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Kalisz, 29 października 2021 r.

Pan

Roman Piotrowski

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie,

w odpowiedzi  na  Pana  interpelację  w  sprawie  Straży  Miejskiej  Kalisza  wyjaśniam  jak
poniżej: 

Ad. 1.  Obecnie przed Sądem Rejonowym w Kaliszu Wydział  II  Karny toczy się  jedna sprawa

przeciwko Komendantowi Dariuszowi Hybś dot. treści regulaminu wynagradzania dla strażników. 

Pozostałe sprawy prowadzone są wobec Straży Miejskiej Kalisza i przedstawione są w kolejnych

punktach.

Ad. 2. Jednostki miejskie, takie jak Straż Miejska Kalisza, w rozumieniu art. 3 oraz 31  Kodeksu

pracy, są odrębnymi od Urzędu Miasta Kalisza czy Prezydenta Miasta Kalisza pracodawcami dla

zatrudnionych  w  niej  pracowników.  Stąd  też  w  toczących  się  postępowaniach  sądowych  

o  charakterze  pracowniczym,  stronami  sporu  sądowego  są  pracownicy  tej  jednostki  

i Straż Miejska Kalisza.

Na  podstawie  informacji  uzyskanych  od  ww.  jednostki  organizacyjnej  Miasta,  poniżej

przedstawiam rozstrzygnięcia w postępowaniach wobec Straży Miejskiej Kalisza jako pracodawcy:

1) postanowienie wraz z ugodą tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie

umowy o pracę (wypłacono odszkodowanie w wysokości 12.371 zł co stanowiło 29,8 %

kwoty roszczenia), 

2) postanowienie  wraz  z  ugodą  ws.  zmiany  oświadczenia  woli  pozwanego  w przedmiocie

rozwiązania  umowy o  pracę  bez  wypowiedzenia  z  winy  pracownika  na  rozwiązanie  za



porozumieniem  stron  i  wydanie  przez  pozwanego  sprostowania  świadectwa  pracy  (bez

skutków finansowych),

3) postanowienie wraz z ugodą ws. wyrównania należności z tytułu dodatku za pracę w porze

nocnej dla byłego strażnika (wypłacono 326,47 zł co stanowiło 0,06 % kwoty roszczenia).

Dodatkowo,  obok  wskazanych  powyżej  zakończonych  spraw  sądowych,  toczą  się  jeszcze

postępowania,  w których zgodnie z  nałożonym przez Sąd I  Instancji  rygorem natychmiastowej

wykonalności, wypłacono zasądzone kwoty: 

1) obecnej  pracownicy  (strażniczki),  sprawa  sądowa  w  trakcie  rozpatrywania  apelacji  od

wyroku, ws. zadośćuczynienia w związku z naruszeniem godności pracowniczej i zdrowia.

Po  orzeczeniu  w  pierwszej  instancji  wypłacono  kwotę  3.578,43  zł  zasądzoną  w  trybie

rygoru natychmiastowej wykonalności, co stanowiło 14,3 % kwoty roszczenia. Dokonano

przelewu z adnotacją o zastrzeżeniu zwrotu,

2) pięciu strażnikom, sprawa w trakcie oczekiwania na uzasadnienie wyroku Sądu I Instancji,

ws. wyrównania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, po orzeczeniu

w  pierwszej  instancji  wypłacono  łącznie  kwotę  9.324,92  zł  zasądzone  w  trybie  rygoru

natychmiastowej wykonalności, co stanowiło 18,3 % kwoty łącznego ich roszczenia.

Ad. 3. Powyższe koszty zobowiązań sądowych, w kwocie 25 600, 82 zł zostały pokryte z budżetu

Straży Miejskiej Kalisza.

Ad. 4. Przed Sądem Rejonowym w Kaliszu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, toczą

się, poza wspomnianymi powyżej, sprawy ws. wyrównania dodatkowego wynagrodzenia za pracę

w godzinach nocnych. Łączna kwota roszczeń z tego tytułu wyliczona przez strażników opiewa na

kwotę 272.368,20 zł. Jednakże kwoty wypłacone w zakończonych dotychczas sprawach wskazują,

że Sąd zasądza kwoty o znacznie niższej wysokości.

Ad. 5. Pragnę Pana poinformować, że podjąłem kroki, aby sytuacja panująca  w Straży Miejskiej

Kalisza uległa poprawie i z dniem 31 grudnia 2021 r. zakończę współpracę z Komendantem.

W październiku br. został ogłoszony konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.



Na dzień dzisiejszy nie wszystkie postępowania toczące się wobec Straży Miejskiej Kalisza czy

Komendanta  zostały  zakończone,  a  tym  samym  nie  można  przesądzać  o  ich  wyniku  oraz

ewentualnym podjęciu dodatkowych działań wobec Komendanta Straży.

Ad.  6. Jednocześnie  wskazuję,  iż  zarzuty  w  wielu  toczących  się  postępowaniach  dotyczą

uregulowań zawartych w Regulaminie Wynagradzania Straży Miejskiej Kalisza obowiązującym  

w jednostce  od  2014 r.  oraz  konfliktów mających swoje  podłoże  w latach  poprzednich,  czego

skutkiem  było  wypowiedzenie  warunków  pracy  i  płacy  dla  Komendanta  w  roku  2018,  które

następnie przez poprzedniego Prezydenta Miasta Kalisza zostało cofnięte w dniu 29.05.2018 r.

Od początku obecnej kadencji podejmowałem wiele prób rozwiązania sporu trwającego w Straży

Miejskiej Kalisza m.in.:

-  zorganizowano  mediacje,  których  przedmiotem  było  wypracowanie  porozumienia  między

pracownikami a komendantem Straży Miejskiej  Kalisza,  mediacje zostały zerwane przez stronę

związkową,

- zorganizowano spotkania z udziałem kierownictwa Straży Miejskiej, strony związkowej i władz

Miasta.

Z poważaniem,

                                                              Prezydent Miasta Kalisza
       /…/

         Krystian Kinastowski
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Rady Miasta Kalisza 

Nr koi 
Ilosc zal. Podpis 

Pan 
Krystan Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

Interpelacja 

W zwiqzku z licznymi informacjami jakie ukazaty si? w mediach 
spolecznosciowyeh o odejsciu Dariusza Hybs komendanta Strazy Miejskiej Kalisza 
zwracam si? z prosbq o udzielenie mi nst. informacji: 

1. lie do dnia 14.10.202 Ir. prowadzonych jest spraw przeciwko komendantowi Strazy 
Miejskiej Kalisza Dariuszowi Hybs w sqdach oraz czego one dotyczq ? 
2. lie spraw zakohczylo si? juz wyrokiem, prosz? podac ich rozstrzygni?cia? 
3. Ile wyplacono juz pieni?dzy za przegrane sprawy sqdowe i kto pokryl te koszty? 
4. Na jakq Iqcznq kwot? opiewajq pozwy skierowane do Sqdu Rejonowego w Kaliszu 
przez straznikow miejskich za niewyplacenie naleznych wynagrodzieh ? 
5. Jakiq poniosl lub poniesie p. Dariusz Hybs odpowiedzialnosc za naduzycia i 
lamanie praw pracowniczych w kierowanej przez niego jednostce? 
6. Jakie podjql Pan Prezydent dotychczas dzialania aby wyjasnic wszelkie 
nieporozumienia, napi?cia i problemy mi?dzy komendantem, a straznikami 
miejskimi? 
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