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 Gorzów Wlkp., dnia 9 listopada 2016 r. 

 

PS-III.862.17.2016.SSob 

 

Pani 

Sabina Marciniak 

Dyrektor  

Powiatowego Urzędu Pracy  

  w Krośnie Odrzańskim 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn zm.) zespół kontrolny właściwego 

do spraw pracy wydziału urzędu wojewódzkiego w składzie: 

1. Sylwia Sobieraj – Starszy Inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (przewodniczący 

zespołu) posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia 

kontroli nr 186-1/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 

2. Marta Krompaszczyk – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli Nr 186-2/2016  

z dnia 31 sierpnia 2016r. 

przeprowadził w okresie od dnia 14 września 2016 r. do 13 października 2016 r. kontrolę 

problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Piastów 9  

w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń  

z tytułu bezrobocia. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  

i została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego Rocznym 

Planem Kontroli na rok 2016. Czynności kontrole zostały przeprowadzone w oparciu  

o następujące przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.). 

Kierownictwo Urzędu: 

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. funkcję Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy pełniła: 

 w okresie od 8 października 2013r. do 7 kwietnia 2015r. - Pani Ewa Kęsek, posiadająca 

upoważnienie Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. m.in.  

do realizowania zadań z zakresu objętego kontrolą, tj. do wydawania decyzji, 

postanowień oraz zaświadczeń w zakresie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a-d ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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 od 8 kwietnia 2015r. do nadal – Pani Sabina Marciniak, posiadająca upoważnienie 

Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 września 2015r. (wcześniejsze z 8 kwietnia 2015r.) 

m.in. do realizowania zadań z zakresu objętego kontrolą tj. do wydawania decyzji, 

postanowień oraz zaświadczeń w zakresie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a-d ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Ponadto funkcję kierowniczą w kontrolowanej jednostce sprawuje Pan Ireneusz Wróbel – 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim, pełniący w/w funkcję 

od dnia 18 maja 2015r., posiadający upoważnienie Starosty Krośnieńskiego z dnia  

16 października 2015r. (wcześniejsze z 22 maja 2015r.) m.in. do realizowania zadań z zakresu 

objętego kontrolą. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie Statutu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim nadanego Uchwałą Nr XXX/254/2006 Rady Powiatu 

Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Krośnie Odrzańskim. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim jest jednostką 

organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu 

Krośnieńskiego. Siedzibą Urzędu jest Krosno Odrzańskie, a terenem jego działania jest Powiat 

Krośnieński. PUP Krosno Odrzańskie posiada filię, której siedzibą jest miasto Gubin. W okresie 

objętym kontrolą w PUP Krosno Odrzańskie obowiązywał Regulamin Organizacyjny 

wprowadzony Uchwałą Nr 314/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 października 

2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w 

Krośnie Odrzańskim (zmieniony uchwałą Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 

3 grudnia 2013r.), która utraciła swoją moc na podstawie Uchwały  

Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim.  

Natomiast w czasie wykonywania czynności kontrolnych, tj. w okresie od 14 września  

do 13 października br. w PUP Krosno Odrzańskie obowiązywał Regulamin Organizacyjny 

wprowadzony Uchwałą Nr 273/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 maja 2016r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  

w Krośnie Odrzańskim, na podstawie której moc traciła Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu 

Krośnieńskiego z dnia 31 marca 2015r. 

Ze wskazanych powyżej Regulaminów Organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy  

w Krośnie Odrzańskim wynika, że rozpatrywanie spraw w pierwszej instancji, weryfikacja 

odwołań od decyzji w kontekście zastosowania trybu samokontroli, jak i również wydawanie 

decyzji administracyjnych na podstawie i w granicach upoważnienia Starosty realizowane jest 

w Dziale Ewidencji i Świadczeń (dotyczy to również objętych niniejszą kontrolą decyzji 

wydawanych na podstawie art. 132 Kpa oraz postępowań wznowieniowych realizowanych  

na podstawie art. 145 Kpa). 

Z informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę wynika, że na dzień 31.12.2015r.  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim zatrudnionych było łącznie 55 osób 

spośród których 6 osób (w tym Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora) posiadało upoważnienia 

Starosty Krośnieńskiego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń  

z tytułu bezrobocia. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie decyzje poddane 

kontroli były wydawane przez upoważnione do tego osoby. W zakresie danych dotyczących 



3 
 

bezrobocia ustalono, że na dzień 31.12.2015r. ogólna liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim wyniosła 2.933,  

w tym 2.411 bez prawa do zasiłku i 522 z prawem do zasiłku. 

