
PROTOKÓŁ Nr 3/2022 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 26 września 2022 r. 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 

Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka otworzyła posiedzenie i przywitała 

wszystkich przybyłych. 

 

Na wstępie Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poinformowała zebranych, 

że posiedzenie Komisji jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu. 

 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Marek KWIATKOWSKI  – Starosta Nowosądecki 

Marta ADAMCZYK  – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego 

Ewelina DROZD  – Radca Prawny 

Danuta LELITO  – p.o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S. A. 

Wiesław PIÓRO – jako słuchacz –Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S. A. 

poprzedniej kadencji 

 

 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne. 



 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie porządek 

posiedzenia. 

  

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad 2. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie protokół z 

poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

Ad 3. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poinformowała, że sprawa dotyczy 

rozwiązania stosunku pracy z Radną Rady Powiatu Nowosądeckiego Panią Martą 

Adamczyk. Wniosek został złożony przez p. o. Prezesa Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. 

Panią Danutę Lelito. Poinformowała także, że: 

• Bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji Pani Radna Marta Adamczyk złożyła 

pisemne oświadczenie, które zostało przekazane Członkom Komisji i dołączone do akt 

Komisji. 

• We wrześniu otrzymała telefon od Pani Danuty Lelito, podczas rozmowy Pani Danuta 

Lelito zażądała uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, w przeciwnym razie będzie zmuszona 

pojawić się na sesji Rady Powiatu. Pani Danuta Lelito została poinformowana przez 

Przewodniczącą, że strony zawsze są zapraszane na posiedzenie Komisji, które dotyczą ich 

sprawy. 

• Na posiedzenie Komisji przybyła zarówno Pani Marta Adamczyk, jak i Pani Danuta 

Lelito. Przewodnicząca zaproponowała, aby w pierwszej kolejności wysłuchać Panią Danutę 

Lelito, później Radną Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poprosiła o wejście na salę 

konferencyjną i zabranie głosu p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. 

Panią Danutę Lelito.  



 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito w pierwszej 

kolejności podziękowała za zaproszenie oraz przedstawiła swoje stanowisko. Funkcję 

Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów pełni z oddelegowania 

Rady Nadzorczej. Jest członkiem Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki. 

Poinformowała, że pracuje w Spółce ponad 35 lat. Trzeci raz w przeciągu ostatnich 30 lat 

Rada Nadzorcza oddelegowuje członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa 

Zarządu. Za każdym razem była to Pani Danuta Lelito. Poinformowała, że posiada 

odpowiednie wykształcenie, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz studia 

podyplomowe. Reprezentuje pracowników. Jej największym sukcesem jest to, że cieszy się 

szacunkiem i zaufaniem pracowników. Nie jest łatwo w środowisku, gdzie pracuje 350 osób, 

5 razy być przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej. Cieszy się także zaufaniem 

Rady Nadzorczej, oddelegowanie otrzymała nie tylko teraz, kiedy rządzi Prawo i 

Sprawiedliwość, ale też za rządów innych opcji politycznych. Oddelegowanie zawsze 

odbywało się głosami 5 do 0, czyli nikt nie miał żadnych wątpliwości do jej kompetencji i 

umiejętności, jeśli chodzi o pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Spółki. Pani Lelito 

powiedziała, że pozwoliła sobie na te wyjaśnienia, ponieważ w mediach i różnych pismach 

do Pana Premiera Sasina pojawiły się zarzuty, że jest zwykłą pielęgniarką bez kompetencji i 

umiejętności. Były to niedorzeczne i nieprawdziwe sformułowania, ale wystarczy wejść na 

stronę Rady Powiatu, gdzie jest publicznie dostępna informacja o jej kwalifikacjach, gdyż 

pełniła funkcję radnej powiatowej.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poprosiła, aby w sposób krótki i zwięzły 

Pani p.o. Prezes Zarządu przedstawiła, to co chciałaby dodać do złożonego wniosku. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito powiedziała, że 

podtrzymuje złożony wniosek i poprosiła o pozytywną uchwałę w sprawie rozwiązania 

stosunku pracy z Panią Martą Adamczyk Radną Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Poinformowała, że rozwiązanie stosunku pracy nie jest w żadnym stopniu związane z 

pełnieniem przez Panią Martę Adamczyk obowiązków radnej powiatowej. Wniosek 

podyktowany jest jedynie i wyłącznie zmianami organizacyjnymi, które zadziały się w Spółce 

w ostatnim czasie. Została wymieniona Rada Nadzorcza, która podjęła uchwałę w sprawie 

akceptacji zmian w regulaminie organizacyjnym Spółki. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. Zostało zlikwidowane stanowisko dyrektora ds. marketingu. Była to komórka, w 

której do tej pory w historii Spółki nie było posady dyrektora. Składała się z dwóch osób. 

