
Lubuski UrzrヽVoJcw6dzki

Ul Jagldlo“ ztta 8

66 400 Gorz6w Wlkp

Nr akt kon●oll:OK■ 4313120H

Protokr6l kontroli

W dniu 5 maia 201 I r. zespol kontrolny w skladziei

- Daniela Milczarczyk - Inspektor Wojew6dzki w Biuze Organizacyjnym i Kadr,

- Magdalena Kaliczyiska Inspektor wojewodzki w Biurze Organizacyjnym i Kadr

reprezentujAcy Wojewodq Lubuskiego, dzialajqcy na podstawie polecenia pisemnego Wojewody

Lubuskiego (akta kontroli strona l) i w zakesie upowazniei nr 176-l/2011 176-212011 z dnia

28 kwietnia 20ll r. (akta kontroli strona 2 i 3), przeprowadzil kontrolQ dora:zn4

w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrotry Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp,,

ul. Zieleniecka I l.

Lubuski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Ochrony Roilin i Nasiennictwa Pan Ryszard

Mr6z zostal powolany na stanowisko z dniem l0 wrzeinia 2007r. (akta kontroli str. nr 4).

KontrolQ przeprowadzolo w obecnosci: Magdaleny Jaszczy, glownego specjalisty ds. kadr

w Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem kontroli byla polityka zatrudnienia iwynagradzania w Wojew6dzkim

Inspektoracie Ochrony Ro3lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Kontrola obejmowala okres

od stycznia 2008 do dnia kontroli.

Celem kontroli bylo sprawdzenie przeshzegania zapis6w ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o sluzbie cywilnej (Dz. U. Nr 227. poz. 1505 ze zm.) w zakresie prawidlowoSci przeprowadzania

nabor6w oraz zasad dokonywania opisow i wartoSciowania stanowisk pracy w sfuzbie cl.wilnej.

Opis ustaleri kontroli:

I. Przeprowadzanienabor6w.

Kontrolq obejmuj4cq dokumentacjq w zakesie tej tematyki prz.eptowadzila Magdalena

Kaliczynska, Inspektor Wojew6dzki w Biurze Organizacyjnym i Kadr Lubuskiego UrzQdu

Wojew6dzkiego.

Kontrol4 objQto dwa post€powania rekrutacyjne oraz dwie teczki akt osobowych,

pracownik6w zatrud[ionych w wyniku ww. nabor6w.
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Do kontroli przedlo2ono:

- zarz4dzenie nr 03/2011 z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powolania zespolu

ds. przeprowadzenia naboruT,v celu zastqpstwa nieobecnego czlonka korpusu slu2by clvilnej

na stanowisko ksiEgowy ds. placowych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Roslin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.,

- zarzAdzcnie $ 04D011 z dnia 16 marca 20llr. w sprawie powolania zespofu

ds. przeprowadzenia naboru w celu zastQpstwa nieobecnego czlonka korpusu sluzby c).wilnej

na stanowisko ksiqgowy ds. prowadzenia obrotu got6wkowego i ewidencji gospodarczych

w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin iNasiennictwa w Gorzowie Wlkp.,

- opis stanowiska ksiQgowego ds. placowych (akta kontroli str. nr 5-9),

- opis stanowiska ksiqgowego ds. prowadzenia obrotu got6wkowego i ewidencji

gospodarczych (akta kontroli str. nr l0-15).

- ogloszenie o naborze nr 13231 5 (akta kontroli str. nr 16).

- ogloszerie o nabooe w 132562 (aktzkontroli str. nr l7),

- protok6l z weryfikacji nadeslanych ofert na stanowisko: ksiqgowy ds. placowych

(na zastQpstwo nieobecnego czlonka korpusu slu2by cl.wilnej) z dnia 8 marca 201 lr.,

- protok6l z roan6w kwalifikacyjnych na stanowisko: ksiqgowy ds. placowych (na zastQpstwo

nieobecnego czlonka korpusu slu2by cywilnej) z dnia l5 marca 201 lr.,

- protok6l z weryfikacji nadeslanych ofert na slanowiskot ksiqgowy ds. prowadzenia obrotu

got6wkowego i ewidencji gospodarczych (na zastQpstwo nieobecnego czlonka korpusu

sluzby cywilnej) z dnia l7 marca 201 lr.,

- protokol z rozm6w kwalifikacyinych na stanowisko: ksiQgow] ds. prowadzenia obrotu

got6wkowego i ewidencji gospodarczych (na zastQpstwo nieobecnego czlonka korpusu

sluzby c).wilnej) z dnia 2l ma1q4 2011r.,

- teczki akt osobowych p.

W wyniku kontroli stwierdzono,2e obie procedury naboru zostaly przeprowadzone

nieprawidlowo.

W obu przypadkach naruszono przepisy art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2l listopada

2008r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nt 227, poz. 1505 ze zm.), z uwagi na to, ze tresci

ogloszen nie s4 zgodne z opisami stanowisk w zakresie wymagair zwi4zanych ze stanowiskiem

(akta kontroli str. nr5-9, l6oraz l0-15, 17).

