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SKARGA 

na nienależyte i niedbałe wykonywanie zadań oraz brak skutecznego  

nadzoru ze strony wiceprezydenta Miasta Katowice i kierownictwa  

Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice  nad działalnością  

byłego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6  

w Katowicach w latach 2016-2019 

 

 

 
Działając w interesie publicznym w oparciu o przepisy art. 63 Konstytucji RP oraz art. 

221 i 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

składam skargę na nienależyte wykonywanie zadań oraz liczne zaniedbania i brak 

skutecznego nadzoru ze strony wiceprezydenta Miasta Katowice odpowiedzialnego 

za edukację oraz kierownictwa Wydziału Edukacji i  Sportu Urzędu Miasta Kato-

wice – to jest naczelnika i zastępcy naczelnika Wydziału – nad działalnością byłego 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Katowicach przy ul. Medyków 16   
w zakresie przydzielania grupie wybranych nauczycieli nadmiernej i nieuzasadnionej 

racjonalnymi przesłankami  i dobrem uczniów ilości godzin ponadwymiarowych i doraź-

nych zastępstw w latach 2016-2019 oraz nieuprawnionego faworyzowania w tym okresie 

części nauczycieli i przyznawania im dodatkowych wynagrodzeń ze środków publicznych 

w nadmiernej wysokości, co było sytuacją patologiczną  i społecznie nieakceptowalną , 

pozostającą przez wiele lat poza jakąkolwiek kontrolą wskazanych powyżej, podległych 

Panu Prezydentowi i działających z Pana upoważnienia przedstawicieli organu prowa -

dzącego ten Zespół. 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 
Skarżący uzyskał – w trybie właściwych przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej – zestawienia ilości godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw  w latach 

2016-2019, których dysponentem był były dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6  

w Katowicach przy ul. Medyków 16.   



 

 

Już pobieżna analiza tych dokumentów wskazuje na nieuzasadnione żadnymi racjonalnymi 

przesłankami faworyzowanie grupy nauczycieli, którym były dyrektor powierzał realizację 

godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w ilości godzin odpowiadających 

pełnemu nauczycielskiemu pensum – co oznaczało w praktyce, że ci hojnie obdarowywani 

przez dyrektora nauczyciele pracowali na dwóch etatach, realizując w niektóre dni 

swoje obowiązki dydaktyczno-wychowawcze w absurdalnym wymiarze 11 godzin! (pod 

rozwagę Pana Prezydenta poddaję znamienny fakt, że osoby te należą obecnie do najzago-

rzalszych zwolenników rozwiązania ZSS Nr 6 i najaktywniejszych, „chronionych” przed 

ewentualnym zwolnieniem członków koła oświatowej „Solidarności”, któremu przewod-

niczy była dyrektor ZSS Nr 6). 

 

Kontrolę i nadzór nad działalnością byłego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 

w Katowicach we wskazanym powyżej zakresie sprawowali w latach 2016-2019 –  

w imieniu i z upoważnienia Pana Prezydenta – odpowiedzialny za samorządową edukację 

wiceprezydent Miasta oraz kierownictwo Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta 

Katowice w osobach naczelnika i zastępcy naczelnika Wydziału.  

 

Opisane wyżej istotne nieprawidłowości i nadużycia , do jakich dochodziło na przestrzeni 

wielu lat, dowodzą jednoznacznie, że nadzór ten w tym zakresie był iluzoryczny, nienale-

żyty, niedbały, nieskuteczny i nierzetelny, co w pełni uzasadnia niniejszą skargę  i potrzebę 

jej wnikliwego zbadania w celu szczegółowego ustalenia okoliczności, w jakich doszło 

do tych nieprawidłowości , i wyeliminowania w przyszłości podobnych sytuacji podwa -

żających zaufanie do Pana Prezydenta i podległych Panu pracowników Urzędu Miasta . 

 
Na podstawie art. 237 § 3 KPA proszę o zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 zestawienie ilości godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w ZSS 6 w roku szkolnym 2016/2017  

 zestawienie ilości godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w ZSS 6 w roku szkolnym 201 7/2018 

 zestawienie ilości godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w ZSS 6 w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Otrzymują wraz z załącznikami – do wiadomości i stosownego wykorzystania:  

1. PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KATOWICACH  

2. RZECZNIK DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY RIO  W KATOWICACH 

3. DYREKTOR DELEGATURY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W KATOWICACH  

4. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W KATOWICACH 

5. WOJEWODA ŚLĄSKI  

6. RADA MIASTA KATOWICE  

7. KOMISJA REWIZYJNA RADY M IASTA KATOWICE  

8. KOMISJA EDUKACJI RADY MIASTA KATOWICE  

9. RADNY JÓZEF ZAWADZKI  

10. NACZELNIK WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI URZĘDU MIASTA KATOWICE  

11. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 6  W KATOWICACH  

12. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH NR 6  W KATOWICACH 

13. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”  

14. PREZES ODDZIAŁU MIEJSKIEGO ZNP  W KATOWICACH 

15. PRZEWODNICZĄCA MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI PRACOWNIKÓW  

OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”  W KATOWICACH  

16. KATOWICKI PORTAL INTERWENCYJNY • WWW.INTERKATOWICE.PL 