Wykonywała zadania na rzecz wsparcia sprzedaży wód mineralnych i na rzecz wsparcia 

usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Komórka została utworzona przez poprzedni 

Zarząd. Pani Danuta Lelito powiedziała, że nie ocenia tego. Decyzją Rady Nadzorczej po 

ocenie wyników prac tej komórki, ocenie sensowności i efektywności wydatkowania 

ogromnych środków – na dzisiaj wiadomo, że jest to sporo ponad 1 mln zł – widać, że 

wsparcia dla podstawowej działalności, jaką prowadzi Spółka, czyli w zakresie sprzedaży 

wód mineralnych i lecznictwa uzdrowiskowego, nie było. W czerwcu nie został zrealizowany 

plan sprzedażowy, w lipcu również, dopiero w sierpniu z wielkim trudem udało się 

zrealizować plan sprzedażowy. Plan był przygotowany na bardzo niskim poziomie (był to 

plan z 2017 roku), gdzie Spółka jest po modernizacji linii rozlewniczej i możliwość produkcji 



Kryniczanki jest zwiększona prawie 3-krotnie. Działania marketingowe związane z 

wydatkowanie dużych środków nie przekładały się na poprawę wyników Spółki. To jest jedna 

sprawa. Druga sprawa jest taka, że funkcjonowanie działu marketingu to była Pani 

Adamczyk i jedna pracownica zatrudniona na umowę zlecenie, która przychodziła do 

biurowca na kilka godzin w tygodniu. Resztę pracowała również na umowę zlecenie jako 

kelnerka w kawiarni w pijalni głównej. Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że nie ma 

zasadności, aby dyrektor był dla jednej osoby, która pracuje kilka godzin w tygodniu na 

umowę zlecenie i to jest cała komórka organizacyjna.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka zapytała czy jest to zwolnienie 

indywidualne czy Spółka dokonała zwolnień grupowych. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito odpowiedziała, że 

nie było zwolnień grupowych, były zmiany organizacyjne w Spółce. Zmiany dokonały się 

także w dziale lecznictwa, gdzie z tego tytułu, że Spółka jest podmiotem leczniczym 

zarejestrowanym na podstawie ustawy o podmiotach leczniczych, jest obowiązek posiadania 

dyrektora lekarza z odpowiednimi uprawnieniami. Do tej pory było tak, że dyrektorem był 

emerytowany doktor na 20 godzin. Zastępcą dyrektora był człowiek niezwiązany z 

kwalifikacjami medycznymi. Pani Danuta Lelito znalazła Panią Dyrektor z pełnymi 

kwalifikacjami, która przejęła obowiązki głównego dyrektora. Zastępca dyrektora, który nie 

posiada kwalifikacji medycznych, a ich wymaganie wynika wprost z ustawy, zostanie 

zwolniony. Na razie przebywa na zwolnieniu lekarskim, wypowiedzenie jest przygotowane. 

Rozwiązano również umowę o pracę z lekarzem, który pełni funkcję dyrektora zgodnie z 

ustawą. Zwolniony jest także dyrektor techniczny, ale za porozumieniem stron on sam dał 

wypowiedzenie rezygnacji z pracy. Również za porozumieniem stron jest rozwiązana umowa 

z byłą sekretarką.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka skierowała ponowne zapytanie czy jest 

to zwolnienie indywidualne czy grupowe. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito w odpowiedzi 

oznajmiła, iż przypadek Pani Marty Adamczyk to było zwolnienie indywidualne. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Ogorzałek zadał pytanie czy Spółka proponowała Pani 

Marcie Adamczyk pracę na innym stanowisku. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito poinformowała, że 

nie było takiej propozycji, ponieważ zgodnie z kwalifikacjami Pani Marty Adamczyk nie ma 

możliwości jej zatrudnienia na innym stanowisku. W dobie kryzysu Spółka, jak wszystkie 

podmioty, liczy koszty i nie może tworzyć fikcyjnych stanowisk na podstawie dobrego 

wynagrodzenia i dokładania krzesełek. Były także inne osoby, które miały umowy zlecenia 



ekstra i te umowy nie zostały przedłużone. Na dzisiaj są pojedyncze stanowiska w związku z 

rotacją zatrudnienia jako personel pomocniczy kuchni. Innych stanowisk kierowniczych, 

dyrektorskich czy innych, w których mogłaby zafunkcjonować Pani Adamczyk, niestety w 

strukturach Spółki nie ma. Nie będą tworzone nowe stanowiska, zwłaszcza, że został 

zatrudniony audytor zewnętrzny, w związku z tym, że Pani Adamczyk nie przekazała raportu, 

który zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej po pół roku funkcjonowania wydatków 

marketingowych (zgodna na wydatkowanie połowy budżetu) miała przygotować na 1 lipca 

raport z wydatkowania tych środków. Raport nie został przygotowany do 4 lipca, później Pani 