 

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta 

Przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim kontrola 

dotyczyła prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń  

z tytułu bezrobocia, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych na podstawie  

art. 132 Kpa, tj. decyzji uchylających lub zmieniających decyzje własne organu, jak również  

w przedmiocie weryfikacji decyzji ostatecznych. Zespół kontrolny poddał analizie 100 % 

dokumentacji z zakresu wydawania decyzji na podstawie art. 132 Kpa i 50% decyzji wydanych 

w trybie wznowieniowym. W zakresie ogólnym ustalono, że w roku 2015 Starosta Krośnieński 

wydał łącznie 13.890 decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń  

z tytułu bezrobocia. W stosunku do wydanych decyzji wniesiono 17 odwołań, z czego  

8 zostało uwzględnionych we własnym zakresie.  

 

I. Ocena realizacji zadań w przedmiocie prawidłowości wydawania decyzji 

administracyjnych na podstawie art. 132 Kpa. 

Przepisy art. 132 i art. 133 Kpa istnieją we wzajemnej zależności. Oznacza to  

w istocie, że organ I instancji może bez przekazywania akt organowi odwoławczemu 

uwzględnić w całości odwołanie i wydać decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną 

decyzję, jednak na dokonanie autoweryfikacji ma jedynie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. 

W tym terminie organ I instancji musi więc albo dokonać zmiany wydanej przez siebie decyzji, 

albo przesłać odwołanie razem z aktami sprawy do organu wyższego stopnia. Przepis art. 132 

Kpa daje organowi I instancji uprawnienie do „samokontroli” decyzji, ale tylko  

w przypadku spełnienia przesłanek określonych w § 1 i § 2 tego przepisu i pod warunkiem 

dochowania terminu określonego w art. 133 Kpa.  

Analiza przedłożonej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji w przedmiocie 

uwzględniania odwołań we własnym zakresie wykazała nieprawidłowości w poniżej 

wskazanych decyzjach wydanych w roku 2015 na podstawie art. 132 Kpa: 

 

1. Forma rozstrzygnięcia decyzji wydawanych w trybie samokontroli. 

Przepis wynikający z art. 132 § 1 Kpa stanowi, że uznając zasadność odwołania organ wyda 

nową decyzję w której uchyli lub zmieni uprzednio wydaną decyzję. Niemniej jednak  

w szeroko ugruntowanym orzecznictwie sądowym kwestionuje się możliwość wydania 

rozstrzygnięcia ograniczającego się wyłącznie do uchylenia decyzji od której osoba 

uprawniona złożyła odwołanie, bowiem takie rozstrzygnięcie nie załatwia sprawy 

administracyjnej. Natomiast decyzja administracyjna co do zasady powinna rozstrzygać sprawę 

lub w inny sposób kończyć sprawę w danej instancji (przykład: wyrok WSA  

w Poznaniu z dnia 13 maja 2014r. III SA/Po 1320/13 lub wyrok WSA w Gdańsku z dnia  

24 lutego 2011r. II SA/Gd 889/10). W takiej sytuacji zasadnym staje się uchylenie decyzji oraz 

jednoznaczne wskazanie w jaki sposób organ postanowił zmienić uprzednio wydaną decyzję. 

Stosując przesłankę wynikającą z art. 132 Kpa organ I instancji powinien uchylić swoją decyzję 

i orzec co do istoty sprawy zgodnie z żądaniem odwołania. 
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Natomiast 3 wydane na podstawie art. 132 Kpa decyzje w swoim rozstrzygnięciu ograniczały 

się wyłącznie do uchylenia w całości uprzednio wydanej decyzji i były to: 

- decyzja z dnia 10.06.2015r., znak: EŚ.5034.4.2015.AW uchylająca w całości decyzję Starosty 

Krośnieńskiego z dnia 22.05.2015r., nr 838/ES/05/15 o utracie przez Pana (*) statusu osoby 

bezrobotnej z dniem 15.05.2015r. na okres 120 dni; 

- decyzja z dnia 17.07.2016r., znak: EŚ.5034.6.2015.AW uchylająca w całości decyzję Starosty 

Krośnieńskiego z dnia 17.06.2015r., nr 571/JB2/06/15 o utracie przez Panią (*) statusu osoby 

bezrobotnej z dniem 08.06.2015r. na okres 120 dni; 

- decyzja z dnia 02.09.2015r., znak: EŚ.5034.8.2015.AW uchylająca w całości decyzję Starosty 

Krośnieńskiego z dnia 18.08.2015r., nr 582/JB2/08/15 o utracie przez Panią (*) statusu osoby 

bezrobotnej z dniem 13.08.2015r. na okres 180 dni. 

