
UCHWAŁA NR XXXVII/555/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, 
na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła 
Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

w Kaliszu. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez pana █████████████* na dyrektora Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu stwierdza się, że skarga jest bezzasadna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady 
Miasta.
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Uzasadnienie

Dnia 27 stycznia 2021 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana █████████████* na
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Przedmiotem skargi jest niezgodne z
prawem działanie dyrektora placówki w zakresie odmowy wypłaty odprawy emerytalnej oraz należnych poborów
wynikających z mianowania na podstawie Karty Nauczyciela.

W toku procedowania skargi Zespół zapoznał się z dokumentacją przesłaną przez Skarżącego,
a następnie w dniu 10 marca 2021r. spotkał się z panią Agatą Dziedzic - dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych
im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi oraz załączonych do sprawy dokumentów, stwierdza się, że
skarga jest bezzasadna.

W dniu 20 września 2002r. skarżący zawarł umowę o pracę na czas określony tj. do dnia 31 sierpnia 2003r.
(umowa na zastępstwo) z ówczesnym dyrektorem szkoły. Skarżący nigdy nie podważył
i nie zakwestionował przedstawionej do podpisania umowy o pracę.

Pan █████████████* został poinformowany, że nie będzie możliwości kontynuacji umowy
o pracę (umowy na zastępstwo) i w dniu 31 sierpnia 2003r. przedstawił zwolnienie lekarskie.

Po zakończeniu okresu zwolnienia, Skarżący otrzymał świadczenie rehabilitacyjne, a następnie przeszedł

na rentę z powodu niezdolności do pracy. Z tego tytułu pan █████████████* otrzymał odprawę ze
szkoły zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 KN.

Pismem z dnia 7 stycznia 2021r. skarżący zwrócił się z prośbą o wypłatę należnej odprawy emerytalnej. W
odpowiedzi na w/w pismo, w dniu 12 stycznia 2021r. pani Dyrektor Zespołu Szkół

im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu pisemnie poinformowała pana █████████████*, że została
mu wypłacona odprawa z tytułu przejścia na rentę i to wyklucza wypłatę odprawy z tytułu przejścia
na emeryturę bądź prawa do odprawy uzupełniającej.

Zgodnie z przepisem art. 92¹ § 2 k.p. stanowi, że pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie
nabyć do niej prawa.

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem jednorazowym (stąd obowiązek odnotowania wypłaty tej
odprawy w świadectwie pracy). W przypadku pracowników szkół wynika to wprost z przepisów regulujących
kwestie odpraw emerytalno-rentowych (art. 87 Karty Nauczyciela, art. 36 ust. 2 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 tej ustawy jest
rada gminy.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miasta Kalisza
/.../

Barbara Oliwiecka

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady
Miasta.
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