
Projekt 

Uchwala Nr ...../...../2018 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnaie Dyrektora Powiatowego Urzcclu Pracy 

w Pultusku. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie 

powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 i 238 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) - Rada Powiatu w Pultusku uchwala, 

co nastepuje : 

§ 1.  

Po przeprowadzeniu postepowania wyjagniajqcego w celu zbadania zarzutow skargi 

zlozonej przez Pana K.S. na dzialalnoge Dyrektora Powiatowego Urzcdu Pracy 

w Pultusku, uznaje sic skarge za zasadnq/bezzasadn4. 

§ 2.  

Akceptuje sic trek' odpowiedzi na skarge w brzmieniu stanowigcym zalqcznik 

do uchvvaly. 

§ 3.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodnicz4cemu Rady Powiatu w Pultusku. 

§ 4.  

Uchwala wraz z uzasadnieniem podlega doreczeniu Panu K.S. 

§ 5.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

rngr Malgorzata Pajewska 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie rozpatrzenia zarzutow skargi 

na Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku 

W dniu 7 wrze6nia 2018r. do Starostwa Powiatowego w Pultusku wplynela skarga 

mieszkanca Pultu.ska na Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku. 

Skar2qcy zwrocil sic o zweryfikowanie dzialalnoki Dyrektora Powiatowego Urzedu 

Pracy w Pultusku ( „PUP") pod wzgledem zgodnoki z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi 

w zakresie przyznawania jednorazowych §rodkow na podjecie dzialalnoki gospodarczej na 

podstawie Projektu „Aktywacja osob mlodych, pozostajqcych bez pracy w powiecie pultuskim 

wspolfinansowanego przez Unie Europejskq ze grodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego 

w ramach dzialania 1.1.Wsparcie osob mlodych poZostajqcych bez pracy naregionahlym rynku 

pracy PoddzialaniaWsparcie udzielone z Europejskiego Funduszb _ Spolecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj (Nr projektii: POWR.01.01.01-14-

0009/18). 

W wyniku postepowariia wyjagniajqcego Rada PoWiatlu w Pultusku ustalila na:Stcpujqce fakty. 

W dniu 30 kwietnia br. weszla w 2ycie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiebiorcow, ktora iastapila ustawe o swobodzie dzialalnoki gospodarczej. Zgodnie z - _ 
trekiq „nowej" ustawy, poczqtkujqcy przedsiebiorcy, ktorzy podejmujq dzialalnok 

gospodarczq po raz pierwszy, mogq skorzystae z tzw. „ulgi na start" - tj. mogq nie podlegaO 

obowiqzkowym ubezpieczeniom spolecznym przez okres 6 miesiccy_ od- dnia podjecia 

dzialalnoki gospodarczej. Skorzystanie z tej ulgi powoduje, ze osoby z niej korzystajqce - nie 

sq w my61 ustawy o ubezpieczeniach spolecznych - osobami prowadzqcymi pozarolniczq 

dzialalnogO, o czym stanowi art. 8 ust. 6a ustawy z dnia 13 paidziernika 1998 r. o systemie 

ubezpieczen spolecznych. 

Zgodnie z postanowieniami rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z 

dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztow 

wyposatenia lub doposaZenia stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowych ArodkOw na 

podjecie dzialalnoki gospodarczej, osoby zobowiqzane sq. m.in. do prowadzenia dziatalnoki 

gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesigcy od dnia dokonania wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Dzialalnoki Gospodarczej (CEIDG). Stosowny zapis w tym zakresie, 

znajduje sig w umowie cywilnoprawnej. 
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Powiatowy Urzqd Pracy chcqc ustrzec sic od wqtpliwo§ci co do wymaganego przepisami prawa 

okresu prowadzenia dzialalno§ci gospodarczej, wymagal by osoba, ktora otrzymala grodki na 

podjgcie dzialalnoki gospodarczej, podlegala pelnemu ubezpieczeniu spolecznemu z tego 

tytulu. 

Dla potwierdzenia tego faktu, Urzqd 2q.da dowod6w potwierdzajqcych zgloszenie do 

obowiqzkowego ubezpieczenia spolecznego, jak rownie2 dowodu potwierdzajqcego objgcie 

obowiqzkowym ubezpieczeniem spolecznym przez wymagany okres 12 miesigcy od dnia 

rozpoczecia dzialalno§ci gospodarczej. 

W dniu 21 czerwca 2018 r. Skar4cy zio2y1 w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Pultusku 

„Wniosek o przyznanie jednorazowo §rodkow Funduszu- Pra.cy na podjecie dzialalnoki 

gospodarczej". Z1o2ony wniosek, w dniu 09 lipca br. zostal poddany ocenie formalnej, a 

- nastgpme w dniu 11 lipca br. zostal oceniony merytorycznie. Wniosek przeszedi 

pozytywnie oceng na kaZdym z etapow, tym samym zostal zarekomendowany do realizacji. 