 

2. Siedmiodniowy termin do wydania decyzji w trybie samokontroli. 

Zgodnie z art. 133 Kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest 

przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni  

od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl 

art. 132. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że na ewentualne uwzględnienie 

wniesionego odwołania we własnym zakresie i wydanie decyzji administracyjnej w trybie  

art. 132 organ I instancji ma 7 dni. Termin ten jest terminem ustawowym i zawitym,  

co oznacza, że po pierwsze - z jego upływem wygasa kompetencja organu pierwszej instancji 

do wydania decyzji na podstawie i w granicach art. 132, po drugie - czynnością, którą organ 

pierwszej instancji może skutecznie podjąć po upływie tego terminu, jest „czynność materialno-

techniczna przekazania odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu” (przykład: 

wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2012 r., II OSK 1999/10). 

Natomiast w sprawie dotyczącej Pani (*) zakończonej wydaniem decyzji administracyjnej 

z dnia 17.07.2015r., znak: EŚ.5034.6.2015.AW, organ nie dochował wskazanego terminu. 

W przedmiotowym przypadku ustalono, że Pani (*) decyzją Starosty Krośnieńskiego z dnia 

17.06.2015r., Nr 571/JB2/06/15 utraciła status osoby bezrobotnej z dniem 08.06.2015r. na okres 

120 dni. Od w/w decyzji strona w dniu 01.07.2015r. wniosła odwołanie bezpośrednio 

do Wojewody Lubuskiego. Pismem z dnia 07.07.2015r. organ II instancji przekazał 

przedmiotowe odwołanie do organu I instancji, które do PUP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło 

w dniu 09.07.2015r. Organ I instancji uwzględnił racje strony wskazane w odwołaniu i w dniu 

17.07.2015r. wydał na podstawie art. 132 Kpa decyzję znak: EŚ.5034.6.2015.AW, w której 

uchylił uprzednio wydaną decyzję Starosty Krośnieńskiego z dnia 17.06.2015r., 

nr 571/JB2/06/15 orzekającą o utracie przez Panią (*) statusu osoby bezrobotnej z dniem 

08.06.2015r. na okres 120 dni. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w opisywanym 

przypadku decyzja została wydana po upływie określonego przepisami prawa 7 dniowego 

terminu do wydania decyzji w tzw. trybie „samokontroli”.  

 

W przypadku pozostałych spraw przeprowadzonych w roku 2015 na podstawie art. 132 Kpa 

zespół kontrolny nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości. 
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II. Ocena realizacji zadań w przedmiocie prawidłowości prowadzenia postępowań  

w zakresie weryfikacji decyzji ostatecznych na podstawie art. 145 Kpa. 

W trakcie czynności kontrolnych poddano również analizie prawidłowość prowadzenia 

postępowań w zakresie weryfikacji decyzji ostatecznych na podstawie art. 145 Kpa. Jest 

to procedura administracyjna o charakterze nadzwyczajnym, w ramach której mogą być 

weryfikowane decyzje ostateczne, w stosunku do których stwierdzono występowanie 

przesłanek wynikających z art. 145 § 1 Kpa. 

Kontroli poddano 146 postępowań przeprowadzonych w roku 2015 w przedmiocie wznowienia 

decyzji ostatecznych. W trakcie czynności kontrolnych ustalano następujące nieprawidłowości 

wynikające z błędnego stosowania przepisów administracyjnych. 

 

Art. 145 § 1 Kpa stanowi, że wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie  

w stosunku do decyzji ostatecznej przy spełnieniu określonych warunków. Natomiast decyzja 

ostateczna to taka, od której nie zostało wniesione odwołanie i upłynął już termin do jego 

wniesienia. W sprawach zakończonych poniżej wskazanymi 14 decyzjami, Starosta 

Krośnieński wznowił na podstawie art. 145 Kpa postępowanie w stosunku do decyzji 

nieostatecznych, co jest niezgodne z zasadami dotyczącymi trybu nadzwyczajnego, jakim jest 

wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi.  

 

- decyzja z dnia 13.04.2015r. znak: EŚ.5030.92.2015.JB2 

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 17.03.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 26.02.2015r. nr 953/JB2/02/15 doręczonej stronie  

w dniu 03.03.2015r. Zatem przedwcześnie podjęto decyzję o wznowieniu postępowania  

w przedmiotowej sprawie, gdyż od dnia doręczenia w/w decyzji tj. 03.03.2015r. stronie  

biegł 14-dniowy termin do wniesienia odwołania, który upłynął z dniem 17.03.2015r. Dopiero  

po upływie tego terminu (mając również na uwadze fakt, że strona mogła nadać odwołanie 

drogą pocztową) Starosta Krośnieński mógł powziąć kroki mające na celu wznowienie 

postępowania na podstawie art. 145 Kpa.  

