
Projekt

z dnia  24 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej .

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. 
poz.594 ze zm),w związku z art.229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz.U. z 2013 r. 
poz.267), po rozpatrzeniu skargi na działalność  Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach 
i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach względem tej skargi, Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Uznaje się skargę jako bezzasadną z przyczym określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krapkowicach, zobowiązując go 
do przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu na tablicach ogłoszeń  oraz w Biuletynie 
Informacji  Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Witold Rożałowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/ / 2014

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 26.02.2014r.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 października 2013 roku nauczycielka zatrudniona w Zespole Szkół
Sportowych Nr 1 w Krapkowicach złożyła na ręce Burmistrza Krapkowic skargę na Dyrektora Zespołu
Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach. Skarga zgodnie z kompetencjami jej rozpatrywania została
przekazana do Rady Miejskiej w Krapkowicach pismem z dnia 14.11.2013 r. Skarżąca została
poinformowana o podjęciu czynności w stosunku do złożonej skargi. Skarga uzupełniana była kolejno
pismami z dnia 6 i 18 listopada oraz 16 grudnia 2013 r. Z uwagi na powyższe, a także z uwagi na jej
szeroki zakres, złożoność i znaczny stopień komplikacji natury prawnej oraz konieczność pozyskania
materiału dowodowego,Komisja Rewizyjna w dniu 16 grudnia 2013 r. poinformowała w trybie ustnym
skarżącą, iż termin rozpatrzenia skargi może ulec wydłużeniu, a skarga zostanie rozpatrzona nie później
niż w terminie pierwszej sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w 2014 r. 17 grudnia 2013 r. komisja
zwróciła się również do skarżącej o sprecyzowanie zarzutów, co nastąpiło w ostatnim z pism skarżącej,
datowanym na dzień 23 grudnia 2013 r. Z tego pisma wynika, iż skarga dotyczy:

1) niepraworządnych działań dyrektora – w tym polegających na zorganizowaniu
nadzwyczajnego zebrania rady pedagogicznej;

2) szykanowaniu i prześladowaniu skarżącej przez dyrektora oraz współpracowników;

3) zademonstrowania przez dyrektora obrony symbolu religijnego;

4) publicznego upokorzenia skarżącej za zdjęcie symbolu religijnego ze ściany w pokoju
nauczycielskim.

Skarżąca wskazała na konkretne przepisy prawa, jakie na skutek powyższych działań miał
naruszać dyrektor szkoły. I tak, w ocenie skarżącej doszło do naruszenia jej godności, została
znieważona jako funkcjonariusz publiczny oraz podejmowane były względem skarżącej działania
dyskryminujące. Celem wyjaśnienia zarzutów skargi, przeprowadzone zostało szczegółowe
postępowanie, polegające na zapoznaniu się z dokumentami, pismami skarżącej, regulaminami
obowiązującymiw szkole, jak również na przeprowadzeniu rozmów ze skarżącą, z dyrektoremplacówki
oraz nauczycielami zatrudnionymi w placówce, którzy z racji uczestnictwa w posiedzeniu rady
pedagogicznej mieli najszerszą wiedzę co do tego, czy skarżąca została przez dyrektora publicznie
upokorzona. Nauczyciele ci również byli w stanie zająć stanowisko, czy skarżąca w dalszym ciągu –
czyli po posiedzeniu rady pedagogicznej– jest szykanowana i prześladowana w miejscu pracy.

Komisja Rewizyjna prowadziła postępowanie w dniach: 14.11.2013, 22.11.2013, 4.12.2013,
16.12.2013, 17.12.2013, 30.12.2013, 14.01.2014, 27.01.2014, 6.02.2014 r. W toku postępowania
Komisja Rewizyjna, po dokonaniu wnikliwej analizy treści przedstawionej dokumentacji, wysłuchaniu
stron, zebraniu informacji od nauczycieli ZSS, jak również po zapoznaniu się z opinią w sprawie skargi
radcy prawnego i zgodnie z uzupełnioną informacją skarżącej, stwierdza, co następuje.

