
UCHWAŁA NR XXI/258/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpoznania skargi pracowników niepedagogicznych na dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr 2 w Krapkowicach 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 
w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniesioną w dniu 30.06.2020 r. skargę pracowników niepedagogicznych na dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 2 w Krapkowicach uznaje za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krapkowicach 

 
 

Bernard Friedla 
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Załącznik do uchwały nr XXI/258/2020  

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XXI/258/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

7 grudnia 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi pracowników niepedagogicznych na dyrektor 

Publicznego Przedszkola nr 2 w Krapkowicach 

 

 

W dniu 30.06.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, do Wydziału Oświaty i Kultury 

wpłynęła skarga pracowników niepedagogicznych Publicznego Przedszkolna nr 2 w Krapkowicach 

na działalność dyrektor tego przedszkola.  

Zgodnie z art. 18b ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 713, 1378), rada 

gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisję skarg wniosków i 

petycji.  

W związku z powyższym stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miasta w Krapkowicach skierował sprawę do 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

 

W wyniku analizy zebranych dokumentów oraz wysłuchaniu każdej ze stron Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji wskazała co następuje: 

skargę pracowników niepedagogicznych złożoną na Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w 

Krapkowicach uznała za częściowo zasadną. 

 

W skardze pracownicy niepedagogiczni zarzucali dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w 

Krapkowicach: 

1) wykonywanie poleceń służbowych z których dyrektor czerpie korzyści osobiste: często w 

przedszkolu gotujemy specjalnie dla dyrektor np. placki ziemniaczane na jej życzenie, które 

lubi najbardziej, pierzemy jej prywatne ubrania, prasujemy sukienki kiedy jest taka 

potrzeba, zawozimy do domu, zawozimy do mechanika żeby mogła odebrać samochód, 

wszystko w godzinach naszej pracy, 

2) zmuszanie do wykonywania ciężki prac fizycznych, które były nieadekwatne do 

wykonywanej przez nas pracy, mogące powodować uszczerbek na zdrowiu:  

a) przedszkole zakupuje piasek do piaskownic, jest on wysypywany na plac przy 

przedszkolu, jako pracownicy zatrudnieni przez przedszkole musiałyśmy łopatami 

napełnić taczkę piaskiem, a potem przewozić ciężką, wypełnioną piaskiem taczkę do 

piaskownicy. Ponieważ było to ponad nasze możliwości fizyczne (jesteśmy kobietami w 

starszym wieku) poprosiłyśmy o pomoc osobę, która w tamtym czasie korzystała z 

pomocy opieki społecznej i przychodziła po obiady (jakiś czas temu w budynku 

przedszkola znajdowała się stołówka dla podopiecznych OPS-u). Złożyłyśmy się wtedy 

każda po 10 zł z prywatnych pieniędzy i zapłaciłyśmy panu pieniądze za udzieloną 

pomoc, wiedziałyśmy, że musimy wykonać polecenie służbowe dyrektor, 

b) co roku w trakcie przerwy wakacyjnej gruntownie sprzątamy całe przedszkole, 

wynosimy same z holu ciężkie półki od dzieci, które sporo ważą. W ramach 
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oszczędności dyrektor zakupiła maszynę do czyszczenia podłóg – szorowarka 

jednotarczowa do podłóg SPRINTUS. Ta maszyna jest ciężka i trudna w obsłudze. 

Używanie tej maszyny wymaga bardzo dużo siły fizycznej, której jako kobiety nie 

mamy. Nie zostałyśmy w odpowiedni sposób przeszkolone do obsługi tej bardzo ciężkiej 

maszyny. Kiedyś jedna z pracownic, która była zatrudniona jako stażystka w naszym 

przedszkolu obsługując maszynę do czyszczenia podłóg doznała kontuzji. 

c) często malujemy urządzenia ogrodowe znajdujące się na placu przedszkolnym w czasie 

wakacji. W upalne dni malowałyśmy płot, co widziało dużo osób. Zostałyśmy wezwane 

do gabinetu dyrektor i usłyszałyśmy, że gdyby się nas ktoś pytał czemu to robiłyśmy to 

mamy powiedzieć, że same dobrowolnie chciałyśmy malować płot. Musiałyśmy 

wykonać kolejne polecenie służbowe dyrektor.  

3)   poniżanie pracowników przedszkola:  

a) nauczycielka, która kiedyś pracowała u nas jako woźna musiała na polecenie dyrektor 

udać się do kontenera na śmieci stojącego na podwórku, wejść do niego i poszukać w 

śmieciach paragonu od dyrektor, który wyrzuciła przez przypadek inna woźna. Paragon 

był bardzo potrzeby dyrektor, ponieważ chciała zwrócić ubranie do sklepu.  

b) dyrektor zmusza nas do opróżniania szafek znajdujących się w salach, w których 

pomoce dydaktyczne trzymają nauczycielki. Wszystkie rzeczy musimy wyciągać i 

położyć na środek dywanu, a nauczycielki mają sobie zrobić porządek w meblach. 

c) W ramach oszczędności całe obejście wokół przedszkola po skoszeniu trawy przez firmę 

musimy grabić, ponieważ zdaniem dyrektor „ma ona od tego ludzi”. 