- decyzja z dnia 23.10.2015r. znak: FEŚ.5030.157/2.2015.BP 

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 16.10.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 01.10.2015r. nr 40/RR/10/15 doręczonej stronie  

w dniu 05.10.2015r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął dopiero z dniem 

19.10.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 

- decyzja z dnia 18.12.2015r. znak: FEŚ.5240.179/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 14.12.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 07.12.2015r. nr 358/AP/12/15, którą strona odebrała osobiście w dniu 

07.12.2015r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął dopiero  

z dniem 21.12.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 

- decyzja z dnia 15.09.2015r. znak: FEŚ.5030.126/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 18.08.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 11.08.2015r. nr 317/RR/08/15 doręczonej stronie  

w dniu 14.08.2016r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął dopiero z dniem 

28.08.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 
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- decyzja z dnia 09.02.2015r. znak: FEŚ.5030.12/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 02.02.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 19.01.2015r., nr 612/RR/01/15 doręczonej stronie  

w dniu 21.01.2015r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął dopiero z dniem 

04.02.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 

- decyzja z dnia 07.04.2015r. znak: FEŚ.5030.38/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 13.03.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 26.02.2015r., nr 921/RR/02/15 doręczonej stronie  

w dniu 16.03.2015r. (doręczenie zastępcze). Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął 

dopiero z dniem 30.03.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 

- decyzja z dnia 22.05.2015r. znak: FEŚ.5030.78/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 12.05.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 04.05.2015r., nr 43/AC/05/15 doręczonej stronie  

w dniu 08.05.2015r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął dopiero z dniem 

22.05.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna, a organ mógł wzruszyć 

postępowanie.  

- decyzja z dnia 12.03.2015r. znak: FEŚ.5030.29/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 26.02.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 04.02.2015r., nr 162/RR/02/15 doręczonej stronie  

w dniu 23.02.2016r. (doręczenie zastępcze). Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął 

dopiero z dniem 09.03.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna,  

a organ mógł wzruszyć postępowanie.  

- decyzja z dnia 12.01.2016r. znak: FEŚ.5030.183/2.2015/2016.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 15.12.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 30.11.2015r., nr 1013/AC/11/15 doręczonej stronie  

w dniu 17.12.2015r. (doręczenie zastępcze). Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął 

dopiero z dniem 31.12.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna.  

- decyzja z dnia 18.12.2015r. znak: FEŚ.5240.181/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 14.12.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 08.12.2015r., nr 391/AP/12/15, którą strona odebrała osobiście w dniu 

08.12.2015r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął dopiero z dniem 22.12.2015r. i 

dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 

- decyzja z dnia 29.06.2015r. znak: FEŚ.5030.95/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 12.06.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 20.05.2015r., nr 752/RR/05/15, doręczonej stronie  

w dniu 08.06.2015r. (doręczenie zastępcze). Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął 

dopiero z dniem 22.06.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna,  

a organ mógł wzruszyć postępowanie.  

- decyzja z dnia 07.07.2015r. znak: FEŚ.5030.93/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 12.06.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 25.05.2016r., nr 892/AP/05/15 doręczonej stronie  

w dniu 11.06.2015r. (doręczenie zastępcze). Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął  

z dniem 25.06.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 
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- decyzja z dnia 08.01.2016r. znak: FEŚ.5030.177/2.2015.BP  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 11.12.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 01.12.2015r., nr 81/RR/12/15, którą strona odebrała osobiście w dniu 

01.12.2015r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął dopiero  

z dniem 15.12.2015r. i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna, a organ mógł 

wzruszyć postępowanie. 

- decyzja z dnia 23.07.2015r. znak: EŚ.5030.209.2015.JB2  

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 10.06.2015r. Starosta wznowił postępowanie 

w sprawie decyzji z dnia 27.05.2016r., nr 967/JB2/05/15 doręczonej stronie  

w dniu 29.05.2015r. Zatem termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 12.06.2015r.  

i dopiero po upływie tego dnia decyzja stała się ostateczna. 

 

Zespół kontrolny ustalił także, iż w przypadku 4 postępowań wznowionych przeprowadzonych 

przez PUP Krosno Odrzańskie na podstawie art. 145 Kpa, decyzje wydane w tym przedmiocie 

były wysyłane przed doręczeniem postanowienia o wszczęciu postępowania. Art. 149 Kpa 

stanowi, iż wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia, które stanowi 

podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia 

oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Zgodnie z art. 151 § 1 organ wydaje decyzję 

po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 149 § 2 Kpa. Ponadto należy mieć 

również na względzie prawdę obiektywną wynikającą z art. 7 Kpa, zgodnie z którą organy 

administracji publicznej podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia 

stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny 

interes obywateli. Biorąc to pod uwagę, organ wszczynając postępowanie powinien umożliwić 

stronie czynny udział w sprawie. Zatem zasadne wydaje się aby każdorazowo osoba w stosunku 

do której wszczęto postępowanie miała możliwość wypowiedzenia się co do zebranych przez 

organ w sprawie dowodów, a wysłanie (lub doręczenie) stronie postanowienia i decyzji w tym 

samym terminie (lub dnia następnego) uniemożliwia stronom postępowania czynne 

uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu. Po powzięciu przez stronę postępowania 

informacji o uruchomieniu postępowania wznowieniowego winna mieć ona czas na zapoznanie 

się z materiałem dowodowym i ewentualnym przedstawieniu swoich racji. Powyższych błędów 

zespół kontrolny dopatrzył się w następujących sprawach: 

