
UCHWAŁA NR XX/135/2016 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO   

z dnia 23 czerwca 2016r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Nowym Dworze Mazowieckim 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. 2016 poz. 814) w związku w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U 2016 poz. 23) uchwala się, co 

następuje: 
 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działanie p.o Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim Panią Marzennę Boczek z dnia 17.05.2016r. (data wpływu do Rady 

20.05.2016r.) i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za 

bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego, 

zobowiązując do przesłania treści uchwały wraz z uzasadnieniem Skarżącemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady  

/-/Katarzyna Kręźlewicz 



Uzasadnienie do uchwały 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Nr XX/135/2016 

z dnia 23 czerwca 2016r. 

 

  Pani S.R. złożyła skargę (pismo z dnia 17.05.2016r., data wpływu do Rady 

20.05.2016r.) na p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Mazowieckim Panią Marzennę Boczek w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o 

dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz negatywnym rozpatrzeniem 

wniosków o udział w szkoleniu „Kurs dla pracowników biur rachunkowych” oraz „Kurs 

języka angielskiego”.  

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu zgodnie z § 1 ust 2 pkt 3 Uchwały nr IV/24/2015 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie powołania stałych komisji 

Rady Powiatu Nowodworskiego, przekazała do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej skargę 

celem analizy przedstawionych przez Skarżącą zarzutów, w ramach właściwości Rady 

Powiatu. 

 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016r. po przeanalizowaniu 

skargi i zapoznaniu się z wyjaśnieniem Pani Marzenny Boczek – p.o. dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy, uznała skargę za bezzasadną.   

 Skarżąca poinformowała, że jako osoba bezrobotna złożyła wniosek o dofinansowanie 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, który został rozpatrzony negatywnie, a argumenty 

zawarte w odmowie są bezpodstawne i dyskryminujące ją jako osobę bezrobotną. Powiatowy 

Urząd Pracy również negatywnie rozpatrzył wnioski o udział w szkoleniach „Kurs dla 

pracowników biur rachunkowych” oraz „Kurs języka angielskiego”.  
 Pełniąca obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Mazowieckim Pani Marzenna Boczek poinformowała, że Pani S.R. trzykrotnie rejestrowała 

się w PUP i uzyskiwała status osoby bezrobotnej. Otrzymała wsparcie w ramach usług 

poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, jak też należne jej świadczenia finansowe 

(stypendia, zasiłki). Po pierwszej rejestracji (21.08.2006r.) i rozpoznaniu sytuacji 

zatrudnieniowej została skierowana do odbycia stażu na stanowisku pracownik biurowy w 

urzędzie Miejskim w Nasielsku, po ukończeniu stażu nie zgłosiła się do PUP w wyznaczonym 

obowiązkowym terminie, w związku z powyższym straciła status osoby bezrobotnej.  

Podczas ponownej rejestracji (27.12.2011r) w PUP, Pani S.R. dostarczyła dyplom ukończenia 

studiów w formie niestacjonarnej na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, kierunek Ekonomia w specjalności Turystyka i Hotelarstwo (licencjat).  

W dniu 08.08.2012r. otrzymała propozycję oferty pracy na stanowisko przedstawiciel 

handlowy, nie przyjęła oferty z uzasadnionego powodu (powód rezygnacji poszukiwanie 

pracy zgodnie z wykształceniem).  

W kwietniu 2013 roku Pani S.R. złożyła wniosek o skierowanie na szkolenie „Kurs dla 

pracowników biur rachunkowych” wraz z oświadczeniem o zamiarze podjęcia działalności 

gospodarczej po ukończeniu szkolenia (biuro rachunkowe). Wniosek został rozpatrzony 

negatywnie, doradca zawodowy stwierdził, że brak doświadczenia zawodowego nie rokuje 

szansy na zdobycie klientów i utrzymanie się na rynku w zakresie prowadzenia przez klientkę 

biura rachunkowego. Ten rodzaj usług wymaga odpowiedniego wykształcenia, jak również 

doświadczenia zawodowego. Ponowny wniosek w tej samej sprawie powtórzył się w czerwcu 

2013r.  



Następnie Skarżąca otrzymała wsparcie poprzez staż na stanowisku spedytor przez okres 

6 miesięcy, po którym wynegocjowano z pracodawcą roczne zatrudnienie.  

Obecnie Pani S.R. jest zarejestrowana w PUP, jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. 

W grudniu 2015r. złożyła wniosek o skierowanie na szkolenie „Kurs języka angielskiego”, 

wniosek został rozpatrzony negatywnie. Z analizy dokumentów Pani S.R. wynikało, że 

posiada kwalifikacje zawodowe, umożliwiające znalezienie zatrudnienia.  

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 

2004 roku skierowanie bezrobotnego na szkolenie następuje w szczególności w przypadku: 

braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty 

zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy.  

W marcu 2016 roku Pani S.R. złożyła wniosek o przyznanie jednorazowo  środków na 

podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z wynajmem 

pokoi pod wypoczynek i rekreację. Wniosek został rozpatrzony negatywnie, wątpliwości 

budziły szanse planowanego przedsięwzięcia oraz szczegółowa specyfikacja wydatków do 

poniesienia w ramach dofinansowania (zakupy nie wskazywały na zorganizowanie ilości 

miejsc noclegowych, to budziło wątpliwości). Wniosek nie był oceniany pod kątem pomysłu, 

ale to czy argumenty przedstawione we wniosku zapewnią podjęcie zatrudnienia, utrzymania 

go przez okres co najmniej 12 miesięcy, aby nie było konieczności zwrotu środków.  

Przy podejmowaniu decyzji PUP kierował się dobrem klientki (rozpoznany, 

zindywidualizowany proces aktywacji) oraz zasadą szczególnej dbałości o przejrzystość 

i racjonalność wydatków mając na uwadze zachowanie dyscypliny finansów publicznych. 

W ocenie PUP kwalifikacje Pani S.R. tj. posiadane wykształcenie oraz zdobyte doświadczenie 

zawodowe poprzez odbyte staże i zatrudnienie dają szansę na podjęcie pracy na otwartym 

rynku pracy bez konieczności udzielenia kolejnego wsparcia publicznymi środkami 

finansowymi Funduszu Pracy w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.    

P.o. dyrektora Pani Marzenna Boczek poinformowała, że po analizie sytuacji Pani 

S.R., jako osoby bezrobotnej, PUP może przedstawić propozycję wsparcia w przygotowaniu 

do poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy, czyli przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych, udział w warsztatach dotyczących zaprezentowania się pracodawcy.  

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że złożona skarga jest bezzasadna. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego poucza Skarżącą o treści art. 239 § 1 Kpa (Dz. U. 

2016 poz. 23), który stanowi: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – 

bez zawiadamiania skarżącego. 

 

Przewodnicząca Rady  

/-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

/-/Renata Włodarska 
 


