
chwała Nr X J M.O12019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 31 maja 2019r.

w sprawie skargi złożonej na dzialalno ć Pewiatewego Urzędu Pracy w Kole.

Na podstawie art " 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego O.U.Dz,U. Ol 20181'.,

poz. 2096 ze zm.) oraz § 68 tatutu Powiatu Kolskiego będącego załą znikiem do Uchwały

Nr II /345/2018 Rady Powiatu Kol. i go z dnia 27 v rześnla 20l8r. v sprawie uchwalenia

tatutu Pow 'atu Kolskiego, Rada Powiatu Kolskiego uchwala. co na tepuje:

§ 1

Skarg Pena Z.K. z dnia 10.04.20191'" na działalność Powiatowego Urzędu Pra y w Kole

uznaJe ię za bezzasadną.

§2

Wykonanie ud wały powierza się Prz wodniczącemu Rady Powiatu Kole"

.,
-'

Uchwa-la wchodzi w życie z dniem podjęcia



UZ AD JE JE

do Uehv at nr Xl 80 /2019

Rad. Pawiatu Kol kiego

.Z dnia 31 maja 2019'r.

Wojewoda Wielkop Iski pismem nr PS- .862,,25._019.5 dnia 26.04.1019·. (wpły

06.05.2019r.) przekazał celem r zpatrzenia skargę złoż ną prz z Pana l.K. na działalność

Powiatowego Urzędu P acy w Kok W zwi: zku z tym PI'ZC\ odniczący Rady Pov lalu

K Iski go' lecił Korni 'ji karg, Wniosków i Petycji rozpat 'zenie \v\v. skargi.

Korni Ja karg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15.05.2019r. z udziałem

Dyrektor Pov..'Lato . ego Urzędu Pracy w Kole iRadcy prawnego r zpatrzyła skargę Pana Z.K.

karzą y w swojej skardze podnosi. że Powiatów rząd Pracj ,;1,; Kole nie udostępni na

Jego pisemną prośbę dokurnentóv postępowań admini tracyjnych, których był troną.

Korni ja Skarg Wnio ków i P t cji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

wysłuchaniu tron, ustaliła c następuj

l. W orna' ianej spr wie zczegółowo ostały zwer fikcwane przeprowadzone wobec

karzącego postępowania '10,' zakresi udostępnienia akt. Przy rozpatrywaniu kargi brano

pod uwag przepisy u tawy z dnia ]4 czerwca 960r. Kodeksu po tepowania

administracj jn o-(j.t. Oz. U. z 2018r .. poz. 2096 ze zm. oraz ustaw r z ma 17 lutego

200 - r. o informatyzacji działalności podmiot' \l realizuj cych zadania publiczne.

Dostęp do akt sprawy eguluj art. 73 Kpa w n . tępujacy sposób: Strona po tępowanta ma

prawo wgl [du w akta sprawy, p rządzania '- nich notatek, kopii lub odpisów - w lokalu.

organu administracji pubiiczn j i 'V obecności jego pracownika. rt. 73 tl t. 2 K.p.a

przyznaj stronie prawo żądania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt SpIS\-V)' lub

wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile je t lo uw radnione ważnym

interesem strony, Przepi y prawa w tym zakres! ~ stanowią równi ź: z Organ

administracji publicznej może zapewnić stroni. e dokonanie w/\ czynności, w' W01m

systemie teleinformarycznj m, po uwierzytelnieniu trony w spo ób okr ilony na

podsta le art. 20a u t. I albo 2 lawy z dnia 17 lutego 200: r. o in ormatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.' . z 20191'., poz. 700) , tj.

poprzez użycie:

l) środka identyfikacji el ktronicznej wydanego w systemie identyfikacj i

elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej o



którym mowa \ art, 21 a ust. 1 pkt 2 lit a ustawy "l dnia ~ września _O16 t, o

usługach zaufania oraz identyfikacji elektroniczn j (Dz.' _z 2019 r. poz. 16_ , lub

2 środka id nt fikacji elektronicznej 'v\ ~ danego v lot likowanym systemie

ident fikacji elektronicznej lub

") danych weryfikowanych za pomocą kwalifiko an go cert. fikatu podpi 'u

lcktronicznego, j żeli te dane pozwalają na idem fikacię i uwierzyt elnienie

wymagane w celu realizacji u ługi online,

2. Wnios karżąćego wymaga} uzupełnieni. pod względem formalno- prawnym, w

związku z tym Powiatowy rz d Pracy w piśmie z dnia 15.0" .2019r. kierowanym do

Pana Z.K. v stosował prośbę o sprecyzowanie, o które dokładnie dokumenty L karżacy

wnioskuj + Jednocześnie pouczył karżąćego o prawie do wglądu do akt . prawy,

po 'ządzania notatek, kopii lub odpisów oraz, że cz uności powyższych można dokonać

w lokalu organu administracji publicznej w obe ności pracownika tego organu.

Wnioskodawca podał jedyni, wój P ~SEL i nic sprecyzowa wnio: ku pozostał m

zakresie. Urząd Pracy posiada pr gram" w którvm gromadzone 'ą dane o' óh b zrobotnych

w formie elektronicznej, Dopiero wprowadzenie wymagano ch danych do sy sternu

pozwala na identyfikowanie danej osoby. ' prócz tego prowadzona je 't ewidencja \""

w rsji papierowej, każda osoba ma założoną teczk do danej prawy. Odszukani

określonej teczki równie-l. jest zv iązane Z po ladaniem odpowiedni, go ident fikarota

spraw' np, znak, numer p' mai decyzji dane troll. datę \VSZCz cia/zakoń zenia sprawy,

datę Wp,łyW1.1dokumentu do urzędu itp.

3. Pism m z dnia 02.04.2019r.; karżącj został poinformowan , że jedyne a ta dotyczące

prowadzonego przez Powiatowy rząd Pracy postępowania administracyjnego zostały

przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, W związku z

powyższym Urząd Pracy ni miał możliwości wcześniej zego udo rępnienia ' arżącemu

kserokopii dokurnentó ',poniewa dopiero w dniu 11.04.2019r. do Urzędu 'wpłynęła

k erokopia VV)"f ku Wojewódzkiego ' ądu Administrac jnego w Poznaniu wraz z aktami

pra""y zwrócone przez Wojewodę Wi Ikopolskiego,

4. W opinii Komisji sprav a. Pana Z.K. pro adzona była przez Powiatowj Urząd Pracy"

Kole w zakresie udostępni nia dokurn OlÓW prawidłowo z zachoi aniem

obowiązujących przepi 6\ art. 73 Kp.a, ' karżacy był pra idłowo po iadamiany o

możliwości zapoznania się z aktami prawy ipowinien osobiście przj być do Urzędu oraz

\.\1 kazać których dokurn ołów dotyczy Jego wniosek, rarżący nie uzupełnił braków

wniosku, w związku z powyższym Organ zgodnie z obowiązuj acym i przepisami prawi'!



powinien taki wniosę k pozo tawić bez rozpatrzenia 're względu na br-aki formalne

wniosku.

Rea umując Z~UZL1ty zawarte 'IN piśrni Pana Z. nie zostały potw ierdzonc. Wobe

powyższego uznaje się skargę za bezzasadną i proponuj się podjęcie uchwały w

przedmioto ej sprawi zgodnie z opinią Komisji Skarg' niosko . iPetycji.

PRZEWOl):o-ITCLĄCY
R Q\' p" ...."'"l.l "ol i>:i('~ ,
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