
 Pana G            E. B          z dnia 18 listopada 2008r. 

   na Dyrektora Powiatowego Urzw sprawie rozpatrzenia skargi Pana G            E. B

                                                        
Uchwała nr XXXVI/762/09 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 26 stycznia  2009r. 
 

 
ędu 

Pracy w Katowicach. 
 
 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. 3 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 na 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z odmową przyjmowania 
wniosków, wydawania zaświadczeń, wypłaty zasiłków szkoleniowych oraz tolerowaniem 
aroganckiego zachowania pracowników.  

 
§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarŜącego                    

o sposobie załatwienia skargi.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



Pan G         E. B        osobi

n G          E. B       za

e Pan G        E. B         przy okienku kasowym 

 dniu 18 listopada 2008r. Pan G         E. B        zgłos

B        zło   Pismem z dnia 18 listopada 2008r. Pan G          E. 

Uzasadnienie 
    

Ŝył skargę na Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. W skardze podniósł, iŜ Dyrektor PUP odmawia 
przyjmowania jakichkolwiek jego wniosków, wydawania zaświadczeń, wypłaty zasiłków 
szkoleniowych, a takŜe toleruje aroganckie zachowanie pracowników wobec jego osoby.  

  W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie ustalono, iŜ 
w ił się do Powiatowego Urzędu Pracy                     
w Katowicach. W pokoju nr 8 poinformował, Ŝe pracownik kasy odmówił mu wypłaty naleŜnego 
dodatku szkoleniowego za okres odbywania szkolenia pn. „Promocja i sprzedaŜ przez Internet                
z modułem obsługi klienta, fakturowania i podstaw negocjacji”. W wyniku przeprowadzonych 
czynności ustalono, iŜ skarŜący nie zgłosił się na stanowisko ds. osób niepełnosprawnych celem 
uzyskania informacji o kolejnym terminie wypłaty dodatku szkoleniowego i pisemnego 
potwierdzenia ww. terminu. Potwierdzenie własnoręcznym podpisem terminu zgłoszenia jest 
warunkiem wydania przez pracownika dyspozycji do kasy o wypłatę dodatku szkoleniowego.              
W związku z powyŜszym Kierownik Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń przeszedł 
osobiście ze skarŜącym do pracownika na stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych celem 
dopełnienia wszystkich formalności. SkarŜący został tam poinformowany o kolejnym terminie 
wypłaty dodatku szkoleniowego i otrzymał kartkę do kasy, którą podarł. Pracownik na stanowisku 
ds. obsługi osób niepełnosprawnych wypisał więc kolejną kartkę do kasy i na tej podstawie 
skarŜący pobrał dodatek szkoleniowy, co potwierdził własnoręcznym podpisem na liście wypłat.  

  NaleŜy podkreślić, iŜ na podstawie dowodu osobistego oraz kartki potwierdzającej, Ŝe osoba 
stawiła się na stanowisku i uzyskała informację o kolejnym terminie wypłaty moŜna odebrać                  
w kasie dodatek szkoleniowy.  
 W tym miejscu zauwaŜyć naleŜy, e Pan G        E. B         przy okienku kasowym 
zachowywał się wulgarnie i agresywnie. Pod adresem pracownika kasy uŜywał wyzwisk oraz 
obraźliwych i ubliŜających słów, dlatego teŜ została na prośbę pracownika wezwana policja przez 
ochronę urzędu pracy. Jak ponadto ustalono pomimo takiego zachowania skarŜącego Ŝaden                    
z  pracowników nie zachowywał się w stosunku do niego w sposób arogancki. 
  W sprawie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzić natomiast naleŜy, iŜ w dniu                    
17 listopada 2008r. w godzinach rannych skarŜący zgłosił się po jedno zaświadczenie, które zostało 
zaraz wydane. Na zaświadczeniu pracownik potwierdził status osoby poszukującej pracy oraz fakt, 
Ŝe skarŜący jest uprawniony do dodatku szkoleniowego ze środków PFRON. Potwierdzona została 
równieŜ wysokość dodatku szkoleniowego oraz termin jego wypłaty. Pa Ŝądał 
jeszcze 33 zaświadczeń. Zadeklarował się, Ŝe odbierze zaświadczenia w tym samym dniu ok. godz. 
14.00, jednak nie zgłosił się po ich odbiór, mimo Ŝe były przygotowane. W dniu 18 listopada 2008r. 

ście odebrał przygotowane dzień wcześniej 33 zaświadczenia. Fakt 
sporządzenia ww. zaświadczeń odnotowany został w spisach spraw oraz w systemie 
komputerowym urzędu pracy, jak równieŜ zachowane są kopie tych zaświadczeń. 

Ponadto na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono, iŜ wezwani w dniu                         
18 listopada 2008r. funkcjonariusze Policji z VII KP potwierdzili agresywne zachowanie 
skarŜącego i uŜywanie przez niego wulgarnych słów pod adresem pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy. W związku z powyŜszym Komisariat Policji na podstawie przeprowadzonych 
czynności wyjaśniających w dniu 1 grudnia 2008r. skierował wniosek o ukaranie skarŜącego do 
Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie uŜywania nieprzyzwoitych słów w miejscu 
publicznym, czego potwierdzeniem jest pismo Komendanta Komisariatu Policji VII w Katowicach 
z dnia 1 grudnia 2008r.  L. dz. K-VII-6865/08 RCW-806/08. 

Mając powyŜsze na uwadze stwierdzić naleŜy, iŜ zarzuty podniesione w skardze są 
nieuzasadnione.   

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 


