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Szef Unędu do Spraw Cudzoziąmców
BsZ.WKiN.092 .ą.20t7 l JwH

SPRAWOZDANIE
z konfuli w tabie upno§zazonym w zakresie dokonania ooeny prawidłowoŚci
pnzepn wadzonych naboów na wolne stanowiska nleĘdące wyższymi
w korpusie służbycywilnej w Urzędzie do §praw Cudzoziemców.

Kontrolę pzeprowadzono w okresie od dnia 28 czerwca żOt7 r. do dnia 7 sierpnia żOL7 r.
w zwĘzku z poleceniem Szefa Uaędu do Spraw Cudzoziemców.

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowoŚci pzeprowadzonych naborów na wolne
stanowiska nieĘdące wyższymi w korpusie służbycywilnej w Uzędzie do Spraw Cudzoziemców (dalej

UdSC)wokresieoddnia2stycznia20t7r.dodnia31maja20I7r.

W powyżej wskazanym okresie w UdSC zostało pzeprowadzonych 20 naborów na wolne
stanowiska nieĘdące wyższymi w korpusie służbycywilnej. Kontroli zostało poddanych
50

o/o

postępowań.

podczas oceny prawidbwości pzeprowadzonych nabońw na wolne stanowiska niebędące
wyższymi w korpusie służbywwilnej w UdSC, zespoł kontrolny wziął pod uwagę następujące

katąorie:

spełnienie pzez dokumentację dotyczącą naborów na wolne stanowiska nieĘdące wyŻszymi
w korpusie służby cywilnej wymogów formalnych wskazanych w ustawie o służbie cywilnej
oraz w zaządzeniu nr 55 Dyreldora Generalnego Uzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia
4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad naboru na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami
w korpusie służbycywilnej w Uzędzie do Spraw Cudzoziemców;
ocenę, czy określono techniki i metody sprawdzenia spełnienia pzez kandydatów wymogów
określonychw ogłoszeniu o naboze na wolne stanowiska w służbiecywilnej;

wypełnienie pnez członków komisji powołarrych

do pneprowadzenia naboru na

wolne
korpusle służby cywilneJ wymogów wskazanych

stanowislo nieĘdące wyższymi w
w ustawie o służbie cywilneJ onlz w zarądzeniu nr 55 Ęrelćora Generalnego Uzędu
do Spraw Cudzoziemców z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad naboru na stanowiska
niebędące wyższymi stanowiskami w korpusie służby cywilnej w Unędzie do Spraw
cudzoziemców.

Oena przeprowadzona zosbła w oparciu o mierniki oceny od 1 do 3,gdzie:
1- pozytywna - w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowościw żadneJ katąorii @danej

2-

lontroli;
pozytywna

z

nieprawidłcwoŚciami

poddanej badaniu;

3- nąaĘwna -

-

stwierdzenie nieprawidłowościw jednej katąorii

stwierdzenie nieprawidłowoŚci

poddanych kontroli.

w dwóch |ub we

wszystkich lotegoriach

1.

Qynności kontrole realizował zesŃ kontrolny w składzie:
główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Uzędu
lI-1tJdSC - kierownik zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Unędu do Spraw

2.

IDJD

Cudzozierrrców nr 12017 z dnia 28 eerwca ż0I7 r.;

UdSC

-

- główny specjalista w Wldziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Uzędu
członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Uzędu do Spraw

Cudzożemców nr 612017 z dnia 28 cuerwc€l

ZOt7 r,

Kontrołerzy złożylioŚwiadczenia o braku ptzeciwwskazań do wykonywania pnez nich kontroli,

o której mowa.

Tryb przygotowania i prowadzenia kontroli był zgodny z postanowieniarni wyĘcznych
w zakresie zasad i trybu pzeprowadzania kontroli w uzędach obsługujących organy
lub w jednostkach organizacyjnych podląĘch lub nadzorowanych przez Ministra Spraw
Wewnętznycft, sbnowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętznych z dnia 31 maja
2012r. (Dz. Un, Min. SprawWew. poz. 43,zpóźn.zm.).