Adamczyk poszła na chorobowe, na którym przebywa do tej pory. W związku z tym, że 

wpływały do Spółki różne faktury, które było trudno powiązać z umowami zarejestrowanymi 

w centralnym rejestrze umów, Pani Lelito była zmuszona zatrudnić audytora zewnętrznego, 

który kończy badanie wydatków działu marketingowego. Te wydatki były zaopiniowane przez 

Radę w określonej wysokości z adnotacją, że po pół roku po uzyskaniu raportu o stanie 

wydatków, Rada Nadzorcza odniesie się do drugiej części wydatkowania tych środków. 

Takiego raportu nie było, środki wydatkowane nie przyniosły efektów pozytywnych dla 

Spółki. Jest parę tematów, w związku z którymi będzie podejmowana decyzja co zrobić. W 

jednym przypadku jest opinia prawnika – zostały wydatkowane środki i podpisana umowa, 

która wymagała zgód korporacyjnych, tzn. co najmniej zgody Rady Nadzorczej, a takiej 

zgody nie było. W tygodniu bieżącym audytor ma przekazać raport końcowy. Pani Danuta 

Lelito zapoznała się z projektem tego raportu. Trudno Spółce szukać miejsca pracy, 

oceniając efekty pracy Pani Adamczyk dla Spółki mało pozytywnie. Pani Danuta Lelito 

powiedziała, że Pani Adamczyk podkreślała, że ogromne zyski przynosiła Pijalnia Główna. Z 

dokumentów księgowych (analiz) wynika, że funkcjonowanie przez ostatnie 3 lata Pijalni 

Głównej przynosiło bardzo duże straty.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka zapytała czy audyt został już 

zakończony. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito odpowiedziała, że 

dostała audyt do zapoznania się, jest on poprawnie wykonany i zostanie zatwierdzony. 

Radca prawny ma spojrzeć na niego pod kątem prawnym. Audytor jest osobą uprawnioną do 

wykonywania takich audytów. Pani Danuta Lelito powiedziała, że nie chce być posądzona o 

niechęć do Pani Marty Adamczyk. Z tego tytułu, że jest przedstawicielem pracowników w 

Radzie Nadzorczej jej pracodawcą są pracownicy i jej obowiązkiem jest – o co się głównie 

troszczy będąc prezesem Spółki – ograniczenie kosztów w związku z rosnącymi cenami i 

inflacją i zachowanie jak największej ilości miejsc pracy. 70% załogi zatrudnionych jest na 

minimalnych wynagrodzeniu, 80% załogi to ludzie w wieku przedemerytalnym, tj. przed 

okresem chronionym i trudno byłoby im się odnaleźć na obecnym rynku pracy.  

 

Członek Komisji Emil Bodziony zadał pytanie, jakie jest doświadczenie Pani Marty Adamczyk 

na stanowisku dyrektorskim, jak długo pracuje na rzecz Spółki, kiedy została powołana na 

stanowisko dyrektora ds. marketingu i co przesądziło, że utworzono takie stanowisko 

dyrektorskie. Z dotychczasowej wypowiedzi Pani p.o. Prezes Zarządu wynika, że ma raczej 

zastrzeżenia, co do jakości wykonywanej pracy przez Panią Martę Adamczyk, niżeli 



wykazania się pożytecznym dla Spółki działaniem na tym stanowisku. Zaznaczył, że Spółką 

nie jest łatwo kierować, dlatego chciałby wiedzieć, jakie jest doświadczenie Pani Marty 

Adamczyk w Spółce. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito przyznała, że Spółka 

jest trudna do zarządzania. Powiedziała, że w związku z tym, że piątą kadencję zasiada w 

Radzie Nadzorczej oddelegowanie jej do pełnienia obowiązków prezesa nie jest problemem, 

ponieważ zna bieżącą sytuację Spółki. Tzn. zajmuje się sprawami trudnymi, strategicznymi 

dla działalności Spółki. Przez ostatnie 3 miesiące udało się bardzo dużo rzeczy zrobić. Z jej 

doświadczenia wynika, że osoby, które obejmują stanowisko prezesa przez min. 3 miesiące 

muszą się tej Spółki uczyć. Jej zamiarem było przez okres oddelegowania tak przygotować 

Spółkę, żeby w momencie, kiedy przyjdzie osoba, która wygra konkurs na stanowisko 

prezesa, Spółka toczyła się już podjętymi decyzjami. Pani Marta Adamczyk była zatrudniona 

w 2018 roku. Nominację dostała przez obecnego na Sali byłego prezesa Spółki Pana 

Wiesława Pióro. Wtedy zostało utworzone stanowisko dyrektora ds. marketingu. Pani Marta 

Adamczyk nie miała wymaganych kwalifikacji, szybko zostały one uzupełnione na WSB w 

Nowym Sączu.  W związku z tym mogła objąć to stanowisko, ale Pani Danuta Lelito nie 

pamięta, w którym dokładnie było to roku (chyba 2019 r.). Pani Danuta Lelito powiedziała, że 

ocenia prace Pani Marty Adamczyk z pozycji dzisiejszego funkcjonowania, nie chce skupiać 

się na innych aspektach, również oceny jej pracy przez pracowników, których reprezentuje. 

