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BRZ.0012.3.11.2015
Protokół Nr 1112015
z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 12 listopada 2015r.

Posiedzenie

otworzyła

Roszkiewicz,

powitała

w posiedzeniu

wszystkich

obecnych,

Komisji

stwierdziła,

Spraw

Społecznych

iż jest wymagane

Janina

quorum.

Ponadto

uczestniczyli:

Sławomir Papierski

---radca prawny

Andrzej Tomczyk-

sekretarz

Lista obecności

powiatu

stanowi załącznik

Tematem

Malińskiej

1300 przewodnicząca

o godz.

posiedzenia

Komisji

z dnia 13.10.2015r.

Kole" (załącznik

do protokołu.
jest

rozpatrzenie

w tytule "Odwołanie

nr 2 do protokołu).

pisma

od uchwały

Każdy z członków

Pani

Barbary

Graczyk-

Rady Społecznej

Komisji

zapoznał

SP ZOZ w

się z treścią ww.

pisma.
Na wstępie
społecznej

SP ZOZ

leczniczej

Zgodnie

wyrażenie

prawny

w Kole

z 15 lutego

zdrowotnej.
m.in.

radca

Papierski

i jej kompetencje

2011r.

Ustawa

z przepisami

opinii

Sławomir

ta zastąpiła

powołanej

o rozwiązaniu

wyjaśnił,

że pozycja

są uregulowane

prawna

w ustawie

wcześniejszą

o działalności

o zakładach

opieki

wyżej ustawy do zadań rady społecznej

należy

stosunku

pracy

ustawę

rady

z kierownikiem

zakładu

opieki

zdrowotnej.
Naczelny

Sąd Administracyjny

w Warszawie

pogląd, że "w świetle przepisu
stanowią

uprawnienie,

opinii na żądanie

podmiotu

podmiot."

przy czym obowiązek

nie jest równoznaczny

się do rady społecznej

pracy z dyrektorem

SP ZOZ, jednak zwrócił się z taką prośbą.

1. Naruszenia
rady społecznej
wyrażenia

procedury

zasięgnięcia

Powiatu

opinii w sprawie rozwiązania

w ogóle
stosunku

że zarzuty zawarte w piśmie dotyczą:

obradowania

Sebastiana

o wyrażenie

Zarząd

SPZOZ-u

przedstawiania

z obowiązkiem

Na gruncie takiego uregulowania

nie musiał zwracać

Podczas dyskusji stwierdzono,

I SA 1603/99 wyraził

art. 46 ust. le u.z.o.z.- tylko wnioski rady społecznej

opinie zaś są jej obowiązkiem,

właściwego

opinii przez właściwy

w wyroku z 11.02.2000r.,

Szczesiaka

opinii o rozwiązaniu

podczas zgłoszenia
w sprawie

formalnego

wycofania

stosunku pracy z Panią Graczyk-

wniosku

z porządku
Malińską,

przez członka

obrad punktu

dot.

2. braku obecności Pani Barbary Graczyk- Malińskiej w całym posiedzeniu rady społecznej w
dniu 13.10.2015r.

Ad l. Przystąpiono do rozpatrzenia zarzutu w przedmiocie naruszenia procedury obradowania
podczas zgłoszenia formalnego wniosku przez członka rady społecznej Sebastiana Szczesiaka
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu dot. wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku
pracy z Panią Graczyk- Malińską,
Mecenas Sławomir Papierski poinformował, że regulamin pracy rady społecznej SP ZOZ w
Kole określa Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/212/2014 z 29 maja 2014r. Zapis §4
ust 2 ww. regulaminu stanowi, że " Członkowie Rady Społecznej mogą zgłaszać dodatkowe
sprawy do porządku obrad. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, nie później niż na 3
dni przed

terminem posiedzenia

do Przewodniczącego

Rady Społecznej.

O włączeniu

dodatkowych spraw do porządku obrad lub o usunięciu z porządku obrad spraw planowanych
do rozpatrzenia na posiedzeniu, decyduje Rada Społeczna w głosowaniu".
Przewodniczący rady społecznej powinien poddać pod głosowanie wniosek członka rady, co
uczynił zgodnie z zapisem protokółu nr 4/2015 z 13.10.20151'. str. 3 (załącznik nr 3 do
protokołu). Wniosek w wyniku głosowania jawnego został oddalony: za głosowano - 2
członków; 4 - przeciw;

3 - wstrzymało

się od głosu. Tym samym sprawa była dalej

merytorycznie rozpatrywana.

