
UCHWAŁA NR VII/50/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kłodzku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 920), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 
bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi wraz z pouczeniem o treści art. 239 Kpa zostało 
zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały, polegające na przesłaniu jej wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej, zgodnie 
z art. 237 §3 Kpa, powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęła skarga z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Kłodzku. Skarga została przekazana pismem Starosty Kłodzkiego z dnia 31 maja 2021 roku, na
podstawie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Przewodniczący Rady Powiatu, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania
skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na mocy §52 Statutu Powiatu Kłodzkiego-
uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku), podczas posiedzenia w dniu
21 czerwca 2021 roku dokonała analizy i przeprowadziła czynności wyjaśniające w zakresie przedmiotowej
skargi. W posiedzeniu komisji strona skarżąca nie uczestniczyła, pomimo zawiadomienia. W posiedzeniu
komisji uczestniczył Pan Krzysztof Bolisęga- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, który udzielił
dodatkowych wyjaśnień.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z całością dokumentacji- skargą, pisemnymi
wyjaśnieniami do skargi oraz informacjami przekazanymi podczas posiedzenia, na podstawie
§52 pkt. 3) Statutu Powiatu Kłodzkiego jednogłośnie- 5 głosami za przyjęła wniosek, aby skargę uznać za
bezzasadną.

Uzasadnienie :

Rada Powiatu Kłodzkiego, na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), właściwa jest do rozpatrywania skarg
dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 Kpa.

Rada Powiatu Kłodzkiego, badając zasadność skargi, odniosła się do zarzutów będących w jej kompetencji,
a zasadnicze znaczenie miała treść skargi. Zgodnie z art. 227 Kpa- „przedmiotem skargi może być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw”.

Skarga została złożona na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie sposobu
rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Podmiot skarżący zarzucił dyrektorowi:

1) nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

2) naruszenie praworządności i równości w dostępnie do środków publicznych.

Skarżący zwracają uwagę, że odmowa dofinansowania do szkoleń z KFS jest naruszeniem obowiązujących
kryteriów rozpatrzenia wniosku, które są wymienione w §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku. Natomiast negatywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku, a przyjęcie
do dofinansowania innych wniosków pracodawców, jest według skarżących naruszeniem art. 32 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, który to odnosi się do równości wobec prawa.

W zakresie zarzutów przekazane zostały stosowne, obszerne wyjaśnienia, poparte dokumentacją w sprawie
procedury rozpatrzenia rzeczonego wniosku.

Odnośnie zarzutu dotyczącego nienależytego wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich
pracowników Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w wyjaśnieniach przedstawił szczegółowy opis
podejmowanych czynności od momentu opublikowania przez PUP w Kłodzku w dniu 1 marca 2021 roku na
stronie internetowej  www.klodzko.praca.gov.pl   ogłoszenia o I naborze wniosków pracodawców o przyznanie
środków z KFS, poprzez wpływ wniosku strony skarżącej nr C/RI/5580/119.2021 wraz z załącznikami w dniu
17 marca 2021 roku do urzędu, aż po całościową, szczegółową analizę formalną i merytoryczną wniosku,
odnoszącą się do potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego dla wytypowanych pracowników i pracodawców,
na podstawie 10 kart zgłoszonych uczestników (8 pracowników i 2 pracodawców).

Etap oceny merytorycznej wniosku wykazał nieprawidłowości oraz brak ładu logicznego przy jego
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wypełnianiu, co spowodowało naruszenie zasad naboru ujętych w ogłoszeniu w części II- składanie
i rozpatrywanie wniosków, w punkcie zatytułowanym: w jakiej formie należy złożyć wniosek, w ppkt 1, który
stanowi: "Wniosek należy złożyć w formie papierowej na druku zamieszczonym na stronie internetowej. Nie
należy go modyfikować. Należy zachować układ wniosku i oryginalną numerację stron." Zgodnie
z przedstawionymi wyjaśnieniami pisemnymi, popartymi dokumentacją w sprawie, wniosek złożony przez
stronę skarżącą został zmodyfikowany, bez porozumienia z urzędem pracy, poprzez dopisanie swoich
informacji (dodanie własnego tekstu na oryginalnym druku wniosku poza wyznaczonymi polami do
uzupełnienia), zmianę numeracji wszystkich stron.

