
UCHWAŁA NR XXII/150/2020 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 października 2020r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 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. 2020 poz. 920) w związku w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.–

 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2020 poz. 256, poz. 695 i poz. 1298) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1.  Po rozpatrzeniu skargi z dnia 28.09.2020 r. (data wpływu do Rady 01.10.2020 r.) na 

działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w związku 

z nieuwzględnieniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 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. 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



Uzasadnienie do uchwały 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Nr XXII/150/2020 

z dnia 29 października 2020r. 

W dniu 28.09.2020 r. wpłynęła skarga (data wpływu do Rady 01.10.2020 r.) na działanie 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w związku 

z nieuwzględnieniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, przekazał do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę 

celem analizy przedstawionych przez Skarżącego zarzutów, w ramach właściwości Rady 

Powiatu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12.10.2020 r. po przeanalizowaniu 

skargi i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy uznała skargę za 

bezzasadną. 

Z pisemnej odpowiedzi udzielonej przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz wyjaśnień 

uzyskanych podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalono, iż Skarżący dnia 

24.08.2020 r., złożył wniosek, do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Mazowieckim, o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Wniosek został przyjęty i odnotowany w elektronicznym systemie obiegu korespondencji. 

Braki formalne we wniosku oraz problem w dokonaniu ustaleń w rozmowie telefonicznej, 

spowodowały, że Skarżący został zaproszony do bezpośredniego przybycia do urzędu, gdzie 

z pomocą doradcy klienta uzupełnił braki formalne we wniosku.  

Analiza sytuacji zatrudnieniowej Skarżącego, przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy, 

wykazała, iż posiada on doświadczenie zawodowe w zawodach: ślusarz (zawód wyuczony, 

pracował 7 lat i 3 miesiące), kierowca samochodu ciężarowego (pracował 15 lat i 3 miesiące). 

Pozostałe wykonywane udokumentowane prace w zawodach były krótkotrwałe (dekarz, 

operator maszyn i urządzeń przetwórczych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca 

autobusu) oraz prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych (2 lata i 6 

miesięcy). 



W okresie ostatniej rejestracji trwającej od 13.04.2018 r. do chwili obecnej, w oparciu 

o dostarczone dokumenty potwierdzające kwalifikacje przedstawione zostały Skarżącemu 

4 oferty pracy, na które każdorazowo nie podejmował pracy uzasadniając brakiem możliwości 

dojazdu. Dyrektor PUP poinformowała, że zgodnie z art. 2, ust. 1 pkt. 16 Ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, spełniały wymóg odpowiedniego czasu dojazdu, 

a miejsce zamieszkania Skarżącego nie wskazuje na szczególne, wyjątkowe braki 

w komunikacji publicznej uniemożliwiającej dotarcie do miejsca zatrudnienia. 

Ponadto Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, iż Skarżący w dniu 14.03.2019 

r. złożył wniosek o skierowanie na szkolenie „Eksploatacja urządzeń elektrycznych SEP do 

1kV” uzasadniając potrzebę odnowienia uprawnień z uwagi na zwiększenie szansy na 

zatrudnienie wskazując wolne miejsca pracy w miejscu zamieszkania. Jednocześnie zgłaszał 

problemy w uzyskaniu oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia zatrudnienia, 

będącego zwiększeniem zagwarantowania podjęcia zatrudnienia po zakończeniu szkolenia. 

Pomimo braku zapewnienia pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu kursu Skarżący został 

skierowany na wskazane przez siebie szkolenie. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu 

uprawnień, Skarżący również nie podjął pracy w ramach przedstawianych przez doradcę 

klienta ofert argumentując brakiem możliwości dojazdu.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, iż po głębokiej analizie, przede 

wszystkim biorąc pod uwagę, że kwalifikacje Skarżącego dają możliwość zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy i nie wymagają ponownego udzielenia wsparcia ze środków 

publicznych, została podjęta decyzja o odmowie przyznania środków. 

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

Rada Powiatu Nowodworskiego poucza Skarżącego o treści art. 239 § 1 Kpa (Dz. U 2020 poz. 

256, poz. 695 i poz. 1298), 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. 


