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Protokól nr 512,019

z posiedzenla

Komisji Skarg \''.niosków i Petycji

odbytej w dniu IS maja l019r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 13:00 przewodniczący Komisji Marek Marciniak,

powitał wszystkich obecnych stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu

uczestniczyły ponadto Mariola Sobczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Vi{ Kole oraz Dorota

Orchowska- radca prawny tarostwa Powiatowego w Kole. lista obecnoś i stanowi załącznik nr l

do protokołu.

l~_Qrządekpo icdzenia:

I. Rozpatrz nie skargi Pana Z.K. na działalność Powiato' ego Urzędu Prac w Koje.

2. Wypracowanie przez Komisję karg Wniosków i Petycji opinii 'IN sprawie wykonania przez

Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 201 8r.

l Wolne głosy iwnioski .

. d l .. Rozpatrzeuie kargi Paua Z.K. na dzialalno ~ćPowiatowego Urzędu Prac , Kole.

Prz \ odniczący Komisji Marek Marciniak poinformował, Ze Wojewoda ielkopol ki

pi mem nr PS-V.862.25.201.9.5 z dnia 26.04.2019r. (wpływ do Starostwa Powiatov eg w Kole

06.05.2019r.) przekazał skargę Pana Z.K. na działaino ć Pov latowego rzędu Pracy wole.

Skarżąc został powiadomlon o ermlnie posiedzenia Komisji, mimo to ni przybył na

posiedzenie.

Wyjaśnienia w prawie złożyła Dyrektor Mariola obczak która na wstępie powladort "ta,

te Pan Z.K. figurował w ewidencji osób bezrobotnych Urzędu Pracy w Kol w okresie od

08,06.20]6r. i Z dniem 17.04.2018]'. utracił statu osoby bezrobotnej na podstawie decyzji Starosty

Kolskiego z dnia 27.,04.2018r. Od powyższ j d cyzji Skarżąc w dniu 02.0520] Sr. złożył

odwołanie które zgodnie z przepisami prawa zostało prze: azane do rozpatrzenia przez Wojewodę

iVielkopol ·kiego. Organ odwoławczy orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji' tarosty

Kolskiego.

W dal zej kolejności Powiatowy rząd Pracy w Kole na prośbę "\ /ielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu prze łal oryginały akt sprawy Pana Z,K, w związku ze skargą złożoną

na. w/w dec zję Organu odwoławczego tj. Woje\vody Wielkopolskiego celem przekazania akt do

Woj wódzkiego . ądu Ad ninistracyjn go. Dopiero \ dniu 11.04.2019r,. do Powiatowego Urz du

Pracy v Kole wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopola lego wraz z odpisem wyro u Sądu



Administracyjn go w Poznaniu z dnia 03.04,.2019r. uchylaj ce zaskarżoną decyzję wraz z

dokumentacją w sprawie.

Dyrektor Mariola Sobczak dokonując anali y obiegu korespond .ncji pomiędzy karlącym a

Urzędem Prac w Kole powiedziała że karzący wystosował pism z datą w nagłówku
30.01.2019r. adresowane do Powiatov ego Urz du Pracy w Kole: (wpływ pisma do Urzędu to

12.03.2019r.) z prośbą o przesłanie kse okopil szy tkich dokumentów i notatek sparz dzol1. ch

przez rząd Prac a dotyczący jego osoby. Odpowiadając na w/w pi mo rząd Pracy przy pi śmie z

dnia 15.03.20191".poucz ł o obowiązujących prz pi ach prawa tj. art, 73 K.p.a (Dz.U. z 20181'. poz.

2096 ze zm.) oraz zwrócił l4T z prośbą o wskazanie onkretnie które dokumenty chciałb otrzyma/

. karzący poprzez podanie np. daty dec zji, znaku sprawy, Dodatkowo Powiatowy Urząd Pra y w

Kole w piśmie podkreślił iż zgodnie z obowiązuj cymi przepi arni prawa Skarżąc. powinien

osobiście stawić się w Urzędzi _ 'oNcelu uzupełni nia braków, karzący złożył kol jne pi" 110 W dniu

26.03.20191'., w którym ponowi swoją prośbę o prze lanie kserokopii dokumentów podając

jednocześnie swój PE EL.

