
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 10-01-2018

Znak: PNK.III.431.52.2017

Pan
Marek Chrapek
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
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Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21 A, 25-112 Kielce w dniu 14 listopada 2017 roku przeprowadziły: 

Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, 

Nadzoru i Kontroli ŚUW (przewodnicząca zespołu kontrolnego), Hanna Janiszewska - Karcz 

inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia 

kontroli Nr 936/17 i Nr 937/17 z dnia 10 listopada 2017 roku wydanych z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Marzena Surdyka – kierownik w Wydziale Organizacji 

i Kadr ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli nr 960/2017 z dnia 11 listopada 2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach. 

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

- sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Kielcach przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, 

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg 



i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym 

organom),

- sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Kielcach przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie 

terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie 

zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej WIORiN w Kielcach),

- sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Kielcach przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne 

stanowiska pracy,

- sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - w zakresie badanych spraw.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa - oceniam 

pozytywnie z nieprawidłowością,

- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa przepisów ustawy o dostępie do  informacji publicznej – oceniam 

pozytywnie z nieprawidłowością,

- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska 

pracy – oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,

- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej (…) w zakresie badanych spraw – oceniam pozytywnie z uchybieniem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 



postępowania administracyjnego1, zwana dalej k.p.a. i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków2. 

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w Inspektoracie 

została określona w Rozdziale VI Zasady przyjmowania skarg i wniosków Regulaminu 

Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16/2014 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 26 sierpnia 2014 r., który został zatwierdzony przez 

Wicewojewodę Świętokrzyskiego w dniu 4 września 2014 r. 

Zgodnie z § 31 ust. 1 regulaminu organizacyjnego, wszystkie skargi i wnioski wpływające 

do Inspektoratu oraz wnoszone ustanie do protokołu podlegają zarejestrowaniu w centralnym 

rejestrze skarg i wniosków, który prowadzi Dział Administracyjny Inspektoratu. Skargi i wnioski 

rozpatrują: Wojewódzki Inspektor, kierownicy oddziałów – gdy sprawa pozostaje we właściwości 

miejscowej oddziału; w przypadku gdy sprawa dotyczy pracowników oddziałów, funkcjonowania 

lub organizacji oddziałów, sprawę rozpatruje Wojewódzki Inspektor (§ 33 Regulaminu 

Organizacyjnego).

Za prowadzenie rejestru skarg i wniosków w Inspektoracie odpowiedzialna jest Pani  

Magdalena Witkowska – specjalista zatrudniona w Dziale Administracyjnym Inspektoratu.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Artykuł 253 § 1-4 k.p.a. stanowi, że organy państwowe obowiązane są przyjmować 

obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy 

organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować 

obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć 

powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia 

powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Informacja o dniach i godzinach 

przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki 

organizacyjnej.

Godziny pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 

wyznaczono na 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Kontrolujący ustalili, że w Urzędzie 

znajdowała się, stosownie do wymogów  art. 253 § 4 k.p.a., czytelna informacja graficzna 

1 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
2 Dz. U. Nr 5, poz. 46



dotycząca przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zgodnie z wizualną informacją Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek 

w godzinach pracy, w związku z czym należy wskazać, że godziny przyjmowania interesantów 

w ww. sprawach nie były zgodne z treścią art. 253 § 3 k.p.a.

Zauważyć należy, że w trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 14 listopada 2017 r. 

nieprawidłowość ta została usunięta poprzez zmianę przedmiotowej informacji. Zgodnie 

z nową informacją Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przyjmuje 

obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:30-16:30. 

Zmiana w przedmiotowym zakresie została również upubliczniona na stronie BIP Urzędu.

Prowadzenie rejestru skarg  i wniosków

W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w WIORiN, w okresie kontrolowanym, 

zarejestrowano 1 skargę. Wpływu wniosków nie odnotowano.

