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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 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (WZDZ) 

w Gorzowie Wlkp. w ramach tematu Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 

roku życia w województwie lubuskim. 

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

podpisanym 25 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność instytucji szkoleniowej 

w zakresie objętym kontrol ą, mimo stwierdzonych uchybień dotyczących 

nieterminowego informowania zleceniodawcy o fakcie nieobecności na zajęciach osób 

na nie skierowanych.   

1. Na podstawie umów zawartych z Powiatem Gorzowskim2, WZDZ przeprowadził 

5 szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 

roku życia (dalej: Program). Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, jako instytucja 

oferująca szkolenia dla bezrobotnych, wpisany został do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, zgodnie z postanowieniami 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Powiat reprezentowany był przez Dyrektora i Głównego Księgowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 
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art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy3.  

Szkolenia obejmowały swym zakresem następujące zagadnienia: „Kierowca wózka 

jezdniowego”, „Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej, komputera i decoupage”, 

„Spawanie w osłonie dwutlenku węgla (metodą MAG)”, „Technolog robót 

wykończeniowych” i „Blacharz lakiernik samochodowy z uprawnieniami spawacza”.  

W wymienionych wyżej szkoleniach, w okresie od 27 września do 29 listopada 

2010 roku, uczestniczyły ogółem 53 osoby bezrobotne, z czego 34 w ramach Programu. 

Za realizację szkoleń w ramach Programu WZDZ obciążył Powiatowy Urząd Pracy 

fakturami na łączną kwotę 64.163,50 zł.  

2. W ocenie NIK warunki realizacji szkoleń zorganizowanych przez WZDZ 

zapewniały osiągnięcie zakładanych celów. 

Szkolenia prowadzone były w salach wykładowych wyposażonych w odpowiednie 

oświetlenie i wentylację, oddzielne miejsca dla wykładowcy i uczestników szkolenia 

oraz pomoce dydaktyczne (tablica, ekran, projektor multimedialny, telewizor, instalacja 

umożliwiająca podłączenie komputerów). Części praktyczne szkoleń odbywały się 

w miejscach zapewniających prawidłowe przeprowadzenie szkolenia (parking i plac 

manewrowy, garaż, powierzchnie ścienne do tynkowania i malowania, zakład blacharski). 

W sytuacji zmiany miejsca prowadzenia szkolenia WZDZ każdorazowo informował 

o tym PUP przed rozpoczęciem szkolenia, uzyskując zgodę dyrektora PUP, zgodnie 

z postanowieniami zawartych umów i porozumień w sprawie szkoleń. 

3. Szkolenia organizowane przez WZDZ prowadzili wykładowcy wskazani w ofercie 

szkoleniowej. W jednym przypadku, przed rozpoczęciem kursu, za zgodą dyrektora PUP 

dokonano zmiany wykładowcy4, co było zgodnie z § 5 ust. 5 zawartego porozumienia 

w sprawie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez wskazanych w ofercie szkoleniowej 

wykładowców posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

Liczba godzin nauczania w tygodniu przekraczała minimalną, tj. 30 godzin, określoną 

w art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia. We wszystkich 5 kursach tygodniowa liczba 

godzin kształtowała się między 33 a 37.  

Objęte szczegółowym badaniem programy szkoleń prowadzonych przez WZDZ 

zrealizowane zostały w zakresie przewidzianym w ofercie, według przyjętego harmonogramu, 

zgodnie z tematyką i w określonej liczbie godzin. Realizując obowiązki wynikające 

                                                 
3 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. 
4 Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej… 
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z przyjętego systemu zarządzania jakością, Zakład każdorazowo oceniał efektywność 

prowadzonych szkoleń na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników i wskaźników 

obrazujących procent kończących szkolenie i zdających egzamin.  

4. W szkoleniach uczestniczyły osoby wskazane przez Powiatowy Urząd Pracy, 

których obecność sprawdzana była na każdych zajęciach. 

Instytucja szkoleniowa nie wywiązała się jednak z obowiązku terminowego 

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

nieobecności na szkoleniu osób na nie skierowanych, naruszając tym samym postanowienia 

§ 4 ust. 4 zawartych umów dotyczących organizacji szkoleń5.  

Zdaniem Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego dotrzymanie pisemnego 

trzydniowego terminu nie było w niektórych przypadkach możliwe, a w związku 

z nieobecnościami na szkoleniach WZDZ pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym 

z PUP. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o terminowe 

informowanie zlecającego szkolenie o fakcie nieobecności uczestników kursów na zajęciach, 

w sposób wskazany w umowie dotyczącej organizacji szkolenia.  

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

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 

lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosku 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. aa 

                                                 
5 Umowy zawarte z Powiatem Gorzowskim nr 80/2010 z 18.10.2010 r., nr 80/2010 z 26.10.2010 r., nr 72/2010 z 6.10.2010r., 
nr 48/2010 z 27.09.2010 r. oraz nr 79/2010 z 13.10.2010 r. 