W okresie poddanym kontro]i nasĘpiła zmiana statutu

i

struktury organizaryjnej UdSC.

Zanądzeniem nr 1 Ministra Spraw Wewnętznych i Adminiskacji z dnia 5 sĘcznia 2017 r. w sprawie
nadania sbhrtu Uzędowi do Spraw Cudzoziemców (Dz.Uz. MSWIA z 2OL7 r, poż.2) utwonono
kofiórkę organizaryjną Biuro Dyrektora Generalnego UdSC w skład któ€ wchodzi Wydział
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który pzejął zadania realizowane pzez Wydział Kadr, Szkolenia
i Organizacji (dalej WKSiO).

z§ 3

u§t. 1 pkt

9

zanądzenia Nr 20 Dyrektora Generalnego Uzędu do Spraw
w sprawie zatwierdzenia wewnętanąo regulaminu
organizacyjnęo Biura Dyrektora Generalnego UdSC do zadań Wydziału 7srządzania Zasobami
Ludzkimi Biura DyreKora Generalnego (dalej WZL BDG) należy m.in. koordynacja procesu naboru
Zgodnie

Cudzoziemców

z dnia 20

kwietnia żO17 r.

osób do korpusu służbycywilnej,

OsoĘ nadzorującą prawidłową realizadę zadań z zakresu koordynacji procesu naboru osób
do korpusy służĘcywilnej w UdSC, w okresie poddanym kontroli, była pani Katarzyna Feltynowska.
Do dnia 10 slrycznia żOL7 r. zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji
w UdSC. Natomiast z dniem 11 stycznia żOt7 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Biura
Ęrektom Generalnego UdSC. Stanowisko Naczelnilo W}działu Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora
Generalnąo UdSC pozostawało nie obsadzone do dnia 17 marca żaL7 r, Na powyższe stanowisko
W okresie poddanym kontroli koordynadą naborów
została zatrudniona pani(Illll
w \NzzL BDG zajmowało się dwóch pracowników, którzy oprócz powyższąo zadania odpowiadali
również za realizację zadań z zakresu pzeprowadzania ocen okresowych i służbypraygotowawczej,
nadzoru nad przygotowywaniem opisu stanowisk pracy i indywidualnych programów rozwoju
zawodowąo, twozenia Planu Prary Uzędu oraz prowadzenia spraw związanych ze szkoleniami
i rozwojem zawodowym pracowników.

Rozdział 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o służbiecywitnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345,
1605, 1807, 1948 i 2260) - dalej usĘwa o służbie cywilnej, zawiera regulacje dotyczące organizacji
pzez dyrektora generalnego uzędu naboru kandyda$w do korpusu służbycywilnej.
pneprowadzanie naborów na wolne stanorislę niebędące wyższymi w korpusie służby

cywilnej

w Uzędzie, w okesie

poddanyrn konboli, regulowało zaządzenie

nr 55

Dyrektora

Generalnego Uzędu do Spraw Cudzoziemów z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad naboru
na stanowiska nieĘdące wyższymi stanowiskami w korpusie *użby cywilnej w Uzędzie do Spraw
Cudzoziemców (dalej zaządzenle w sprawie naboru).
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W takcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

I.

Spełnienie przea dokumentację dotyczącą nabońw na wolne stanowiska
nieĘdąe wyżsrymi w korpusie służbyoJwilnej rrrymogów formalnych
w§<azanych w ustawie o służbieo4rllnej oraz w zarądzeniu nr 55 Dyrektora
Generalnąo Unędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 4 czerwca 2O13 r. w sprawie

zasd

naboru na stanowiska niebędące wyżsrymi stanowiskami w korpusie służby
o7wilnej w Urzędzie do §praw Cudzoziemców.

