
UCHWAŁA NR XXXIV/184/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie 

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się brak podstaw do uznania za skargę powszechną w rozumieniu art. 227 i 229 pkt 4 Kodeksu 
postępowania administracyjnego pisma z dnia 30.07.2013 r., skierowanego do Rady Powiatu od trzech byłych 
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski
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Uzasadnienie

Trzech pracownikówŚrodowiskowego Domu Samopomocy wchodzącego w skład Domu Pomocy Społecznej 
w Browinie złożyło do Rady Powiatu pismo (zażalenie) z dnia 30.07.2013 r. na byłego pracodawcę uznając, że 
pracodawca wprowadził ich w błąd, zapewniając, że wszyscy pracownicy wraz z uczestnikami przejdą do 
nowego miejsca pracy w Chełmży. 

Zarzuty zawarte w piśmie dotyczą spraw z zakresu prawa pracy danej jednostki organizacyjnej jako zakładu 
pracy. 

Podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania zasobami osobowymi należą wyłącznie do kompetencji 
Dyrektora Domu jako kierownika zakładu pracy i pracodawcy dla zatrudnionych w ŚDS pracowników. 

Po analizie zarzutów stawianych w piśmie uznaje się, że nie jest to skarga powszechna, w rozumieniu art. 227 
i 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i nie może być rozpatrywana w trybie skargowym. 

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków zostało uregulowane w dziale VIII Kodeksu postępowania 
administracyjnego, którego rozdział 2, obejmujący przepisy art. 227-240 normuje postępowanie skargowe. 
W myśl art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez 
właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy. 

W sytuacji, gdy przepisy szczególne nie określają organów właściwych do rozpatrywania skarg, zgodnie 
z art. 229 pkt 4 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności m.in. 
kierowników jednostek organizacyjnych, jest rada powiatu. 

Potwierdzeniem pracowniczego charakteru skargi jest fakt, że jest ona aktualnie przedmiotem kontroli 
przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie podstaw prawnych rozwiązania stosunków pracy 
oraz zatrudnienia pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy. 

Ponadto Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach nadzoru 
Wojewody wystąpił o przedłożenie dokumentacji odnośnie kwalifikacji nowozatrudnionych pracowników 
w świetle wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy, co również wskazywałoby na pracowniczy charakter skargi. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa skarga nie dot. wykonywanych zadań lub działalności jednostki, 
odrzucenie skargi jest zasadne bowiem wykracza poza zakres kompetencji Rady. 
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