W wyniku kontroli ustalono, że sposób rejestracji skarg i wniosków generalnie ułatwia kontrolę 

przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, do czego zobowiązuje przepis 

art. 254 k.p.a., zgodnie z którym skargi i wnioski składane i przekazywane do organów 

państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów 

organizacji społecznych oraz związane z nimi pism i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje 

w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Niemniej jednak, w rejestrze odnotowano uchybienie polegające na braku rubryki data wpływu 

skargi/wniosku. Podkreślenia wymaga, że zapisy rejestru skarg i wniosków powinny 

odzwierciedlać stan faktyczny wynikający z posiadanej dokumentacji. Z zapisów rejestru powinno 

wynikać, kiedy skarga/wniosek wpłynął do organu oraz jak, i kiedy został załatwiony. 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Po zbadaniu dokumentacji skargi zarejestrowanej w rejestrze skarg i wniosków 

prowadzonym w WIORiN kontrolujący stwierdzili, że przedmiotowa sprawa, została źle 

zakwalifikowana jako skarga załatwiana bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), ponieważ 

pismo nie nosiło znamion skargi, o których mowa w dziale VIII k.p.a. Z treści okazanej 

korespondencji wynikało, że do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpłynęła 

skarga na działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. 

Pismo zawierało prośbę o ustosunkowanie się do sformułowanych zarzutów i przekazanie 



stanowiska w sprawie. Mając na uwadze, że organem właściwym do rozpatrzenia ww. skargi był – 

zgodnie z art. 229 pkt 7 k.p.a. - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a WIORiN 

w Kielcach jedynie składał wyjaśnienia w sprawie, pismo nie powinno zostać zakwalifikowane jako 

skarga załatwiana bezpośrednio przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa. Zaewidencjonowanie w rejestrze skarg i wniosków sprawy nienoszącej 

znamiona skargi w rozumieniu działu VIII k.p.a. stanowi uchybienie.

II. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przepisów ustawy o dostępie do  informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Kielcach wykonywane było na postawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej.3

Realizacja zadań z zakresu informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Kielcach należy do zadań Działu Administracyjnego zgodnie z § 19 ust. 2 

pkt 2  Regulaminu Organizacyjnego.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do 

informacji publicznej. Wymienione powyżej dane obejmują: dane teleadresowe, strukturę 

organizacyjną, zasady funkcjonowania, wykaz oddziałów terenowych i laboratorium wojewódzkie, 

rejestry i ewidencje, formularze, ogłoszenia o naborach do pracy i zamówieniach publicznych. 

W zakresie załatwiania spraw zamieszczono: instrukcje postepowania, skargi i wnioski, petycje, 

dostęp do informacji publicznej oraz stan przyjmowanych spraw. Na stronie BIP WIORiN 

zamieszczono również dane dotyczące majątku, informację o kontrolach, statusie prawnym 

jednostki oraz o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych.

Ponadto na stronie BIP zawarto instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP, 

wskazano osoby redagujące stronę BIP z imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu i adresem 

e-mail.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie strony BIP jest Pan Marcin Piórek, zatrudniony na 

Samodzielnym Stanowisku ds. Informatyki.

W okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej wpłynęły 3 wnioski w trybie ustawy 

o dostępie do informacji publicznej. 

W wyniku kontroli postępowań o udostępnienie informacji publicznej, stwierdzono:

3 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrrgqzta


1. Sprawa znak: WIN.1331.1.2016 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Kielcach udzielał informacji w sprawie wniosku o udostepnienie informacji publicznej, który 

wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach; nie odpowiadał jednak 

bezpośrednio wnioskodawcy.

2. Sprawa znak: WIN.1331.1.2017 – na wniosek, który wpłynął do WIORiN w Kielcach 23 lutego 

2017 r. odpowiedzi udzielono dnia następnego, co jest zgodne z art.13 ust.1 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej. 

3. Udzielenie informacji w sprawie znak: WIN.1331.2.2017 nastąpiło po upływie terminu 14 dni, 

wynikającego z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na wniosek, który 

wpłynął do Inspektoratu 30 marca 2017 r., udzielono odpowiedzi w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

Powyższym naruszono przepis obligujący organy administracji publicznej do terminowego 

załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, co stanowi nieprawidłowość. 

III.W zakresie przestrzegania przez organ przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie 

naboru na wolne stanowiska pracy.

W Jednostce wdrożono wewnętrzną procedurę naboru na wolne stanowiska w korpusie 

służby cywilnej. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono w 2016 roku 4 nabory oraz w roku 

2017 przeprowadzono 4 nabory. 