Z uv agi na nieuzupełni nie wniosku o konkretne dane przez Pana Z.K. Pnwiatowy Urząd Pr cy

w Kole nie posiadał informacji identyfikuj 1.::)' -'h inne postępowania i nie b ł w stanie odpowiedzieć

na przedmiotowy wniosek zgodniez postulatem karzącego. Dodatkowo p szczególne a ta sprawy

prowadzone są przez różne działy Urzędu, wynika to z organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie

Pracy w którym poszcz gólne działy zajmują się określonym przedmiotowo zakresem spraw. Je

zdarzyła się ytuacja, w której jeden pracowni zairnowałby się wszystkimi postępowaniami

jednego bezrobotnego. sprawy są rozpatrywane przez odpowiedni dział, ównież 'Zi!' względu na

ochron dan ch OSObo\\1)7ch pracowni poszczególnych działo nie są informowani o toczącym

się post powaniu administracyjnym w innym dziale w stosunku do danej osoby.

Dyrektor Mariola Sobczak podkreśliła, że Urząd Prac posiada. program. w któr In

gromadzone są dane osób bezrobotn ch formie ej ktroni zne]. Dopiero wprowadzenie

wymaganych dany. h do ystemu pozwala na zidentyfikowanie dan j o oby. Oprócz tego

prowadzon jest ewidencja w wen ji papierowej, każda osoba ma założoną teczkę do danej prawy,

Odszukanie okr-eślonej teczki również jest związane z posiadaniem odpowiedniegn identyfikatora

spra",'Y np. znak, numer pisma decyzji dane Strony, dat w zczęcia/zakończenia sprawy datę

wpływu dokumentu do urz du itp.

- a konie Pani Dyrektor dod hl; że pracowrucy Urzędu Pracy zachowali pełną

skrupulatność oraz dobrą wol przy rozpatrywaniu sprawy Pana Z.K. i pomimo niechęci

w półpracy ze strony Skarżącego Powiato Urząd Pracy w Kole nadal podejmuje działania w c elu

aktywizacji 'karzącego mianowicie zo tało wysłane wezwanie do stawiennictwa Strony do Urzędu

w miesiącu maju br.



Przewodnicząc Komisji Marek Marciniak popro ił obecną mecenas Dorotę Orchov ską o

wyrażenie opinii prawnej w zakresie dos pu strony do akt sprawy oraz ograniczeniach dostępu do

akt sprawy. Pani Mecena .. odpowiedziała, ż do tęp do akt sprawy reguluje art, 73 ,p.a \,

następują spo: ób: Strona postępowania ma prawo wglądu w akta prawy sporządzania z nich

notatek kopii lub odpisów - W lokalu organu adn inistracji publiczn j i w obecności jego

pracownika, Art. 73,ust, 2 przyznaje stro te prawo żądania uwierzytelnienia dpisów lub kopij akt

sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisóv ) Q ile jest to uzasadnione ważnym

interesem strony. W zakresie ograniczenia dost pu do akt sprawy art. 74 Kp.a tanowi że prze pi u

art, 73 nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne"

lub ' iciśle tajne", a także do innych akt które organ administracji I ublicznej wył czyl ze względu

na ażny interes państwowy.

Dodatkowo przepisy prawa stanowią, że Organ administracji publicznej może zapewni' stroni.

dokonani wl czynności, w swoim systemie teleinformaty zn m, po uwierzytelnieniu strony w

sposób określony na podstawie art, 20 ust 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lut go 005 T. o

informatyzacji działalności podmiotóv realizujących zadania publiczne.

Przewodnicząc Komisji Marek arciniak odczytał treść art. 20a ust. 1 ustawy z dnia

17 lut go 2005 r. o informatyzacj idziałalności podmiotów r aliżujących zadania publiczne (j.t. Dz.

z 2019r., poz. 700) który tanov i, że uwierzytelnienie użytków lika systemu

teleinformatyczn go. podmiotu publicznego, w którym l dostępniane są usługi onlin wymaga

użycia:

l) środka identyfikacji ele tronicznej vv danego w systemie identyfikacji eI ktronicznej

przyłączonym do węzła krajowego identyfikacj i ' lektronican j o którym mowa wart. 21a ust.

l pkt 2 lit. a ustaw')' z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji

elektronicznej (Dz. U. z20J9 l. poz. 162), lub

2) środka ident fikacji elektronicznej wydan go w notyfikowanym sy ternie identyfikacji

elektronicznej, Jub

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego ertyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli

t dane pozwalają na identyfikację iuv ierzytelnienie wymagane '1i,' celu realizacji usługi online.

Ten fakt potwierdziła obecna na po iedzeaiu mecenas Dorota Orchowska.

Komisja karg, Wniosków i Pef cji po przeprowadzeniu postępowania 'wyjaśniające o

wysłuchaniu wyjaśni ń Dyrektor Powiatowe ....o Urzędu Pracy w Kole. ustaliła co następuje;

l. W omawianej sprawi szczegółowo zo tały zweryfikowane przeprowadzone wobec karzącego

postępowania w zakresie udostępnienia akt, a któr b ły przedmiotem skargi, Przy

tożpatry aniu skargi brano pod uwagę przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kod ksu



p stępowania admini tracyjnego (Dz .. ' . z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17

lutego 200- r. o informatyzacji działalności podmiotó realizujących zadania publiczne.

