
UCHWAŁA NR XIX/384/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie skarg Pani I  B  na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 49 w 
Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                   
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skarg Pani I  B                  
z dnia 7 października 2015 r. oraz z dnia 23 listopada 2015 r. na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola 
Nr 49 w Katowicach.

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

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia 
skarg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 7 października 2015 r., przesłanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach przy piśmie
z dnia 12 października 2015 r., oraz pismem z dnia 23 listopada 2015 r. Pani I B złożyła skargi
na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 49 w Katowicach. Ww. w szczególności podniosła
kwestię zwolnienia z pracy ze względu na redukcję etatów spowodowaną małą liczbą dzieci
uczęszczających do ww. placówki oświatowej.

W tym miejscu należy zauważyć, iż kierowanie jednostką oświatową oznacza różne czynności
organizacyjne i kierownicze dyrektora. Dyrektor może w pełni dokonywać wszelkich czynności z zakresu
prawa pracy. Autonomiczną decyzję dyrektora potwierdza art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), który stanowi, że dyrektor kieruje szkołą
(przedszkolem), jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników
szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Również świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2573 z późn,. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) szkoła (przedszkole) jest pracodawcą dla
zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

Mając zatem na względzie, że dyrektor szkoły (przedszkola) działa w zakresie prawa pracy jako
pracodawca organy samorządu terytorialnego nie mogą wkraczać i ingerować w sprawy zatrudniania i
zwalniania pracowników.

Rada Miasta jest zatem organem niewłaściwym do rozpatrzenia niniejszych skarg.
Jednocześnie należy podkreślić, iż skarżąca swoich roszczeń może dochodzić przed Sądem Pracy lub

w postępowaniu kontrolnym zainicjowanym skargą na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy.
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