
PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 
Zgierz, dnia 11 czerwca 2015 r. 

Pan 
Marek Sencerek 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 28 maja 2015 r., działając na podstawie 

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z § 19 ust 5 Regulaminu Rady Miasta Zgierza. 

stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Zgierza (uchwała Nr XLIX/463/2006 ..Rady 

Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2006 r.) informuję, że: 

1. Podanie do publicznej wiadomości okoliczności związanych ze zwolnieniem Prezesa 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zgierzu, naruszałoby zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego 

w zw. z art. 11 1 w zw. z art. 300 kodeksu pracy dobra osobiste wymienionej wyżej osoby. 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zaliczanych do zasad prawa pracy jest 

poszanowanie godności oraz prywatności pracownika jako jego dóbr osobistych, zgodnie 

z art. 111 Kodeksu pracy. 

Ponadto należy zaznaczyć, iż pracodawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu posiada status 

administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych wobec danych 

osobowych swoich pracowników. Z tego względu jest on zobowiązany przestrzegać reguł 

wynikających z unormowań ustawy o ochronie danych osobowych. Mocą art. 26 ust. 1 pkt 

1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzający dane 

powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 

dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane były przetwarzane zgodnie 

z prawem. Z zasady tej wynika, że każde działanie pracodawcy związane z przetwarzaniem 

danych musi mieć swoje prawne uzasadnienie i odpowiadać istniejącym regulacjom 

prawnym. Informacje dotyczące pracowników, w tym określonych zdarzeń takich jak 

Plac Jana Pawła II 16 95 " 1 0 0 1 ^ Ł O R G A M 2 A 

tel. cen . 42 716-28-54 tel . sekretariat 42 714-31-00 B i u r °RadyMiaf tg£gie#2 714-31-14 

Wpłynęło (Jn 18... 



wypowiedzenie umowy o pracę mogą być dostępne jedynie dla ograniczonego kręgu osób 

u danego pracodawcy - upoważnionych do przetwarzania danych innych pracowników. 

2. Koszty związane z odwołaniem Pana Adama Kacprzyckiego to odprawa w wysokości 

trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Pan Adam Kacprzycki zawarł w dniu 11 lipca 

2014 r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zgierzu umowę o zakazie konkurencji. Zgodnie z tą umową miał on 

otrzymywać 150% miesięcznego wynagrodzenia, uzyskanego przez pracownika w ostatnich 

trzech miesiącach poprzedzających rozwiązanie umowy, przez okres 2 lat po rozwiązaniu 

umowy. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu w dniu 13 marca 2015 r., niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji dotyczącej istnienia tej umowy, podjęła uchwałę w sprawie zajęcia 

stanowiska dotyczącego wskazanej wyżej umowy. Zgodnie z wyrażoną oceną przedmiotowa 

umowa jest nieważna z mocy prawa, gdyż stanowi czynność mającą na celu obejście ustawy 

kodeks pracy, w szczególności art. 1 Ol2 § 1, z uwagi na brak istniejących przesłanek, 

zarówno w chwili podpisywania umowy jak i później, do jej zawarcia, tj. wobec nieistnienia 

szczególnie ważnych informacji, których w wyniku dostępu do nich pracownika ujawnienie 

mogłoby narazić na szkodę. Nadto oświadczenia woli w związku z powyższym, w myśl 

art. 83 kodeksu cywilnego, złożone zostały dla pozoru w związku z czym również dotknięte 

są sankcją bezwzględnej nieważności. 

Czynność prawna dotknięta nieważnością bezwzględną nie wywołuje żadnych skutków 

prawnych od początku. 

Odwołanie Pana Adama Kacprzyckiego ze stanowiska Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu nastąpiło po podjęciu 

wskazanej wyżej uchwały i jej doręczeniu Panu Adamowi Kacprzyckiemu. 

