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Protokół nr 23/13 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 22 marca 2013 r. 
 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego. 
 
Godz. rozpoczęcia – 14:30 
Godz. zakończenia – 16:30 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji 
2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Krzysztof Sadowski – Członek 
4. Andrzej Drąg – Członek 

 
Nieobecny radny Dariusz Zdunek. 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Henryka Pilna 
2. Sekretarz Gminy i Miasta Kazimierz Orlef 

 
Temat posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Panią Katarzynę Kiecenka. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Przebieg posiedzenia: 
 
Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji T. Filistyński. 
 
Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia. 
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 22/13 z dnia 21 lutego 2013 r. 
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 4. Komisja Rewizyjnej zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze na działanie  
Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z naborem 
pracownika socjalnego. 
 

Komisja wysłuchała wyjaśnień Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anny Lityńskiej. 
Przygotowując się do ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego muszą być 
podjęte odpowiednie procedury. Pracownik socjalny to nie jest stanowisko urzędnicze, ale 
jeżeli jest więcej kandydatów niż jedna osoba to przeprowadza się całe postępowanie. 
Ogłaszając nabór na pracownika socjalnego były określone zasady – kto może być 
pracownikiem socjalnym, jakie są niezbędne wymagania, jakie wyksztalcenie osoba musi 
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posiadać oraz wymagane dokumenty m.in. powinna być zawarta klauzula „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych”. Pani Katarzyna Kiecenka pracowała już wcześniej w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej i wymóg formalny spełniła, bo miała określone przygotowanie 
zawodowe. Praktycznie kandydatura Pani Katarzyny Kiecenki bez dokładnego prześwietlenia 
została zakwalifikowana do II etapu. Na etapie II zauważono, że nie są podpisane wszystkie 
dokumenty i to spowodowało, że kandydatura Pani Katarzyny Kiecenka została odrzucona.   
 
Na pytania Wiceprzewodniczącej Rady H. Pilnej: 

− jaką ocenę mogłaby uzyskać Pani K. Kiecenka za okres swojej pracy w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu? 

− kto został wybrany i czym się różnił od pracownika, który już pracował? 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 
Pani Kiecenka we wcześniejszym okresie zwróciła się z prośbą przyjęcia na staż i wtedy była 
możliwość zatrudnienia Pani Kiecenki. Ogółem było zatrudnionych 8 pracowników 
socjalnych i po kontroli Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Dolnośląskiego wykazano, że wystarczy 7 i ½  etatu. Spowodowało to, że Z-ca Kierownika 
otrzymał nowy angaż i pracuje na ½ etatu jako Z-ca Kierownika i ½ etatu wykonuje pracę 
pracownika socjalnego. To doprowadziło do tego, że nie było potrzeby przedłużania Pani 
Kiecence kolejnej umowy.  
Natomiast osoba wybrana to pan, który ma skończoną pracę socjalną i dodatkowo 
fenopedagogikę, co pomaga ośrodkowi w pracy ponieważ niepełnosprawność społeczeństwa 
jest nie mała.  
 
Radny A. Drąg zadał pytanie, z czego wynikała potrzeba zatrudnienia nowego pracownika? 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 
osoba, która do ubiegłego roku pracowała zmieniła miejsce pracy.  
 
Przewodniczący Komisji T. Filistyński zwrócił uwagę, że pod CV jest klauzula „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych…”. 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 
jest, ale nie podpisana dodając, że wszystkie dokumenty powinny być podpisane.  
 
Radny Br. Kopeć zadał pytanie, dlaczego na początkowym etapie nikt tego nie zauważył? 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że z 
uwagi na to, że Pani Kiecenka pracowała w ośrodku to z góry zostało przesądzone, że spełnia 
wszystkie wymogi. 
 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedłożyła następujące 
kserokopie: 

− ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownik socjalny, które stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu, 

− pisma MGOPS/586/2013 informujące Panią Katarzynę Kiecenka o niespełnieniu 
wymogu, czyli nie podpisaniu klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dokumentach aplikacyjnych, które stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 

 
 
 



3 
 

Następnie Komisja Rewizyjna wysłuchała także wyjaśnień skarżącej Pani Katarzyny 
Kiecenka. 
Została przez nią złożona oferta. W między czasie miała obawy, że nie podpisała listu 
motywacyjnego i z tego względu skontaktowała się z kadrową, która poinformowała, że jest 
wszystko w porządku i Kierownik ją zna i nie będzie zapraszała na rozmowę kwalifikacyjną 
ponieważ pracowała wcześniej w ośrodku więc wie jakie są jej możliwości. Ponadto 
wystosowała pismo z zapytaniem, dlaczego nie mogła brać udziału w rozmowie 
kwalifikacyjnej tym bardziej, że spełnia wszystkie wymagania. Otrzymała pismo z 
informacją, że brak podpisu przy klauzuli powoduje, że oferta nie może być rozpatrzona. 
Uważa, że jest to brak formalny i  była możliwość wezwania do uzupełnienia.  
Stwierdziła, że została niesprawiedliwie potraktowana, ponieważ nie miała możliwości 
zaprezentowania swojej osoby na rozmowie kwalifikacyjnej. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, jak długo pracowała w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu? 
Pani Katarzyna Kiecenka odpowiedziała, że 3 lata i 9 miesięcy, mając 2 umowy na czas 
określony.   
Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała kolejne pytanie, jakie były relacje pomiędzy Panią 
a Panią Kierownik i pozostałym personelem? 
Pani Katarzyna Kiecenka odpowiedziała, że nie narzeka. Wszystkie polecenia były 
wykonywane i posiada pozytywną opinię wystawioną przez Kierownika MGOPS. 
 
Radny A. Drąg zadał pytanie, czy w okresie zatrudnienia była Pani oceniana? 
Pani Katarzyna Kiecenka odpowiedziała, że tak jak wszyscy pracownicy końcem listopada 
każdego roku były przyznawane nagrody za odpowiednie wykonywanie pracy. 
 
Następnie Komisja Rewizyjna także zasięgnęła opinii prawnej. 
 

Reasumując, Komisja Rewizyjna uznała, że skarga jest niezasadna z uwagi na 
następujące okoliczności. 

Elementem obligatoryjnym przetwarzania danych osobowych, w tym również w 
zakresie danych osobowych kandydata składającego aplikacje w aspekcie naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze jest zgoda osoby aplikującej na przetwarzanie jej danych osobowych 
potwierdzona podpisem. 
Powyższa okoliczność wynika z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 
Efektem powyższego jest to, że podanie złożone przez Panią Katarzynę Kiecenka do 
konkursu na stanowisko pracownika socjalnego nie mogło być oceniane jako prawidłowa 
aplikacja z uwagi na brak podpisu w aspekcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Błędne jest przy tym twierdzenie, iż Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej powinien wezwać Panią Katarzynę Kiecenka do uzupełnienia braków w trybie art. 
64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem zgodnie z art. 1, art. 2 przepisy 
Kodeksu mają zastosowanie do spraw odmiennych niż kwestie związane z naborem na wolne 
stanowisko urzędnicze. 
Tym samym wbrew twierdzeniu skarżącej Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej nie mógł zastosować trybu wezwania do uzupełnienia braków w oparciu o art. 64 
§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem przepis ten nie ma żadnego 
zastosowania w niniejszej sprawie i wezwania oparte o powyższą podstawę prawną byłoby 
wadliwe.  
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Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz.  
16:30 zamknął posiedzenie.  
 
                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył: 
 
 
               Jolanta Janeczko                                                               Tomasz Filistyński 
podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                         Przewodniczący Komisji  
 
 