W Uakcie crynnoŚci kontrolnych ustalono, iż DyreKor Generalny UdSC w skontrolowanych
postępowaniadr w sprawie naboru wypełnił obowiązki wskazane w ustawie o służbiecywilnej
dotycuące organizacji naboru kandydatów do korpusu służbycywilnej.
Informacja o wolnych stanowiskach pracy w UdSC była upowszechniana przez umieszczanie
ogłoszeń o naboze na tablicach informacyjnych UdSC, w Biuletynie Informacji Publicznej UdSC
(dalej BIP UdSC) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(dalej BIP KPRM). Nie stwierdzono naruszenia zarówno ań. 28 ust. 2 usta,rry o gużbh cywilnej,

§. ogłoszenia o naboze zawieraly wszystkie elemenĘ wskazane w powyżsrym pnepisią
jak i ńwnież ań. 28 ust. 2a ww. ustawy, dla każdego wakatu określanowymagania niezĘdne
oraz wymagania dodatkowe. Prawidłowo także wrunaczano termin do składania dokumentów przez
kandydatów, §. nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP KPRM,
a w prrypadku €łoszenia o naboae w celu zastępstwa nieobecnego czbnka korpusu służbycywilnej
-

5 dni.

ZesŃ kontrolny nie stwierdził również naruszenia art. 29 ustavfy o służbierywilnej.
We wszystkich skontrolowanych postępowaniach w sprawie naboru publikowano w BiP UdSC imiona
i nazwiska kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne. lnformacja o wynikach naboru zawierała
nazwę i adres urzędu, stanowisko pracy ottlz imię i nazwisko wybranego londydab oraz jęo miejsce
zamieszkania lub wskazanie przyczyn innego zakończenia postępowania. Była ona zamieszczana
niezwłocznie po zakończeniu naboru zarówno w BIP UdSC, jak i również w BIP KPRM, Komisja
powoływana pzez ĘreKora Generalnego UdSC zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej
w każdym skontrolowanym postępowaniu spoządziła protokół z pzeprowadzon€o naboru.

W takcie pzeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie obowiązującej w okresie
poddanym kontroli procedury okreŚlającej sposób pzeprowadzania w Uzędzie naboru zewnętrznego,
§. zaządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Unędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad naboru na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w korpusie służbycywilnej
w Unędzie do Spraw Cudzoziemców,
Zgodnie z powyższym zaządzeniem dokumentem inicjującym wszczęcie naboru zewnętrunego
jest wniosek kierownika komórk organizacyJnej, który powinien byĆ złożonyna wzofte okreŚlonym
w załączniku numer 7 zanądzenia w sprawie naboru oraz posiadać załączniki w postaci: projektu
opisu stanowiska pracy, projeKu ogłoszenia o naboze spoządzonego na podstawie opisu stanowiska
pracy, wytycznych niezĘdnych do ustalenia metod i technik naboru opra@wanych pnez kierownika
komórki organizacyjnej wnioskującego o pzeprowadzenie naboru.
w trakcie kontroli stwierdzono w czterech przypadloch (akta naboru
brak w aktach poĘpowań w sprawie naboru wydruków z systemu EZD potwierdzająrych
zgodnośćkopii wniosku o przeprowadzenie naboru zewnętrzn€o z dokumentem elektronicznym.

nr:llllD

lD

Ponadto,wdwochprzypadkach(aktanaborun1;(Eniezałączonodowniosków

§. projektu opisu stanowiska pracy. Powyższe dokumenĘ zostaĘ
pzekazane zespołcwi kontrolnemu w dniu 18 lirc Z0I7 r. w odpowiedzi na pismo
nr BSZ.WKiN.O9ż.4.20L71JWH z dnia 12 lipca 2at7 r. Zespoł kontrolny stwierdził Ównieź,
iż w skontrolowanych postĘpowaniach wnioski w sprawie wszczęcia naboru nie zawsze były

wymaganych załączników,

kompletnie wypełnione

:

- w postępowaniu w sprawie naboru nrC kierownik komórki wnioskującej o wszczęie
naboru nie wypełnił punktu V. Dyrelćor BDG UdSC w trakcie kontroli złażryławyjaŚnienia

ubiegania się o zatrudnienie na powWŻszym
o następującej tresr:i,,lcwestia umożliwienia
stanoiisku zasała rozstlzygnĘta w toku naboru nrQ ruabr nr},został wszeęty po nabotze
nr-w którego nmach do obadzenia pazxbwaŁy dwa ebł a wyłoniono jdnqo kandydata.
pńaas naboru nr tJ do Szefa §uźby Qłwilnej wyst@wano pismo w spmwE wyrażenia zgdy
I

QlHH;-a**
sfu.3

sĘ g

na ufuanie

przu cudzozianónf. W ocenie zespołu
formie adnotacji pracownika WZZL BDG powinna zostaĆ

zaffildnienie na wskazane sbnowisko

kontrotnąo powyższa informacja

w

zamieszczona na wniosku w sprawie naboru.

- w po§tępl,,raniu w sprawie naboru nr (D nie podano stanowiska oraz nazv\ry komórki
organżacyjnej pracowników proponowanych do składu komisji. PonadĘ brak jest daty dokonania
akcepbcjiwniosku przez DyreKora BDG UdSC oraz Dyrektora Generalnąo Uzędu.

Zesń

konbolny stwierdził również czterech przypadkach (sygn. aK naboru:
tI,I)
brak na formulazu zestawienia ofert kandydatów daĘ dokonania powyższej
-|rczynności
przez pracołlrnib \irUL BDG. W postępowaniach w sprawie naboru nr{DiJlczłonkowie komisji
zatwierdzająrej proces wstępnej selekcji również nie wskazali daty dokonania powyższej cynnoŚci.

t!

zespół kontrolny stwierdził brak podpisow członków komisji
Natomiast
paeprowa&ającej nabor pod arkuszem oceny kandydata panapodpisów
z
arkuszy
oceny
na żadnym
komisja nie złożyła
w aktach postępowania nr I
powyższej
kwestii
dniesieniu
kandydatów. Dyrektor BDG UdSC złoĘłanastępujące wyjaŚnienia w
-, ,,w
do bnku Nptńw pod arkuszami ocen uprzejmb informulĘ ze jdynym eynnikiem mqącym
to spolłdować jest przeoczenie. Jednaźe podkeŚlam, że punkbcja majdująca się we
orazJ
ałl<uszach ma swolć odzwiera;edlenie w protokołach z naborów nre
pnez
brak
komĘf
.
W
ocenie
zespołu
kontrolnego
ełonków
wsrystkich
które zosbły @pisane
podpisów członków komisji pod arkuszami oceny kandydatów stanowią naruszenie procedury
obowiązującej w Unędzie nie miało natomiast wpływu na rozstrrygnięcie postępowania w sprawie
1ty postępowaniu nr

naboru,

z obowiązującą w UdSC procedurą oraz zapisami ustawy o służbiecywilnej
pzebią postępowania w sprawie naboru jest protokoł, Zespół
podsumowującym
dokumentem
Zgodnie

kontrolny stwierdził następujące uchybienia w wypełnianiu powyższego dokumentu:

- w

jako kandydata zaproponowanego
postępowaniu w sprawie naboru nr
pzeprowadzającą
przez
nabór
oraz
zaakceptowanąo przez DyreKora
komisję
do zatrudnlenia
pana
|ts
nabór zakończył się wyborem
natomiast
|lL
Generalnąo UdSC wskazano

Jl

kandydata pana
iż ,,w wąiku nafuru

tfrl.

