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Protokół  

z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej 

w dniu 14 stycznia 2016 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego (z Panem Stanisławem Gmitrukiem). 

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan 

Kawulok. Powitał obecnych gości.  

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Statutowo - Regulaminowej /7 osób/ 

na 8 Członków Komisji. 

 

Ad. 2  

Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 

Sejmiku Województwa Śląskiego (z Panem Stanisławem Gmitrukiem). 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok przybliżył 

Członkom Komisji treść wniosku skierowanego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, a dotyczącego wyrażenia przez Sejmik zgody na zwolnienie 

z pracy Radnego Sejmiku, Pana Stanisława Gmitruka.  

Pan Przewodniczący Komisji przypomniał rozpatrywane już wcześniej podobne 

wnioski, dotyczące Radnych Województwa, Pani Bożeny Borys – Szopy i Pana Jerzego 

Gorzelika. 

W tym wypadku Pan Przewodniczący postanowił powtórzyć procedurę wcześniej 

zastosowaną. Zaproszenia na posiedzenie Komisji, zostały skierowane do Pana 

Stanisława Gmitruka, oraz do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Pan Radny Gmitruk przekazał informację, iż przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
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Pan Przewodniczący zapytał pozostałych Członków Komisji, czy w takiej sytuacji 

zamierzają kontynuować ten temat i opiniować złożony wniosek, czy też chcą przełożyć 

ten temat na następne posiedzenie /mając nadzieję, że po ponownym zaproszeniu 

– strony zainteresowane przybędą na posiedzenie/? 

Pani Beata Kocik, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej powiedziała, 

iż dobrym zwyczajem jest wysłuchać obu stron. Przekazała również Członkom Komisji 

informację, iż Pan Radny Gmitruk został już odwołany, pomimo iż jest na zwolnieniu 

lekarskim. Powołany został już nowy dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Częstochowie.  

Powiedziała, iż nie wie jaki ma sens dalsze procedowanie nad tym wnioskiem, skoro już 

została podjęta decyzja przez Prezesa Agencji.  

Zauważyła, że w piśmie skierowanym przez Prezesa, napisano jaki rodzaj umowy 

o pracę obowiązywał Pana Gmitruka – było to powołanie. A w takich wypadkach inaczej 

traktuje się rozwiązanie umowy o pracę. W takim wypadku niepotrzebne jest 

wypowiedzenie umowy. 

Pani Maria Potępa, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej zapytała, 

po co więc opinia Sejmiku?  Kiedy jest już po fakcie. Radny został zwolniony z pracy.  

Powiedziała również, iż nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek Sejmik wyraził zgodę 

na rozwiązanie stosunku pracy z jakimkolwiek Radnym Sejmiku.  

Pani Beata Kocik, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej dodała, że z jej 

doświadczenia samorządowego jeśli chodzi o Radę Miasta Częstochowy, również 

nie było takiego przypadku.  

Pani Maria Potępa, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej zwróciła się 

do Pana Przewodniczącego Kawuloka, co to zmieni? Co zmieni, iż Komisja, czy Sejmik 

podejmą odpowiednią uchwałę i Radni będą przeciw?  

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej wyjaśnił, 

iż taka uchwała Sejmiku ma bardzo mocny wymiar. Powołał się na sprawę Pani Bożeny 

Borys – Szopy, gdzie był wzywany, jako świadek do sądu. Sprawa procedury musi być 

zachowana. Nie ważne czy ktoś kogoś zwolnił bezprawnie – bo od tego jest sąd pracy. 

Sejmik musi podjąć odpowiednie, jasne decyzje. 

Pan Grzegorz Wolnik, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej 

(Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego) potwierdził, że również był 
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wzywany, jako świadek w tej sprawie.  

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej zapytał 

Członków Komisji, czy nie byłoby lepiej, aby dziś na Komisji nie podejmować żadnych 

decyzji w tej sprawie i poczekać na wysłuchać obie strony. Ponownie zaprosić 

Pracownika i Pracodawcę, aby przedstawili swoje rację. Należałoby doprowadzić 

do tego, aby było to powtarzalne do wcześniejszych przypadków, aby stworzyć niejaki 

model postępowania. Nie jest to regulowane przepisami. 

