
UCHWAŁA NR XVI/88/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym powiatu rawskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 
2015 r. poz. 1445 ze zm.), Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia się wyrażenia zgody na rozwiązanie z Grzegorzem Stefaniakiem stosunku pracy, zawartego na 
podstawie powołania, z pracodawcą Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Oddział Regionalny w 
Łodzi w trybie art 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekt jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 
1502 z późn. zm.), tj. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 
pracowniczych.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu do przesłania niniejszej uchwały Pracodawcy oraz 
doręczenia jej zainteresowanemu radnemu Grzegorzowi Stefaniakowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 lutego 2016 roku, które wpłynęło do Rady Powiatu Rawskiego w dniu 29 lutego 2016 roku,
pracodawca - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Łodzi.
wystąpił o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie powołania z Panem
Grzegorzem Stefaniakiem, będącym jednocześnie radnym powiatu rawskiego, w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu
pracy, tj. z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Z pisma Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR wynika, że Pan Grzegorz Stefaniak z dniem
1 października 2008 roku został powołany na stanowisko Kierownika Rawskiego Biura Powiatowego
w województwie łódzkim na czas trwania urlopu bezpłatnego Pana Grzegorza Wojciechowskiego, w pełnym
wymiarze czasu pracy. W dniu 4 lutego 2016 roku Pan Grzegorz Stefaniak został odwołany ze stanowiska
Kierownika Rawskiego Biura Powiatowego ARiMR. Odwołanie ze stanowiska dokonane zostało
z równoczesnym rozwiązaniem łączącego strony stosunku pracy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jak wynika z pisma Dyrektora Regionalnego ARiMR w Łodzi, w aktach osobowych Pana Grzegorza
Stefaniaka brak jest zaświadczenia o wyborze na radnego do Rady Powiatu Rawskiego. Przedłożenie pracodawcy
dokumentów potwierdzających fakt objęcia mandatu radnego, a także uczestnictwa w pracach organów
samorządowych było, według Dyrektora ARiMR w Łodzi, obowiązkiem powołanego jednocześnie na stanowisko
Kierownika Rawskiego Biura Powiatowego ARiMR Pana Grzegorza Stefaniaka. Jak dalej uzasadnia swój
wniosek Dyrektor Oddziału Regionalnego - rejestr wyjść Pana Grzegorza Stefaniaka nie posiada żadnych
adnotacji ze strony pracodawcy, które potwierdzałyby, iż posiadał on wiedzę o przedmiotowych nieobecnościach,
celu wyjść oraz informacji o odpracowaniu nieobecności, co uprawniałoby pracownika Grzegorza Stefaniaka do
zachowania prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności.

Z uzyskanych na piśmie wyjaśnień od Pana Grzegorza Stefaniaka, o które został poproszony przez
Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego, wynika, że radny Grzegorz Stefaniak poinformował Agencję
o fakcie uzyskania mandatu radnego Rady Powiatu Rawskiego. Ponadto z informacji uzyskanych od Pana
Grzegorza Stefaniaka wynika, iż z poprzednim dyrektorem Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR został
ustalony tryb rozliczania i odpracowywania czasu pracy wykorzystanego przez pracownika na wykonywanie
obowiązku radnego. Ustalono, że czas ten będzie odpracowywany w najbliższym czasie tj. w danym miesiącu.
Czas poświęcony na pełnienie funkcji radnego został odpracowany, co potwierdza rejestr - wyjścia prywatne
radnych. Rejestr wyjść radnego prowadzony był zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Dyrektorem Agencji.
Terminy wyjść i odpracowywania były ustalane telefonicznie i wpisywane do w/w Rejestru. Zgodnie
z Regulaminem ARiMR w Łodzi, według informacji uzyskanych od radnego, po zakończeniu roku
kalendarzowego kopia Rejestru przekazywana była do Oddziału Agencji w Łodzi. Brak jest więc podstaw do
uznania , że w okresie od momentu wyboru na radnego tj. od listopada 2014 roku do dnia powołania nowego
dyrektora Oddziału Regionalnego w styczniu 2016 roku, radny Grzegorz Stefaniak bezpodstawnie pobierał
wynagrodzenie z Agencji za czas nieobecności, spowodowany wykonywaniem obowiązków radnego. Ponadto
w styczniu 2016 roku nie odbyła się sesji Rady Powiatu Rawskiego, natomiast sesja z dnia 3 lutego 2016 r.
odbyła się po godzinach pracy. W bieżącym roku radny Grzegorz Stefaniak uczestniczył w posiedzeniach dwóch
komisji tj Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, która odbyła się w dniu 29.01.2016 r. w godz. 14.00-
15.15 oraz w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami w dniu 02.02.2016
w godz.13.00-14.30. Według oświadczenia radnego Grzegorza Stefaniaka czas poświęcony na pracę w tych
komisjach nie został przez niego odpracowany z uwagi na fakt odwołania go w dniu 4 lutego 2016 roku
z zajmowanego stanowiska i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jeśli więc pracodawca, aktualny
dyrektor nie dokonał potrącenia wynagrodzenia za jedną godzinę pracy w styczniu i 1,5 godz. w lutym 2016 roku,
to nie obciąża to pracownika i nie uzasadnia rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy.
Zwolnienie pracownika w celu wykonywania mandatu radnego, a takim jest udział w komisjach Rady, było
gwarantowanym ustawowo obowiązkiem pracodawcy, nie stanowi więc naruszenia obowiązków pracowniczych
przez Pana Grzegorza Stefaniaka.

Pan Dyrektor Paweł Jegier twierdzi, że pracodawca nie posiadał wiedzy w sprawie wykonywania przez
Grzegorza Stefaniaka mandatu radnego. Pracodawca, reprezentowany przez poprzedniego dyrektora, posiadał
wiedzę o wykonywaniu mandatu radnego przez Grzegorza Stefaniaka. Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału
Regionalnego Agencji nie nakłada na pracownika obowiązku ponownego zawiadamiania pracodawcy (ŁOR
ARiMR) o fakcie wykonywania mandatu, niemniej jak twierdzi Pan Grzegorz Stefaniak, Dyrektor Paweł Jegier o
tym fakcie został poinformowany w rozmowie, w obecności świadków i potwierdził jednocześnie wcześniej
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ustalone z jego poprzednikiem zasady rozliczania czasu pracy radnego.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Powiatu Rawskiego nie wyraża zgody na rozwiązanie z Grzegorzem
Stefaniakiem stosunku pracy, zawartego na podstawie powołania, z pracodawcą Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Oddział Regionalny w Łodzi w trybie art 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekt jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), tj. z powodu ciężkiego naruszenia przez
pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.
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