
 na Dyrektora Powiatowego  Pana P       Ch

 na Dyrektora Powiatowego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P     Ch

      
Uchwała nr XXVII/561/04 
Rady Miasta Katowice 

 
       z dnia 12 lipca  2004r. 

 

Urzędu  Pracy. 
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1. Uznać za bezzasadną skargę

Urzędu Pracy w Katowicach w związku z utrudnianiem dostępu do 
dokumentów zgromadzonych przez PUP. 

§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 
zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący 
     Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 



  zwróci W lutym 2004 r. Pan P     Ch

Pan P    Ch    ponownie zosta

  4  Panu Ch

  przekazaW kwietniu 2003 r. Pan P     Ch

kierunku szkolenia Pan Ch   nie podj

 Pan Ch   takiego 

 zarejestrowany jest w Powiatowym Urz Pan P    Ch

  pismem z dnia 19.04.2004r. zPan P    Ch

Uzasadnienie     
 
 
 łożył  do Wojewody Śląskiego 
skargę na bezprawne zachowanie organu - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
polegające na stałym i zamierzonym uniemożliwianiu dostępu do dokumentów 
zgromadzonych przez ww. Urząd w związku z „postępowaniami” toczonymi z 
udziałem skarżącego.  
Zgodnie z art.229 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego ww. skarga została 
przekazana do Rady Miasta Katowice. Po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego i zbadaniu dokumentacji dotyczącej skargi Komisja Spraw 
Obywatelskich i Społecznych ustaliła co następuje: 
 . 

ędzie Pracy od 
30.01.2002r. .Skarżący legitymuje się wykształceniem średnim technicznym w 
zawodzie wyuczonym technika mechanika. Doświadczenie zawodowe ww. obejmuje 
stanowiska związane głównie z pracą biurową  i obsługą firm w zakresie 
zaopatrzenia i ochrony. Ostatnio pracował w charakterze pracownika ds.doboru kadr. 

Dotychczasowe oferty pracy na stanowiska biurowe będące w dyspozycji PUP 
posiadają w stosunku do przyszłych pracowników wymóg wykształcenia wyższego 
lub średniego kierunkowego. W związku z faktem, iż
wykształcenia nie posiada zaproszono ww. do udziału w spotkaniu doradczym w dn. 
11 i 12 06.2002r. , które  miało na celu ustalenie uczestnictwa w szkoleniu 
zawodowym. Decyzji o wyborze ął. Natomiast 
w  sierpniu 2002r.  zwrócił się do PUP z żądaniem skierowania na szkolenie 
zawodowe. 
Ponieważ w trakcie rekrutacji uczestników na szkolenia planowane w 2002 skarżący 
nie zdecydował się na wybór kursu, ze względu na brak miejsc na kursach już 
organizowanych, otrzymał odpowiedź o możliwości rozpatrzenia jego podania w 
2003 r.   

W  marcu 2003 r. dwukrotnie poproszono zainteresowanego o wybór kierunku 
szkolenia, jednakże w odpowiedzi na ww. propozycję, skarżący zwrócił się  o 
podanie podstaw prawnych wyboru kierunku szkoleń.  

Powiatowy Urząd Pracy pismem z dnia 21.03.2003 r. udzielił 
zainteresowanemu szczegółowych wyjaśnień. 

ł do Powiatowego Urzędu Pracy 
pismo z oznaczonymi 4 kierunkami szkoleń, którymi byłby  zainteresowany ale na 
wezwanie ww .Urzędu w dniu 03.07.2003r.  do ostatecznego wyboru kursu – 
odmówił sprecyzowania wyboru kierunku szkolenia, uzasadniając to brakiem 
gwarancji zatrudnienia. 

Powiatowy Urząd Pracy  w dniu 07.07.2003r. przesłał
programy kursów w których udziałem był zainteresowany ale ww. odmówił przyjęcia 
przesyłki. 

ł wezwany celem wydania skierowania na 
szkolenie –„Specjalista ds. rozliczeń publiczno-prawnych”,we wrześniu 2003 r. 
 W kursie, w którym skarżący zdecydował się brać udział uczestniczyło 20 
osób z czego 8 do maja 2004 r.  uzyskało zatrudnienie. Nikt z uczestników kursu nie 
kwestionował celu i sposobu prowadzenia kursu. / w tym również sam skarżący/. 

ł się do PUP o dalsze działania w celu 
jego aktywizacji zawodowej. W dniu 27.02.2004r. zainteresowanemu przekazano 



 za  Pana P    Ch
  Komisja  skargi Pana P     Ch

y Pana P       Ch

cymi oczekiwania Pana Ch

skierowanie do pracy w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach na 
stanowisko pracownika ds.płac i ZUS, jednakże  nie został zatrudniony ze względu 
na brak doświadczenia w sprawach płacowych. 
 Pismem z dnia 3.03.2004 r. poinformowano skarżącego, że w przypadku 
pozyskania kolejnej oferty pracy zgodnej z jego oczekiwaniami, ponownie zostanie 
skierowany na rozmowę kwalifikacyjną. Od tego czasu Powiatowy Urząd Pracy nie 
dysponował ofertami pracy spełniają

W dniu 27.04.2004r. Powiatowy Urząd Pracy przesłał skarżącemu kopie 
dokumentacji jaka prowadzona jest w jego sprawie. Jednakże ze względu na 
przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity 
Dz.U. Nr 101 z 2002r.poz.926 z późn.zmianami/ przekazano jedynie te dokumenty 
które w całości dotyczył
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą
Spraw Obywatelskich i Społecznych uznała skargę
bezzasadną. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiotowej sprawie były 
zgodne z przepisami i polityką szkoleń. 
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