Często na Radzie Nadzorczej było podkreślane, że sytuacja społeczna jest trudna, że nie 

jest to dobra zmiana, a pracownicy pytają, gdzie jest ta dobra zmiana, jeśli chodzi o 

traktowanie pracowników i sposób zarządzania personelem. Zaznaczyła, że nie chce się 

więcej wypowiadać, dlatego że Pan Wiesław Pióro sporządza różne notatki, żeby nie zostały 

one wykorzystane przeciwko w niej w jakiś pozwach sądowych czy innych rzeczach.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka zapytała czy Pani Danuta Lelito 

posiada przy sobie uchwałę zatwierdzającą zmianę regulaminu organizacyjnego oraz kto był 

autorem tego regulaminu. Komisja nie była w stanie dotrzeć do tego dokumentu przez BIP 

Spółki. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito powiedziała, że 

reprezentuje spółkę Skarbu Państwa, Spółkę Akcyjną działającą na bazie kodeksu spółek 

handlowych. Spółka jest zobligowana do publikowania w BIP wielu dokumentów, ale nie ma 

obowiązku publikacji uchwał Rady Nadzorczej. Uchwałę o zamianach organizacyjnych 

podjęła Pani Danuta Lelito jako prezes Zarządu Spółki, natomiast zatwierdziła i 

przeanalizowała Rada Nadzorcza, która oddelegowała Panią Danutę Lelito do pełnienia tych 

obowiązków.  

 

Członek Komisji Antoni Poręba zabierając głos powiedział, że będąc w Radzie Powiatu już 

kilka kadencji, problemy Uzdrowiska przewijają się od dawna. Zadał pytanie czy zostały 

wykorzystane wszystkie możliwości, żeby załatwić tę sprawę „po ludzku”. 

 



P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito powiedziała, że 

wszystkie możliwości dogłębnie zostały wyczerpane. Co do decyzji nie ma innych 

możliwości. Powiedziała, że nie chce poruszać rożnych innych tematów, ale nie ma wśród 

załogi oczekiwań, żeby Pani Marta Adamczyk pracowała. Ludzie mają różne oczekiwania i to 

nie jest podstawa do rezygnacji ze współpracy z Panią Martą Adamczyk. Podstawą są 

zmiany organizacyjne. Spółka nie może pozwolić sobie wydać 1,5 mln zł na marketing przy 

zakładanym zysku 500 tys. zł. Na różne umowy z klubami sportowymi, które nie przynoszą 

dla Spółki żadnego efektu. Pieniądze zostały wydatkowane, Spółka poniosła koszty, efektów 

z wydatkowanych kosztów nie ma. Był omawiany temat, że wydatkowanie środków wiąże się 

z promocją nowego produktu na rynku. Zapytała w jaki sposób zaowocował, skoro do końca 

sierpnia sprzedawany nowy produkt rozlewnia na jednej zmianie mogła wyprodukować mniej 

niż w ciągu jednego tygodnia, a wydatkowe środki na promocję tego produktu wynoszą 

ponad 1,2 mln zł. Jako osoba odpowiedzialna i zarządzająca, nie może sobie pozwolić na to, 

żeby funkcjonowała taka komórka, która w tym momencie jest wyłącznie komórką kosztową i 

nie ma najmniejszego drgnięcia w kierunku sprzedaży tego produktu dedykowanego stricte 

dla sportowców. Przygotowywana jest promocja tego produktu dla wszystkich ludzi 

aktywnych. Dodała, że Pani Marta Adamczyk z Panem Wiesławem Pióro twierdzili, że oni 

wymyślili nazwę tego produktu, natomiast w rozmowie ze Spółką Igrzyska Europejskie 2023 

wyszło, że to oni ten produkt wymyślili i zaproponowali Spółce produkcję na potrzeby igrzysk. 

