
 

DPr-BRM-II.0012.2.3.2021  Protokół Nr 49/II/2021 

posiedzenia Komisji Edukacji 

on-line 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 lutego 2021 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 48/II/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 
88 – druk nr 20/2021. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 6, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich 
w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr 21/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 7, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 – 
druk nr 22/2021. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 10, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika 
w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 23/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 12, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy 
z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 – druk nr 24/2021. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 15, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego 
w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 25/2021. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum otworzył posiedzenie Komisji.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 48/II/2021 z dnia 2 lutego 2021 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 48/II/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 48/II/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 88 – druk nr 20/2021. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 88 – druk nr 20/2021. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – 
druk nr 20/2021. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 6, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr 21/2021. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: moje pytanie dotyczy wszystkich, dziś omawianych 
projektów uchwał. Wiem, że w tych szkołach już od jakiegoś czasu nie ma słuchaczy. Kto wnioskował 
za likwidacją tych szkół i jakie były powody, że nie ma słuchaczy w tych szkołach? Rozumiem, że to, 
ze te szkoły będą zlikwidowane nie spowoduje, że ewentualnie w tych placówkach, które pozostaną nie 
będą mogły być prowadzone kursy kwalifikacyjne? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o wszystkie te uchwały to one nie są 
realizowane na wniosek, to są uchwały porządkujące. W ubiegłym roku likwidowaliśmy, za państwa 
zgodą, dwie szkoły policealne, które również wchodziły w skład zespołów, nie było tego skutku, że 
przestał istnieć zespół jako forma organizacyjna. W likwidowanych szkołach nie ma uczniów, nie ma 
słuchaczy, ale nie ma to skutku dla kształcenia w szkołach, które pozostają w ramach zespołów 
poszczególnych szkół zawodowych. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: to ja rozumiem, ale moje pytanie tyczyło się bardziej 
tego, co spowodowała, że nie było naboru od jakiegoś czasu do tych szkół policealnych? 
Przypominam, że na poprzedniej komisji mówiliśmy o szkołach policealnych prywatnych i tam jednak 
słuchacze są. A drugie moje pytanie, czy w związku z tą likwidacją szkoły te będą mogły prowadzić 
dalej kursy kwalifikacyjne, jak będą tacy chętni? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak, dlatego że to nie szkoła policealna prowadzi 
kursy. Kursy będą prowadzone bez względu na to czy szkoła bez uczniów w ramach określonej 
struktury istnieje. Natomiast dlaczego tam nie było naboru? Jednym z elementów może być to, że 
zmieniły się przepisy, które mówiły, że szkoła policealna nie dzieli się w tej chwili na szkoły dla 
młodzieży i dla dorosłych, tylko występują formy kształcenia, mówimy tu o szkole dziennej i zaocznej. 
I ponieważ te konkretne szkoły policealne są w strukturze szkół dziennych, szkół dla młodzieży, to 
taką miały ofertę, kształciły w formie dziennej. Jest jedna szkoła policealna, to ta która jest w CKZiU, 
która wchodzi w skład struktury Centrum, ale w swojej ofercie jest szkołą zaoczną i tu są słuchacze i 
szkoła działa w pełnej strukturze jako policealna. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: kiedy przyjmowaliśmy pakiet uchwał związanych 
z nową reformą szkolnictwa publicznego, wszystkie zespoły szkół wyposażaliśmy w komplet placówek 
wewnętrznych świadczących zajęcia edukacyjne i wychowawcze na różnym poziomie kształcenia. 
Były to i szkoły zawodowe i technika i policealne. W związku z tym moje pytanie brzmi, czy w 
obecnym kształcie szkolnictwo policealne w opinii wydziału będzie realizowane tylko na poziomie 
placówek niepublicznych? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego szkoła, która kształci w systemie zaocznym. Natomiast tutaj na przestrzeni lat 
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obserwujemy, że nie ma zainteresowania szkołami policealnymi, które kształcą w formie dziennej. 
Wynika to z tego, że tu uczniami są osoby, które najczęściej pracują więc wygodniej jest potencjalnym 
uczniom korzystać z formy zaocznej. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czyli potwierdza się moja teza, że cykl 
szkolnictwa policealnego jest przenoszony na grunt szkół niepublicznych i czy to forma jest zaoczna, 
czy wieczorowa, czy dzienna to już jest absolutnie do rozstrzygnięcia dla zainteresowanych stron, a za 
to kształcenie, z budżetu miasta ponosimy koszty.  

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr 21/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 6, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi 
przy ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr 21/2021. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 7, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 
– druk nr 22/2021. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha 
Kilara 3/5 – druk nr 22/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 7, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 – druk nr 
22/2021. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 10, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika 
w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 23/2021. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana 
Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 23/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 10, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy 
ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 23/2021. 

 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 12, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy 
z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 – druk nr 24/2021. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki 
Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 – druk nr 24/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 12, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w 
Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 – druk nr 24/2021. 