Przy kwalifikowaniu wniosku do dofinansowania Powiatowy Urząd Pracy brał pod uwagę kryteria oceny
wniosku wymienione w §6 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z KFS. Jednak określenie
wagi poszczególnych elementów (kryteriów) oceny wniosku pozostawia się urzędowi, jak i to, że szczególną
uwagę zwraca się na uzasadnienie konieczności odbycia konkretnej formy kształcenia ustawicznego
i wykazaną w nim zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz udokumentowanie jakości usługi finansowej ze
środków KFS- na co wskazują "Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy. KFS w roku 2021".

W odniesieniu do szkolenia "Sprzedaż usług hotelowych przez recepcję" pracodawca zakwalifikował pięciu
uczestników z priorytetu 3, tj. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych- bez zmiany w stosunku do lat poprzednich, podając przy każdym
z nich sześciocyfrowy kod zawodu deficytowego 422401, tj. recepcjonista hotelowy. Opis recepcjonisty
hotelowego o wskazanym kodzie nie precyzuje w swojej syntezie prowadzenia przez recepcjonistę
bezpośredniej sprzedaży usług hotelowych, a jedynie odnosi się do obsługi gości hotelowych w recepcji oraz
na terenie hotelu, co z kolei strona skarżąca argumentuje załączając do skargi wydruk z opisem zawodu
recepcjonisty o kodzie 422602, który to kod nie jest przedmiotem złożonego wniosku, a według klasyfikacji
zawodów i specjalności wpisany kod wskazuje na recepcjonistę (z wyłączeniem hotelowych), co stanowi
zasadnicza różnicę między np. recepcjonistą firmy czy instytucji.

Ponadto w świetle opisów pracodawcy, zgłaszanych do szkolenia stanowisk pracy ujętych we wniosku
wynika, że osoby posiadają już wnioskowany rodzaj kwalifikacji poparty stażem pracy. W zakresie pięciu
zgłoszonych pracowników do odbycia szkolenia "Sprzedaż usług hotelowych przez recepcję" pracodawca
w części IV wniosku w ppkt 7.1.- w zakresie wykonywanych przez pracownika zadań zawodowych na obecnie
zajmowanym stanowisku pracy wykazywał, że uczestnik oprócz innych przypisanych zadań, zajmuje się
również sprzedażą usług w tym m.in. przyjmowaniem rezerwacji, prowadzeniem rachunków związanych
z pobytem, przygotowywaniem ofert, pakietów pobytowych oraz akcji promocyjnych. Po szkoleniach
wskazani pracownicy nie nabyliby nowych kompetencji, względem już posiadanych. Ponadto, na podstawie
opisu stanowiska nie można należycie ustalić, która z pełnionych funkcji przez danego pracownika jest
wiodąca (przykład- kierownik sali, czy recepcjonista). Nadto pracodawca w pkt 2 ppkt 1 części IV wniosku
nie przewidywał żadnych zmian w zawartych umowach z pracownikami, a jedynie wskazywał na rozszerzenie
obowiązków zawodowych wobec uczestników szkolenia. Wnioskodawca wypełnił również szablonowo
informacje o dotychczasowych umiejętnościach i zdobytym, w okresie zatrudnienia, doświadczeniu
zawodowym danego uczestnika, co było jego obowiązkiem przy sporządzaniu uzasadnienia potrzeby
szkolenia, aby podejść indywidualnie do każdego ze zgłoszonych uczestników.

Biorąc więc pod uwagę posiadane doświadczenie uczestników zgłoszonych do tego szkolenia oraz
zagadnienia wynikające z programu można zauważyć, że szkolenie było nieuzasadnione, ponieważ
nie podnosiło kwalifikacji pracowników, a powielało zadania wykonywane w codziennej pracy. Nie
powodowało nabycia nowych kompetencji, ani umiejętności względem już posiadanych przez pracowników,
a jedynie miało rozwijać ich indywidualne cechy takie jak: m.in. komunikacja interpersonalna, asertywność,
motywacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, czy negocjacja cen.

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje, rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności, wymaganych
do realizacji składowych zadań zawodowych, nabywanych podczas szkolenia i w żaden sposób nie mogą być
tożsame z tymi, które wynikają z obecnego zakresu czynności.