Z wyjaśnień złożonychpzez Dyrektor BDG UdSC

vrynika,
pncownika
polnformował
BDG
koordynującego
IWZL
Pan
Komisja spotządzih
nabór, że rezygnuje z objęcia stanowiska z powodu wygranej w nabotze
Notatka
dpowidnią notatkę, kńrej oryginał został włąQony do akt osobouvyń
notatki
kopia
kontrolnego
pzez
W
ocenie
zespołu
b została zaakceptowana
Ęrektora Generalnegd.

nrlJ,

lJ}a}

nrJ
nfi.

lub adnotacja zawierająca powyższą informacje powinna zostaĆ zaĘczona również do

nre

posĘpowania w sprawie naboru
- w protokołach z postępowań w sprawie naboru

pkt t0 nie zamieszczono w odniesieniu do

nr-(pozycje

1-2)

akt

it3pozycje 3-5) w
o ich miejscu

wszystkich kandydatów informacji

zamieszkania.

_ w protokołach postępowań w sprawie naboru nrQ
tI,;:,tlf,!I,{Dbrak
jest daty dokonania akceptacji pzez Dyrektora Generalnąo UdSC kandydata zaproponowanego

do zatrudniania.

e e

W protokołach ze znlsząenia ofeft kandyda6w w trzech przypadkach (akta naboru
Orak jest zaznaaenia mlejsca udostępnienia ogłoszenia.

nr:

{,

W związku ze sttvierdzonymi uchybieniami w rcalizacji zapisów zaządzenia w sprawie
naboru kategorię ocenioną pozyĘwnie z nieprawidłowościami.

tI. ocena, czy określonotechniki i metody sprawdzenia spełnienia przez kandydatów
rrymogów okleślonych w ogłoszeniu c naborze na wolne stanowiska w słuŻbie
cywilnej.
podczas pzeprowadzonej konuoli ustalono,

ź kierownicy

komórek organizacyjnYch

p.zeprowadzenie naboru, zgodnie z § 5 ust. 1 zaządzenia w sPrawie naboru,
zobligońini byli do przekazania wraz z wnioskiem wytycznych niezĘdnych do ustalenia metod
itecńnik naboiu. W dwóch przypadkach stwierdzono, iż do wniosku w sprawie naboru na stanowisko
wnioskujący o

specJalisty w Wydziale III Departamentu Postępo,,lĘń lJehdŹeych - sygnatura

i_

-

kierownik komórki organizaqyjnej wnioskujący

ffi.UeZaP
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aK naboru

arrr

pźeprowadzenie naboru zaĘaył

.'ospRAw

§|cr.DzozEt,lcow

str.4

wyty<zną k6re w nagłówku zawierały infornracje, iż odnoszą się do posĘpoulania w sprawie naboru

na

z

stanovyisko @referendarza

ds. obsługi kancelaryjno-biurowej sekrebriatu. W

związku

!rclrł:fzsnEn a,,rrócono się w piŚmie nr BSZ.WKiN.092.4.2o17JVv}l z dnia 12 lipca 2077 r.
do Ą6ekton BDG UdSC, pani Katarzyny FelĘnowskej, o złożeniewyjaśnień &tyczących powyższych
rozbieżnoŚci. W dpowiedzi w piŚmie z dnia 18 lipca 20t7 r, Dyrektor BDG Udsc wskazała,
iŻ ,,p zlłuyfikowaniu metod i tuhnik nafuru na stanowisko sprjali:sĘ w spnwie naboru nr
i edwb,&ono, że metdy i teńniki nabru ą poprawne i doĘaą stanowisla na kóre miał być
prołdzony łnńr. Tytułovvy nagłówek ,,referendarz ds. obslugi kancelaryjno - biuroweJ sekretaribtu
DePbmentu Postępwań UchodŹeycho 1'ut omyłką pisarsĘ', Ponadto, pzekazano opisy

aJ

stanołviska pmcy

do naboru nr

I

iI

Po anatizie akt postępowań w sprawie

ż

naboru

przekazanych opisów stanowisk zespół kontrolny stłvierdził, błędne §Ąuły
dokumentół okreŚlających metody i techniki naboru na wskazane wyżej stanowiska, można uznać za
omyłkę pisa§Ę. JednoaeŚnie należy podkeŚliĘ iż pracownicy WZZL BDG dokonujący weryfikacji
poprawnoŚci zapisów wniosków w sprawie naboru oraz ich załączników powinni do.łozyć więkzej
staranności@<zas ich analizy.
nr