Ważny jest temat pracy z instytucjami, takie jak Igrzyska Europejskie. Jest to bardzo ważne 

wydarzenie, jedno z nich ma odbyć się w Krynicy Zdroju. Informacja, jaką Pani Marta 

Adamczyk przekazała do Pana wicepremiera Sasina w swoim piśmie brzmiała, że tylko ona 

ma wiedzę na ten temat, nikt inny i całe to przedsięwzięcie upadnie. Za dwa miesiące 

urzędowania Pani Danuta Lelito spotkała się z Zarządem Spółki Igrzysk Europejskich, 

wysłała pewną ofertę. Rozmowy toczyły się bez notatki służbowej, umowy ramowej. Na 

jednym pracowniku Pani Danuta Lelito wymogła sprawozdanie. Okazało się, że Spółka miała 

ponieść ekstra 0,5 mln, aby mogła przygotować się do tych Igrzysk. Jeśli chodzi o Igrzyska 

Europejskie nie ma żadnego zagrożenia ze strony Spółki, oferta jest przygotowana, ilość 

wody, która potrzebna jest na obsługę wszystkich imprez jest zabezpieczona. Oferta 

ilościowa i wartościowa została wysłana, tak samo, jeśli chodzi o wynajem powierzchni 

konferencyjnych. Wszystkie oferty są wysłane do organizatora Igrzysk. Pani Danuta Lelito 

powiedziała, że prosiła o spotkanie na Komisji, ponieważ ma wielką prośbę. Powiedziała, że 

nie chce się pojawiać na sesji Rady Powiatu, nie chce robić szumu medialnego itd. Wniosek 

Spółki nie jest związany z pełnieniem przez Panią Martę Adamczyk funkcji radnego 

powiatowego, a w świetle orzecznictwa zarówno WSA jak i NSA, które się pojawiło się nawet 

w styczniu tego roku, jeśli wniosek nie jest związany z pełnieniem obowiązku radnego, to 

rada jest zobligowana do pozytywnej opinii wniosku Spółki.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka powiedziała, że orzecznictwo w takich 

sprawach nie jest jednoznaczne. Komisja musi bardzo dokładnie przeanalizować 

orzecznictwo oraz złożony wniosek wraz z całym materiałem zgromadzonym w sprawie, 

wówczas będzie wypracowywała swoje stanowisko. Następnie zapytała czy wypowiedzenie 

zostało już wręczone Pani Marcie Adamczyk. 

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito odpowiedziała, że 

wypowiedzenie jest przygotowane. W związku z tym, że Pani Marta jest na zwolnieniu 



lekarskim, nie było możliwości wręczenia. Powiedziała, że Spółka szanuje przepisy prawa, 

pozostaje pytanie czy Pani Marta Adamczyk szanuje przepisy prawa. Przebywa na 

zwolnieniu lekarskim i pojawia się w różnych miejscach i różnych spotkaniach. Pozostaje 

więc pytanie czy z pozycji radnego to jest też pokazanie, czy się szanuje przepisy dotyczące 

korzystania z L4. Nie jest przedmiotem wniosku Spółki sięganie do tego typu rzeczy, a 

zmiany organizacyjne. W związku ze zmianami organizacyjnymi Spółka prosi o wyrażenie 

zgody na rozwiązanie umowy z Panią Martą Adamczyk. Spółka nie chce się dodatkowo 

tłumaczyć i informować o innych sprawach itd. Spółka chce to załatwić elegancko. Pani 

Marta Adamczyk jest radną i Spółka szanuje to, że pełni funkcję społeczną. Pani Danuta 

Lelito powiedziała, że ona też była radną i wie, że to jest trudna praca. W kontekście 

przyszłorocznych wyborów nie jest zamysłem Spółki, żeby w jakimkolwiek zakresie 

zaszkodzić. Każdy pracuje na swoje dobre imię – nasze czyny o nas świadczą. Pani Danuta 

LeLelito podkreśliła, że absolutnie w złożonym wniosku nie ma żadnej próby zaszkodzenia 

Pani Marcie Adamczyk jako radnej i osobie. Jest likwidowane stanowisko. 

 

Członek Komisji Antoni Poręba zadał pytanie czy Pani Danuta Lelito zna wykładnię prawną 

dotyczącą ostatecznej decyzji Rady. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka zabierając głos powiedziała, że Komisja 

wypracowując stanowisko musi dokonać analizy orzecznictwa, natomiast inną kwestią jest 

to, jaką decyzję podejmie Rada Powiatu Nowosądeckiego podczas sesji.  