Pani Maria Potępa, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej dodała, że nie ma 

powodów podanych odwołania Radnego.  

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej zgodził się, 

że rzeczywiście nie podano żadnych powodów. Wyjaśnił, że taki jest zapis w Kodeksie 

Pracy, że nie ma wymogu podawania powodów.  

Pan Grzegorz Wolnik, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej dodał, że z tego 

co pamięta, kiedy rozpatrywane były sprawy Pani Bożeny Borys – Szopy, oraz Pana 

Jerzego Gorzelika, były różnice. Pani Borys – Szopa była już także zwolniona, a opinia 

Komisji i Sejmiku była tylko formalnością. W odniesieniu do Pana Gorzelika, Rektor 

pytał Sejmik i czekał na podjęcie uchwały.  

Pan Jarosław Makowski, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej powołał się 

również na sytuację z Panią Bożeną Borys – Szopą, która została zwolniona przed 

wydaniem opinii Sejmiku. Było to wtedy niepoważne potraktowanie Radnych 

Województwa Śląskiego. Dlatego proponuje, aby nie czekać dłużej na kolejne 

posiedzenie Komisji i już dziś powiedzieć „nie”, dlatego, że Radnych Sejmiku traktuje się 

niepoważnie. A potem w sądzie niech się dalej rozstrzyga. Co da Komisji, że będziemy 

czekać kolejny miesiąc? Prezes Agencji podjął już decyzję i powołał nowego dyrektora 

oddziału w Częstochowie. 

Radni powinni trzymać się zasady, aby nie zgadzać się na omijanie Sejmiku 

w podejmowaniu takich decyzji. 

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej wyjaśnił, 

że różnica polega na tym, że Pani Bożena Borys – Szopa miała umowę o pracę, 

a nie powołanie na stanowisko. Ona dostała wypowiedzenie, w trakcie opiniowania 

przez Sejmik.  

Sytuacja Pana Gmitruka jest inna, Pan Radny był pracownikiem mianowanym.  
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Pan Jarosław Makowski, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej dopytał, czy 

gdybyśmy nawet wysłuchali obu stron, czy w myśl tej reguły, Sejmik, który nigdy 

nie zgadzał się na to, aby zwolnić z prac Radnego, tym razem da nam to coś? W imię 

lojalności wobec koleżanek i kolegów Radnych, nieważne z jakiego są ugrupowania, 

podjęlibyśmy taką samą decyzję – tzn. mówimy „nie”. 

Pan Krystian Kiełbasa, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej zgodził się 

z postawą Pana Radnego Makowskiego. Rozumie, że stosunek pracy jest tu inny, gdyż 

jest to powołanie na stanowisko. Jednaka pojawiła się tutaj przykra sytuacja, gdyż 

ponownie Sejmik został pominięty w tak ważnej spawie. Dodał, że Radni zostali 

poinformowani o odwołaniu Pana Gmitruka, w chwili kiedy to już nastąpiło.  

Rozumie, że można kogoś odwołać z przyczyn gospodarczych. Sejmik Województwa 

Śląskiego jest gospodarzem tego województwa. I jak można, bez podania przyczyny 

pozbywać się fachowców, w którego się inwestuje przez wiele lat w człowieka i jego 

wiedzę i doświadczenia. Nie podano żadnych przyczyn, nigdy nie wpłynęła żadna skarga 

na pracę Pana Gmitruka.  

Nie można pozbyć się fachowca, bo tak trzeba.  

Na koniec, Pan Kiełbasa dodał, że jest przeciwny takiej sytuacji.  

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej dodał, 

że chodzi Mu najbardziej o kwestię wysłuchania obu stron. O możliwość poznania ich 

punktów widzenia.  

Nie neguje się tutaj obrony Pana Gmitruka przed zwolnieniem z pracy.  

