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Szanowny Panie Radny, 

w związku z otrzymaną interpelacją z dnia 16 lipca 2015 roku (data wpływu 14 lipca 2015 

roku) pragnę odnieść się do wszelkich kwestii w niej poruszonych, a mianowicie obecne 

składy Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek „podlegających miastu" przedstawiają się 

następująco: 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Skład Zarządu: Michał Banaszczyk - członek Zarządu 

Elżbieta Wiaderkiewicz - członek Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej: Jacek Duracz - przewodniczący Rady Nadzorczej 

Agata Baranowska - sekretarz Rady Nadzorczej 

Magdalena Wrzesińska - członek Rady Nadzorczej 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

Skład Zarządu: Anna Idczak - Prezes Zarządu 

Zbigniew Antczak - członek Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej: Emilia Banaszczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Karolina Siermińska - Zastępca Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej 

Plac Jana P a w ł a II 16 95-100 Zgierz 
tel. cen. 42 716-28-54 tel. sekretariat 42 714-31-00 fax 42 714-31-14 



Konrad Rosiński - Sekretarz Rady Nadzorczej 

3. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

Skład Zarządu: Piotr Karasiewicz - Prezes Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej: Karolina Masłowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Andrzej Kozerski - Członek Rady Nadzorczej 

Michał Dobrosław Dudkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Jednocześnie odpowiadając na Pana pytanie pragnę podkreślić, że liczba 

zatrudnionych osób na powyższych stanowiskach nie uległa zwiększeniu od czasu kiedy 

objąłem urząd Prezydenta Miasta Zgierza. 

Mając powyższe na uwadze odnosząc się do szczegółów umów zawartych z 

poszczególnymi członkami Zarządu w Spółkach dotyczących sposobu zatrudnienia i wypłaty 

wynagrodzenia pragnę poinformować, że zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego w zw. z art. 

1 1 1 w zw. z art. 300 kodeksu pracy stanowi to dobra osobiste wymienionych wyżej osoby. 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zaliczanych do zasad prawa pracy 

jest poszanowanie godności oraz prywatności pracownika jako jego dóbr osobistych, zgodnie 

z art. 11 1 kodeksu pracy. 

Ponadto należy zaznaczyć, iż pracodawca - konkretna Spółka posiada status 

administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych wobec danych 

osobowych swoich pracowników. Z tego względu jest on zobowiązany przestrzegać reguł 

wynikających z unormowań ustawy o ochronie danych osobowych. 

Mocą art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych 

przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów 

osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane były 

przetwarzane zgodnie z prawem. Z zasady tej wynika, że każde działanie pracodawcy 

związane z przetwarzaniem danych musi mieć swoje prawne uzasadnienie i odpowiadać 

istniejącym regulacjom prawnym. 

Jednocześnie odnosząc się do kwestii konkursów na członków zarządów Spółek 

pragnę poinformować, że wszelkie kwestię związane z zatrudnieniem jak również ze 

sposobem zatrudnienia członków Zarządu spoczywają na Radzie Nadzorczej poszczególnych 

Spółek co wynika z ich wewnętrznych uregulowań. 