 

Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 15, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego 
w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 25/2021. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej nr 15, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana 
Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 25/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 15, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi 
przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 25/2021. 
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Ad pkt 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła sprawozdanie. 

Sprawozdanie zostało przekazane do państwa radnych, do RIO, to jest wymóg ustawowy, który wynika 
z zapisów ustawy karta nauczyciela. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określa wysokość 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Od 1 września 2020 roku to wynagrodzenie było określone 
dla nauczycieli z tytułem magistra, jeśli chodzi o nauczyciela stażystę w wysokości 2 949 zł, dla 
nauczyciela kontraktowego w wysokości 3 034 zł, dla nauczyciela mianowanego w wysokości 3 445 zł 
i dla nauczyciela dyplomowanego w wysokości 4 046 zł. Jednocześnie ustawa określa, że poza 
wynagrodzeniem tzw. zasadniczym nauczyciel w zależności od stopnia awansu powinien osiągnąć tzw. 
średnie wynagrodzenie, ono jest ustalane na podstawie kwoty bazowej, kwota bazowa co roku 
zapisywana jest w ustawie budżetowej państwa. Na podstawie tych dwóch przepisów gmina jest 
zobowiązana do sporządzenia sprawozdania, jak wygląda wysokość i uzyskanie przez nauczycieli tych 
średnich wynagrodzeń i jest również ustawowy obowiązek, że jeżeli w danym rejonie wyglądają, jak 
się kształtuje wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli, jeżeli okaże się, że ta średnia jest niższa niż ten 
wymóg ustawowy, wypłaca się na początku kolejnego roku kalendarzowego tzw. jednorazowy dodatek 
uzupełniający zwany popularnie dodatkiem z art. 30. Jeśli chodzi o kwoty, o faktyczne liczby to na 
podstawie tego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń w roku 2020 faktyczne poniesione 
wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli stażystów wyniosły w mieście 16 412 846,10 zł. I to jest 
kwota wyższa od wymaganej średniej o 549 420, 68 zł. Jeśli chodzi o nauczyciela kontraktowego to 
tutaj faktycznie poniesione wydatki to kwota 66 722 603,66 zł jest to kwota wyższa od wymaganej 
średniej o 4 145 332,29 zł, nauczyciel mianowany tutaj faktycznie poniesione wydatki 147 899 156,46 
zł jest to kwota wyższa od wymaganej średniej o 4 442 924,81 zł i nauczyciel dyplomowany: faktyczne 
wydatki na poziomie 336 778 115,54 zł również kwota jest wyższa od tej średniej wymaganej o 
8 435 400,67 zł. Oznacza to, że w roku 2021 gmina nie wypłaca jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli i brak tej dodatkowej wypłaty nauczycieli we wszystkich stopniach 
awansu zawodowego.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy dysponuje pani zestawem informacji na temat 
środków jakie uzyskujemy z budżetu centralnego w odniesieniu do podstawowych stawek 
zaszeregowania? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : mam takie zestawienie bez podziały na 
wysokość wynagrodzenia zasadniczego tylko wynagrodzenia i składki liczone łącznie, jeśli chodzi o 
budżet o subwencję oświatową, którą miasto otrzymało za cały 2020 rok, według stanu na 31 grudnia 
2020 roku, to po tych wszystkich zwiększeniach, łączna kwota subwencji oświatowej zamykała się 
kwotą 724 200 000 zł, natomiast wydatki subwencjonowane czyli te które wiążą się z otrzymywana 
subwencją wyniosły w tym samym czasie 1 049 000 000 zł. W tym wynagrodzenia i składki 
779 300 000 zł. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: koncentrujemy się na kwotach a nie 
koncentrujemy się na ilości etatów, warto byłoby zwrócić uwagę na fakt, że zaledwie 4% całej kadry 
nauczycielskiej to są nauczyciele stażyści. Można powiedzieć, że dopływ świeżej krwi jest mocno w 
tym momencie ograniczony, ale z drugiej strony, kiedy spojżymy na nauczycieli dyplomowanych to 
ten wskaźnik sięga blisko 60% naszej kadry. Co jednoznacznie wskazuje na fakt, że mamy do 
czynienia z dobrze wykształconą kadrą nauczycieli obsługujących łódzką młodzież w placówkach 
publicznych. Jeżeli przyjąć, że tylko 23% to są nauczyciele stażyści i kontraktowi to pozostała wartość 
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czyli ponad 77% to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy 
mówić nie o pieniądzach jakie na łódzką oświatę wydajemy tylko o jakości kadry łódzkich nauczycieli.  