- 	W dniu 07 sierpnia 2018 r. skaitqcy K. S. dokonal zabezpieczenia warunkow umowy, 

po czyin pomiedzy PoWiatem Pultuskim — Powiatowyrn Urzedem Pracy w Pultusku a K.-  S. 

zostala zawarta umowa Nr Urn Dz Gos Og/18/48 w sprawie przyznania jednorazowo 

grodkow na podjgcie dzialalnoki gospodarczej (zwanq dalej-  „umowq o dofinansowanie'). 

Zanim doszlo do podpisania umowy — K. S. zapoznal sic z jej tre§ciq, ktOra ponadto zostala 

szczegolowo om6wiona przez_ pracownika merytorycznego PUP w Pultusku. Skaitqcy 

uzyskal rownie2 informacje, 2e skorzystanie z tzw., „urgi na start" jest uprawnieniem a nie 

obowiqzkiem, a skorzystanie z tej .dobrowolnoki spowoduje naruszenie warunk6w umowy. 

Podpisujqc umowg na dofinansowanie rozpoczecia dzialalno§ci gospodarczej w zakresie 

uslug prawniczych, K.S. nie zglaszal uwag do warunkow umowy, w tym zobowiqzaii 

1e4cych po Jego stronie. Dobrowolnie podpisal =owe o dofinansowanie oraz zlo2y1 

ciwiadczenie o tregci cyt. "...znane mi sq tregci aktOw prawnych regulujqcych niniejszq 

umowg, zapoznalem sic z niq i co do warunkow i postanowien w niej zawartych nie wnoszg 

Zadnych uwag", co potwierdza wiasnorecznie zioZony podpis. 

JuZ w momencie zloZenia wniosku, Skaitqcy mial wiedze, i2 zobowiqzany bedzie 

do podlegania pelnemu ubezpieczeniu spolecznemu z tytulu prowadzenia dzialalnoki 

gospodarczej od dnia dokonania wpisu do CEIDG, co wyklucza Go ze skorzystania z „ulgi 

na start". 0 powy2szym, zostal poinformowany ponownie przed podpisaniem umowy nie 

wnosz4c Zadnych uwag co do tre§ci umowy. 
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Umowa o dofinansowanie jest umowq cywilnoprawnq i nie ma obowiqzku jej podpisania 

przez osobc bezrobotnq, ktora zamierza rozpoczqe dzialalnoge gospodarczq i ktorej zostalo 

przyznane dofinansowanie. 

Starosta Pultuski, w imieniu ktorego wystcpuje w tej umowie Dyrektor Powiatowego Urzcdu 

Pracy, jako strona umowy, nie mote 24da6 od osoby bezrobotnej podpisania umowy 

cywilnoprawnej w tym przypadku konkretnie umowy o dofinansowanie. Zgodnie z 

obowiqzujqcymi przepisami prawa przyznanie osobie bezrobotnej dofinansowania nie 

odbywa sic w drodze postepowania administracyjnego, a posiada znamiona dobrowolnoki. 

Zgodnie z postanowieniami rozporzqdienia Ministra Rodziny, Prady i Polityki Spolecznej z 

dnia 4 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztow 

wyposa2enia lub doposaZenia stanowiska pracy oraz przyznawania §rodkow na podjecia 

dzialalnoki gospodarczej podstawq uzyskania dofinansowania jest umowa zawarta przez 

Starostc z osobq bezrobotnq. Umowa o dofmansowanie winna-zostad zawarta w formie__ 

pisernnej pod _rygotem niewainoki -oraz winna zawierad w Szczegolnogci zobovviqzania 

bezrobotnego, w_tym m.in. do prowadzenia dzialalnoki gospodarczej w okresie 12 miesiccy; 

o czym stanowi § 8 ust. 2 pkt 1 ww. rozporz4dzenia. Tak wicc, Skartqcy podpisujqc umowc 

o dofinansowanie zobowiqzal sic m.in._ do prowadzenia dzialalno§ci gospodarczej oraz do 

zloZenia w PUP, w terminie 30 dni od dnia podjccia dzialalno§ci gospodarczej, oryginalow 

nastepujqtych dc:Iumentow, potvvierdzajqcYch fakt rozpoczcciardzialalno§ci gospodarczej: - 

a) zagwiadczenia z Urzcdu SkarboWego o zgloszeniu dzialalnoki gospodarczej, 

b) zagwiadczenia z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych o zgloszeniu 	 do 

ubezpieczenia spolecznego z tytulu prowadzenia dzialalnoSci , 

c) zagwiadczenia z Urzedu Skarbowego, 2e jest czynnym podatnikiem VAT. 

