
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uznać za bezzasadną skargę Pana (ochrona danych osobowych) z dnia 26 listopada 2018 r. na 
działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. 

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 26 listopada 2018 r. Pan (ochrona danych osobowych) złożył do Prezydenta Miasta Mielca skargę 
na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. Zgodnie  z art. 229 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. 
zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy. Mając powyższe na 
uwadze,  Prezydent Miasta Mielca przekazał skargę Radzie Miejskiej w Mielcu jako organowi właściwemu 
do jej rozpatrzenia, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego skargę.

Zarzuty przedmiotowej skargi dotyczą nierównego traktowania skarżącego przez Dyrektora
w stosunku do innych pracowników jednostki oraz niewłaściwego zachowania Dyrektora wobec skarżącego 
polegającego na jego zastraszaniu i stosowaniu wobec niego mobbingu.

W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Mielcu z udziałem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Andrzeja Jędrychowskiego, 
który zarówno w pisemnych, jak i ustnych wyjaśnieniach odniósł się do zarzutów skarżącego 
sformułowanych w skardze. W wyniku uzyskanych informacji Komisja postanowiła 
o przeprowadzeniu dalszego postępowania wyjaśniającego i na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. 
dokonała wysłuchania skarżącego oraz byłego pracownika jednostki Pana (ochrona danych osobowych).

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji w wyniku 
przeprowadzonych czynności, podjęła uchwałę   w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie skargi, na mocy 
której postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o nieuwzględnienie skargi z uwagi na jej 
bezzasadność.

Rada Miejska w Mielcu po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz opinią Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że zebrane wyjaśnienia nie dają wystarczających podstaw do uznania 
zasadności podniesionych zarzutów, w związku z czym skargę należy  uznać za bezzasadną.

Zarzuty stawiane w skardze dotyczą bezpośrednio stosunku pracy pomiędzy skarżącym a Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu. Przepisy kodeksu pracy zawierają szczegółowe regulacje dotyczące 
obowiązku 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. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza zgodnie z kodeksem pracy, 
niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych wyżej. 
Skarżący upatruje przejawów nierównego traktowania w zatrudnieniu ze strony Dyrektora oraz stosowaniu 
mobbingu w niesłusznym stosowaniu wobec jego osoby kar porządkowych i nieuzasadnionym zwolnieniu 
dyscyplinarnym, będącym w jego ocenie karą za przystąpienie do postępowania przetargowego na 
zabezpieczenie ratownicze letnich obiektów MOSIR. Tymczasem z wyjaśnień złożonych 
w przedmiotowej sprawie przez Dyrektora wynika, że stosunek pracy ze skarżącym ustał na mocy 
porozumienia stron, nie został wypowiedziany przez pracodawcę ani nie doszło do rozwiązania umowy 
o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn dotyczących pracownika (tzw. 
"zwolnienie dyscyplinarne"). Brak jest w zgromadzonym materiale podstaw do uznania, że oświadczenie 
o rozwiązaniu stosunku pracy przez Pana (ochrona danych osobowych) zostało złożone pod wpływem 
groźby ze strony Dyrektora. Jeżeli skarżący uważa, że oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy zostało 
przez niego złożone pod wpływem groźby to kwestię uchylenia się od skutków takich oświadczeń regulują 
przepisy kodeksu cywilnego.  Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora MOSIR wynika, że na pracownika 
zostały nałożone kary porządkowe za fakt naruszania przez pracownika Regulaminu Krytej Pływalni 
Smoczka oraz wykonywania przez pracownika działalności konkurencyjnej polegającej na nauce pływania 
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na zasadach komercyjnych. W przepisach Kodeksu pracy uregulowana jest  kwestia „procedury 
odwoławczej" od zastosowanej kary porządkowej, z której skarżący nie skorzystał. Ponadto przepisy 
Rozdziału IIa Kodeksu pracy określają roszczenia przysługujące pracownikowi  z uwagi na naruszenie 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jak i przejawy nierównego traktowania w zatrudnieniu, do 
rozpoznania których właściwy jest sąd powszechny (sąd pracy). 

Zgodnie z definicją zamieszczoną w kodeksie pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników. Mobbing polega na działaniu uporczywym i długotrwałym. Nie każde 
bezprawne  działanie pracodawcy wobec pracownika nawet jeżeli w subiektywnym odczuciu pracownika 
świadczy o niechęci zwierzchnika wobec niego, może być zakwalifikowane jako mobbing. Z definicji 
mobbingu wynika bowiem konieczność wykazania nie tylko bezprawności działania, lecz także jego celu 
(poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracownika) i ewentualnych skutków działań pracodawcy (rozstrój 
zdrowia). W zgromadzonych materiałach brak jest natomiast podstaw do przyjęcia, że powyższe przesłanki 
zostały spełnione w niniejszej sprawie, a w konsekwencji że Dyrektor MOSIR stosował wobec skarżącego 
mobbing.

Za bezzasadny należy również uznać zarzut niesprawiedliwego obciążenia wnoszącego skargę karą 
umowną. Sam wnoszący skargę nie kwestionuje, że umowa przewidywała możliwość zastosowania kary 
umownej za brak obsady ratowniczej. W jednostce sektora finansów publicznych nie jest możliwe 
odstąpienie do naliczenia kary umownej Wykonawcy gdyż niedochodzenie należności stanowi naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych.

Mając powyższe na uwadze, skargę należało uznać za bezzasadną.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 239 kpa, 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.
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