
DPr-BRM-II.0012.2.13.2020                 Protokół Nr 38/IX/2020 
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 września 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -  10 radnych 

nieobecnych   -  0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 37/VIII/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

2. Informacja Wydziału Edukacji nt. realizacji proponowanych przez MEN podwyżek 
wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 września 2020 r. 

3. Informacja Wydziału Edukacji nt. realizacji letniego wypoczynku dzieci organizowanego przez 
łódzki samorząd. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
posiedzenie Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 37/VIII/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został udostępniony 
w aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do jego zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 37/VIII/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 37/VIII/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
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Ad pkt 2. Informacja Wydziału Edukacji nt. realizac ji proponowanych przez MEN podwyżek 
wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 września 2020 r. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka poinformowała: zgodnie z informacjami, które 
docierały do nas od początku roku, 27 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i ono się ukazało w Dzienniku Ustaw w dniu 31 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1491. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, które weszło w życie z dniem 1 września wysokość minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego została określona w następujący sposób: nauczyciel stażysta 
z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie sprzed 1 września 
wynosiło 2 782 zł, a od 1 września 2 949 zł i to jest podwyżka o 147 złotych; nauczyciel kontraktowy 
z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie sprzed 1 września 
wynosiło 2 862 zł, a od 1 września 3 034 zł i to jest podwyżka o 172 złotych; nauczyciel mianowany 
z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie sprzed 1 września 
wynosiło 3 250 zł, a od 1 września 3 445 zł i to jest podwyżka o 195 złotych; nauczyciel dyplomowany 
z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie sprzed 1 września 
wynosiło 3 817 zł, a od 1 września 4 046 zł i to jest podwyżka o 229 złotych. Średnio skutek to jest 
około 6%, w Łodzi ta podwyżka dotyczy według stanu z organizacji majowych 8 881 etatów. 
Szacujemy skutek finansowy dla tej grupy zawodowej na poziomie 10,5 miliona złotych. W tym roku 
i skutek ten tzw. przechodzący to są 42 miliony złotych. Jeśli chodzi o zabezpieczenie środków 
finansowych na tą podwyżkę to kwota subwencji, dlatego że subwencja dotyczy nie tylko wynagrodzeń 
tylko całości zadań tzw. zadań subwencjonowanych planowana kwota subwencji kształtowała się na 
poziomie 709 900 000 zł, natomiast kwota tzw. ostateczna, ta która jest zgodna z ustawą budżetową 
wynosi 718 608 867 zł. W chwili obecnej kwota subwencji, która jest przyznana dla miasta jest jeszcze 
powiększona o kwotę 692 000 zł i jest to zwiększenie z tej rezerwy 0,4 tj. rezerwa subwencyjna 
dedykowana na poszczególne typy zadań, chodzi o wyposażenie w pomoce dydaktyczne i doposażenie 
w nowo budowanych obiektach, chodzi o dofinansowanie do zaadoptowanych pomieszczeń. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy w subwencji oświatowej uwzględniającej 
skalę podwyżek ujęto w jakikolwiek sposób pochodne, myślę tutaj o dodatkach stażowych, o trudnych 
warunkach pracy dla niektórych specjalności, czy te pieniądze również znalazły się w subwencji? Czy 
one pochodzić będą ze środków z budżetu miasta Łodzi? 

Kiedy nastąpi wypłata pensji nauczycielom? Czy z dniem 1 października, czy jeszcze we wrześniu? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : proponowane wysokości stawek wynagrodzenia 
były znane od połowy sierpnia, natomiast do momentu podpisania rozporządzenia i ogłoszenia 
w dzienniku ustaw mówiliśmy tylko o projekcie rozporządzenia, listy praw są przygotowywane 
odpowiednio wcześniej, a rozporządzenie w dzienniku ustaw ukazało się 31 sierpnia, wiec z czysto 
logicznego spojrzenia nie było nawet technicznie możliwości żeby 1 września uruchomić wypłatę 
wynagrodzeń według nowych stawek. Zgodnie z wytycznymi, z takim przekazem, wyrównanie 
wynagrodzenia nauczycieli powinno być wypłacone do końca września.  