K. S. wywiqzal sic z nastcpujqcych obowiqzkow: 

- zglosil sic do obowiqzkowych ubezpieczen spolecznych z tytulu prowadzenia dzialalno§ci 

gospodarczej od dnia rozpoczccia dzialalnaci (nie skorzystal z „ulgi na start") 

- przedloZyl w PUP za§wiadczenie z ZUS potwierdzajqce ten fakt. 

Na poclkre§lenie zasluguje rownieZ fakt, j2 podpisujqc umowc o dofinansowanie — umowc 

cywilnoprawnq, do ktorej stosuje sic Kodeks Cywilny K.S. byl osobq bezrobotn4, ktora 

zobowiqzala sic jako strona tej umowy do jej postanowien. Dopiero po podpisaniu umowy 
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cywilnoprawnej, zobowiqzaniu sic do jej warunkow, po dokonaniu wpisu do CEIDG stal sic 

przedsicbiorcq. Wtedy ewentualnie mOgl skorzystae z ulgi. 

Ponadto brak podleganiu ubezpieczeniom spolecznym przez okres 6 miesiecy wig2e sic z 

brakiem wielu uprawnien. „Ulga na start" nie jest obligatoryjna dla przedsiebiorcy, ktory 

planuje zalo2ye wiasna firms. Tym samym the musi skorzysta6 z niej, lecz np. z placenia 

skiadek na ubezpieczenia spoleczne na preferencyjnych zasadach jako tzw. „maly ZUS", 

ktory tworzy ochrone ubezpieczeniow4 w przeciwienstwie do „ulgi na start". Poniewa2 do 

zadan, Dyrektora PUP na1e2y m.in. szczegolna troska o racjonalne gospodarowanie §rodkami 

publicznymi, celu weryfikacji prawidlowoki wydatkowania przyznanych na podstawie 

umowy o dofinansowanie §rodkow, Dyrektor PUP jest zobovviqzany do 24dania _ 

przedstawiania stosownych dokumentow potwierdzajqcych prawidlowq realizacje umowy 

(wskazanych w. § 3 ust. 1 pkt 5 umowy).  

W pigmje z dnia 14 listopada br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej wyrazilo-- - 

poglqd, 2e ()Saba taka ma prawo skorzystac z ww. mo2liwoki niepodlegania obowiqzkowym 

ubezpieczeniom- spolecznym przez okres 6 miesiecy od dnia podjecia dzialalnoSci 

gospodarczej, a rzeczony art. 8 ust. 6a ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. o systemie 

ubezpieczen spolecznych (za osobc proWadzqcq pozarolniczq dzialalno.§6 nie uwa2a sic w 

rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o kt6rej mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsicbiorcow) stanowi definick przyjct4 jedynie dla potrzeb ww. 

ustawy i nie ma charakteru poWszechnie obowiqzujqcego. W rezultacie zdaniem 

Ministerstwa PUP the mogl 20g od bezrobotnego aby podlegal ubezpieczeniom 

spolecznym przez okres 12 miesiecy. 

Jednak2e przeprowadzona przez Wojewodzki Urz4d Pracy w Warszawie kontrola the 

wykazala w tym zakresie nieprawidlowoki w dzialaniu Powiatowego Urzedu Pracy w 

Pultusku (informacj a pokontrolna nr II/UDA - P OWR.01.01 .01-14-0009/18-00/00. 

Warto rOwnie2 miee na uwadze dodatkowy aspekt prawno - spoleczny wynikajqcy z tak 

sformulowanego warunku umownego, tj. w okresie korzystania z ulgi na start osoba the 

korzysta z ochrony, ktOrq gwarantujq ubezpieczenia spoleczne — nie ma prawa do gwiadczen 

m.in. w razie choroby. Okres ten nie bedzie tak2e uwzgledniony przy ustalaniu prawa do 

gwiadczen emerytalno-rentowych lub gwiadczen przyslugujqcych czlonkom rodziny. Ulga to 
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wyklucza rownieZ moZliwoSe ubiegania sic o swiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 

poniewaZ osoba to nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a tym samym 

ubezpieczeniu wypadkowemu. 

Majqc na uwadze povvy2sze argumenty, opisany cel wprowadzenia zapisu umownego oraz 

konieczno6 stosowania przez PUP wszystkich przepisow prawa powszechnie 

obowiqzujqcego (w tym dotyczqcych okresu prowadzenia dzialalnoki gospodarczej z art. 8 

ust. 6a ustawy z dnia 13 paldziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych) naleky 

uznae skarge za niezasadn4. 

Przew e o niczqcy - 
Komisji Skarg. nioskow I Petycji 

Wojciec Zu owski 
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