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: doszły mnie słuchy dot. funduszu socjalnego 
emerytów, ze tam albo są nowe pomysły czy jakieś nowe rozwiązania. Czy coś się zmieni w 
przyszłości? Czy pozostaje tak jak do tej pory? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : fundusz socjalny emerytów to jest ten fundusz, 
który prowadzi w tej chwili CUWO i mamy taką opinię prawną, że do prowadzenia tego funduszu 
powinna być wskazana na wprost placówka oświatowa i jest prawna wątpliwość czy CUWO pomimo 
tego, że objęte ponadzakładowym układem zbiorowym, zgodnie z ustawą możemy traktować jako 
placówkę oświatową i być może będziemy się przymierzać żeby wskazać jakąś inną placówkę do 
prowadzenia tego funduszu. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: ale to będzie w stosunku do jednej czy wszystkich? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : fundusz socjalny do jednej. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: to znaczy, że kto inny będzie to prowadził, ale 
zasady będą te same? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ja nie wiem jakie będą zasady bo fundusz 
socjalny to jest regulamin, który się uzgadnia ze związkami zawodowymi. Zasada centralizacji 
funduszu socjalnego to jest zasada, która obowiązuje, a tu jest tylko wątpliwość prawna czy CUWO 
jest placówką oświatową. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: ale rozumiem, że jeżeli cały fundusz będzie 
przeniesiony do innej placówki oświatowej to wtedy od nowa trzeba będzie tworzyć nowe zasady? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : uzgodnić regulamin. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: do wiadomości Komisji zostało przekazane pismo 
dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 126 w Łodzi skierowane do Wydziału Edukacji dot. uchylenia 
decyzji ograniczającej zatrudnienie pracownika (druk nr. DPr-BRM-II.0005.2.14.2021). 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : z tego co pamiętam generalna zasada jeśli 
chodzi o zatrudnienie pracownika jest taka, że dyrektorzy składają wnioski do Wydziału Edukacji, 
prośby o zgody na zatrudnienie pracowników, my zgodnie z wytycznymi władz miasta 
przygotowujemy zbiorcze zestawienia i przekazujemy dokumenty do decyzji naszym zwierzchnikom. 
Nie pamiętam w tej chwili jaka jest sytuacja w PM nr 126, ale tam była niejedna zgoda i występowała 
z wnioskami pani dyrektor przedszkola.  

Ustalenia: Wydział Edukacji przekaże wyjaśnienia i informację jaka jest decyzja Wydziału w sprawie. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: drugi temat związany jest z akcją, która 
rozpoczęła się w miniony poniedziałek, a dotyczy zgłaszania chętnych nauczycieli celem zaszczepienia 
się szczepionką antycovidową i chcę państwa poinformować, że do Komisji wpłynęła prośba ze strony  
Bionanoparku: „szanowny panie, uprzejmie zawiadamiam, że szczepienia nauczycieli będą mogły być 
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zrealizowane również w punkcie szczepień znajdujących się w Bionanoparku Sp. z o.o. Przypomnę, że 
jest to spółka z wiodącym udziałem miasta Łodzi, a ponieważ trwa rejestracja nauczycieli oraz 
pracowników żłobków, kierownictwo Bionanoparku serdecznie zachęca do skorzystania z możliwości 
zaszczepienia się przeciwko Covid 19 w punkcie szczepień znajdującym się w Bionanopark, ul. Dubois 
114/116 w Łodzi.” I dalej jest informacja o gwarancji najwyższej jakości świadczenia oraz co jest nie 
bez znaczenia, krótkim terminie realizacji usług medycznych. Gdyby pani dyrektor była uprzejma 
kanałem urzędowym przekazać tę informację dalej, czy do komórki odpowiadającej za tę akcję na 
poziomie miasta w stosunku do nauczycieli, czy bezpośrednio dyrektorów szkól to już jest kwestia do 
uznania. Ja czuję się zobowiązany by tą informacją podzielić się z państwem radnymi i z 
kierownictwem Wydziału Edukacji.  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : potwierdzam, wczoraj otrzymałam maila z 
informacją o ofercie Bionanoparku, przekazałam tę informację do Wydziału Zdrowia. Dzisiaj 
rozmawiałam z dyrektorem Wydziału Zdrowia żeby również przy kierowaniu grup nauczycieli do 
poszczególnych punktów szczepień, również wśród tych punktów znalazł się punkt w Bionanoparku.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ponieważ interesuje nas skala tego zjawiska jakie 
dotyczy nauczycieli zwłaszcza klas I – III, pracowników przedszkoli i żłobków, to mam prośbę żeby w 
oparciu o informacje uzyskane od kierownictw tych placówek, za trzy tygodnie, bo wtedy wejdziemy 
w nurt prac komisji, przedstawić krótką informację na temat ilości chętnych, żebyśmy mieli skalę 
informacji na ten temat, a jednocześnie później, kiedy będziemy mogli obserwować sposób realizacji 
wszystkich szczepień, monitorować jak to wygląda w przypadku łódzkich placówek zdrowia i łódzkich 
placówek edukacyjnych. Mogę mieć taką prośbę? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : oczywiście. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 2 marca o godz. 14:00 i jednym z punktów będzie informacja nt. chętnych do 
zaszczepienia się z placówek edukacyjnych, o co wcześniej poprosiłem. 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział w obradach i zamknął 
posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski 

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