Jeśli chodzi o subwencje, to zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej zawsze w subwencji jest 
tak, że są wytyczne, które mówią w jakim obszarze, w jakim zakresie subwencja jest wyliczana i co 
w sobie zawiera, jakie wydatki. Mowa jest o wynagrodzeniu zasadniczym, dlatego że to pismo mówi 
o podwyżce 6% czyli o podwyżce wynagrodzenia zasadniczego bez wszystkich dodatkowych rzeczy 
wypłacanych z budżetów samorządów. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: gdyby pani dyrektor znając już kwotę 
przewidziana przez Ministerstwo Edukacji, z jednej strony, i znając jaka liczba nauczycieli 
posiadających w Łodzi określony stan awansu zawodowego, byłaby w stanie wykazać (oczywiście nie 
dzisiaj, ale w najbliższych dniach) na ile te środki przewidziane przez ministerstwo są niewystarczające 
w odniesieniu do łódzkich nauczycieli? Bo przyznam, że nasz poziom przygotowania zawodowego 
nauczycieli w Łodzi jest powyżej średniej krajowej, myślę tu o nauczycielach dyplomowanych, 
mianowanych. Jest też stosunkowo niewielka grupa nauczycieli stażystów i kontraktowych, natomiast 
wagi ministerialne tego w odniesieniu do poszczególnych gmin, powiatów czy województw nie 
uwzględniają. W związku z tym warto byłoby wiedzieć na ile musimy uwzględnić w naszym budżecie 
środki, które będą wychodzić naprzeciw zawodowemu przygotowaniu nauczycieli w naszym mieście. 
Bo to jest niezwykle istotne żebyśmy nie mówili tylko o dodatkach naszych, motywacyjnych, 
funkcyjnych, ale również uwzględniali staż, który nie może być pominięty w wynagrodzeniu 
nauczycieli, tym bardziej że jest to ustawowo zapisane.  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : takie zestawienie, które my co roku 
przygotowujemy jeśli chodzi o wydatki subwencjonowane jako całość wydatków, które objęte są 
subwencją, tylko i wyłącznie kwotowa, w tej chwili wysokość subwencji, którą miasto otrzymało to 
jest kwota 718 608 867 zł, natomiast wydatki subwencjonowane (mówię o planie budżetu) wynoszą 
985 100 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki jako takie na dziś 721 800 000 zł. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: mówimy o płacach, to mam gorącą prośbę, spłyną 
bezpośrednio z placówek, dane nie tylko związane z organizacją, ale i z płacami, i chciałbym prosić, 
aby pani dyrektor uwzględniła w informacji dla Komisji następujące dane: ilu nauczycieli związanych 
jest zawodowo z jedną placówką, ilu uzupełnia etat, a ilu związanych jest z więcej niż jedną placówką 
i nie wynika to z faktu uzupełniania tylko z faktu braków kadrowych. To subtelna różnica, ale bardzo 
istotna. Te informacje będą dla nas przydatne na jednym z kolejnych posiedzeń, kiedy wrócimy do 
spraw związanych ze stroną organizacyjną. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 3. Informacja Wydziału Edukacji nt. realizac ji letniego wypoczynku dzieci 
organizowanego przez łódzki samorząd. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  poinformowała: organizacja wypoczynku 
letniego przebiegała w bardzo nietypowych warunkach, w bardzo nietypowych okolicznościach. 
W tym roku jeśli chodzi o półkolonie to były one zorganizowane w 22 szkołach i placówkach 
oświatowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Dzieci były tylko na terenie placówki, korzystały 
z infrastruktury zewnętrznej, zajęcia odbywały się z wykorzystaniem bazy dydaktycznej 
poszczególnych placówek, ewentualnie z korzystaniem z infrastruktury sportowej. Z uwagi na te 
obostrzenia w wypoczynku brały udział dzieci z klas I – III, czyli te najmłodsze. Zajęcia odbywały się 
w godzinach od 7:00 do 17:00, odpłatność rodziców za udział w zajęciach to było 15 zł dziennie. 
Reżim sanitarny skutkował tym, że liczebność grup i dzieci w grupie została, wytycznymi głównego 
inspektora sanitarnego, ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej, zmniejszona do 12. 
To skutkowało tym, że byliśmy w stanie przygotować miejsca dla 1 284 uczestników. Nie wszystkie 
miejsca były wykorzystane, dlatego że uczestników w tym roku było 1 196. Jeśli chodzi 
o sfinansowanie zadania to środki do szkół zostały przekazane w wysokości 585 000 zł. Dla 
porównania w 2019 roku, standardowo 46 placówek organizowało zajęcia dla dzieci, półkolonie 
i wydaliśmy 981 350 zł i było 4 632 uczestników. 

