zadań podczas nieobecności Pana Łukasza Hudziaka Wicedyrektora  

ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego WUP w Zielonej Górze spowodowanej wyjazdem 

służbowym, chorobą lub urlopem oraz inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy trwającą 

dłużej niż jeden dzień. 

Zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy marszałek województwa może, w formie pisemnej, 

upoważnić dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników 
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tego urzędu do załatwiania w imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania 

decyzji i postanowień w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.  

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

Kontrolą objęto dokumentację związaną z realizowaniem przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Zielonej Górze zadań z zakresu prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych oraz 

rejestru agencji zatrudnienia w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Podczas 

czynności kontrolnych analizie poddano 50 % dokumentacji w powyżej wskazanym zakresie. 

Rejestr instytucji szkoleniowych oraz rejestr agencji zatrudnienia prowadzone  

są w formie dokumentu elektronicznego, stanowią wyodrębnioną część portalu System 

Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów (STOR).  

Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych  

na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy po dokonaniu wpisu  

do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy 

ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Rejestr Agencji Zatrudnienia zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Uzyskanie 

wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia. Zgodnie 

z art. 18d ustawy o promocji zatrudnienia (…) rejestr agencji zatrudnienia prowadzi marszałek 

województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. 

1. Ocena realizacji zadań w przedmiocie prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych 

Zbadano prawidłowość prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych w oparciu  

o przepisy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru 

instytucji szkoleniowych.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż wnioski o wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych zawierały dane wynikające z art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia (…)  

i były zgodne z wzorem wniosku stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie rejestru 

instytucji szkoleniowych. 

Ustalono, iż w przypadkach wskazanych w § 2 ust 4 ww. rozporządzenia Wojewódzki 

Urząd Pracy w Zielonej Górze wzywał instytucje szkoleniowe do uzupełnienia wniosków. 

Zawiadomienia o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych były 

wydawane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia (…) i zawierały nazwę  

i adres siedziby instytucji szkoleniowej, datę wpisania do rejestru i numer nadany instytucji 

szkoleniowej w tym rejestrze. 

Według stanu na dzień 31.12.2014r. w rejestrze figurowało 358 instytucji 

szkoleniowych. W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.  

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wpłynęły 82 wnioski o wpis do rejestru 

instytucji szkoleniowych, z czego 80 podmiotów uzyskało wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych. Ustalono, iż 1 wniosek przekazano zgodnie z właściwością miejscową  

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Natomiast w 1 przypadku wnioskodawcę 
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wezwano do uzupełnienia braków we wniosku, w związku z czym został rozpatrzony  

w styczniu 2015 roku. 

Ponadto w toku kontroli ustalono, iż zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o promocji 

zatrudnienia (…) Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wykreślił z rejestru instytucji 

szkoleniowych 62 instytucje, w tym 2 na własny wniosek, natomiast 60 z powodu 

niepowiadomienia WUP o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku 

kalendarzowym. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań w zakresie 

prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowej. 

2. Ocena działań związanych z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia. 

Zbadano prawidłowość dokonywania wpisów do rejestru agencji zatrudnienia, 

wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisów do rejestru agencji zatrudnienia oraz 

prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia w oparciu o przepisy określone w ustawie  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia. 

Zespół kontrolny stwierdził, iż wpisy do rejestru agencji zatrudnienia dokonywane były 

na podstawie wniosków składanych przez podmioty zamierzające prowadzić agencje 

zatrudnienia. Ustalono, że przedmiotowe wnioski zawierały informacje wynikające  

z art. 18e ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…) i były zgodne z wzorem wniosku 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie działalności agencji zatrudnienia. 

Wraz z wnioskiem podmioty składały oświadczenie, o którym mowa w art. 18e ust. 2 ustawy. 

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na dzień 

31.12.2014r. w rejestrze agencji zatrudnienia figurowało 130 podmiotów. W roku 2014  

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wpłynęło 50 wniosków o wpis  

do rejestru, w tym 2 podmioty nie uzupełniły braków formalnych we wniosku. W związku  

z tym w badanym okresie do rejestru agencji zatrudnienia wpisano 48 podmiotów i wydano  

im certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 

Ustalono, iż certyfikaty zawierały dane wynikające z art. 18i ust.2 ustawy o promocji 

zatrudnienia (…) i były zgodne z wzorem certyfikatu określonym w załączniku  

nr 2 rozporządzenia o działalności agencji zatrudnienia.  

Z informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 09.12.2015r., znak:  

RW-WO.5011.170.2015.DWK wynika, że w roku 2014 nie wydano żadnej decyzji  

o odmowie wpisu podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia w przypadkach określonych  

art. 18l ustawy o promocji zatrudnienia (…). 

Zespół kontrolny ustalił, że w 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 

zgodnie z art. 18m ustawy o promocji zatrudnienia (…) wykreślił w drodze decyzji z rejestru 

agencji zatrudnienia 29 podmiotów, w tym 13 na pisemny wniosek podmiotu, 10 z powodu 

nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 

poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat, stwierdzonego 

na podstawie informacji, o której mowa w art. 19f oraz 6 z powodu nieusunięcia przez podmiot, 

w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych 

w art. 19 pkt 1, art. 19e, art. 19g i art. 19h.  
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Ustalono, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze dopełnił obowiązku 

wynikającego z art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia (…) w zakresie przekazania  

w terminie do dnia 31 marca 2015r. ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczej 

informacji z województwa o działalności agencji zatrudnienia. 

Wobec powyższego nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji postępowań 

związanych z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia. 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

W realizacji zadań w zakresie prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru 

agencji zatrudnienia nie stwierdzono uchybień. 

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono uchybień odstępuje się od wydania 

zaleceń. 

 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Zielonej Górze, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej 


