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Uchwała nr LVII/1219/06 
Rady Miasta Katowice  

 
z dnia  27 marca 2006r. 

 
łalność Dyrektora 

Szkoły Podstawowej  nr 53 w Katowicach. 
 
  
    
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku 
z art. 229 pkt 3 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). 
 
 

 Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
 
 

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę  na działalność  Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach.    
 

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie  
zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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zdrowia Pani T    B   . 

cego Pani T    B   zosta

W dniu 12 stycznia 2006r. Pani T         B     , nau

Pani T       B       pismem

                                                               
UZASADNIENIE 

 
 z dnia 13 lutego 2006r. złożyła skargę do Prezydenta Miasta Katowice  na 

działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 53 w Katowicach. 
W ww. skardze przedstawiono zarzut  opieszałości w podejmowaniu decyzji administracyjnych oraz 
lekceważącego stosunku Dyrektora Szkoły do skarżącej. 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje  : 

czyciel  zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 53 w 
Katowicach złożyła w sekretariacie szkoły  prośbę o wydanie skierowania do lekarza, w celu 
uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia. 
Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005r. w sprawie orzekania o 
potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia /Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 
1991/ skierowanie takie nie jest wymagane. Niemniej, w dniu 16 stycznia 2006r. Dyrektor Szkoły 
sporządził stosowne zaświadczenie, informując lekarza o terminie  przypadającym na 31 sierpnia 
2006r.  do którego w myśl obowiązujących przepisów skarżąca jest uprawniona do korzystania z ww. 
urlopu,  albowiem z upływem tego terminu stosunek pracy skarżącej wygaśnie z mocy prawa, zgodnie 
z art. 7 ust.1 ustawy z dnia  18 lutego 2000r., o zmianie ustawy - Karta  Nauczyciela  oraz  o  zmianie  
niektórych  innych ustaw /Dz. U. z 2000r. Nr 19, poz. 239 z późn. zm./, w związku z brakiem 
wymaganych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska nauczyciela przyrody. 
W dniu 9 lutego 2006r. skarżąca złożyła w sekretariacie Szkoły orzeczenie lekarskie nr 01/2006 z dnia 
3 lutego 2006r. z   terminem urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 13 lutego 2006r. do 12 
lutego 2007r. Termin ten był niezgodny z terminem określonym w zaświadczeniu wystawionym przez 
Dyrektora Szkoły. 
Jak wynika z postępowania wyjaśniają ła poinformowana o tej 
niezgodności oraz o konieczności konsultacji w przedmiotowej sprawie z wizytatorem Oddziału 
Statusu Zawodowego Kuratorium Oświaty. Konsultacje, w których uczestniczyła również Pani 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 odbyły się w dniu 13 lutego 2006r. 
W tym samym dniu tj.13 lutego 2006r. do skarżącej zostało wysłane pismo o udzieleniu płatnego 
urlopu dla poratowania zdrowia.  
Jednocześnie złożono odwołanie od orzeczenia lekarskiego do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w przedmiocie nieprawidłowości w ustaleniu terminu zakończenia urlopu dla poratowania 

W dniu 14 lutego 2006r. skarżąca zgłosiła się w sekretariacie Szkoły, gdzie uzyskała stosowne 
wyjaśnienia od sekretarza oraz kserokopię pisma dotyczącego udzielonego urlopu. 
Jednocześnie skarżąca zostawiła w sekretariacie skargę na Dyrektora Szkoły  w przedmiotowej 
sprawie skierowaną do Prezydenta Miasta Katowice. Dyrektor Szkoły przebywała w tym czasie w 
Sądzie Pracy. 
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zarzut „opieszałości w podejmowaniu decyzji 
administracyjnych i lekceważącego stosunku Dyrektora Szkoły do skarżącej’’  jest chybiony i nie 
znajduje uzasadnienia w okolicznościach faktycznych sprawy.  
Od momentu dostarczenia przez skarżącą orzeczenia lekarskiego do wydania dokumentu o urlopie dla 
poratowania zdrowia upłynęły 4 dni, w tym 9-10 luty- ferie zimowe, 11-12 luty sobota, niedziela. 
Okoliczności sprawy, które wymagały od Dyrektora szczegółowego rozpatrzenia wyjaśnione zostały  
13 lutego 2006r., bez zbędnej zwłoki. Dokument sporządzony został w tym samym dniu, po 
konsultacji z organem nadzoru pedagogicznego. W tym stanie rzeczy skargę
działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach  uznaje się za bezzasadną. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 