- postanowienie z dnia 26.08.2015r. znak: EŚ.5030.300.2015.MR2 i decyzja z dnia 27.08.2015r. 

znak: EŚ.5030.300.2015.AW wysłane zostały w dniu 27.08.2015r. 

- postanowienie z dnia 12.10.2015r. znak: EŚ.5030.364.2015.MR2 i decyzja z dnia 13.10.2015r. 

znak: EŚ.5030.364.2015.MR2 wysłane zostały w dniu 19.10.2015r. 

- postanowienie z dnia 08.09.2015r. znak: EŚ.5030.302.2015.MR2 i decyzja z dnia 09.09.2015r. 

znak: EŚ.5030.302.2015.MR2 wysłane zostały w dniu 15.09.2015r. 

- postanowienie z dnia 01.06.2015r. znak: FEŚ.5030.91/1.2015.BP i decyzja z dnia 08.06.2015r. 

znak: FEŚ.5030.91/2.2015.BP wysłane zostały w dniu 09.06.2015r. 

 

W 4 przypadkach zespół kontrolny stwierdził uchybienia w zastosowaniu art. 105 Kpa,  

przy postępowaniu wznowieniowym. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania 

zakończone może być decyzją o umorzeniu postępowania, po wcześniejszym rozważeniu 

przesłanek. Będzie to miało miejsce np. w razie śmierci strony bądź w przypadku cofnięcia 



8 
 

przez stronę żądania wszczęcia postępowania. Nie jest natomiast dopuszczalne podjęcie decyzji 

o umorzeniu postępowania w razie, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego  

nie ustalono wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wyliczonych w art. 145 § 1, art. 145a § 1 

lub art. 145b. Art. 151 § 1 pkt 1 Kpa w sposób jednoznaczny przesądza, że w takich 

przypadkach organ może wydać jedynie decyzję odmawiającą uchylenia decyzji 

dotychczasowej. Natomiast w wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny ustalił,  

iż w czterech przypadkach Starosta Krośnieński wydał decyzje o umorzeniu postępowania  

(na podstawie art. 105 § 1 Kpa), tj. decyzja z dnia 06.10.2015r. znak: EŚ.5030.352.2015.AW; 

z dnia 24.09.2015r. znak: EŚ.5030.284.2015.AW; z dnia 13.04.2015r. znak: 

FEŚ.5030.52/2.2015.BP; z dnia 27.08.2015r. znak: EŚ.5030.268.2015.AW, gdzie powinien 

odmówić uchylenia dotychczasowej decyzji.  

Jednocześnie zespół kontrolny ustalił, że w 6 przypadkach organ nieprawidłowo formułował 

orzeczenia decyzji wydawanych w wyniku wznowienia postępowania., tzn.: 

- decyzją z dnia 09.10.2015r. znak: FEŚ.5240.151/2.2014.BP uchylono decyzję Starosty 

Krośnieńskiego z dnia 09.09.2013r., nr 952/RH/09/13 o utracie statusu osoby bezrobotnej 

z dniem 09.09.2013r. i orzeczono, iż strona nie traci statusu bezrobotnego z dniem 09.09.2013r., 

gdyż zgodnie z decyzją z dnia 25.09.2015r. nr FEŚ.5030.142/2.2015.BP odmówiono uznania z 

dniem 15.07.2013r. za osobę bezrobotną; 

- decyzją z dnia 07.10.2015r. znak: EŚ.5030.350.2015.AW uchylono decyzję  

nr 252/JB2/03/15 z dnia 05.03.2015r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 25.02.2015r. 

na okres 120 dni i orzeczono, iż strona nie traci statusu osoby bezrobotnej  

z dniem 25.02.2015r., gdyż zgodnie z decyzją z dnia 08.09.2015r. nr EŚ.5030.304.2015.AW 

odmówiono uznania za osobę bezrobotną z dniem 11.02.2015r.; 

- decyzją z dnia 15.05.2015r. znak: EŚ.5030.165.2015.AW uchylono decyzję  

nr 397/maro/06/11 z dnia 08.06.2011r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.06.2011r. 