-+ Wniosek Skarżąc -go wymagał uzupełnienia pod wzgl dem formalno prawnym, w związku z

tym Powiatowy Urząd Prac w pi mie z dnia 1~.03.2019r. skierowanym do Pana Z.K.

" sto 'owal prośbę o sprec zowanie, o które do lad nie dokumenty Skarżąc wnioskuje.

Jednocześnie pouczył Skarżącego o p awie do wglądu do akt sprawy, sporządzania notatek,

kopii lub odpisów oraz. że czynno. ci powyższych można dokonać, lokalu organu

administracji publicznej '\v obecności praco nika t go organu. Wnio kodawca podał. jedynie

swój PESEL j nie sprecyzował wniosku w pozostałym zakresie, Urząd Prac. posiada program.

w którym gromadzone są dane o ób bezrobotny h 'IN formie elektronicznej. Dopiero

wprO\' ••..adzenie v. maganych danycli do systemu pozwala na zidentyfikowanie danej osoby.

Oprócz tego prowadzona jest ewidencja w , ersji papierowej każda osoba ma założoną teczkę

do dane" sprawy. Odszukanie określonej teczki również jest związań Z po "jadaniem

odpowiedniego identyfikator-a sprawy np. znak, numer pisma! decyzji, dane trony, datę

wszczęcia/za ończenia sprawy datę wpłyv u dokumentu do urzędu itp.

3. Pismem z dnia 02.04.2019r. Skarż cy zo tal poinformowań że jed ne akta dotyczące

prowadzonego przez Urząd Pracy post powania administracyjnego został. przekazane do

Wojewódzkiego Sądu Administrac jnego w Poznaniu. W związku z powyższym Urzad Prac.

nie mial możliwości wcześr rejszego udostępnienia karzącemu kserokopii dckumentóv •.

ponieważ dopiero w dniu ł L04.2019r. do Urz du wpłynęła kserokopia wyroku Wojewódzkiego

du Administracyjnego w Poznaniu "vraz aktami sprawy zwrócon przez Wojewodę

Wielkopolskiego.

4. W opinii Korni ji prawa Pana Z.K. prowadzona była przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole w

zakresie udostępnienia dokumentów prawidłowo i z zacno aniem obowiązujących przepi ów

art. 73 Kp.a, Skarżący był prawidłov 'o po ,,'iadamiany o możliwości zapoznania się 7. aktami

sprawy i powinien o obiści przybyć do· rzędu oraz wskazać, których dokumentów dotyczyły

jego wniosek .: karżacy nie uzupełnił brakó wniosku, w związku z.po wy zyrn Organ zgodnie

z obowiązującymi przepi ami prawa powinien taki wniosek pozostawić bez rozpatrzenia ze

względu na braki formalne ,"-'n.10. ku.

Reasumując; świetle złożonych przez Dyrektor Mariolę Sobcza wyjaśnień oraz po uzyskaniu

opinii Radcy prawnego Doroty Orchowskiej, co do stanu prawnego rozpatry an j skargi uznaje się.

te zarzuty zawarte w piśmie Pana Z.K. kierowanym do Wjewody Wielkopolskiego nie zo tały

potwierdzone ..Korni Ja oceniła działania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy jako



, ,

prawidłowe i zgodne z obowiązuje cymi przepisami. W zv riązku z powyższym Korni ja uważa •. e

skan ę należy uznać za bezzasadną i proponuje podj de stosownej uchwały przez Radę Powiatu

Kolski go.
Komisja powyższ ustalenia podjęła jednogło ni ~w· wyni ku gło cwani ,

Ad 2..Wypraco ' ani,e przez Komisję karg, Wilio ków i Petye]] opinii w .'prawie wykonania

przez Zarz.,d Powiatu budżetu pOWi9tU za 2018r.

Prz wodniczac Komisji Marek Marci iak poddaj: pod glosowanie cenę sprawozdania z

wykonar ia budżetu powiatu kolskiego za ••O18 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kolski go

absolutorium za 20 18T.

Komisja \ wyniku glo ov...'tmia jednogło 'nil: (3-Z3 'pozytyvVIli zaopiniov aJ '\II, Ikonanie budżetu za

20 t Br ije t za udziel niem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2018r.

Opinia emisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne glo iwnio ki.

jki nie zabrał głosu w tym pan ci

Co a tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 14:30

Proto 6ło . la:

Malwina Morzyoka
ty). f1k>~~

2. Jaro lal' ·ob:'11 ~ki- .
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