
PREZYDENT 
Miasta Zgierza Zgierz, dnia 11 czerwca 2015 r. 

Przemysław Staniszewski 

Pani 
Beata Świątczak 
Radna Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Pani Radna, 

w odpowiedzi na Pani 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. Umowa o zakazie konkurencji zawarta między Panem Adamem Kacprzyckim 

i Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zgierzu została przygotowana i podpisana przez Radę Nadzorczą 

w poniższym składzie. 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Klink  
Członek Rady Nadzorczej Bogusława Elżbieta Urbaniak  
Sekretarz Rady Nadzorczej Marcin Grabowski  

2. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka 

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

po uzyskaniu informacji dotyczącej istnienia umowy o zakazie konkurencji z dnia 

11 lipca 2014 r. zawartej między Panem Adamem Kacprzyckim i Miejskim 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Zgierzu, 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. 1012 § 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, 
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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. Podanie do publicznej wiadomości okoliczności uzasadniających odwołanie 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. I I 1 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 dotyczące 

określonych zdarzeń takich jak wypowiedzenie umowy o pracę mogą być dostępne jedynie 

dla ograniczonego kręgu osób u danego pracodawcy - upoważnionych do przetwarzania 

danych innych pracowników. 

4. Od kadencji Pana Prezydenta Karola Maślińskiego (od 19 listopada 2002 r.) funkcje 

Prezesów Spółek Miejskich, tj. osób prawnych, których właścicielem 100% udziałów jest 

Gmina Miasto Zgierz, pełniły następujące osoby: 

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zgierzu 

a) Pan Andrzej Grochulski - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 21 czerwca 

2004 roku. Z tytułu odwołania z pełnionej funkcji nie otrzymał żadnej odprawy. 



b) Pan Idzi Antczak - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 31 stycznia 2011 roku, 

w związku z przejściem na emeryturę. Z tytułu odwołania z pełnionej funkcji nie 

otrzymał żadnej odprawy. 

c) Pani Anna Idczak - pełni funkcję Prezesa Zarządu do dnia dzisiejszego. 

W związku z odwołaniem z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, zarówno 

z Panem Andrzejem Grochulskim jak i z Panem Idzi Antczakiem rozwiązana została 

umowa o pracę na stanowisku Dyrektora. Z tego tytułu w/w osoby otrzymały należne 

wynagrodzenie, wynikające z obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 

oraz z kodeksu pracy, tj. Pan Andrzej Grochulski otrzymał odszkodowanie za skrócenie 

okresu wypowiedzenia (dwukrotność wynagrodzenia), a Pan Idzi Antczak (odprawę 

emerytalną). 

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zgierzu 

a) Mieczysław Witczak - do 31 stycznia 2004 r., z tytułu odwołania z pełnionej funkcji 

nie otrzymał żadnej odprawy. 

b) Mirosław Pilarski - do 15 grudnia 2006 r., nie otrzymał żadnej odprawy (nie został 

odwołany). 

c) Krzysztof Kozłowski - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu 21 stycznia 2008 r., 

odszkodowanie po ugodzie sądowej w 2009 r. w wysokości 21 850,00 zł, z tytułu 

nie wypłaconej odprawy. 

d) Łukasz Magin - do 10 lutego 2010 r., odprawa w wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia (nie został odwołany). 

e) Józef Dziemdziela - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 13 lutego 2011 r., 

z tytułu odwołania z pełnionej funkcji nie otrzymał żadnej odprawy. 

f) Wiesław Stankowski - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 19 maja 2014 r., 

odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. 

g) Adam Kacprzycki - odwołany z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 13 marca 2015 r., 

odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. 

h) Krzysztof Kozłowski - pełni funkcję Prezesa Zarządu do dnia dzisiejszego. 

Nadto informuję, że każdy wydatek, wynikający ze zmian w stosunkach pracy ma wpływ 

na sytuację finansową spółek. 

z wyrazami szacunku 