Podobnie sytuacja miała miejsce w odniesieniu do szkolenia "Kuchnia wegańska- bogactwo i różnorodność
kuchni roślinnej bez rezygnowania z ulubionych smaków". Analogicznie do uczestników szkolenia „Sprzedaż
usług hotelowych przez recepcję”, zweryfikowano uczestników szkolenia „Kuchnia wegańska …”, poddając
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szczegółowej analizie uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przy uwzględnieniu obecnych
lub przyszłych planów, względem osoby objętej kształceniem ustawicznym, tj. pkt 7 część IV wniosku.
Pracodawca zakwalifikował uczestników z priorytetu 3, tj. wsparcie kształcenia ustawicznego
w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - bez zmian w stosunku
do lat poprzednich, podając przy każdym z nich sześciocyfrowy kod zawodu deficytowego 512001, tj. kucharz.
Do przedmiotowego szkolenia „Kuchnia wegańska - bogactwo i różnorodność kuchni roślinnej bez
rezygnowania z ulubionych smaków”, wnioskodawca zgłosił trzech pracowników oraz dwóch pracodawców.
Analizując opis stanowisk wykonywanych przez pracodawcę/ pracowników zadań zawodowych na obecnie
zajmowanych stanowiskach pracy można stwierdzić, iż wykazywane było, że uczestnicy oprócz innych
przypisanych zadań zajmują się również m.in. przyrządzaniem różnego typu potraw i deserów, również
wegańskich, serwowanych gościom obiektu. W związku z powyższym pracodawca/pracownicy posiadali
w tym zakresie umiejętności i doświadczenie, nie nabywali nowych kompetencji, względem już posiadanych
i opisanych w części IV pkt 7.1. wniosku. Po analizie wniosków można stwierdzić, że biorąc pod uwagę
posiadane doświadczenie uczestników wskazanych do tego szkolenia oraz zagadnienia wynikające z programu
szkolenie było nieuzasadnione, ponieważ nie podnosiło kwalifikacji pracowników, a powielało zadania
wykonywane w ich codziennej pracy. Poza tym ww. pracodawcy - wspólnicy spółki cywilnej, którzy zgodnie
ze złożonym wnioskiem wykonują również obowiązki na stanowisku kucharza w prowadzonej spółce,
dodatkowo są właścicielami firm z branży budowlanej i kosmetycznej. Nie jest zatem wiadomym/
oczywistym, które stanowisko i w jakiej firmie jest wiodące: kucharz w spółce cywilnej i zarazem pracodawca,
czy właściciel prywatnej firmy, a w związku z tym, które ze stanowisk faktycznie przeważa w dziennym
wymiarze czasu pracy. Ma to znaczenie z punktu widzenia prawa, biorąc pod uwagę rozpatrywane kryteria
oceny wniosku zawarte w § 6 ust. 5 Rozporządzenia, o które to urząd pracy oparł ocenę przedmiotowego
wniosku. Ponadto pracodawca w pkt 2 ppkt 1 części IV wniosku nie przewidywał żadnych zmian w zawartych
umowach z pracownikami (od nr 6 do nr 8), a jedynie wskazywał na rozszerzenie obowiązków zawodowych
wobec uczestników szkolenia, nie precyzując ich dalej w tym zakresie w pkt 7, konsekwentnie powielając te
same treści zawarte przy każdym z opisanych pracowników. Względem siebie pracodawcy wskazywali na
uzyskanie niezbędnych uprawnień, wiedzy i umiejętności, z których bezpośrednio będą korzystali w ramach
realizowanych zadań, bądź prowadzonego nadzoru, nie odnosząc się do nich również w tym zakresie w dalszej
części wniosku, tj. w pkt 7, podobnie powielając te same treści, co przy pracownikach. Podpunkt 7.1 i 7.2
wnioskodawca wypełnił również szablonowo, nie poddając analizie dotychczasowych umiejętności
i zdobytego w okresie zatrudnienia doświadczenia zawodowego danego uczestnika, w tym posiadanego już
doświadczenia w przygotowywaniu kuchni wegańskiej, co wynika bezpośrednio z zakresów czynności
opisanych we wniosku. Natomiast wnioskodawca zobowiązany był przy sporządzaniu uzasadnienia potrzeby
szkolenia, podejść indywidualnie do każdego ze zgłoszonych uczestników.

Analizie poddano również program przedmiotowego szkolenia dołączony do wniosku. Celem szkolenia było
zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zalet i zasad stosowania kuchni wegańskiej, składników wegańskich
i metod ich komponowania, przepisów na dania i desery kuchni wegańskiej. Jednak biorąc pod uwagę
posiadane doświadczenie uczestników wskazanych do tego szkolenia oraz zagadnienia wynikające z programu
zauważono, że szkolenie było nieuzasadnione, ponieważ nie podnosiło kwalifikacji pracowników, a powielało
zadania wykonywane w ich codziennej pracy. Przedmiotowe szkolenia nie powodowało więc nabycia nowych
kompetencji, ani umiejętności względem już posiadanych przez pracowników i opisanych w części IV pkt 7.1.
wniosku.