W jednym przypadku dopuszczono do naboru kandydaturQ osoby, kt6ra nie spelniala

wymog6w formalnych z uwagi na brak wlasnorqcznego podpisu na liScie motywacyjnym,

co narusza afi. 63 $ 3 Kpa, Ponadto ww. dokument nie posiada daty wplywu, co un r.ortt*Z_ 
,
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okreslenie czy oferta pracy zostala zlozona w terminie okreSlonym w ogloszeniu o naborze (akta

kontoli str. nr l8).

Z lvragi na stwierdzone nieprawidlowosci wyjasnienia zlozyl Lubuski Wojew6dzki

Inspektor Inspekcji Ochrony RoSlin i Nasiennictwa Pan Ryszard Mr6z, czlonkowie zespol6w

ds. przeprowadzania nabor6w oraz pracownik zatrudniony na stanowisku ksipgowego

ds, prowadzenia obrotu got6wkowego i ewidencji gospodarczych na podstawie umowy

na zastQpstwo (akta kontroli str. nr 19-25).

II. W toku kontroli sprawdzono czy w procesie reknrtacji nie oaruszono przepis6w art.79

ustawy z dnia 2l listopada 2008r. o sluzbie c,'\Milnej (Dz. U. 22008 r. Nr 227 , poz. 1505 ze mt.).

Na podstawie wyjainieri zlozonych przez Lubuskiego Wojew6dzkiego lnspektora Inspekcji

Ochrony Roslin i Nasiennictwa Pana Ryszarda Mroza ustalono, 2e w badanym zakesie

procedura naboru zostala przeprowadzono prawidlowo (akta kontroli str. m 19, 20, 21, 22).

III. Zasady dokonpvania opisdw i wartoiciowania stanowisk prqcy w sluZbie cywiltrej.

KontrolQ obejmuj4c4 dokumentacjQ w zakresie rej tematyki pEeprowadzila Daniela

Milczarczyk - Inspektor Wojew6dzki w Biurze Organizacyjnym iKadr Lubuskiego Urzqdu

Wojew6dzkiego.

W takcie kontroli sprawdzono metodologiQ tworzenia przedzialbw punktowych

w procesie wartosciowania stanowisk pmcy oraz ustalania wartosci mno2nik6w w odpowiednich

kategoriach zaszeregowania. Stwierdzono, ze proces wartosciowania stanowisk pracy przebiegal

prawidlowo oruz,2e pzedzialy punktowe zostaly utworzone zgodnie z zarzqdzeniem Nr 8l

Prezesa Rady Ministr6w z dnia I sierpnia 2007r. w sprawie zasad dokonywania opis6w

i wartoSciowania stanowisk pracy w sluzbie cywilnej (M.P. z dnia 9 sierpnia 2007r.). Jednakze

zauwaiono, ze wartosci mnoznik6w w poszczeg6lnych kategoriach zaszeregowania ,,nakladaj4

siQ" na siebie (akta kontroli str. Nr 27,29), co moze prowadzii do sytuacji paradoksalnych przy

ustalaniu wynagrodzeri (np. osoba z I kat. zaszeregowania inspektor wg tabeli moze miei

wynagrodzenie ustalone w oparciu o mno2nik maksymalny 1,510, a osoba z VI kat.

zaszeregowania - kierownik w oparciu o mnoznik minimalny - 1.200).

Sugeruje siq zmianq tabeli plac tak, by mnoiniki w poszczeg6lnych grupach nie ,,nachodzily,,

na siebie.

W trakcie kontroli udzielono stosownego instruktazu i zalecono wyeliminowai blgdy wskazane

w niniejszlm protokole.

Na tym, w dniu 18.05.2011r. kontrolQ zakoiczono. Czynnosci kontrolne prowadzono,,,,7
w dniach 5.05.201 I oraz 13.05.201 lr. .,/,2'-. ,
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Fakt pfleprowadzenia kontroli zostal odnotowany w ksi@ce kontroli.

Protok6l zostal sporzedzony w dniu 8.06.2011r. w 2-ch jednobrzmi4cych egzemplarzach,

z kt6rych jeden ptzekazano Lubuskiemu Wojew6dzkiemu Inspektorowi Inspekcji Ochrony

Roilin iNasiennictwa Panu Ryszardowi Mrozowi, a drugi pozostaje w aktach Lubuskiego

UrzEdu Wojew6dzkiego w Biurze Organizacyjnym i Kadr.

Pouczeniei

Kierownik podmiotu konlrolowanego moze odmdwie podphania protokolu kontroli, skladaj4c, w terminie 7 dni od

dniajego orzfmania, organowa zarz4dzajEcemu kontroli pisemnego wyjasnienie przyczyn rej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysluguje pmwo zgloszenia, Wztd podpisaniem pmtokofu kontrola,

umorywowanych zasnze?.ft do ustal€'i zawartych w protokole kontroli. ZastJzgaer.ia qlasza siQ na piSmie do

kierownika kom6rki do spraw kontroliw terminie 7 dniod dnja otrzymania protokolu kontroli.
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Podpisy os6b kontroluj4cych :

kierownika jednostki kontrolowanej
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