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Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
BU.6~91I2§~020

Protokół nr 19/2020
z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 08 września 2020r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9:00 przewodniczący Komisji Marek Marciniak,

powitał wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu

uczestniczył również sekretarz Artur Szafrański. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do

protokołu.

Tematem posiedzenia jest rozpatrzenie skargi pani P.M. z dnia 17 sierpnia 2020r. (wpływ do

O Starostwa Powiatowego w Kole 27 sierpnia 2020r.). Zarzuty przedmiotowej skargi dotyczą sposobu

procedowania, działalności i rozstrzygnięcia Starosty Kolskiego w sprawie nierównego traktowania

Skarżącej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w stosunku do innych

pracowników jednostki.

Komisja dokonała wstępnego zbadania sprawy i w wyniku jednomyślnego głosowania

podjęła decyzję, że ww. skarga zostanie rozpatrzona jedynie w części dot. sposobu procedowania,

działalności i rozstrzygnięcia przez Starostę Kolskiego. Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że

nie posiada kompetencji do zbadania zarzutów dotyczących bezpośrednio stosunku pracy pomiędzy

Skarżącą a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, gdyż stosownie do treści art. 7 pkt 4

Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019r., poz.1282)

czynności z zakresu prawa pracy w powiatowych jednostkach organizacyjnych wykonuje kierownik

C jednostki organizacyjnej. Zgodnie z zapisem Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Kole przyjętym Uchwałą Nr :XXVII1126/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 listopada 2012r.:

"Dyrektor jest przełożonym służbowym ipracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Centrum w

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy". Zgodnie z powyższym w pełni uzasadnione jest zbadanie

skargi w wyznaczonym zakresie, ponieważ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rada Powiatu

Kolskiego nie posiada kompetencji do wydawania opinii oraz rozstrzygnięć w sprawach

pracowniczych, należy to w kompetencji kierownika danej jednostki.

Sekretarz Powiatu w imieniu Starosty Kolskiego odniósł się do zarzutów sformowanych

przez Skarżącą. W dniu 30 czerwca 2020r. do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęło pismo, w

którym Skarżąca opisała sposób traktowania Jej osoby przez Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole. Starosta Kolski natychmiast podjął działania poprzez skierowanie pisma

nr OR.033.44.2020 z dnia 02 lipca 2020r. do Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w



r:

Kole w celu ustosunkowania się do stawianych zarzutów. W związku z faktem, iż Skarżąca upatruje

przejawy nierównego traktowania w zatrudnieniu ze strony Dyrektora PCPR Starosta w ww. piśmie

przywołał treść mi. 183a § 1 Kodeksu pracy, który reguluje obowiązek równego traktowania przez

pracodawcę pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków

zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji

zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,

narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,

orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo

w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tym samym kierownik jednostki została

pouczona o tym, że równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza zgodnie z Kodeksem pracy,

niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych

wyżej.

n'- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole złożyła stosowne wyjaśnienia

pismem z dnia 10 lipca 2020r. Starosta Kolski przyjął do wiadomości powyższe wyjaśnienia. W

dalszym etapie procedowania została przygotowana odpowiedź dla p. P.M., w której Starosta

potwierdził, iż dokonał analizy sytuacji zawartych w piśmie Skarżącej z dnia 30 czerwca 2020r. Z

dokonanych ustaleń w zakresie panujących warunków pracy wynika, że Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole było kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy, która nie wniosła

zastrzeżeń co do warunków pracy panujących w kontrolowanej jednostce, w tym także na

stanowisku zajmowanym przez Skarżącą.

Komisja uznała, że w najbliższym czasie zostanie zwołane kolejne posiedzenie, na które

zostanie zaproszona Skarżąca.

o Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10.30.

Protokółowała:
Malwina Morzycka
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Podpisy członków Komisji: 11 Vr'l.fol.
l. Marek Marciniak- ł:\w.J.0.<k.~Ł~.
2. Jarosław Sobański - : .

3. Alicja Wapińska - .
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