Zgodnie z założeniami Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wskazana forma kształcenia powinna
prowadzić do podniesienia kwalifikacji lub umiejętności. W tym konkretnym przypadku dla osób zajmujących
stanowiska przypisane do kuchni taka przesłanka nie zachodziła. Dla takich doświadczonych kucharzy, którzy
zgodnie z opisem pracodawcy wykonywali już obowiązki polegające na przyrządzaniu różnego typu potraw
i deserów, również wegańskich, przedmiotowe szkolenie nie stanowiło poniesienia kwalifikacji, czy
kompetencji, a jedynie -jak wskazuje program- „zdobycie wiedzy z zakresu przepisów na dania i desery kuchni
wegańskiej”, których w obecnym czasie w dobie internetu można znaleźć bardzo dużo, łącznie z prezentacjami
w postaci krótkich filmów, w tym tzw. live prezentowane na żywo.

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych
efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych,
pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Jeśli więc pracownicy posiadają już
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kwalifikacje umożliwiające samodzielne wykonywanie pracy, a w programie szkolenia nie pojawiają się nowe
elementy oznacza to, że szkolenie nie ma efektu, zatem nosi znamiona szkolenia „miękkiego”. Przyjęte
sformułowanie Priorytetu 3 pozwalają na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności
ogólno-zawodowych (w tym tzw. „kompetencji miękkich”), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy
w zawodzie deficytowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi,
a tzw. „miękkimi” nie jest jednoznaczna.

W każdym przypadku kluczową rolę odgrywa uzasadnienie odbycia szkolenia i na tej podstawie PUP
podejmuje decyzję, co do przyznania dofinansowania. Zdarza się również, że wnioskodawcy wypełniają
wniosek szablonowo, nie zwracając uwagi na specyfikę zatrudnienia poszczególnych pracowników, w tym
zajmowanego stanowiska pracy oraz posiadanego już doświadczenia zawodowego, uogólniając uzasadnienie
potrzeby kształcenia ustawicznego. Takie działania wnioskodawców w świetle cytowanych wyżej przepisów
prawa, wpływają na brak możliwości przyznania oceny pozytywnej wnioskowi po weryfikacji jego treści, co
w tym konkretnym przypadku miało miejsce.

Wnioskodawca uzasadniając potrzebę szkolenia, zobowiązany jest do indywidualnego podejścia do każdego
ze wskazanych pracowników, co w przedmiotowym wniosku nie zostało dochowane z należytą starannością.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że środki KFS są środkami publicznymi, a co za tym idzie, trzeba
nimi dysponować z należytą rozwagą i dbałością, przestrzegając ustalonych standardów i ładu finansów
publicznych.

Biorąc też pod uwagę, że podstawowe znaczenie w gospodarowaniu środkami publicznymi mają zasady
celowego, racjonalnego i oszczędnego ich wydatkowania, to brak tych przesłanek w ocenie urzędu wpłynęło na
niezakwalifikowanie ww. szkoleń do finansowania ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

Jednakowe uzasadnienia przy każdym stanowisku wskazujące, że pracownikom brak jest kompetencji
w obszarze skutecznej sprzedaży oferowanych przez podmiot usług oraz że nie brali oni udziału
w specjalistycznych kursach z tego zakresu (recepcjoniści), czy brak kompetencji pracownikom, aby
przygotowywać dania i desery kuchni wegańskiej oraz że nie brali oni udziału w specjalistycznych kursach
z tego zakresu (kucharze), nie mogło być ani przekonywujące, ani determinujące do podjęcia innej decyzji niż
odmowna.

Ponad połowa ze zgłoszonych pracowników posiada już wieloletnie doświadczenie zawodowe na
zajmowanych stanowiskach, a są to dane tylko z ostatniego miejsca pracy, jak również w swojej codziennej
pracy wykonują oni większość zadań ujętych w programie szkoleń, co wyklucza skierowanie ich na
wnioskowane szkolenia.

W odniesieniu do zarzutu naruszenie praworządności i równości w dostępnie do środków publicznych
należy przytoczyć artykuł 32 Konstytucji RP ust. 1, który stanowi, że: „Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, a w ust. 2 - „Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Zasada art. 32 Konstytucji RP nie odnosi się tylko do pozytywnie zakończonych rozstrzygnięć, ale również
do równego traktowania wszystkich wnioskodawców, uwzględniając przy ocenie wniosków wszystkie przepisy
prawa, tj. ustawy, rozporządzenia, a także zarządzenia i procedury obowiązujące w tym zakresie.

