
UCHWAŁA NR 207/2015 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

 
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „ANNA” 

w Krapkowicach 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§1. Rozwiązuje się stosunek pracy z Panią Beatą Kraus zatrudnioną na stanowisku Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, który upłynie w dniu 30 września 2015 r. 
 

§2. Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy jest utrata zaufania związana z nabyciem podejrzeń 
o naruszeniu przez Dyrektora zasad współżycia społecznego w miejscu pracy oraz "pozostawanie 
w świetle podejrzeń" o popełnienie przestępstwa związanego z podpisywaniem się za podległego 
Pracownika Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach zatrudnionego na stanowisku 
robotnika gospodarczego na dokumentach, w tym na listach obecności, podaniu o urlop bezpłatny 
w miesiącu lipcu 2015r. Ponadto zgodnie z informacją uzyskaną od kadrowej w Domu Pomocy 
Społecznej ANNA w Krapkowicach Dyrektor w miesiącu lipcu 2015r. polecił przygotowanie celem 
zamiany w aktach nowej umowy dla ww. robotnika gospodarczego z dłuższym okresem 
obowiązywania, tj. do 30 września 2015r. Umowa, która znajdowała się w aktach osobowych 
obowiązywała do dnia 7 lipca 2015r. Powyższa informacja została zgłoszona na Komendzie 
Powiatowej Policji w Krapkowicach w dniu 13 sierpnia 2015 r. 

Dodatkowo pracownik, o którym mowa powyżej od 9 maja 2015 r. jest małżonkiem Dyrektora. 
Powyższe narusza przepis art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych, 
który stanowi, że „Mał żonkowie …. nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 
2., jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej”. Zgodnie 
z § 16 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach 
stanowisko, na którym został zatrudniony małżonek Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 
Tworzenie układów rodzinnych, a tym samym naruszenie przepisów ustawy o pracownikach 
samorządowych ujawniło nieznajomość i nie przestrzeganie przepisów prawa przez Dyrektora, 
co mając na uwadze zajmowanie szczególnego stanowiska Dyrektora, stanowi uzasadnioną podstawę 
utraty zaufania. 

Zajmując stanowisko kierownicze, wykonując czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 
do podległych pracowników i będąc odpowiedzialnym za prowadzenie polityki kadrowej dyrektor 
sam nie dopełnił formalności związanych ze zmianą swojego stanu cywilnego. W przypadku zmiany 
danych identyfikacyjnych w tym nazwiska „Pracodawca” jest zobowiązany do zgłoszenia tych zmian 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wykonując czynności z zakresu prawa pracy w tym zgłaszanie 
i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych, Dyrektor sam od dnia 9 maja 2015 r. nie dopełnił 
obowiązku zgłoszenia zmiany nazwiska. Dodatkowo pełniąc funkcję kierownika jednostki 
organizacyjnej powiatu krapkowickiego, posiadając wiedzę, iż czynności z zakresu prawa pracy 
wobec dyrektorów jednostek organizacyjnych wykonuje starosta krapkowicki, również nie 
poinformował o zmianie nazwiska zarówno w kadrach jak i w Wydziale Finansowym Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. Informacja o zmianie nazwiska do kadr w starostwie wpłynęła w dniu 
29 lipca 2015 r., natomiast Wydział Finansowy otrzymał pismo o zmianie nazwiska w dniu 3 sierpnia 
2015r. Dokonując zmiany nazwiska powinna zostać dokonana zmiana karty wzorów podpisów do 
rachunku bankowego jednostki, tj. Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach. Powyższe ma 
znaczenie w realizacji budżetu danej jednostki. Realizując politykę finansową wymagane są aktualne 
wzory podpisów. Na podstawie przekazywanych do Wydziału Finansowego sprawozdań stwierdzono 
posługiwanie się w okresie po 9 maja 2015r pieczątką z nazwiskiem Beata Kostyra (sprawozdania z 6, 
9, 10 i 21 lipca 2015 r.) 



Powyższe stanowi uzasadnienie wypowiedzenia z powodu utraty zaufania niezbędnego 
do kontynuowania pracy w Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach. 

 
§3. Z dniem 14 sierpnia 2015 r. zwalnia się Panią Beatę Kraus Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „ANNA” w Krapkowicach z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia. 

 
§4. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały przysługuje Pani Beacie Kraus 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach prawo wniesienia odwołania 
do Sądu Rejonowego w Opolu – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Plac Daszyńskiego 1,                
45 -064 Opole. 

 
§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 

 
§6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

 
Podpisy członków Zarządu: 
 
 
Maciej Sonik       ………………………… 

Sabina Gorzkulla - Kotzot      ………………………… 

                                                                        Dariusz Willim                         .………………………. 

Wojciech Kowalski                  …………………………. 

Ryszard Reszczyński     …………………………. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