oraz o utracie prawa do zasiłku z dniem 01.06.2011r. i orzeczono, iż strona nie traci statusu 

osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem 01.06.2011r., gdyż zgodnie  

z decyzją z dnia 09.04.2015r. nr EŚ.5030.107.2015.AW odmówiono uznania za osobę 

bezrobotną z dniem 13.12.2010r.; 

- decyzją z dnia 07.09.2015r. znak: EŚ.5030.216.2015.AW uchylono decyzję nr 617/IG/03/14 

z dnia 13.03.2014r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 13.03.2014r. i orzeczono,  

iż strona nie traci statusu osoby bezrobotnej z dniem 13.03.2014r., gdyż zgodnie z decyzją  

z dnia 14.07.2015r. nr EŚ.5030.232.2015.ES odmówiono uznania za osobę bezrobotną  

z dniem 30.12.2013r.; 

- decyzją z dnia 08.09.2015r. znak: EŚ.5030.287.2015.AW uchylono decyzję  

nr 284/AW/05/15 z dnia 05.05.2015r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 10.03.2015r. 

i orzeczono, iż strona nie traci statusu osoby bezrobotnej z dniem 10.03.2015r., gdyż zgodnie 

z decyzją z dnia 16.07.2015r. nr EŚ.5030.240.2015.AW odmówiono uznania  

za osobę bezrobotną z dniem 27.02.2015r.; 

- decyzją z dnia 20.03.2015r. znak: EŚ.5031.6.2015.AW uchylono decyzję nr 465/IG/04/13  

z dnia 09.04.2013r. o wstrzymanie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych od dnia 09.04.2013r.  

i orzeczono, iż stronie nie zostaje wstrzymana wypłata zasiłku dla bezrobotnych z dniem 

09.04.2013r. ponieważ decyzją z dnia 30.01.2015r. nr EŚ.5030.13.2015.AW utraciła status 

osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku z dniem 12.02.2013r. 
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Istotą postępowania wznowieniowego jest to, iż w wyniku uchylenia dotychczasowej decyzji, 

sprawa wraca do odpowiedniego stadium zwykłego postępowania administracyjnego. Organ 

powinien zatem wydać nową decyzje, w której odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej  

(art. 151 § 1 pkt 1 Kpa) lub uchyla decyzję i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie 

sprawy (art. 151 § 1 pkt 2 Kpa). Przy czym przez pojęcie „rozstrzygnięcie istoty sprawy”  

nie należy rozumieć wyłącznie rozstrzygnięcia merytorycznego, ale obejmuje ono również 

rozstrzygnięcie niemerytoryczne – umorzenie postępowania. Zespół kontrolny uważa, iż tak 

sformułowane orzeczenie, jak w wyżej wskazanych decyzjach, stoi w sprzeczności z zapisami 

ustawy o promocji zatrudnienia (…) bowiem warunkiem posiadania statusu osoby bezrobotnej 

jest spełnianie wymogów wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 2. Skoro zatem starosta odmówił 

uznania za osobę bezrobotną brak jest podstaw do orzekania, jak powyżej. 

 

Ponadto w trzech przypadkach zespół kontrolny ustalił, że decyzje wznowieniowe wydane 

zostały po upływie terminu, tj. decyzja z dnia 27.08.2015r. znak: EŚ.5030.260.2015.MR2, 

decyzja z dnia 23.07.2015r. znak: EŚ.5030.209.2015.JB2 oraz decyzja z dnia 23.06.2015r. 

znak: EŚ.5030.48.2015.AW.  

Zgodnie z art. 35 Kpa sprawy załatwia się bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy 

wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, 

a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 

od wszczęcia postępowania. O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie organ powinien 

poinformować stronę, co nie miało miejsca we wskazanych przypadkach. Zespół kontrolny 

ustalił, że decyzja z dnia 27.08.2015r. znak: EŚ.5030.260.2015.MR2 wydana została 

po upływie 43 dni od wszczęcia postępowania, które zostało wszczęte postanowieniem z dnia 

15.07.2015r., decyzja z dnia 23.07.2015r. znak: EŚ.5030.209.2015.JB2 również wydana zostało 

po upływie 43 dni od wszczęcia postępowania – postanowienie z dnia 10.06.2015r., natomiast 

decyzja z dnia 23.06.2015r. znak: EŚ.5030.48.2015.AW wydana zostało po upływie 130 dni 

po wszczęciu postępowania – postanowienie z dnia 13.02.2015r.  

 

Ustalono również, że w 3 kontrolowanych przypadkach niezasadnie zastosowano procedurę 

instytucji wznowieniowej. 

