
- Projekt- 
Uchwała Nr XXIX/……./2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 marca 2013 roku 

 
w sprawie:   rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne)  na działania 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.  

  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z  art. art. 227,  229 
pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego              
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.267)  
 
  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne), która wpłynęła do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w dniu 20 lutego 2013 roku, na działania  kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego 
zobowiązując do zawiadomienia p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) o sposobie załatwienia skargi.   
  

§ 3 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

    



Uzasadnienie 
do projektu  uchwały Nr XXIX/……./2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 marca 2013 roku 

 
w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne)  na działania  
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.  

 
 

          Pismem z dnia 20 lutego 2013 roku na podstawie art. 229 pkt 4) ustawy  z dnia                        
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania  administracyjnego, Starosta Wodzisławski 
przekazał Radzie Powiatu Wodzisławskiego skargę p. (dane niepodlegające udostępnieniu - 
art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy,  jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.    
W skardze „na bezczynność Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim oraz niewłaściwe  
stosowanie przepisów prawa”   p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne)  zarzuciła :  
- „naruszenie art. 50 ust. 1 Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                           
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001) poprzez zaniechanie przedstawienia  
mi jakiejkolwiek oferty pracy lub szkoleń w czasie, kiedy byłam zarejestrowana w PUP                    
w Wodzisławiu Śl. tj. bezczynność PUP i nie wykonywanie przez Urząd obowiązków 
ustawowych; 
- niewłaściwe stosowanie przepisów prawa tj. błędna interpretację art. 49 Ustawy z dnia                    
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004                   
nr 99 poz. 1001) skutkującej wydaniem bezprawnego postanowienia o odmowie przyznania 
mojemu potencjalnemu pracodawcy prawa organizacji stażu.”  

Przepis art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) wskazuje, iż  przedmiotem 
skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez 
właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Ponadto w myśl 
przepisu § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku 
wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi 
lub wniosku zbiera niezbędne materiały. 
             Po wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia skargi, uchwałą Nr XXVIII/295/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wskazania nowego  
terminu  rozpatrzenia   skargi   p.  (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działalność kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej  – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, 
Komisja Organizacyjna przystąpiła do  czynności wyjaśniających.                
W wyniku analizy treści skargi, na podstawie dokumentacji i wyjaśnień udzielonych przez 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Annę Słotwińska – Plewka oraz przepisów prawa 
Komisja uznała, co następuje :   
-  art. 49  pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 nr 69 poz. 415 z późn. zm.) stanowi, że  w stosunku do osób, będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy: (…) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych lub 



bez doświadczenia zawodowego (…) mogą być stosowane działania określone w art. 50-61a 
ustawy.  
P. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publiczne) nie należy do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a więc  nie 
może zostać skierowana do odbycia stażu, gdyż nie spełnia warunków żadnego z punktów                
art. 49,  w tym – spornego pkt 4, gdyż : 

-   bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nieposiadającego 
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, 
świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem 
uprawniającym do wykonywania zawodu (art.2 ust.1 pkt 6 ustawy) 
Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych wystawiane przez uczelnie 
wydawane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych 
absolwentom studiów (Dz. U. z 2008r. nr 11 poz. 61).  
P. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie 
do informacji publiczne) posiada dyplom ukończenia studiów na Uniwersytecie 
Śląskim – Wydział Prawa i Administracji i uzyskała tytuł zawodowy magistra na 
kierunku prawo w dniu 27 czerwiec 2011 r., a więc nie jest bezrobotnym bez 
kwalifikacji zawodowych, 

        - doświadczenie zawodowe - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie          
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy (art.2 ust.1 pkt 9a ustawy) 
Udokumentowany świadectwami pracy okres zatrudnienia wynosi ogółem 1 rok,  
4 m-ce i 15 dni, a więc p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) nie może być uznana za osobę bez 
doświadczenia zawodowego, gdyż okres zatrudnienia znacznie przekracza  6 
miesięcy. 
Dodać należy, że ustawodawca za doświadczenie zawodowe uznaje każdy okres 
zatrudnienia, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. 

W związku z powyższym wniosek o organizację stażu złożony przez Spółkę Komandytową 
„Strumiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni” nie mógł zostać rozpatrzony 
pozytywnie.  
        Art. 50 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że 
bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 1 (tj. do 25 roku życia), powiatowy urząd pracy 
w okresie do 6 miesięcy od  dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Propozycje powinny być 
przedstawione w okresie do 6 miesięcy od dnia zarejestrowania, a żaden z okresów rejestracji, 
w którym nie przedstawiono propozycji, nie był dłuższy niż 6 miesięcy, a zapis „powinien” 
nie oznacza obligatoryjnego obowiązku przedstawiania propozycji,  gdyż są one uzależnione 
od posiadania przez urząd odpowiednich ofert pracy   i środków na finansowanie programów 
rynku pracy. Udostępnione  przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim 
dokumenty wskazują, iż skarżąca p.  (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) w okresie 2008-2010 roku otrzymała          
1 ofertę pracy oraz 4 propozycje stażu. Skarżąca została skierowana na szkolenie                              
„przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B” w okresie lipiec – wrzesień                      
2008 r., które ukończyła  pozytywnie. 



             Wobec powyższego Komisja Organizacyjna wnioskuje do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego o uznanie skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) za bezzasadną.  

  
  Przewodniczący 

Komisji Organizacyjnej  
 
 

           /-/ Adam Krzyżak   
 
 