Pan Przewodniczący wspomniał głosowanie Radnych z Platformy Obywatelskiej, 

nad uchwałą o wyrażenie zgody na zwolnienie z pracy Pani Bożeny Borys – Szopy.  

Pan Grzegorz Wolnik, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej 

(Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego) nie zgodził się z zarzutami Pana 

Kawuloka. Dodał również, iż Członkowie Komisji podczas posiedzenia Komisji, dość 

ostro strofowali przedstawiciela Pracodawcy Pani Borys – Szopy. 

Pan Jarosław Makowski, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej dodał, 

że pamięta moment kiedy obecna Pani Poseł Borys – Szopa, podeszła do Radnych 

Platformy Obywatelskiej i podziękowała, że Sejmik głosował jednogłośnie. 

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej zakończył 

dyskusję. Podsumował, iż jeśli Członkowie Komisji chcą dzisiaj głosować nad tą opinią, 
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to nie ma problemu.  

Pan Grzegorz Wolnik, Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej 

(Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego) dodał jeszcze, iż rozmawiał 

z Panem Gmitrukiem i nie powiedział wprost, że chciałby, aby to było dziś opiniowane 

przez Komisję, a następnie uchwalane przez Sejmik. 

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej 

zaproponował dwa głosowania: 

 

„Czy mimo braku możliwości wysłuchania zainteresowanych osób, jesteście za tym, 

aby opinię wydać?” 

Głosowanie: 

za - 4; przeciw - 0; wstrzymało się - 3.  

 

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej przeszedł 

do dalszego procedowania.  

Zwrócił się do Pana Mecenasa, aby sformułował treść projektu uchwały, aby opinia 

komisji była do niej adekwatna.  

Pan Józef Koczar, Radca Prawny przypomniał, jakie są możliwości, przesłanki 

na wyrażenie zgody, lub nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym.  

Decyzje Sądów Administracyjnych są zgodne z tym, że jeśli argumenty za zwolnieniem 

z miejsca pracy, są związane z wykonywaniem mandatu, to wtedy nie można zgody 

udzielić. 

Natomiast, jeżeli te okoliczności są nieprecyzyjne, to w takim wypadku orzeczenia 

są rozbieżne i należy brać pod uwagę także inne okoliczności. 

Jeśli sprawa nie jest wyjaśniona, czyli pracodawca nie przedstawił odpowiednich 

argumentów, zachodzi podobna okoliczność.  

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej dodał, 

że w poprzednich przypadkach Radnych, Komisja miała odwrotne opinie, niż potem 

zostały podjęte uchwały Sejmiku. 

Zapytał Pana Mecenasa jak teraz będzie sformułowana uchwała?  

Pan Józef Koczar, Radca Prawny wyjaśnił, iż z prawnego punktu widzenia lepiej 

poddać pod głosowanie uchwałę pozytywną, czyli o wyrażenie zgody na rozwiązanie 
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stosunku pracy z Radnym. W momencie, kiedy ta uchwała nie uzyska wymaganej liczby 

głosów „za”, nie będzie przez Sejmik przyjęta. 

W momencie przyjęcia innego wariantu, czyli głosowania o niewyrażenie zgody, 

wówczas uchwała musi zawierać uzasadnienie. W sytuacji, kiedy nie ma mocnych 

argumentów, napisanie takiego uzasadnienia może być trudne. Nasze argumenty 

są świecką tradycją, jednak trudną do uzasadnienia w świetle prawa. 

Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej poddał pod 

głosowanie następujący projekt opinii Komisji: 

„Pozytywne zaopiniowanie rozwiązania umowy o pracę z Panem Stanisławem 

Gmitrukiem”. 

Głosowanie: 

za - 0; przeciw - 6; wstrzymało się - 1.  

 

Ad. 3 

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zwrócił się 

do Członków Komisji z prośbą o przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.  

Nikt nie wniósł uwag do protokołów.  

 

Protokół z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2015 r. 

Głosowanie: 

za - 6; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  

 

Posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 

 

Jan Kawulok 

Przewodniczący 

Komisji Statutowo - Regulaminowej 

 

Protokół sporządziła       

Małgorzata Wojtczyk    


