Uchwała Nr V/29/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 stycznia roku

w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 89, poz.
1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje :

§1
Akceptuje się treść odpowiedzi na skargę stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpłynęła skarga Pani Doroty Maluchnik
na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
Drugostronnie wymieniona ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
stanowi, że organem właściwym do rozpatrywania oraz załatwiania skarg na
działalność jednostek organizacyjnych powiatu jest rada powiatu.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Sztumskiego
Nr V/29/2011 z dnia 31.01.2011

Pani
Dorota Maluchnik
ul. Galla Anonima 8/2
82-400 Sztum

W odpowiedzi na wniesioną przez Panią w dniu 16 grudnia br. skargę na
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, Rada Powiatu
Sztumskiego uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego ustalono, co następuje:
W dniu 24 listopada 2010 roku zarejestrowała się Pani w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Termin
stawiennictwa u pośrednika pracy wyznaczono Pani na dzień 01 grudnia b.r. Z analizy
dokumentów wynika, iż podczas rejestracji potwierdziła Pani własnoręcznym podpisem
przyjęcie do wiadomości termin zgłoszenia się w Urzędzie, a także odbiór „Informacji dla
osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy”, w której określone są obowiązki i
uprawnienia osoby rejestrującej się.
Obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym
przez urząd terminie wynika z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz
§ 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września
2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177,
poz. 1193).
W wyznaczonym przez Urząd dniu, tj. 01 grudnia 2010 roku nie stawiła się Pani u
pośrednika pracy i nie powiadomiła w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie
niestawiennictwa. Z treści art. 33 ust. 4 pkt 4 przywołanej ustawy jednoznacznie wynika, że
osoba bezrobotna nie stawiając się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i
nie powiadamiając w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa, zostaje
pozbawiona statusu bezrobotnego na okres 3 miesięcy. Decyzję o pozbawieniu statusu osoby
bezrobotnej wystawiono 09 grudnia 2010 roku. Odebrała ją Pani w dniu 10 grudnia b.r.
Zgodnie z pouczeniem umieszczonym w decyzji mogła się Pani od niej odwołać do
Wojewody Pomorskiego.
Po terminie ustawowym, tj. w dniu 16 grudnia 2010 roku będąc w Powiatowym
Urzędzie Pracy – Stanowisko Zamiejscowe działu Ewidencji i Świadczeń w Sztumie,
powiadomiła Pani Urząd, że przyczyną niestawiennictwa w wyznaczonym dniu była
choroba. Gdyby informacja o zwolnieniu lekarskim dotarła do Urzędu w ciągu 7 dni od
wyznaczonego terminu stawiennictwa się u pośrednika pracy, nie doszłoby do utraty przez
Panią statusu osoby bezrobotnej. Ponowna rejestracja zgodnie z obowiązującymi przepisami
może nastąpić dopiero po 3 miesiącach, tj. nie wcześniej niż po dniu 01 marca 2011 roku.
Poinformowano Panią również, że w przypadku nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
może Pani skorzystać z niego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie.
Odnosząc się do zarzutu przekrętu dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2004
roku stwierdzić należy, iż nie znalazł on potwierdzenia w faktach. Składane przez Panią
skargi do Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Starosty Sztumskiego nie potwierdziły

uchybień przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej.
Jednocześnie wskazać należy, iż organem właściwym do rozpatrzenia
przedstawionego przez Panią zarzutu naruszenia dóbr osobistych jest sąd powszechny, a nie
Starosta Powiatu Sztumskiego.
Reasumując, wniesiona przez Panią skarga nie znajduje potwierdzenia w faktach i
przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu dokumentach.