Ad 2. Przystąpiono do zarzutu braku obecności Pani Barbary Graczyk- Malińskiej w całym
posiedzeniu rady społecznej w dniu 13.10.2015r.
l) Pani Barbara Graczykuczestnictwo
wypowiedzenia

Malińska

w całym posiedzeniu

w swoim piśmie podnosi,
rady społecznej

że uniemożliwiono

jej

a przez to nie miała możliwości

się w obronie swoich praw. Pani Graczyk- Malińska zgodnie z zapisami

protokółu nr 4/2015 z 13.10.20151'. str.4 miała możliwość przedstawienia swojego stanowisko,
i wypowiedzenia się w swojej sprawie. Uczestniczyła bowiem w tej części posiedzenia, gdzie
odbywała się dyskusja i wymiana poglądów na temat przyczyn rozwiązania z nią stosunku
pracy. W pewnym

momencie

Pan Wieńczysław

Oblizajek

jako

przewodniczący

rady

społecznej uznał, że należy dać członkom rady możliwość swobodnego wypowiedzenia się i
wyrażenia swoich poglądów, bez udziału zainteresowanej.
Ustawa o działalności leczniczej wart.

48 ust 5. stanowi, że ,,(. ..) W posiedzeniach

społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele
w podmiocie

leczniczym".

Jednak

nieobecność

rady

organizacji związkowych działających
Pani

Graczyk-

Malińskiej

w części

posiedzenia nie miało decydującego

wpływu na podjęcie stosownej uchwały. Ostatecznie

członkowie rady społecznej SP ZOZ w Kole wyrazili pozytywną opinię dot. rozwiązania
stosunku pracy z Pania dyrektor Barbarą Graczyk- Malińską w wyniku głosowania za- 6
głosów; przeciw- 2 głosy; wstrzymało się - 1 osoba (protokół

nr 4/2015 z 13.10.2015r. str.

9).

Przystąpiono do dyskusji
Radny Sebastian Szczęsiak
Członkowie rady społecznej SP ZOZ w Kole wyrazili pozytywną opinię dat. rozwiązania
.t

stosunku pracy z Panią dyrektor Barbarą Graczyk- Malińską większością głosów. za. Uchwała
została podjęta. Nowe rozpatrzenie tego tematu nie wniesie nic nowego.
Radny Czesław Marek
Bardzo istotny głos Pana radnego, bowiem jest jednocześnie członkiem rady społecznej przy
SP ZOZ i uczestniczył w posiedzeniu tego organu.
Radna Ewa Ochędalska
Oglądała w Internecie relacje z obrad rady społecznej i potwierdza, że Pani dyrektor została
dopuszczona do głosu i miała możliwość wypowiedzenia swojego stanowiska, każdy obecny
na posiedzeniu miał możliwość wysłuchania racji Pani dyrektor. Tym bardziej że opinia rady
społecznej w podnoszonej sprawie nie była wiążąca dla Zarządu Powiatu Kolskiego.

Podsumowując Komisja Spraw Społecznych uznała, że nie znajduje dostatecznych podstaw
do zakwestionowania

uchwały Nr 1lIV 12015 Rady Społecznej Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z 13 października 2015r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej rozwiązania

stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego

Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole- Barbarą Graczyk- Malińską. Swoje stanowisko uzasadnia tym, że
Pani dyrektor w odpowiednim
wypowiedzenia

czasie została dopuszczona

się w sprawie,

Poza tym formalny

do głosu i miała możliwość

wniosek

członka

rady społecznej

Sebastiana Szczesiaka

w sprawie wycofania z porządku obrad punktu dot. opiniowania

rozwiązania

pracy

stosunku

z Panią

Graczyk-

Malińską

został

oddalony

w wyniku

przeprowadzonego głosowania jawnego, co odzwierciedla stosowny zapis w protokole.
Odwołanie sprowadza się do tych dwóch zarzutów. Pani Graczyk- Malińska nie wkracza w
meritum sprawy i motywów, które stoją za zamiarem rozwiązania z nią stosunku pracy, a
więc w tej kwestii Komisja nie zajmuje stanowiska.
Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku jawnego głosowania. ( 7 głosów
za).

't

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1340.
Protokółowała:
Malwina Morzycka

