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Uzasadnienie
    

I.  W  dniu  25  lutego  2010  r.  Pan  Przemysław  Golisowicz  złożył  skargę  

na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w zakresie długich kolejek, które

występują  w terminach wyznaczonych dla  bezrobotnych.  W opinii  Radcy prawnego jest  

to skarga na działalność  kierownika jednostki, czyli Dyrektora Pana Mariana Mielczarka,  

a organem właściwym do jej rozpatrzenia, zgodnie z art. 229 pkt. 4 Kodeksu postępowania

administracyjnego, jest Rada Powiatu w Gryfinie. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu

08  kwietnia  2010  r.  skarżący  Pan  Przemysław  Golisowicz  potwierdził  swoje  

w/w  zastrzeżenia,  co  do  organizacji  pracy  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy.  Stwierdził,  

że  w urzędzie  brakuje  jakichkolwiek  działań  polegających  na  usprawnieniu  obsługi  osób

bezrobotnych.  Wszyscy  bezrobotni  mający  jedynie  złożyć  podpis  na  wymaganych

formularzach wzywani są w tym samym terminie. Powoduje to powstawanie długich kolejek 

i  oczekiwanie  nawet  do dwóch godzin w niekomfortowych warunkach.  Podpis  przyjmuje

pracownik,  podczas  gdy  kilku  pracowników  urzędu,  zdaniem  skarżącego,  nic  nie  robi  

i  mogłoby  przyjąć  na  siebie  to  zadanie.  Dyrektor  nie  wykorzystuje  swoich  uprawnień  

do  regulacji  organizacji  pracy.  Następnie  Dyrektor  PUP w Gryfinie  złożył  wyjaśnienia,  

w których potwierdził występowanie dużych kolejek i zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z ich

występowania  na  początku  i  końcu  miesiąca.  Komisja  uznała  odpowiedzi  Dyrektora  

za  niewystarczające  i  złożyła  zapytanie  czy  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  była

przeprowadzona  kontrola  w zakresie  organizacji  pracy.  W odpowiedzi  Starosta  Gryfiński

poinformował,  iż  kontrola  w  tym  zakresie  została  przeprowadzona  przez  pracowników

Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  Głównego  Specjalistę  d/s  kontroli  oraz  Naczelnika

Wydziału  Organizacji  i  Informacji  w  dniu  18  marca  2010  r.  Komisja  poprosiła  

o udostępnienie jej w/w protokołu. 

Kolejne  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej  odbyło  się  4  maja  2010  r.  W posiedzeniu

uczestniczyli Dyrektor Pan Marian Mielczarek i jego zastępczynie Pani Bogusława Florek  

i Pani Teresa Klisowska. Dyrektor poinformował o podjętych czynnościach organizacyjnych

–  mianowicie,  odstąpiono  od  wezwań  bezrobotnych  na  tzw.  terminy  jak  również  osoby



odbywające staż w danym zakładzie pracy nie będą musiały zgłaszać  się  osobiście, jedna  

z  nich  będzie  przynosiła  listę  obecności.  Kolejną  propozycją  jest  stworzenie  punktów

doradczych w gminach. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Komisja  Rewizyjna  uznaje  przedmiotową  skargę  

na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pana Mariana Mielczarka za zasadną,  

a podjęte przez niego działania za spóźnione. W ocenie Komisji Rewizyjnej istnienie kolejek,

długiego czasu oczekiwania na obsługę, złej organizacji pracy i złego rozplanowania pracy 

na poszczególnych stanowiskach miało niestety miejsce.
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