Sprawdzeniu poddano wybrane losowo 3 nabory do korpusu służby cywilnej 

przeprowadzone w okresie objętym kontrolą. Prawidłowość ich przeprowadzenia zbadano na 

podstawie analizy ogłoszeń o wolnych stanowiskach, opisów stanowisk, oraz protokołów z naboru.

1. Upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy.

W Jednostce zasady dotyczące przeprowadzania naborów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia 

nr 10/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia

1 czerwca 2010 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Kielcach. 

W toku postępowania kontrolnego dokonano analizy trzech naborów. 

 Ogłoszenie nr 4455 z dnia 12.12.2016 na stanowisko: inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale 

w Sandomierzu (zakończony  wyborem pracownika).

 Ogłoszenie nr 15399 z dnia 10.10.2017 na stanowisko: inspektor ds. nasiennictwa w Dziale 

Nadzoru Nasiennego (zakończony  wyborem pracownika).



 Ogłoszenie nr 15414 z dnia 10.10.2017 na stanowisko: inspektor ds. fitosanitarnych oraz 

ochrony roślin i techniki w oddziale w Pińczowie w celu zastępstwa nieobecnego członka 

korpusu służby cywilnej (zakończony  wyborem pracownika).

Zbadane ogłoszenia zawierały wymagane ustawowo elementy. Termin na składanie ofert nie był 

krótszy niż wskazany w ustawie.

1) Analiza opisów stanowisk pracy:

Obowiązek sporządzania opisów stanowisk pracy wynika z art. 84 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej 

z 2008 r. 4 Analizowane opisy stanowiska zostały sporządzone w przypadku: 

1 naboru – 15 października 2012  roku; 

2 naboru  - 25 stycznia 2016 roku;

3 naboru – 7 kwietnia 2015 roku. 

2) Zgodność wymagań zawartych w ogłoszeniu z opisem stanowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy5 podane w ogłoszeniu nie były zgodne 

z wymogami zawartymi w opisie stanowiska, czym naruszono art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy o służbie 

cywilnej z 2008 r. Przepis ten nie stanowi o bezwzględnej tożsamości wymagań w ogłoszeniu 

i opisie stanowiska, tylko o ich zgodności. Ponieważ opis stanowiska pracy, stanowiący podstawę 

ogłoszenia o naborze, definiuje wymagania i obowiązki na danym stanowisku, powinien zawierać 

faktyczne i istotne informacje dotyczące stanowiska.6 W przypadku konieczności zmiany opisu, 

należy go zaktualizować. 

Stwierdzone rozbieżności dotyczyły wszystkich 3 analizowanych naborów i dotyczyły m.in. 

różnic w zakresie głównych zadań realizowanych na stanowisku, wykształcenia, niezbędnych 

i dodatkowych wymagań czy wymaganego doświadczenia. 

4 Szczegółowe zasady dotyczące opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej określa zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 7 stycznia 2011, znowelizowane zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2015 r. Zgodnie z definicją opracowaną przez 
Urząd Służby Cywilnej opis stanowiska pracy to dokument organizacyjny, zawierający informacje dotyczące stanowiska pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem zadań na danym stanowisku, odpowiedzialności i wymaganych kompetencji. Stanowisko pracy musi 
być opisane we właściwej formie gwarantującej przedstawienie niezbędnych wymagań, potrzeb i zadań wymaganych do 
zaspokojenia na danym stanowisku pracy. Opis powinien zawierać przede wszystkim wymagane elementy identyfikujące 
stanowisko pracy. Sporządzenie opisu stanowiska pracy powinno być poprzedzone zebraniem informacji o potrzebach pracy 
realizowanej na danym stanowisku. 
5 Obowiązek sporządzania opisów stanowisk pracy wynika z art. 84 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej z 2008 r. Należy podkreślić, że 
zgodnie z art. 28 cyt. ustawy ogłoszenie o naborze powinno zawierać m.in:  wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z 
opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe oraz zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku pracy.
6 Ogłoszenie o naborze sporządzane jest na podstawie opisu określonego stanowiska pracy oraz opisu warunków pracy. Treść 
ogłoszenia ma podstawowy wpływ na to, jacy kandydaci przystąpią do procesu rekrutacji. Metody, techniki i narzędzia selekcji 
dobierane są tak, aby weryfikowały poziom wymagań niezbędnych i pożądanych na danym stanowisku pracy. Wyniki weryfikacji 
uzyskane przy ich zastosowaniu powinny być jednoznaczne oraz eliminować uznaniowość i subiektywizm.