3. Zgodnie z art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem 

zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany 

uchwałą zgromadzenia wspólników. Do zawarcia umowy o pracę oraz umowy o zakazie 

konkurencji nie został ustanowiony pełnomocnik. Umowa została podpisana przez członków 

ówczesnej Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu. Należy podkreślić, że uregulowanie 

wewnętrzne spółki - Regulamin Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu zastrzega do kompetencji 

Zgromadzenia Wspólników - Prezydenta Miasta Zgierza ustalanie warunków pracy i płacy 

Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza jest zatem przy tego typu umowach przedstawicielem 

spółki, z bardzo ograniczonym zakresem umocowania. Ma ona za zadanie implementować 

do umowy postanowienia uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz określić pozostałe 



postanowienia umowy oraz ją podpisać w imieniu Spółki. Rada Nadzorcza nie była 

właściwym organem spółki dla ustalania wynagrodzenia (warunków płacy) przyznanego 

w zamian za zobowiązanie do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, z uwagi na 

brak uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie. 

4. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza wprowadzonym 

zarządzeniem Nr 37/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2014 r., 

w czasie zawierania umów o pracę oraz o zakazie konkurencji, sprawy nadzoru nad 

spółkami z udziałem Gminy Miasto Zgierz należały do zadań Drugiego Zastępcy Prezydenta 

oraz Stanowiska ds. Nadzoru. 

Aktualnie zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza wprowadzonym 

zarządzeniem Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2015 r. 

obowiązki związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Zgierz 

są wykonywane przez Stanowisko ds. Nadzoru. Prezydent Miasta Zgierza sprawuje nadzór 

spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Gminy Miasto Zgierz. 

5. Od kadencji Pani Prezydent Iwony Wieczorek (od 10 grudnia 2010 r.) odchodzącym 

Prezesom oraz zastępcom Spółek Miejskich, tj. osób prawnych, których właścicielem 100% 

udziałów jest Gmina Miasto Zgierz, zostały wypłacone odprawy w następującej wysokości: 

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zgierzu 

Pan Idzi Antczak - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu, z tytułu odwołania z pełnionej 

funkcji nie otrzymał żadnej odprawy. W związku z odwołaniem z funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki, z Panem Idzim Antczakiem rozwiązana została umowa o pracę 

na stanowisku Dyrektora. Z tego tytułu otrzymał należne wynagrodzenie, wynikające 

z obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz z Kodeksu pracy, 

tj. odprawę emerytalną. 

W Spółce nie ma funkcji Z-cy Prezesa Zarządu. 

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zgierzu 

a) Józef Dziemdziela - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu, z tytułu odwołania 

z pełnionej funkcji nie otrzymał żadnej odprawy. 

b) Wiesław Stankowski - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu - odprawa w wysokości 

trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, 

c) Adam Kacprzycki - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu - odprawa w wysokości 

trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, 

d) Józef Dziemdziela - odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu- odprawa w wysokości 

trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, 



6. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zawierają definicji „spółki miejskiej". 

W związku z powyższym wyłącznie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu można uznać 

za „spółki miejskie", tj. osoby prawne, których właścicielem 100% udziałów jest Gmina 

Miasto Zgierz. Aktualnie obowiązujące umowy o pracę, zawarte z Prezesem Zarządu -

Dyrektorem oraz Członkiem Zarządu - Zastępcą Dyrektora, nie zawierają żadnych klauzul 

dotyczących wypłaty odszkodowań, rekompensat ani innych form finansowej gratyfikacji 

w przypadku rozwiązania umów o pracę, a wyłącznie zapisy wynikające z obowiązującego 

w Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Kodeksu pracy. 

Aktualnie obowiązujące umowy z prezesami, dyrektorami Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu również nie 

zawierają klauzul o odszkodowaniach, rekompensatach, innych formach finansowych 

gratyfikacji w przypadku rozwiązania umów o pracę, zwolnienia. 

z wyrazami szacunku 