 

P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito powiedziała, że 

zależało jej, żeby Komisja usłyszała intencje, jakimi kieruje się Spółka. Natomiast 

wypowiedzenie zostanie wręczone Pani Marcie Adamczyk mimo negatywnej opinii Rady 

Powiatu. Jest także droga zaskarżenia takiej uchwały Rady Powiatu. Powiedziała, że Spółka 

pójdzie drogą zaskarżenia uchwały. Dodała, że Pani Marta Adamczyk ma ścieżkę otwartą w 

zakresie sądu pracy, gdzie może dochodzić swoich roszczeń i zasadności decyzji podjętych 

przez Spółkę. W świetle tego co się w Spółce zadziało i likwidacji stanowiska. Pani Danuta 

Lelito wykonuje zadania z działań podjętych przez Radę Nadzorczą. Jako Zarząd ma 

obowiązek egzekwować i zainstalować w Spółce nowy regulamin organizacyjny. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka podziękowała Pani Danucie Lelito za 

udział w Komisji. Na zakończenie poinformowała, że w przypadku wystąpienia potrzeby 

dodatkowych informacji do dalszej pracy Komisji, zostanie wystosowane pismo z prośbą o 

ich udostępnienie.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poinformowała, iż bez względu na 

decyzję Rady Powiatu Nowosądeckiego każda ze stron ma możliwość wniesienia skargi na 

przedmiotową uchwałę. 

 



P. o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito powiedziała, że 

zwróci się w tej sprawie do Rady Nadzorczej. Pytaniem jest, co uchwała w sprawie zmiany 

regulaminu organizacyjnego może wnieść dla Komisji. Jest uchwała Rady Nadzorczej i 

zmiany zostały wdrożone. Następnie podziękowała za możliwość wypowiedzenia się, życząc 

sukcesów.  

  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poprosiła o wejście na salę Radną 

Rady Powiatu Nowosądeckiego Panią Martę Adamczyk. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poinformowała Radną Rady Powiatu 

Nowosądeckiego Panią Martę Adamczyk o podtrzymaniu stanowiska Zarządu Uzdrowiska 

Krynica-Żegiestów S.A. w przedmiotowej sprawie wygłoszonego przez P. o. Prezesa 

Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danutę Lelito. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poprosiła Radną Rady Powiatu 

Nowosądeckiego Panią Martę Adamczyk o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie.  

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk poinformowała, iż jej zwolnienie z 

pracy ma związek z wykonywaniem funkcji radnej jak również dotyczy jej osobiście. 

Stwierdziła, iż p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito 

starała się od dawna pozbawić pracy Panią Martę Adamczyk ze względu na umocnioną 

przez nią pozycję Spółki na rynku mogącej konkurować z najlepszymi. P. o. Prezesa 

Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito posiada od dawna dobre 

powiązania polityczne, jednak to nie wystarczyło do tego żeby wygrać kolejne wybory. P. o. 

Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito starała się nakłonić 

Panią Martę Adamczyk do podjęcia różnych decyzji zawodowych, które miały znamiona 

naruszenia prawa. Jednak ze względu, że jest osobą publiczną Pani Marta Adamczyk 

stwierdziła że nigdy nie podejmuje takich decyzji. Taka sytuacja trwała ok. 3, 5 roku. W 

pewnym momencie, ze względu na dużą ilość osób w firmie pozostających na zwolnieniach 

lekarskich na COVID Pani Marta Adamczyk została przekierowana do zadań medycznych, 

mających na celu ochronę zdrowia pracowników. Wg niej radziła sobie z zadaniami bardzo 

dobrze. Przebywająca również na L-4 p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów 

S.A. Danuta Lelito po powrocie do pracy usiłowała udowodnić, iż wszelkie decyzje Pani 

Marta Adamczyk były złe i niezgodne z procedurami. P. o. Prezesowi Zarządu Uzdrowiska 

Krynica-Żegiestów S.A. Danucie Lelito przeszkadzał fakt, iż po 30 latach funkcjonowania 

Spółki ta zaczęła się pojawiać i promować. Dotychczas wszyscy byli przyzwyczajeni do tego 

że środki finansowe firmy są przelewane wyłącznie na konta jej pracowników jako 

wynagrodzenia lub nagrody. Pani Marta Adamczyk przypomniała, iż jak zaczynała pracę w 

2017 roku obiekt (Pijalnia Główna) był bardzo zaniedbany z niewykorzystanym potencjałem, 

który zmieniła. I to niestety nie spodobało się p. o. Prezesowi Zarządu Uzdrowiska Krynica-

Żegiestów S.A. Danucie Lelito. Pijalnia Główna zaczęła odrabiać również straty finansowe. Z 

tego powodu ówczesny Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. podjął decyzję 



o tym, że to marketing firmy będzie miał bezpośredni nadzór nad nią. Po pewnym czasie p. 

o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito zlikwidowała 

stanowisko marketingu nie likwidując żadnych działań marketingowych firmy poprzez zmianę 

regulaminu organizacyjnego spółki. Nie miała żadnych argumentów do tego, tym bardziej od 

audytora który w tym czasie jeszcze nic nie wypracował. P. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska 

Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito przejęła zadania marketingowe przejmując moje 

obowiązki i zwalniając również innego pracownika marketingu. Zawiesiła też kampanię 

reklamową firmy za 500 000 zł. Zawarte dwuletnie lub trzyletnie umowy dot. marketingu 

funkcjonują i są realizowane. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej firmy p. o. Prezesa Zarządu 

Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito zarzuciła Pani Marcie Adamczyk 

niekompetencję, bezcelowe wydawanie pieniędzy firmy, później zaczęła pisać niekorzystne 

dla niej donosy m.in. do powiatu i innych ważnych instytucji czy osób. Wobec tego Pani 

Marta Adamczyk zgłosiła takie incydenty na policję i wniosła sprawę karną do sądu. Po tym 

fakcie p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito przestała 

nękać Panią Martę Adamczyk, więc ta wycofała sprawę. Teraz sprawa wróciła. W zamian za 

to  p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito dokonała 

zwolnienia Pani Marty Adamczyk. W czerwcu tego roku Pani Marta Adamczyk miała 

przeprowadzoną poważną operację jednak z uwagi na trwającą 1 mln zł kampanię chciała 

wrócić do pracy w formie zdalnej żeby ją monitorować. Dostała na to zgodę Prezesa Zarządu 

Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Jednak  p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-

Żegiestów S.A. Danuta Lelito po objęciu stanowiska wydała polecenie służbowe Pani Marcie 

Adamczyk by wróciła fizycznie do pracy. Pani Marta Adamczyk wykonała niniejsze polecenie 

i niedługo z powodów zdrowotnych znalazła się w szpitalu. Kiedy wróciła ponownie  p. o. 

Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito zablokowała jej zadania 

nie pozwalając na ich wykonanie. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka skierowała zapytanie dot. wykonywania 

mandatu radnego przez Panią Martę Adamczyk w aspekcie przebywania na zwolnieniu 

lekarskim. 

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk poinformowała, iż nie ma to 

związku. Bowiem w świetle przepisów prawa pracy wykonywanie funkcji radnego nie jest 

zajęciem zarobkowym dlatego nie koliduje ze zwolnieniem L-4. 

 

Członek Komisji Emil Bodziony skierował zapytanie do Radnej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego Pani Marty Adamczyk dot. przyczyny odwołania poprzedniego Prezesa 

Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., skoro firma zaczęła odnosić sukcesy 

finansowe.  

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Pani Marta Adamczyk poinformowała, iż koncepcja 

rozwoju firmy wg Prezesa Wiesława Pióro była taka, że najpierw rozbudowa, modernizacja 

rozlewni, stworzenie nowego produktu i wypromowanie go a potem dzielenie zysku. W 

międzyczasie pojawił się pomysł o dofinansowaniu spółki, jednak żeby to nastąpiło, Zarząd 



Województwa musiałby przejąć tą spółkę Skarbu Państwa. I tak się stało. Została zmieniona 

Rada Nadzorcza na korzyść p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. 

Danuty Lelito w związku z jej powiązaniami towarzyskimi lub/i politycznymi z Poseł na Sejm 

RP Barbarą Bartuś (które utrzymywała przez dłuższy czas). Bowiem w skład nowej Rady 

Nadzorczej weszły osoby z kręgu Poseł na Sejm RP Barbarą Bartuś, które miały być 

przychylne dla  p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuty Lelito. 

Dlatego na posiedzeniu Rady Nadzorczej p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-

Żegiestów S.A. Danuty Lelito poinformowała aktualnego Prezesa spółki, że ten nie ma tu 

żadnych praw, tym samym przejmując nieformalną władzę w firmie. Wtedy zapadła decyzja 

o zwolnieniu Pani Marty Adamczyk. Wg Pani Marty Adamczyk za „rozwaleniem” spółki stoi 

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś. 

 

Członek Komisji Emil Bodziony skierował zapytanie do Radnej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego Pani Marty Adamczyk jak to jest możliwe że kolegialny organ jakim jest 

Rada Nadzorcza ulega wpływom przedstawicielowi pracowników, którym jest Pani Danuta 

Lelito. 

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk poinformowała, iż spółka ostatnio 

była na plusie ok. 2 mln zł, a wcześniej zanim podjęto działania marketingowe na minusie ok. 

800 000 zł. Więc ta różnica to jest wyłączny efekt jej pracy z ówczesnym Prezesem Zarządu 

Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Panem Wiesławem Pióro. Dodała, iż wysłała 2 pisma do 

Ministerstwa Aktywów Państwowych z przekazem o zamachu na spółkę  Uzdrowiska 

Krynica-Żegiestów S.A. Adresat przekierował korespondencję do spółki aby ta się do tego 

ustosunkowała. Paradoks polega na tym, że trafiło to do pełniącej już wtedy obowiązki 

Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuty Lelito. Dlatego ostatecznie 

dostała odpowiedź, z której wynikało że ma zaprzestać działań oskarżających Panią Danutę 

Lelito. Jak się wyraziła, p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuty 

Lelito zarzuciła jej osobie, że wykorzystuje swój mandat do realizacji innych zadań. I ten fakt 

świadczy o tym, że rozwiązanie pracy ma związek z wykonywaniem mandatu radnego. 