Niekorzystna dla skarżącego decyzja nie oznacza naruszenia prawa i nierównego traktowania przez PUP
w Kłodzku, bowiem prawo do równego traktowania zawierać może zarówno ocenę negatywną, jak
i pozytywną, w zależności od sprawy. W tym konkretnym przypadku zależało to od prawidłowego wypełnienia
przez podmiot treści wniosku o  przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na
finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

W tym miejscu należy odwołać się do statystyki, której dane wskazują ile wniosków zostało rozpatrzonych
pozytywnie, negatywnie oraz ile zostało odrzuconych. W pierwszym w tym roku ogłoszonym
i przeprowadzonym naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS, w ramach limitu
podstawowego ustalonego na 2021r., do PUP w Kłodzku wpłynęło łącznie 144 wnioski, na łączną kwotę
1.742.904,00zł. Przedmiotowe wnioski zostały poddane ocenie formalnej, po której to zgodnie z zapisami
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Rozporządzenia MPiPS w sprawie przyznawania środków z KFS, odrzucono 15 wniosków. Ocenie
merytorycznej poddano więc pozostałe 129 wniosków, z czego 53 rozpatrzono negatywnie, a 76 pozytywnie.
W związku z powyższym ustalony i przyznany limit środków z KFS nie został w pełni wyczerpany, właśnie
z uwagi na przestrzeganie zasad prawa obowiązujących w tym obszarze. Środki przyznane przez Ministra na
2021 rok nie zostały wydatkowane w całości, a ich rozdysponowanie nie było przyczyną i nie miało żadnego
wpływu na negatywną odpowiedź

do wnioskodawcy.

Wnioski pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane są w PUP w Kłodzku
od 2015 roku. W ostatnich latach wpływa ponad 100 wniosków rocznie. Każdy z nich rozpatrywany jest
indywidualnie, ze szczególną uwagą i dbałością oraz poddawany dokładnej analizie, zarówno jeśli chodzi
o opisy stanowisk, których dokonują pracodawcy, ujętych potrzeb, a także programy szkoleń od organizatorów
wskazanych we wnioskach. Na negatywną ocenę wniosku istotny wpływ ma sposób jego wypełnienia, tj. brak
odpowiedniego uzasadnienia dla wnioskowanego rodzaju szkolenia oraz indywidualnego podejścia do każdego
ze zgłaszanych stanowisk, co dokładnie zostało wskazane w części dotyczącej opisywanych stanowisk pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy ze swojego założenia ma na celu podniesienie kwalifikacji
i dostosowanie ich do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Jeśli zatem program
szkolenia powiela już wykonywane czynności i nie przyczynia się w sposób wyraźny (istotny) do zmiany
lub podniesienia kwalifikacji, na co wskazuje wspomniane już kluczowe we wniosku uzasadnienie
odbycia szkolenia, to takie szkolenie jest niezgodne z założeniami KFS.

Nawet jeśli kwestia dotyczy identycznych stanowisk pracy nie oznacza to, że ocena merytoryczna będzie
jednakowa dla każdego wniosku. Jeszcze raz należy podkreślić, że wnioskodawca uzasadniając potrzebę
szkolenia zobowiązany jest do indywidualnego podejścia względem każdego ze wskazanych uczestników,
wobec czego wspomniane wyżej uzasadnienie nie może być jednakowe i wypełniane szablonowo dla
wszystkich stanowisk, co w tym przypadku miało miejsce.

W związku z powyższym zarzuty pracodawcy dot. łamania art. 32 Konstytucji, czy ograniczenia dostępu do
środków publicznych, jak również i te mówiące, że cyt.: „Środki publiczne to nie są środki prywatne, które
mogą być przydzielane w sposób uznaniowy”, są dla urzędu wysoce krzywdzące i nieuzasadnione.

Stwierdza się, że zarzuty skargi nie znalazły potwierdzenia w przekazanych wyjaśnieniach dotyczących
stanu faktycznego i prawnego.

W związku z powyższą opinią przedkłada się niniejszy projekt uchwały, uznający skargę jako bezzasadną.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §3
w związku z art. 238 §1 Kpa. Stosownie do art. 239 Kpa Rada Powiatu Kłodzkiego informuje, że „w
przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -
bez zawiadamiania skarżącego”.

  

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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