-iaoraz
W

trakcie czynnoŚci kontrolnych stwierdzono,

iż we

wszystkich skontrolowanych

postępowaniań w sprawie naboru, w przypadku wpływu do Unędu ofeĘ komisja zgodnie z zapisami
§ 15 zaządzenia w sprawie naboru paeprowadzała wsępną selek§ę w celu wyłonienia kandydatów
spełniającyń wymagania niezbędne i dodatkowe wynikające z treściogbszenia, a jej wyniki
zapisywała na formulazu stanowiącym załącznik do zanądzenia. Powyższe dokumenty stanowią

intąralną częśćakt postępowań w sprawie naboru.

Podtzas pzeprowadzanej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowościwpzeprowadzaniu pnez
komisję selekcji właŚciwej, Była ona wykonywana zgodnie z wymaganiami zawaĘmi w § 16
zaaądzenia w sprawie naboru, tj. w celu zbadania wiedzy i kompetencji kandydatów prueprowadzano
pisemny test wiedzy i/lub rozmowę kwalifikacją. W przypadku wyboru przez kierownika komórki
organizaryJnej wnioskującej o pżeprowadzenie naboru, jako formy zbadania wiedzy kandydatów,
pisemnego testu, we wszystkich skontrolowanych postępowaniach składał się on z co najmniej
10 pytań. Do rozmowy kwalifikaryjnej, zgodnie z zapisami § 77 zarządzenia w sprawie naboru,
dopuszczani byli tylko kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 0/o punktów możliwych do zdobycia
z pisemnych testów wiedzy,

Obszar dzialania opisany w tej kategorii zespół kontrolny ocenil pozytywnie.

fiI.

rńrypełnienle pnez członków komisji powołanych do pneprowadzenia naboru
na wolne stanowiska niebędące wyżsrymi w korpusie służbyo7wilnej wymogów
wskazanych w ustawie o służbiecywilnej oraz w zaządzeniu nr 55 Dyrektora
Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 4 czenrca 2O13 r. w sprawie
zasad naboru na stanowlska niebędące lvyższrymi stanowiskami w korpusie służby
o1wilneJ w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

W trakcie czynnoŚci kontrolnych ustalono, iż we wszystkich skontrolowanych postępowaniach
w sprawie naboru na wolne stanowislę niebędące wyższymiw korpusie służbycywilnej, w pzypadku

akceptacji pzez Dyrektora Generalnego UdSC wniosku w sprawie naboru zewnętrznego, była
powoływana komisja w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia. Zgodnie z § 10 ust. 2
zarządzenia w sprawie naboru powoĘwane komisje składaĘ się z co naJmniej tzech ałonków
korpusu służbycywilnej. W skład każdej z komisji wchodził pracownik WZZL BDG (dawniej WKS|O).
Zespoł kontrolny stwierdzĘ iż we wszystkich skontrolowanych postepowaniach w sprawie
naboru na wolne stanowiska niebędące wyższymi w korpusie służbycywilnej człrcnkowie komisji złożyli

oświadczenie o zobowiązaniu do zaóowania w talemnicy. uzyskanych w trakcie naboru, informacji
o kandydatach. Powyższe oświadczenia zo§bły złożonena prawidłcwych drukach, stanowiąrych
załącznik nr 3 do zanądzenia w sprawie naboru omz zosbły własnoęcznie podpisane przez ełonków
komisji. W związku z powyżrszym w ocenie zespofu konkolnego został spełniony wymog wskazany
w ań. 32 ustawy o służbiecywilnej oraz § t1 ust. 1 zarądzenia w sprawie naboru.

