
UCHWAŁA NR LV/775/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [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] w przedmiocie ustalenia kryteriów typowania nauczycieli 
szkół publicznych do uzupełnienia etatu w innej szkole bądź zwolnienia z pracy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 241 i art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadny wniosek pani ███████* w przedmiocie ustalenia kryteriów typowania 
nauczycieli szkół publicznych do uzupełnienia etatu w innej szkole bądź zwolnienia z pracy. 

§ 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 28 kwietnia 2022r. do Kancelarii Rady Miasta wpłynął wniosek pani ███████* w 

sprawie ustalenia kryteriów, na podstawie których dyrektorzy szkół publicznych dokonywaliby typowania 
pracowników do zniżki etatu, uzupełniania etatu w innej szkole lub ewentualnie zwolnienia z pracy.  

Po zapoznaniu się z sytuacją wnioskodawczyni, która jako osoba posiadająca najdłuższy staż pracy 
oraz najwyższe kwalifikacje wśród nauczycieli tego samego przedmiotu, została wytypowana do 
uzupełnienia etatu w drugiej szkole, Komisja oświadcza, że rozumie potrzebę przygotowania stosownych 
kryteriów w ww. zakresie i sam pomysł uznaje za zasadny, ale i trudny do wprowadzenia.  

Rada Miasta Kalisza nie ma kompetencji do przygotowania takich kryteriów i równocześnie nie 
może wskazać kto mógłby to wykonać, skoro w polskim prawie oświatowym nie ma żadnych regulacji w 
przedmiotowym zakresie. Sprawa była poruszana na majowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu Rady Miasta Kalisza, na którym to obecni zgodnie stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem i 
jedynym, który na ten moment wydaje się realnym do wprowadzenia, jest przedyskutowanie tego 
zagadnienia z dyrektorami innych placówek oświatowych w Kaliszu w celu zebrania dobrych praktyk i 
wymiany doświadczeń. Zasadnym byłoby również, aby dyrektorzy poszczególnych placówek omówili ten 
temat z własnymi radami pedagogicznymi. Takie działanie zostało zasugerowane naczelnikowi Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Należy bowiem pamiętać, że za politykę kadrową w danej placówce 
odpowiada wyłącznie dyrektor szkoły a organem nadzorującym działalność w tym zakresie jest Prezydent 
Miasta Kalisza.  
  W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały. 
 
 

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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