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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej 

Górze skontrolowała firmę MAG – Consulting Szkolenia i Doradztwo w Gorzowie Wlkp. 

w ramach tematu Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 

w województwie lubuskim w 2010 r. i w I półroczu 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 9 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność instytucji szkoleniowej 

w zakresie objętym kontrol ą, mimo stwierdzonych uchybień dotyczących 

nieinformowania zleceniodawcy o fakcie nieobecności na zajęciach osób na nie 

skierowanych oraz zmiany wykładowców bez uzyskania wymaganej akceptacji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.  

1. W 2010 r. firma MAG – Consulting Szkolenia i Doradztwo2, na podstawie umów 

zawartych z Powiatem Gorzowskim, przeprowadziła 5 szkoleń w ramach Programu 

aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia (dalej: Program 30). 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Firma MAG została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Zielonej Górze w dniu 20.01.2010 r. 
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Szkolenia obejmowały swym zakresem następujące tematy: „Magazynier z obsługą 

wózków jezdniowych i komputera”, „Kurs księgowo-kadrowy, „Kadry i płace”, „Pracownik 

administracyjno-biurowy/sekretarka” oraz „Księgowość z obsługą komputera”.  

W okresie od 20.09.2010 r. do 30.11.2010 r., w ramach Programu 30, w ww. 

szkoleniach uczestniczyły ogółem 54 osoby, a na ich realizację wydatkowano kwotę 

64.316,03 zł środków Funduszu Pracy.  

2. W ocenie NIK, warunki realizacji szkoleń, organizowanych przez firmę MAG, 

zapewniały osiągnięcie zakładanych celów. 

Instytucja szkoleniowa prowadziła zajęcia w wynajmowanych salach wykładowych 

o powierzchni od 45 m2 do 100 m2. Do dyspozycji uczestników szkoleń oddano stanowiska 

komputerowe z dostępem do Internetu i wymaganym oprogramowaniem (Windows, Pakiet 

Office, programy kadrowo-płacowe, księgowo-kadrowe oraz biurowe), rzutniki 

multimedialne, telefony, faksy i kserokopiarki. Ponadto zajęcia praktyczne w ramach kursu 

na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i komputera odbywały się na 

wydzierżawionym placu manewrowym wyposażonym w pachołki oraz palety – ładunki wraz 

z obciążeniem. Każda sala wykładowa posiadała dostęp do zaplecza socjalnego oraz toalety 

i łazienki. 

3. W szkoleniach uczestniczyły osoby wskazane przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Gorzowie Wlkp., których obecność sprawdzana była na każdych zajęciach. 

Instytucja szkoleniowa nie wywiązała się jednak z obowiązku bieżącego 

informowania na piśmie zleceniodawcy (nie później niż w ciągu 3 dni) o przypadkach 

nieobecności na szkoleniu osób na nie skierowanych, który wynikał z § 4 ust. 4 umów 

dotyczących organizacji szkoleń3. Przyczyną niedopełnienia obowiązku wynikającego z ww. 

postanowień umownych było przeoczenie zapisu zawartego w przedmiotowych umowach. 

4. Na 2 spośród 5 szkoleń organizowanych przez instytucję szkoleniową, zajęcia 

prowadzili wykładowcy (2 osoby) niewskazani w ofercie szkoleniowej. 

Stosownie do § 5 ust. 5 porozumienia zawartego pomiędzy firmą MAG a Powiatem 

Gorzowskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP, zmiana wykładowcy wymaga 

uzyskania akceptacji PUP oraz wskazania osoby do dalszej realizacji szkolenia 

z kwalifikacjami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

porównywalnymi do kwalifikacji osoby rezygnującej z realizacji zamówienia. Tymczasem 

                                                 
3 Umowy zawarte z Powiatem Gorzowskim nr 44/2010 z 20.09.2010 r., nr 52/2010 z 20.09.2010 r., nr 53/2010 z 
22.09.2010 r., nr 55/2010 z 27.09.2010 r. oraz nr 65/2010 z 06.10.2010 r. 
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zajęcia pn. Obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz Obsługa programów 

komputerowych wykorzystywanych w kadrach i płacach w ramach szkolenia „Kadry i płace” 

oraz Obsługa programu kadrowo-płacowego w ramach szkolenia „Pracownik 

administracyjno-biurowy/sekretarka”, prowadzone były przez osoby niewskazane przez 

instytucję szkoleniową w ofercie szkoleń i nieprzedstawione do akceptacji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Przyczyną takiego stanu rzeczy było nałożenie się terminów 

kursów organizowanych przez firmę MAG i krótkie terminy ich realizacji. 

W przypadku pozostałych szkoleń, zajęcia z poszczególnych przedmiotów 

prowadzone były przez wykładowców wskazanych przez firmę MAG w ofercie szkoleniowej 

lub – w przypadku zmiany wykładowcy – zaakceptowanych przez PUP, zgodnie z § 5 ust. 5 

cyt. wyżej porozumienia. Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia posiadali odpowiednie 

przygotowanie teoretyczne i zawodowe. 

5. W pięciu szkoleniach zorganizowanych przez firmę MAG w ramach Programu 30, 

przeciętna liczba godzin nauczania w tygodniu kształtowała się w granicach od 30 do 37,5, 

co było zgodne z wymogiem art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4. 

W każdym przypadku szkolenia odbyły się według przyjętego programu 

(zrealizowanego w pełnym zakresie), tematyki i liczby godzin. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, oraz uwzględniając działania podjęte  

w toku kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Informowanie zlecającego szkolenie o fakcie nieobecności kursantów na zajęciach 

w sposób wskazany w umowie dotyczącej organizacji szkolenia. 

2. Zgłaszanie zmian wykładowców przed realizacją szkolenia do akceptacji powiatowego 

urzędu pracy. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 

lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

                                                 
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. 
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 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze, umotywowanych zastrzeżeń  

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń. 

 
Otrzymują: 
1.adresat 
2.a.a 