 

- decyzja z dnia 23.07.2015r. znak:EŚ.5030.209.2015.JB2 

W przedmiotowej sprawie bezrobotny w dniu 27.05.2015r. złożył oświadczenie, iż rezygnuje 

ze statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy od dnia 22.05.2015r. W tym też dniu 

organ wydał decyzję nr 967/JB2/05/15 orzekającą o utracie przez stronę prawa do zasiłku  

z dniem 27.05.2015r. z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Następnie  

w dniu 29.05.2016r. Starosta Krośnieński wydał kolejną decyzję nr 1063/JB2/05/15, w której 

orzekł o utracie przez stronę statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku z dniem 

22.05.2015r. Postanowieniem z dnia 10.06.2015r. Starosta działając na podstawie art. 145 § 1 

pkt 5 Kpa wznowił postępowanie odnośnie decyzji z dnia 27.05.2015r. (nieostatecznej),  

a następnie w dniu 23.07.2015r. wydał decyzję znak: EŚ.5030.209.2015.JB2 orzekającą 

o uchyleniu decyzji nr 967/JB2/05/15 z dnia 27.05.2015r. o utracie prawa do zasiłku  

z powodu upływu maksymalnego okresu jego przysługiwania z dniem 27.05.2015r. 

W w/w przypadku organ wznowił postępowanie na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 Kpa wskazując, 
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że w przedmiotowej sprawie wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne 

lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję.   

W ocenie zespołu kontrolnego twierdzenie takie jest błędne, gdyż w dniu wydania decyzji,  

tj. 27.05.2015r. organ wiedział, że strona podjęła pracę w dniu 22.05.2015r., a więc nie zaszła 

przesłanka do wznowienia postępowania wskazana w art. 145 § 1 pkt 5 Kpa. 

Ponadto organ wydając decyzję w dniu 23.07.2015r. ograniczył się wyłącznie do uchylenia 

decyzji z dnia 27.05.2015r. i nie orzekł co do istoty sprawy. Niewątpliwie jest to błąd, gdyż jak 

już wcześniej wskazano decyzja wydana w trybie wznowieniowym nie może ograniczyć się 

wyłącznie do uchylenia dotychczasowej decyzji, musi również zawierać rozstrzygnięcie  

co do istoty sprawy. 

 

- decyzja z dnia 29.05.2015r. znak: EŚ.5031.16.2015.AW oraz decyzja z dnia 27.02.2015r. 

znak: EŚ.5031.5.2015.AW 

W przedmiotowych sprawach Starosta uznał, że w sytuacji gdy bezrobotny w późniejszym 

czasie udokumentuje tzw. „staż zasiłkowy” uprawniający do nabycia zasiłku dla bezrobotnych, 

bądź przyznania wyższej kwoty zasiłku, należy wznowić postępowanie powołując się na art. 

145 § 1 pkt 5 Kpa, gdyż w ocenie organu wyszły na jaw nowe dowody i okoliczności nieznane 

organowi w dacie wydania decyzji. 

Bez wątpienia udokumentowanie przez osobę bezrobotną „stażu zasiłkowego” stanowi nową 

okoliczność nieznaną organowi w dniu wydania decyzji, ale trudno przyjąć, że istniała ona  

w dniu wydania w/w decyzji. Zespół kontrolny stoi na stanowisku, że w takim przypadku  

na zastosowanie przepis art. 73 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

który stanowi samodzielną podstawę przyznania prawa do zasiłku we wskazanej w nim 

sytuacji. Zgodnie bowiem z tym artykułem w przypadku udokumentowania przez bezrobotnego 

okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym 

urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo  

do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa  

w art. 73 ust. 1. Zatem w sytuacji udokumentowania przez bezrobotnego „stażu zasiłkowego” 

po upływie 7 dni od dnia rejestracji decyzje winny być wydawane w trybie zwykłym  

w oparciu o przytoczony powyżej przepis. 

Podsumowując w przedmiocie decyzji wydawanych na podstawie art. 132 Kpa  

zespół kontrolny stwierdza nieliczne uchybienia. Kontrolowana jednostka poza jednym 

przypadkiem zachowała terminowość w zakresie wydawania przedmiotowych decyzji oraz  

w 5 postępowaniach na 8 skontrolowanych, prawidłowo stosowała dyspozycję wynikającą  

z art. 132 Kpa umożliwiającą uwzględnienie wniesionych odwołań w zakresie własnym organu 

I instancji. 

Niemniej jednak w obszarze prowadzonych postępowań administracyjnych 

dotyczących trybu wznowieniowego (tj. wznowienia decyzji ostatecznych na podstawie  

art. 145 Kpa) zespół kontrolny stwierdził powtarzające się uchybienia wynikające  

z nieprawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego  

w przedmiotowym zakresie. 