1. W odniesieniu do zarzutu – niepraworządnych działań dyrektora – zarzut jest na tyle ogólny,
iż nie sposób się do niego odnieść samodzielnie,ponadto zarzut ten łączy się z pozostałymi, wskazanymi
w piśmie z dnia 23 grudnia 2013 r. zarzutami i doznaje na tle tych zarzutów doprecyzowania. Zarzut
uznano za bezzasadny. Kierowano się tu zebranym materiałem w postępowaniu skargowym oraz
wskazaniem na ogólną treść samego zarzutu, który łączy się z pozostałymi. Sprawa zdjęcia przez
skarżącą symbolu religijnego zaowocowała zwołaniem przez dyrektora rady pedagogicznej, co również
stanowi zarzut skarżącej. Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i
promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę
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bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu
prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Z powyżej
przywołanego przepisu wynika, iż zebrania rady mogą być zwoływane w miarę bieżących potrzeb, a
uprawnienie do zwołania zebrania przysługuje m.in. 1/3 członków rady, ale inicjatywę w tym względzie
posiada również dyrektor. Z treści regulaminu pracy rady pedagogicznej Zespołu Szkół Sportowych Nr
1 w Krapkowicach również wynika, iż inicjatywę w zwołaniu rady posiada grupa 1/3 członków rady
oraz jej przewodniczący, czyli dyrektor – bowiem funkcję przewodniczącego rady sprawuje dyrektor.
Zgodnie z przywołanym powyżej regulaminem– który zatwierdzony został w grudniu 2012 r. – z zebrań
rady sporządza się protokół wraz z listą obecności, który podpisuje przewodniczący i protokolant.
Ewentualne poprawki członkowie rady mogą zgłaszać do następnego zebrania rady, a na następnym
zebraniu rada podejmują uchwałę co do wprowadzenia tych poprawek zwykłą większością głosów.
Regulamin, w ust. 15, zawiera również wymogi co do treści protokołu. Tym samym pod względem
formalnymzebranie rady zostało zwołane należycie.

2. W odniesieniu do zarzutu – szykanowanie i prześladowania skarżącej przez dyrektora oraz
współpracowników – zarzutu uznano za bezzasadny. W kontekście zarzutu uznano, że brak jest
potwierdzonych informacji, które wskazywały by jednoznacznie na szykanowanie i prześladowanie
samej skarżącej. Relacje wzajemne wśród nauczycieli nie mogą obiektywnie wskazywać na nieprawne
działanie dyrektora w tym zakresie. Zdaniem skarżącej niepraworządne działanie dyrektora polegać
miało m.in. na szykanowaniu oraz organizowaniu prześladowania przez dyrektora oraz
współpracowników. Ponieważ ustalenie – w oparciu o odmienne relacje skarżącej i dyrektora –
faktycznego przebiegu wydarzeń nastręczało istotne trudności, materiał dowodowy w rozpoznawanej
sprawie został rozszerzony o przesłuchanie na okoliczność szykan i prześladowania skarżącej
nauczycieli zatrudnionych w tej samej placówce. Przeważająca część nauczycieli nie stwierdziła w
zachowaniu dyrektora napiętnowania czy upokarzania skarżącej. Nauczyciele nie stwierdzili również,
aby byli świadkami niepoprawnych zachowań dyrektora względemskarżącej. Nie sposób nie dać wiary
relacjom osób zatrudnionych na co dzieńw placówce oraz obserwujących sytuację pomiędzy dyrektorem
a skarżącą. Podkreślenia wymaga, iż rozmowy z nauczycielami odbyły się przy udziale członków
Komisji Rewizyjnej, natomiast bez udziału skarżącej i dyrektora. Aby mogła być mowa o szykanowaniu
skarżącej, a już tym bardziej o organizowaniu prześladowania przez dyrektora, nie byłoby wystarczające
ustalenie złych relacji między skarżącą, a dyrektorem.Nie jest bowiempowiedziane, iż pracodawca oraz
pracownik muszą darzyć się sympatią i mieć takie samo zdanie w sprawach światopoglądowych,
niemniej działania, o które oskarża dyrektora skarżąca, nie polegają na biernym konflikcie, ale na
podejmowaniu zdecydowanych i ukierunkowanych działań mających uprzykrzyć pracę skarżącej,
wykluczyć ją ze środowiska pracy oraz naruszyć jej godność, przez którą rozumieć należy także
wewnętrzną właściwość skarżącej. O takich działaniach, skoro nie znajdują one poparcia w materiale
zgromadzonymw toku sprawy, nie może być jednakmowy.

