Uchwała Nr LII/334/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia.2014 roku

w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Patryka Giszki.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267.) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala, co następuje :

§1

1. Skargę na stronniczą postawę Urzędu Pracy w Dzierzgoniu uznaje się za niezasadną
2. Udziela się odpowiedzi Panu Patrykowi Giszka, której treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpłynęła skarga Pana Patryka Giszki na stronniczą
postawę Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.
Drugostronnie wymieniona ustawa Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, Ŝe
organem właściwym do rozpatrywania oraz załatwiania skarg na działalność jednostek
organizacyjnych jest rada powiatu.
Z uwagi na powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zał. do uchwały LII/334/14
Z dnia 26 sierpnia 2014r.

W odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana w dniu 27 czerwca 2014 roku na
stronniczą postawę Urzędu Pracy w Dzierzgoniu, Rada Powiatu Sztumskiego uprzejmie
informuje, iŜ w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co
następuje:
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu na podstawie deklaracji zatrudnienia
złoŜonej przez Pana Dariusza Hoffmana- Prezesa Dzierzgońskiego Konsorcjum
Budowlanego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierzgoniu, skierował Pana na szkolenie
operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy II do 5 m3. Szkolenie ,w którym Pan
uczestniczył, odbywało się w dniach 01.04.2014 – 11.04.2014.
W dniu 08 maja 2014 r. zawarł Pan umowę o pracę na czas nieokreślony z
Dzierzgońskim Konsorcjum Budowlanym Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierzgoniu przy ul.
Gen. Al. Zawadzkiego 57.
Pracodawca w dniu 16 czerwca 2014 r. wypowiedział Panu umowę o pracę z powodu
likwidacji etatu. O powyŜszym fakcie powiadomił Pan Urząd Pracy. Pracodawca pismem
datowanym na dzień 18 czerwca b.r. sprostował wypowiedzenie umowy o pracę podając
jako powód jej rozwiązania odmowę prowadzenia pojazdu dowoŜącego pracowników na
miejsce wykonywania pracy, a takŜe przekazywanie informacji związanych z
wykonywaniem powierzonych prac osobom postronnym oraz konkurencji.
Z wyjaśnień Dyrektor Urzędu Pracy wynika, Ŝe w dniu 25 czerwca 2014 r. została
podjęta próba negocjacji pomiędzy Panem a pracodawcą. Celem jej było doprowadzenie
do ewentualnej ugody pomiędzy stronami, a nie rozstrzyganie kto i ile środków ma
zwrócić za nie dotrzymanie warunków umowy.
Ustosunkowując się do zarzutu odmowy wydania kserokopii Pańskich
dokumentów, Rada Powiatu Sztumskiego informuje, Ŝe dokumenty są wydawane tylko na
pisemny wniosek strony. Tak więc chcąc uzyskać kserokopie dokumentów musi Pan
złoŜyć wniosek o ich wydanie.
Reasumując Rada Powiatu Sztumskiego stwierdza, Ŝe zarzuty podniesione przez
Pana w skardze z dnia 27 czerwca 2014 roku nie znalazły potwierdzenia w ustalonym
stanie faktycznym.

Otrzymują:
1. Adresat
2. PUP w Dzierzgoniu
3.A/a
Wyk. H. Gierała