str. 5

OborĘzujące w Uzędzie zaządzenie w sprawie nabońw wpoundziło dodatkowe rąulacje
zapewnienie bezstronrroŚci członków komisji powolywaą6h do pzeprowadzenia
postępounnia. Zgodnie z § 11 ust. 3, po zapoznaniu się ze złożonymiofertami i pned prrysĘpieniem
do dalszych pnc, każdy członek komisji składa pisemne oświadczeną że nie jest maźonkiem

mająe na €lu

lub krewnym albo powinowaĘm, do drugięo stopnia włącznie, kandydab lub nie pozostaje w takim
stosunku p]awnym lub fakĘcznym wobec kandydata prrystępującęo do naboru, ktory mogłby budzić

uzasadnione wąĘliwoŚci co do jego bezstronnoŚci. Zespół kontrolny stwierdzĘ iż we wszystkich
skontrolounnych posĘpowaniach w sprawie naboru członkowie komisJizłożylistosowne oświadczenia
na druku stanowĘcym załącznik nr 4 do zarządzenia w sprawie naboru.

W łviązku z niestwierdzeniem żadnych nieprawidłowościobszar działania opisany
w tej kate$rńi zespół kontrolny ocenił pozyĘwnie.

podsumowanie:
Bioęc pod

utiragę oceny w poszczególnych

katąoriach należy pozytywnie z nieprawidłowościami

ocenić realiza§ę pnez WZZL BDG zadania

w zakesie

koordynowania procesu pzeprowadzania

naboróru na wolne stanowiska nieĘdące wyższymi w korpusie służby cywilnej w Urzędzie do Spraw

cudzoziemców.

Wnioski pokontrolne:

1,

Należy dostosować tleśćobowiązującego zarądzenia nr 55 Dyrektora Generalnąo Uzędu
do Spraw Cudzoziemców z dnia 4 czenruca żOL3 r. w sprawie zasad naboru na stanowiska
nieĘdące wyższymi stanowiskami w korpusie służby cywilnej w Uzędzie do Spnw
Crłdzoziemców do zmian organizacyjnych, które miały miejsce w zwĘzku z wprowadzeniem

2.

Należy w sposob jednoliĘ dokumentowaĆ

3.
4.

nowĘlo stafutu oraz regulaminu organizacyjnego Unędu.

proce uzgadniania informacji zawaĄch we wnioski
wvczęie naboru pomiędzy wnioskodawcą a pracownikiem WZZL BDG.
Należy okreŚliĆ sposob dokumentowania prowadzenia nadzoru Naczelnika WZZL BDG

o

nad zadaniem koordynowania naborów w korpusie służby cywilnej.

W przypadku utrzymującej się dużej ilościpostępowań w sprawie naboru naleĘ rozulażyć
możliwośćzatrud

n

ienia dodatkowego pracown

il<a.

Na podstawie § 32 ust 4 pk 3 wyĘcznych w zakesie zasad itrybu przeprowadzania kontroli
w unędach obsługuJąrych organy lub w jednostkach organlzacyjnych podlęłych lub nadzorowanych
pnez Minisba Spraw Wewnętnnych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw
Wewnębznych z dnia 31 maja 20t2 r. (Dz. Un. Min. Spraw Wew. poz. 43, z Ńźn. zm.) proszę
o poinformowanie mnie w terminie 6O dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu o wykonaniu
zaleceń, a takźe o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z § 39 ust 8 wytycznych w zakresie zasad i trybu pzeprowadzania kontroli
w uzędaó obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podląĘch lub nadzorowanych
przez Ministra Spraw Wewnętznych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw
WewnęBznych z dnia 31 mala 2aL2 r. (Dz. Uz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z ftn. zm.) kierownik
podmiotU kontrolowanąo w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo
pnedstawć do niąo stanowisko; nie wstrzymuJe to realizacji zaleceń i wniosków z kontroli.

Ęl3ffixa;

*r.6