I organizacja wypoczynku poza miejscem zamieszkania, to jeśli chodzi kolonie w Grotnikach to bardzo 
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duże wyzwanie organizacyjne, również w reżimie. 192 uczestników, 4 turnusy po 48 dzieci i tutaj 
głównie chodziło o dzieci ze szkół podstawowych, takich które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 
w związku z pandemią lub dzieciaki, które zamieszkują w obszarze rewitalizowanym. Organizatorem 
wypoczynku było Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Wszystkie zajęcia dodatkowe, były ograniczone 
do minimum, żadnych wyjść na zewnątrz, zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. 
Grupa 12 osobowa jak na półkoloniach, bo to wprost wynikało z wytycznych. Wydaliśmy w tym roku 
na to zadanie 435 000 zł. Dla porównania w ubiegłym roku uczestników kolonii w Grotnikach było 
300 i wydaliśmy 390 000 zł. Warto podkreślić, że i na półkoloniach i koloniach nie było żadnego 
zachorowania ani podejrzenia zachorowania. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałbym w imieniu Komisji prosić, aby 
organizatorom półkolonii czyli dyrektorom i nauczycielom zaangażowanym w tych 22 szkołach 
przekazać w naszym imieniu słowa uznania za podjęte wyzwanie, bowiem można tym samym 
potwierdzić, że dobrze zorganizowany wypoczynek i przygotowana opieka nad dzieckiem zapewnić 
może nie tylko bezpieczeństwo w normalnych warunkach, ale również bezpieczeństwo w warunkach 
pandemii, bo fakt, że przez cztery turnusy wypoczynek organizowany dla blisko 1200 dzieciaków nie 
skutkował żadną infekcją to najlepsze potwierdzenie w praktyce, że spełnione zostały nie tylko 
wymogi formalne, ale i bezpośredni nadzór nad dziećmi służył temu, by żadna infekcja nie miała 
miejsca. I chciałbym również w imieniu komisji prosić żeby po raz kolejny na ręce pani dyrektor 
Iwony Jędrzejczak zostały również przekazane słowa uznania i podziękowania, bo po raz kolejny pani 
dyrektor i załoga schroniska młodzieżowego dowodzi, że obiekt trafił we właściwe ręce, w dalszym 
ciągu służy łódzkiej młodzieży, łódzkim dzieciom i mam nadzieję, że w przyszłym roku już bez 
epidemicznych warunków będzie służył szerzej i rodzicom, a zwłaszcza dziadkom sprawującym opiekę 
nad dziećmi. To, że nie doszło do przypadków infekcji to niewątpliwie zasługa pracującej tam kadry 
i obsługi. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący: mając na uwadze dużą ilość protestów pracowników placówek oświatowych, szkół, 
przedszkoli przeciwko wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, chcę poprosić 
żeby na kolejnym posiedzeniu w tej sprawie została złożona przed komisją informacja nt. stanu 
uzgodnień. Wiem, że pracuje zespół w tej materii, jest zaangażowana strona związkowa w związku 
z tym taka krótka syntetyczna informacja co się w miedzy czasie dzieje, kiedy jeszcze układ funkcjonuje 
i co nam grozi z chwilą, kiedy układ zostanie całkowicie wypowiedziany z dniem 30 listopada.  

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji  podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


