Uchwała Nr XI/61/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Kingi Skrobańskiej.

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 ze zm.) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala, co następuje :

§1

1. Skargę na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, uznaje
się za zasadną.
2. Udziela się odpowiedzi Pani Kindze Skrobańskiej , 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 Pani Kingi Skrobańskiej na
Powiatowy Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
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.

Kinga Skrobańska
Tulice 4
82-410 Stary Targ

W odpowiedzi na skargę wniesioną przez Panią w dniu 05 sierpnia 2015 roku na
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, Rada Powiatu Sztumskiego
uprzejmie informuje, iŜ w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
ustalono, co następuje:
W dniu 24.03.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przedstawił
Pani propozycję odbycia staŜu w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum. Propozycję Pani przyjęła
i od dnia 24.03.2015 r. zaczęła odbywanie staŜu u Organizatora.
W myśl zapisu § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania staŜu przez
bezrobotnych „… Czas pracy bezrobotnego odbywającego staŜ nie moŜe przekroczyć 8
godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. …”.
Urząd Miasta i Gminy Sztum jako Organizator staŜu pracuje w następujących godzinach:
- poniedziałek, wtorek i czwartek od 7:30 do 15:30,
- środa od 7:30 do 17:00,
- piątek od 7:30 do 14:00.
W związku z powyŜszym Urząd Pracy w umowie o organizowanie staŜu ustalił
następujące godziny odbywania przez Panią staŜu u Organizatora:
- poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30,
- środy 8 godzin na dobę,
- piątki od 7:30 do 14:00.
Zasady zwrotu kosztów przejazdu do miejsca odbywania staŜu komunikacją
publiczną zostały określone w „Regulaminie przyznawania i dokonywania osobom
bezrobotnym refundacji kosztów przejazdu do miejsca odbywania staŜu w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja” Rozwój. Zgodnie z w/w Regulaminem „
Warunkiem wypłaty refundacji kosztów przejazdu jest złoŜenie w terminie do 10-go dnia
miesiąca następnego po miesiącu którego dotyczy refundacja, rozliczenia kosztów
przejazdu wraz z wymaganymi załącznikami.
W dniu 30.03.2015 r. złoŜyła Pani wniosek o zwrot kosztów przejazdu do miejsca
staŜu komunikacją publiczną. Natomiast rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów
przejazdu za miesiąc marzec 2015 r. wpłynęło do Urzędu w dniu 07.04.2015 r. Do
rozliczenia dołączone było Pani pismo (datowane na dzień 02.04.2015 r.) informujące o
wyraŜeniu zgody przez Urząd Miasta i Gminy Sztum na wcześniejsze zwalnianie w dniach
od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 15:25 do 15:30, na autobus odjeŜdŜający
ze Sztumu w kierunku Dzierzgonia przez Tulice o godz.15:27.
Pismem datowanym na dzień 15.04.2015 r. została Pani poinformowana przez
Urząd, Ŝe wniosek z dnia 30.03.2015 r. o zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania
staŜu został rozpatrzony pozytywnie na okres od 24.03.2015 r. do 23.09.2015 r.
Jednocześnie określono równieŜ w jakiej wysokości została przyznana refundacja.