W badanych opisach stanowisk pracy podano wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze 

lub pokrewne. Zgodnie z opisami stanowiska nazwa stanowiska pracy to: inspektor. Stosownie do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk 

urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby 

cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania 

innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Tabela IV grup stanowisk 

urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych 

wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w komendach, inspektoratach 

i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych 

służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży - I. 

Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy 

kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych 

służb, inspekcji i straży wskazuje wymagane kwalifikacje na stanowisko „inspektor” jako 

wykształcenie średnie. Stosownie do metodologii sporządzania opisów stanowisk pracy profil 

wykształcenia należy wpisać tylko w przypadkach, gdy wykształcenie profilowe jest konieczne do 

prawidłowego wykonywania zadań na opisywanym stanowisku pracy. Można doprecyzować profil 

wykształcenia na danym stanowisku pracy, ale nie można podwyższać poziomu wykształcenia – 

musi być zgodny z poziomem i profilem wykształcenia wskazanym dla danego stanowiska pracy 

w przepisach w sprawie stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni 

służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz 

szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu 

służby cywilnej. Aby wykształcenie zostało uznane za wykształcenie profilowe – wybrany profil 

musi być zgodny z zadaniami określonymi w opisie stanowiska pracy oraz dotyczyć konkretnej, 

specjalistycznej dziedziny wiedzy.

3) Prawidłowość sporządzenia protokołu z naboru

Po analizie 3 protokołów z naboru należy stwierdzić, że zawierały elementy wymagane przepisami 

ustawy. 

IV.W zakresie przestrzegania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.



Jak ustalili kontrolujący, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin 

i  Nasiennictwa w Kielcach zarządzeniem Nr 3 z dnia 25 stycznia 2011 r. (z późn. zmianami) jako 

podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wskazał system tradycyjny wykonywania 

czynności kancelaryjnych. Jako koordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczono Panią Jolantę 

Wójcik – pracownika Działu Administracyjnego.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia okazanych podczas kontroli rejestrów i teczek aktowych 

zawierających zagadnienia poddane kontroli i tak:

 rejestr skarg i wniosków oraz dołączone do nich teczki aktowe oznaczono symbolem 

klasyfikacyjnym 1410 z kat. arch. A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla 

organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te 

organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej (…),

 dokumentację wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji 

publicznej oznaczono symbolem 1331 kat. arch. BE5 - zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

 Dokumentacji dotyczącej naborów na wolne stanowiska pracy w WIORiN w Kielcach: 

ogłoszeń o naborach oraz protokołów komisji z naborów nie opatrzono znakiem, co stanowi 

uchybienie. 

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków:

- wzmocnienie nadzoru nad właściwym kwalifikowaniem skarg

- uzupełnienie brakującej rubryki w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków

2. W zakresie przestrzegania przez organ przepisów ustawy o dostępie do  informacji 

publicznej:

- przestrzeganie terminu określonego w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej podczas udostępniania informacji publicznej na wniosek



3. W zakresie przestrzegania przez organ przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie 

naboru na wolne stanowiska pracy:

- zwrócenie uwagi na zgodność opisu stanowiska z zamieszczanym ogłoszeniem

- zwrócenie uwagi na zgodność opisu stanowiska z zadaniami wykonywanymi na stanowisku

- nie zawyżanie wymagań koniecznych

- rozważenie kwestii skierowania osób odpowiedzialnych za sporządzanie opisów stanowiska 

pracy na szkolenie z zakresu metodologii ich sporządzania

- rozważenie zmianę Zarządzenia nr 10/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zasad naboru na wolne 

stanowiska w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa  w Kielcach, aby doprecyzować zasady dot. przeprowadzania naborów (dot. 

pkt 8) 

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji 

rządowej  od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej,  proszę o podjęcie działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie poprzez platformę 

e-PUAP, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji 

o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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