3. W odniesieniu do zarzutu – zademonstrowania przez dyrektora obrony symbolu religijnego –
zarzut uznano za bezzasadny. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej wskazuje, iż wypowiedź
dyrektora była wprowadzeniem przed zabraniem głosu przez nauczycieli. Dyrektor ZSS Nr w
Krapkowicach w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej omówił we wstępie cel zebrania – w tym
miejscu należy zaznaczyć, że genezą zebrania było ściągnięcie symbolu religijnego uprzednio
zawieszonego w pokoju nauczycielskim, co wywołało wzburzenie wśród nauczycieli placówki –
wskazując na tradycję i wolność wyznania, w tym prawa pozostawienia uprzednio umieszczonegoprzez
nauczycieli symbolu religijnego, co odnotowanow protokole. W ocenie komisji wypowiedzidyrektor nie
były nakłanianiem nauczycieli i nie miały wpływu na fakt eksponowania, usunięcia czy zawieszenia
symbolu religijnego w pokoju nauczycielskim. Podkreśla się, że Dyrektor ZSS nie był inicjatorem
działań obrony symbolu religijnego, nie wpływał na ograniczenie swobód o których mowa w art. 25 ust.
2 Konstytucji RP. W kontekście wypowiedzi dyrektora wątpliwość budzi zarzut angażowania się
„organu władzy publicznej” w spór dotyczący symbolu religijnego.Nie doszukano się aktów władczych
nałożonychw tej materii na dyrektora placówki, czy też realizacji przezeń szczegółowychprerogatyw w
tejże sprawie, co w przypadku istnienia takowych mogłoby stać w sprzeczności z konstytucyjnym
zakazem angażowania się organu władzy publicznej w rzeczoną kwestię.
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4. W odniesieniu do zarzutu – publicznego upokorzenia skarżącej za zdjęcie symbolu
religijnego ze ściany w pokoju nauczycielskim – zarzut uznano za bezzasadny. Po analizie dokumentów
oceniając ten zarzut nie dopatrzono się bezprawnych zachowań ze strony dyrektora ZSS Nr 1 w
Krapkowicach. Ponadto zarzutu tego nie potwierdzili nauczyciele zatrudnieni w szkole, którzy w
określonym zakresie uczestniczyli w czynnościach rozpoznawczych prowadzonych przez Komisję
Rewizyjną. Ponadto, w odniesieniu do prowadzonych głosowań nauczycieli w sprawie symbolu
religijnego, nie dopatrzono się udziału dyrektora, co mogłoby stać w sprzeczności art. 53 ust. 7
Konstytucji RP, tj. przymusu ujawniania światopoglądu, prowadzącego do upokorzenia skarżącej –
udział nauczycieli był dobrowolny, prowadzony z ich inicjatywy. Podsumowując, brak jest
wystarczających przesłanek wskazujących na upokarzanie skarżącej ze strony dyrektora.

Z zarzutem szykanowania nierozerwalnie łączy się zarzut publicznego upokorzenia skarżącej,
w trakcie zwołanej nadzwyczajnie rady pedagogicznej. Skarżąca miała zostać upokorzona w trakcie
tegoż spotkania, bowiem odważyła zająć stanowisko w sprawie symbolu religijnego, odmienne od
stanowiska części nauczycieli. W tym miejscu należy podjąć się analizy tego, czy dyrektor placówki
miała prawo zwołania nadzwyczajnej rady pedagogicznej, czy przebieg spotkania był należyty oraz czy
kwestia obecności symboli religijnego powinna być przedmiotem publicznej debaty. W kwestii
„obrony symbolu religijnego” przez dyrektora i naruszenia tym sposobem konstytucyjnego nakazu
zachowania bezstronności wskazać należy, iż po myśli przepisu art. 25 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Władze publiczne w
Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych […]. Jednocześnie jak dalej czytamy cyt. przepis władze publiczne
zachowują bezstronność w sprawach ww. przekonań, zapewniając jednocześnie swobodę ich
wyrażania w życiu publicznym. Kwestią podstawową dla oceny zasadności skargi jest ustalenie, przez
kogo symbol religijny został umieszczony w pokoju nauczycielskim. Nie powinno budzić wątpliwości –
w kontekście przywołanego art. 25 ust. 2 Konstytucji – iż zachowanie bezstronności przez władze
polegać winno m.in. na nieumieszczaniu w pomieszczeniach publicznie dostępnych symboli
religijnych. Jednocześnie jednak – również z uwagi na zasadę bezstronności – władze nie powinny
interweniować, jeżeli obywatele chcą wyrażać swoje poglądy religijne w życiu publicznym. W
niniejszym przypadku – przy założeniu, iż symbol religijny został powieszony na jednej ze ścian pokoju
nauczycielskiego przez nauczycieli, a nie dyrekcję szkoły – dyrektor nie powinien ingerować w ten fakt
i uczestniczyć w konflikcie pomiędzy nauczycielami. Z treści pism samej skarżącej wynika, iż symbol
religijny nie został umieszczony w pokoju nauczycielskim przez dyrektora szkoły, ale przez samych
nauczycieli, który wyrazili zgodę na taką inicjatywę. Tym samym zapewnienie przez dyrektora
swobody wyrażania uczuć przez zatrudnionych w szkole nauczycieli winno przejawiać się także w tym,
iż dyrektor nie może zarządzić zdjęcia symboli religijnego, skoro za jego pozostawieniem opowiada się
większość nauczycieli.

W świetle powyższego Komisja Rewizyjna uznała, że brak podstaw do uznania skargi za
zasadną. Zaznacza się, że powyższe rozstrzygnięcie nie zamyka drogi do wytoczenia powództwa
w postępowaniu sądowym. Należy mieć na uwadze, że na podstawie art. 239 par. 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego,w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżąca ponowiła skargę bez
wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiedniąadnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącej.

Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi i analizie przedstawionego przez Komisję
Rewizyjną, Rada Miejska w Krapkowicach postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi na Dyrektora
Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach za bezzasadną.
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