Rozliczenie za miesiąc kwiecień 2015 r. złoŜyła Pani w stanowisku zamiejscowym
w Sztumie w dniu 04.05.2015 r. Do Urzędu Pracy w Dzierzgoniu wpłynęło w dniu
06.05.2015 r. Do przedmiotowego rozliczenia dołączyła Pani bilet miesięczny na którym
widnieje godzina powrotnego kursu 15:25. Natomiast z § 5 ust. 2 w/w Regulaminu
wynika, Ŝe „…godziny przejazdu widniejące na biletach jednorazowych oraz miesięcznych
muszą być zgodne z godzinami odbywania staŜu …”. W Pani przypadku tak nie było.
Pracownik zajmujący się zwrotami kosztów przejazdu zauwaŜył, iŜ nie dojeŜdŜa
Pani z miejsca zamieszkania, tj. Tulic do miejsca odbywania staŜu czyli do miejscowości
Sztum, tylko z miejscowości Waplewo Wielkie. W związku z powyŜszym w dniu
07.05.2015 r. wysłano do Pani pismo z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Wyjaśnienia Pani wpłynęły do Urzędu w dniu 14.05.2015 r.
Po ponownym przeanalizowaniu dokumentów Powiatowy Urząd Pracy pismem z
dnia 20.05.2015 r. poinformował Panią o zmianie statusu wniosku z rozpatrzonego
pozytywnie na rozpatrzony negatywnie, ze względu na to, iŜ z rozliczeń faktycznie
poniesionych kosztów wynikało, Ŝe nie odbywała Pani staŜu zgodnie z zawartą przez
Urząd umową o organizację staŜu z Organizatorem staŜu. Jednocześnie została Pani
poinformowana, iŜ Organizator staŜu nie moŜe samodzielnie zmieniać godzin odbywania
staŜu przez staŜystę. PoniewaŜ zgodnie z § 13 umowy zawartej pomiędzy Powiatowym
Urzędem Pracy a Organizatorem Pani staŜu wynika, Ŝe „ Wszelkie zmiany warunków
umowy wymagają formy pisemnej ( pod rygorem niewaŜności )”.
Analizując ponownie sprawę Urząd skonsultował się z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej. Z informacji uzyskanej w Ministerstwie wynika, Ŝe staŜystka powinna
pracować w ramach organizowanego staŜu tak jak Urząd Miasta i Gminy w Sztumie.
Z inicjatywy Urzędu Pracy oraz Urzędu Miasta i Gminy Sztum z dniem 21.05.2015 r.
aneksem do umowy o organizowaniu staŜu zmieniono godziny odbywania staŜu na takie
jak pracuje Organizator staŜu, t.j.:
- poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30,
- środy od 7:30 do 17:00,
- piątki od 7:30 do 14:00,
Wprowadzone aneksem zmiany godzin odbywania staŜu weszły w Ŝycie od 01.06.2015 r.
Pismem datowanym na dzień 27.05.2015 r. złoŜyła Pani odwołanie od pisma nr
CAZ.9400.29.03.2015.MJ z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zmiany statusu wniosku z
rozpatrzonego pozytywnie na rozpatrzony negatywnie. Powiatowy Urząd Pracy w
Dzierzgoniu pismem z dnia 25.06.2015 r. poinformował Panią, Ŝe na pismo informujące o
negatywnym rozpatrzeniu wniosku nie przysługuje odwołanie, poniewaŜ zwrot kosztów
przejazdu nie jest świadczeniem obligatoryjnym. W tym miejscu podkreślić naleŜy, Ŝe
podstawą prawną do wniesienie odwołania jest decyzja, a nie pismo informacyjne.
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu pismem z dnia 28.07.2015 r.
poinformował Panią o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o zwrot kosztów przejazdu do
miejsca staŜu. Ponadto wyjaśniono Pani, Ŝe na pozostałe okresy odbywania staŜu, t.j. od
01.06.2015 do 23.09.2015 r., moŜe Pani ponownie ubiegać się o przyznanie zwrotu
kosztów przejazdu. JednakŜe warunkiem wypłaty środków jest konieczność zgodności
godzin widniejących na biletach uprawniających do przejazdu z godzinami odbywania
staŜu.
Z uwagi na to, Ŝe bilety przedstawiane przez Panią były niezgodne z godzinami w
jakich miał być odbywany staŜ, Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się do Organizatora staŜu
o potwierdzenie w jakich godzinach odbywa Pani staŜ. Urząd Miasta i Gminy Sztum
pismem z dnia 14.08.2015 r. potwierdził, iŜ odbywa Pani staŜ zgodnie z godzinami
zawartymi w aneksie do umowy o organizowanie staŜu.

Urząd Pracy analizując odpowiedź Organizatora staŜu oraz Pani wniosek o zwrot
kosztów przejazdu za miesiąc czerwiec b.r. stwierdził, iŜ kurs powrotny jest o godz.
15:27, czyli przed ukończeniem staŜu. Tak więc ponownie odmówiono wypłaty
poniesionych kosztów przejazdu.
Poinformowanie Pani pismem z dnia 15.04.2015 r. o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania staŜu, a następnie zmiany
statusu wniosku na rozpatrzony negatywnie jest faktycznie przewlekłym i
wprowadzającym w błąd działaniem Urzędu.
Reasumując Rada Powiatu Sztumskiego stwierdza, iŜ skarga Pani wniesiona w
dniu 05 sierpnia 2015 roku na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu jest zasadna.
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