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PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ilości 

zwolnionych pracowników w Urzędzie Miasta Zgierza oraz ilości spraw sądowych z zakresu prawa 

pracy, pragnę uprzejmie poinformować, iż w okresie od stycznia 2011 r. do 28 października 2011 r. 

z Urzędu Miasta Zgierza zostało zwolnionych 11 pracowników. Ponadto został zwolniony 

kierownik jednej z jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz. Decyzje w zakresie 

rozwiązania stosunku pracy były podejmowane min. w związku z niezbędną reorganizacją Urzędu 

Miasta Zgierza. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza, były 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza. 

Na dzień pisania odpowiedzi na Pana interpelację sześciu pracowników złożyło do Sądu 

odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Żadna z przedstawionych powyżej spraw nie została 

prawomocnie rozstrzygnięta. W związku z powyższym Gmina Miasto Zgierz nie poniosła żadnych 

kosztów finansowych z tytułu odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy 

o pracę. 

Odpowiadając na ostatnie pytanie dotyczące obciążenia z tytułu przegranych procesów 

w najbliższym okresie, pragnę uprzejmie poinformować, iż z zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) uprawnieniem 

przysługującym pracownikowi w przypadku rozwiązania umowy o pracę jest możliwość złożenia 

odwołania do Sądu. Pracownik niezależnie od sposobu wypowiedzenia umowy o pracę może 

złożyć stosowne odwołanie nawet jeżeli byłoby ono bezzasadne. Pragnę zaznaczyć, iż wszelkie 

decyzje podjęte odnośnie rozwiązania stosunku pracy były w pełni uzasadnione i zostały podjęte 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże należy ponownie podkreślić, iż merytoryczne 

rozpatrzenie zasadności odwołań należy wyłącznie do kompetencji sądów powszechnych. 

P R E Z Y D E N T 
M I A S T A Z G I E R Z A 

dr Iwa 7iec\orek 

Plac Jana Pawła II 16 9 5 - 1 0 0 Zgierz 

cen. 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 31 00 fax 42 714 31 1 


