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Protokół nr 29/2022 

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytej w dniu 26 kwietnia 2022r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 12:00 przewodniczący Komisji Marek 

Marciniak, powitał wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. 

Na posiedzeniu obecna była również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Mariola 

Sobczak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak poinformował, że tematem posiedzenia jest 

rozpatrzenie skargi złożonej przez Panią I.D. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kole. Zarzuty przedmiotowej skargi dotyczą nieuwzględnienia wniosku Skarżącej przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Przewodniczący Marek Marciniak zapoznał Komisję z treścią pisma.

Wyjaśnienia w sprawie złożyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Mariola 

Sobczak. Stan faktyczny przedstawia się następująco: Pani I.D. w dniu 11 lutego 2022r. złożyła 

do Urzędu Pracy wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzątania 

budynków, obiektów przemysłowych i mieszkań osób prywatnych. Skarżąca z otrzymanych 

środków planowała zakupić urządzenia potrzebne do wykonywania planowanej działalności.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole po rozpoznaniu wniosku Pani I.D. w dniu 04 kwietnia 

2022r. poinformował Skarżącą, że wniosek został zakwalifikowany do przyznania 

jednorazowych środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS (V) w wysokości 23 000,00 zł, a Wnioskodawczym 

przed podpisaniem umowy została zobligowana do przedłożenia nr rachunku bankowego oraz 

wypełnienia druku oświadczenia majątkowego. Skarżąca w dniu 12 kwietnia 2022r. 

przedłożyła do Urzędu Pracy oświadczenie majątkowe wskazując jako formę zabezpieczenia 

do przyszłej umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej akt notarialny 

o poddaniu się egzekucji mieszkania o wartości wskazanej przez Skarżącą.

Kwestia przyznania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

uregulowana została w §7 ust. 10 Regulaminu rozpatrywania wniosków i przyznawania 

bezrobotnym jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 

wprowadzonego Zarządzeniem 3/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole z dnia 

21 lutego 2022 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu rozpatrywania wniosków i 



przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej w brzmieniu: „Wprzypadku zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego - suma 

pieniężna, do wysokości której dłużnik poddaje się egzekucji w formie aktu, będzie stanowiła 

wysokość przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi. Wartość 

majątku Wnioskodawcy musi opiewać co najmniej na 150% wnioskowanej kwoty. Przed 

podpisaniem umowy należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym. Warunkiem wypłaty 

środków jest przedłożenie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika."

Powiatowy Urząd Pracy dokonując analizy przedłożonej przez Skarżącą dokumentacji, 

ustalił, że wskazana w akcie notarialnym wartość lokalu mieszkalnego nie spełnia określonych 

w Regulaminie warunków. Ponadto wskazany lokal jest już zabezpieczeniem innego 

zobowiązania. Biorąc pod uwagę powyższe w dniu 14 kwietnia 2022r. Skarżąca otrzymała 

pismo informujące o braku zgody na zabezpieczenie nieruchomością umowy o przyznaniu 

środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dyrektor Mariola Sobczak dodała, że dniu 22 kwietnia 2022r. Powiatowy Urząd Pracy 

w Kole zaproponował Pani I.D. zmniejszenie wartości przyznanych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej do kwoty 20.000,00 zł, aby przyjąć zabezpieczenie przyszłej umowy 

aktem notarialnym na mieszkaniu zgodnie z § 7 ust. 10 Regulaminu rozpatrywania wniosków 

i przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokonaniu analizy skargi oraz po wysłuchaniu 

wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektor Mariolę Sobczak ustaliła co następuje: wniosek 

złożony przez Skarżącą do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole został rozpatrzony prawidłowo 

z należytą starannością i z zachowaniem wszystkich procedur, które wymagane są przepisami 

prawa. Podstawą negatywnego rozpatrzenia wniosku Skarżącej było wskazanie, że wpisana w 

akcie notarialnym wartość lokalu mieszkalnego nie spełnia określonych w Regulaminie 

rozpatrywania wniosków i przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków Funduszu Pracy 

na podjęcie działalności gospodarczej warunków. Dodatkowo okazało się, że wskazany przez 

Panią I.D. lokal jest już zabezpieczeniem innego zobowiązania. Powiatowy Urząd Pracy w 

Kole przy ocenie wniosku zastosował standardowe procedury rozpatrywania wniosków i 

zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy, co nie stanowi 

nadużycia swojej pozycji przez urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, jak podnosiła 

Skarżąca.

Reasumując, w świetle złożonych przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole 

wyjaśnień oraz poczynionych przez Komisję ustaleń uznaje się skargę złożoną przez Panią I.D. 



za bezzasadną i proponuje podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego.

Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku głosowania.

Protokółowała:

Mai wina Morzycka
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Podpisy członków Komisji:

1. Marek Marciniak- ..

2. Jarosław Sobański -

3. Alicja Wapińska - ..