Biorąc pod uwagę powyższe zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych 

nieprawidłowości przedstawiają się następująco: 

W zakresie decyzji wydanych na podstawie art. 132 Kpa: 
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1. W jednym przypadku decyzja została wydana po upływie 7-dniowego terminu 

wynikającego z zapisów Kpa. 

2. W trzech przypadkach w treści wydanych decyzji organ ograniczał się wyłącznie  

do uchylenia zaskarżonej decyzji bez wskazania sposobu rozstrzygnięcia 

przedmiotowej decyzji (w rozstrzygnięciu decyzji nie wskazywano w jaki sposób organ 

postanowił zmienić wydaną uprzednio decyzję).    

 

W zakresie weryfikacji decyzji ostatecznych na podstawie art. 145 Kpa: 

1. W 14 przypadkach organ wznowił postępowanie w stosunku do decyzji 

nieostatecznych. 

2. W 4 przypadkach decyzja kończąca postępowanie wznowieniowe została wydana 

(lub doręczona) w tym samym terminie co informacja o wszczęciu postępowania 

wznowieniowego, co pozbawiło stronę możliwości wypowiedzenia się i oceny 

materiału dowodowego. 

3. W 4 przypadkach organ wydając decyzje zastosował art. 105 Kpa i umorzył 

postępowania, gdzie powinien wydać decyzje na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kpa 

i odmówić uchylenia dotychczasowej decyzji. 

4. W 6 przypadkach stwierdza się błędy proceduralne w rozstrzygnięciach wydanych  

w wyniku wznowienia postępowania (organ nieprawidłowo formułował 

rozstrzygnięcia). 

5. W 3 przypadkach decyzje wznowieniowe wydane zostały po upływie terminu 

wskazanego w art. 35 Kpa. 

6. W 3 przypadkach organ bezzasadnie zastosował tryb nadzwyczajny wznowienia decyzji 

ostatecznej na podstawie art. 145 Kpa. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim  

w zakresie objętym niniejszą kontrolą ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.   

 

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

W zakresie decyzji wydanych na podstawie art. 132 Kpa: 

1. W przypadku uwzględnienia odwołania we własnym zakresie należy przestrzegać  

7-dniowego terminu do wydania decyzji w trybie art. 132 Kpa. 

2. Wydając decyzję administracyjną w trybie art. 132 Kpa nie należy ograniczać się  

w rozstrzygnięciu wyłącznie do uchylenia kwestionowanej decyzji, lecz wskazywać 

jednoznacznie w jaki sposób organ postanowił zmienić wydaną uprzednio decyzję. 

 

W zakresie weryfikacji decyzji ostatecznych na podstawie art. 145 Kpa: 

1. Procedurę weryfikacji decyzji ostatecznych na podstawie art. 145 Kpa należy stosować 

wyłącznie w przypadku decyzji ostatecznych. 

2. Należy przestrzegać art. 151 § 1 Kpa w kontekście uprzedniego przeprowadzenia 

postępowania na podstawie art. 149 § 2 Kpa. Każdorazowo przed wydaniem decyzji  

w trybie postępowania wznowieniowego należy przeprowadzić postępowanie  

co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Należy mieć  

na względzie umożliwienie stronie czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. 
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3. W przypadkach, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego nie ustalono wystąpienia 

którejkolwiek z przesłanek wyliczonych w art. 145 § 1, art. 145a § 1  

lub art. 145b Kpa należy stosować art. 151 § 1 pkt 1 Kpa, zgodnie z którym należy 

odmówić uchylenia dotychczasowej decyzji, a nie umarzać postępowania  

na podstawie art. 105 Kpa. 

4. Należy prawidłowo formułować rozstrzygnięcia decyzji wydawanych w wyniku 

postępowania wznowieniowego. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na fakt, aby 

uchylając decyzje ostateczne rozstrzygać zgodnie z przedmiotem uchylonych decyzji.   

5. Prowadząc postępowanie należy przestrzegać terminu do wydania decyzji wskazanego 

w art. 35 Kpa. 

6. Przed wszczęciem postępowania w trybie art. 145 Kpa należy analizować,  

czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania w tym trybie, czy też można podjąć 

rozstrzygniecie w trybie zwykłym, tj. wydając decyzje na podstawie art. 104 Kpa i 

przepisów prawa materialnego. 

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni od otrzymania 

zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.  

Ponadto jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia 

wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. 

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ww. ustawy - w przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę 

zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia 

wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. 

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ww. ustawy – w przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń 

jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o 

realizacji zaleceń, uwag i wniosków, z uwzględnieniem zmian wynikających  

z zastrzeżeń. 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Krośnie Odrzańskim, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy  

w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t. j. Dz.U.2016r., poz. 1764) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