4) niewywiązywanie się ze swoich obowiązków przez dyrektor: 

a) dyrektor powinna w każdą środę rozpoczynać swoją pracę na grupie jako nauczycielka 

od 5:30. Niestety bardzo często przychodzi później do pracy, zazwyczaj telefonicznie w 

tym samym dniu przed rozpoczęciem swojej pracy informuje, że się spóźni. 

b) w naszym przedszkolu dzieci dostają do picia wodę kilka razy w ciągu dnia, zwłaszcza 

w okresie letnim, którą gotujemy w dużym garnku dla wszystkich dzieci z przedszkola. 

Taka woda pozbawiona jest wartości odżywczych. Od lat wraz z nauczycielami oraz 

radą rodziców staramy się o dystrybutory z wodą w każdej sali. Jednak nasze prośby nie 

są brane pod uwagę przez dyrektor. 

c) W roku szkolnym 2019/2020 zakupiona została druga zmywarko – wyparzarka, która 

znajduje się w pomieszczeniu obok kuchni. Przed każdym włożeniem naczyń do 

zmywarko – wyparzarki muszą być one opłukane w ciepłej wodzie. Niestety 

zamontowany został bojler 10 litrowy w kuchni, który poddrzewa wodę, jednak jest on 

zbyt mały na tak dużą ilość naczyń do mycia (posiłki przygotowywane są dla około 150 

dzieci dziennie). Wodę potrzebną do opłukania naczyń grzejemy za każdym razem w 

czajniku elektrycznym.   

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas rozpatrywania niniejszej skargi wysłuchała strony na 

posiedzeniach, które odbyły się w dniach 3 czerwca 2020 r., 4 czerwca 2020 r., 16 lipca  

2020 r., 29 lipca 2020 r., 14 września 2020 r., 29 października 2020 r.   

 

Pracownicy niepedagogiczni potwierdzili, iż dyrektor nadużywała swoich kompetencji miedzy 

innymi w sytuacjach, gdy zlecała im wykonywanie prac takich jak: 
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– malowanie ogrodzenia przedszkola, a świadkiem tego, że pracownicy malowali ogrodzenie 

miał być jeden z radnych (potwierdzone zostało to podczas wysłuchania na posiedzeniu  

komisji w dniu 29 lipca 2020 r.) 

– prania odzieży (potwierdzone zostało to podczas wysłuchania na posiedzeniu komisji w 

dniu 29 lipca 2020 r.) 

– układanie fryzury (sytuacja potwierdzona przez na posiedzeniu komisji w dniu 4 czerwca 

2020 r.) 

– przygotowywanie posiłków (sytuacja potwierdzona na posiedzeniu komisji w dniu 4 

czerwca 2020 r. oraz podczas posiedzenia komisji w dniu 29 lipca 2020 r.) 

 

Powyżej zostały przedstawione niektóre zarzuty formułowane w stosunku do dyrektor, a wszystkie 

te sytuacje zostały potwierdzone przez pracowników niepedagogicznych w trakcie posiedzeń 

komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skupiła swoje rozważania pod kątem zasadności 

złożonej skargi, natomiast nie weryfikowała np. przedawnienia się formułowanych zarzutów.  

Komisja dała wiarę zarzutom formułowanym przez pracowników niepedagogicznych Publicznego 

Przedszkola nr 2 w Krapkowicach, ponieważ uważa, że nie jest możliwe wymyślenie tylu 

różnorodnych sytuacji, potwierdzonych przez dużą grupę osób.  

Komisja podkreśla, że jej zadaniem jest stwierdzenie zasadności złożonej skargi, natomiast nie 

posiada innych kompetencji w zakresie funkcjonowania dyrektor w środowisku nauczycieli. 

Jednakże w tym miejscu warto podkreślić, że sytuacje do których dochodziło w Publicznym 

Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach na przestrzeni ostatnich lat nie są normalne i nie powinny mieć 

miejsca. 

W skardze pracownicy niepedagogiczni Publicznego Przedszkola nr 2 w Krapkowicach podkreślili, 

że nie widzą możliwości dalszej współpracy z dyrektor. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 29 października 2020 r. uzyskano informacje, że w Publicznym 

Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach prowadzona jest kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

Reasumując, w trakcie swojej pracy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie potwierdziła 

wszystkich zarzutów kierowanych do dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Krapkowicach 

przez pracowników niepedagogicznych. Niepotwierdzenie wszystkich stawianych zarzutów nie 

było konieczne, ponieważ do uznania skargi pracowników niepedagogicznych za zasadną 

wystarczyło potwierdzenie tylko niektórych stawianych zarzutów.  

 

Rada Miejska w Krapkowicach podczas XXI Sesji Nadzwyczajnej w dniu 7 grudnia 2020 r. 

przychyliła się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznając zasadność złożonej 

skargi.  

 

Niniejsza uchwała stanowi  zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 

w związku z art. 238 § 1 k.p.a. Stosownie do art. 239 k.p.a. Rada Miejska w Krapkowicach 

informuje, iż: „W przypadku, gdy skarga w wyniku rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 
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