Poinformowała,  iż wiele argumentów za brakiem zasadności zwolnienia zawiera protokół  z 

posiedzenia Rady Nadzorczej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. z dnia 4 marca 2022 roku. 

 

Radca Prawny Ewelina Drozd podzieliła się swoim spostrzeżeniem, iż p. o. Prezesa Zarządu 

Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuta Lelito przedstawiła swoje argumenty za 

zwolnieniem dość rzeczowo i do tego materiału trudno mieć jakieś uwagi na chwilę obecną. 

Jeśli mielibyśmy założyć, że wyłączną przyczyną rozwiązania stosunku pracy były kwestie 

związane z wykonywaniem mandatu radnego to sprawa wygląda dość klarownie do 

rozstrzygnięcia, natomiast wszystkie inne kwestie dot. spraw organizacyjnych i finansowych 

spółki są poza naszym zainteresowaniem. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma 

poglądami, z których pierwszy zakłada iż przesłanki wyrażenia zgody przy podejmowaniu 

uchwały rady powiatu, zostały pozostawione uznaniu tejże rady, która decyduje, czy 

zachodzą przesłanki uwzględnienia wniosku pracodawcy. A zatem w tych sytuacjach rada 

powiatu może, ale nie musi, wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy. Komisja powinna 

się skupić na kwestach związanych z wykonywaniem mandatu radnego. 



 

Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. poprzedniej kadencji Wiesław Pióro 

poprosił o zabranie głosu w sprawie, która jak stwierdził, również jego dotyczy (na 

posiedzeniu komisji występował jako publiczność). 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka wyraziła zgodę. 

 

Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. poprzedniej kadencji Wiesław Pióro 

poinformował, iż na ten rok plan rzeczowo-finansowy, za realizację którego odpowiada 

Zarząd spółki, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą spółki. Wynika  z 

niego, że była zgoda na to, że 1,5 mln zł przeznacza się na funkcjonowanie pionu 

marketingu, natomiast na akcje promocyjno – reklamowe są przeznaczane inne środki. Jeśli 

na chwilę odwołania ze stanowiska Prezesa, budżet spółki jest wyższy od zaplanowanego o 

ponad 2 mln zł, obłożenie obiektów jest na poziomie 104 %, wszyscy pracownicy dostają 

podwyżki, to z punktu widzenia menagera firmy jest to ogromny sukces. Jeśli dodać do tego 

oddanie linii rozlewniczej to w takiej sytuacji zarzucenie, że środki na marketing zostały 

zdefraudowane i zawiesza się ten ważny projekt inwestycyjny, to jest to ogromny błąd i 

poważne niezrozumienie zasad ekonomii.   

 

Członek Komisji Antoni Poręba dokonując podsumowania stwierdził, iż Komisja nie jest 

sądem. Dlatego zagłębianie się w dodatkowe materiały dot. sprawy jest zbędne. Mamy do 

przegłosowania wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady 

Powiatu Nowosądeckiego. Członek Komisji Antoni Poręba w związku z tym skierował 

zapytanie, czy jest jakaś podstawa prawna na mocy której opiniujemy przedmiotowy wniosek 

w powiązaniu z pełnieniem funkcji radnego? 

 

Radca Prawny Ewelina Drozd wyjaśniła, iż zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku 

są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.” Orzecznictwo, na którym 

opiera się w dużej mierze sąd, nie jest jednoznaczne w tej materii niestety. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka ze względu na rozbieżne informacje 

oraz zbyt mały materiał dowodowy, zaproponowała, aby Komisja: 

• Zwróciła się do Pani Marty Adamczyk o przedstawienie kopii protokołu z posiedzenia 

Rady Nadzorczej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. z dnia 4 marca 2022 roku, o którym 

mowa w Pani piśmie z dnia 22 września 2022 roku. 

• Wystąpiła do p. o. Prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Danuty 

Lelito o udostępnienie: 



 kopii planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok; 

 kopii uchwały Rady Nadzorczej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w sprawie 

zmiany regulaminu organizacyjnego (wraz załącznikami) oraz informacją, czy regulamin był 

konsultowany z odpowiednimi środowiskami pracowniczymi i czy otrzymał pozytywną opinię 

(przedłożenie przedmiotowych opinii).   

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPN zaakceptowała powyższy wniosek jednogłośnie. 

 

Ad 4/5. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka podziękowała wszystkim przybyłym za 

udział i zamknęła posiedzenie.  

       

 

 

 Przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji RPN 

                 

             

        Joanna Szewczyk-Kubacka 

 

 

Protokołowała: 

Monika Dyczek 

Anna Brach 


