Uchwała Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Mirosława Warsińskiego.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267.) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala, co następuje :

§1

1. Skargę dotycząca skreślenia z listy bezrobotnych podczas pobytu w szpitalu, uznaje
się za niezasadną.
2. Udziela się odpowiedzi Panu Mirosławowi Warsińskiemu, której treść stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpłynęła skarga Pana Mirosława Warsińskiego
dotycząca skreślenia z listy bezrobotnych podczas pobytu w szpitalu.
Drugostronnie wymieniona ustawa Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, Ŝe
organem właściwym do rozpatrywania oraz załatwiania skarg na działalność jednostek
organizacyjnych jest rada powiatu.
Z uwagi na powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zał. Nr 1 do uchwały III/20/2014
Z dnia 30 grudnia 2014 r.
Mirosław Warsiński
Osiedle Nad Jeziorem 3B/9
82-400 Sztum

W odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana w dniu 13 listopada 2014 roku
dotyczącą skreślenia z listy bezrobotnych podczas pobytu w szpitalu, Rada Powiatu
Sztumskiego uprzejmie informuje, iŜ w wyniku przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego ustalono, co następuje:
W dniu 13 listopada 2012 r. zarejestrował się Pan w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie
z/s w Dzierzgoniu Stanowisko Zamiejscowe w Sztumie, jako osoba bezrobotna. Kolejny
termin stawiennictwa został wyznaczony przez Urząd na dzień 18 sierpnia 2014 r. w celu
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, gdyŜ od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 16 sierpnia
2014 r. był Pan chory. Przyjęcie wyznaczonego terminu stawiennictwa poświadczył Pan
własnoręcznym podpisem w części „D” karty rejestracyjnej bezrobotnego. W wyznaczonym
przez Urząd Pracy terminie nie stawił się Pan i nie poinformował w ciągu 7 dni o
uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa.
W związku z powyŜszym Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 4
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. , poz.674 ze zm.)
wydał decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 18 sierpnia 2014 r. na okres 180
dni z powodu drugiego nieusprawiedliwionego stawiennictwa w Urzędzie. Odbiór decyzji w
dniu 27 sierpnia 2014 r. pokwitowała Pańska matka, która tym samym podjęła się oddania
pisma adresatowi, czyli Panu.
Zaświadczenie lekarskie na formularzu MZ/L-1 stwierdzające hospitalizację na
oddziale od dnia 15.08.2014 r. i nadal, wpłynęło do Urzędu Pracy w dniu 11 września b.r.
Natomiast zgodnie z treścią art. 80 ust. 2 przytoczonej ustawy bezrobotni, z wyjątkiem
odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są zobowiązani do
przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym
w odrębnych przepisach. W myśl § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego
wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z
2013 r., poz.229) zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu
choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiane są
na druku ZUS ZLA.
Pismem z dnia 25 września 2014 r. wystąpił Pan do Powiatowego Urzędu Pracy w
Sztumie z/s w Dzierzgoniu o przywrócenie terminu do złoŜenia odwołania do Wojewody
Pomorskiego. Dopiero składając pismo wyjaśnił Pan, Ŝe powodem niestawienia się w
wyznaczonym terminie była choroba i związany z nią nieplanowany, nagły pobyt w szpitalu
od dnia 15 do 24 sierpnia 2014 r. Na potwierdzenie powyŜszego załączył Pan Kartę
Informacyjną Leczenia Szpitalnego za okres pobytu w szpitalu od dnia 15 sierpnia 2014 r.
do dnia 24 września 2014 r. Z akt sprawy wynika, Ŝe znane są Panu formy usprawiedliwiania
niezdolności do pracy z powodu choroby, gdyŜ wcześniej kilkakrotnie przedkładał Pan
zaświadczenia lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA. Analogiczne zaświadczenia są
wystawiane w razie pobytu w szpitalu, o czym stanowi § 4 w/w Rozporządzenia.
Z przykrością stwierdzić naleŜy, Ŝe Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego i zaświadczenie
lekarskie na druku MZ/L-1 ze względu na swoja formę i treść nie mogą stanowić
skutecznego prawnie dowodu na potwierdzenie zaistnienia niezdolności do pracy z powodu
choroby, jako uzasadnionej okoliczności nie stawienia się w Urzędzie Pracy.

Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 13 października 2014 r. utrzymał w mocy decyzję
wydaną przez Powiatowy Urząd Pracy.
Reasumując Rada Powiatu Sztumskiego stwierdza, Ŝe skarga Pana wniesiona w dniu
13 listopada 2014 r. nie znalazła potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym.

