
Protokół 
ze spotkania Zespołu Doradców Społecznych Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się w dniu 18 lutego 2012 r. 
 
Tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi, było przedstawienie stanu 
łódzkiej edukacji. Spotkanie prowadził Szymon Midera. 
W spotkaniu udział wzięli: 
• Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi 
• Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta Łodzi 
• Ewa Wachowicz -  z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji  
• Agnieszka Sardecka - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
• Profesor dr hab. Tadeusz Markowski - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta   
• Jarosław Bauc - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta  
• Tomasz Morawski - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
• Krzysztof Dudek - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
 
Dyrektor Ewa Wachowicz przedstawiła raport na temat stanu łódzkich placówek 
oświatowych. Poinformowała, że ocena poziomu kształcenia w łódzkich szkołach jest różna 
w zależności od tego, kto jej dokonał. Zdaniem PwC poziom nauczania jest niski, natomiast 
według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która oceniała poziom kształcenia w Łodzi na 
tle innych miast w regionie – dobry. Niekorzystnym zjawiskiem jest niski poziom 
wykształcenia młodzieży przyjmowanej do techników, ponadto problem stanowi kształcenie 
osób dorosłych.  Podkreśliła, że miasto – przygotowując restrukturyzację szkół i placówek 
oświatowych – kieruje się także efektywnością kształcenia w danej placówce. 
Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski dodał, że wyniki analizy finansowej przeprowadzonej 
przez firmę PwC są istotne, jednak dla Miasta bardzo ważną kwestią jest – obok optymalizacji 
ponoszonych kosztów – poprawa jakości nauczania. Obecnie Miasto boryka się z wieloma 
problemami, które mają swoje źródło w przyjętych rozwiązaniach systemowych, 
wynikających z Karty Nauczyciela lub np. obowiązków narzuconych przez państwo 
(obowiązek podnoszenia wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym we wszystkich 
placówkach oświatowych, także i  tych, których koszty funkcjonowania nie zostały objęte 
subwencją).  
Prezydent Miasta Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że w  Łodzi brak jest systemu 
informatycznego, który pozwoliłby na sprawną weryfikację placówek oświatowych. Miasto 
musiało – na skutek rozstrzygnięć, które zapadły w Krajowej Izbie Odwoławczej – ogłosić 
przetarg na stworzenie nowego oprogramowania, mimo tego, że było gotowe zakupić 
program, który został już sprawdzony w innych jednostkach samorządu terytorialnego.  
Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski poinformował z kolei, że Miasto podejmuje od 
dłuższego czasu działania związane z termomodernizacją placówek oświatowych. Ich celem 
jest nie tylko uzyskanie wymiernych oszczędności związanych ze zmniejszonym 
zapotrzebowaniem na energię, ale przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której 
łódzkie dzieci będą uczyć się w nowoczesnych budynkach. Ponadto Miasto pracuje nad 
pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania edukacji, które będą mogły być 
wykorzystane na pokrycie kosztów wynikających z wprowadzenia do procesu kształcenia 
osiągnięć nowoczesnych technologii, np. Internetu, e-booków, tabletów. Ważny jest także 
obszar związany z rozwojem szkolnictwa zawodowego – doposażenie szkół zawodowych, 
zwiększenie ich atrakcyjności poprzez stworzenie uczniom możliwości realizacji specjalnych 
projektów i podniesienie wynagrodzenia tym nauczycielom, którzy w projektach będą 
uczestniczyć. 
Profesor Tadeusz Markowski zauważył, że obniżenie poziomu wykształcenia, zauważalne już 
na etapie naboru do łódzkich uczelni wyższych, jest spowodowane także przez uczelnie, które 
chcąc zabezpieczyć środki finansowe na swoje funkcjonowanie przyjmują więcej osób  
i dzięki temu otrzymują większą dotację.  
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Takie podejście nie umożliwia osiągnięcia wysokiego pułapu nauczania. Z tego względu 
należy szukać takich rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do jego podwyższenia. Pan 
Szymon Midera przedstawił stanowisko nieobecnego podczas spotkania Krzysztofa 
Apostolidisa, który zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania pozytywnego programu, 
dzięki któremu będzie możliwe podniesienie poziomu kształcenia. Profesor Tadeusz 
Markowski podkreślił, że każdy mieszkaniec powinien być zainteresowany minimalizacją 
kosztów ponoszonych przez Miasto. Zarządzanie miastem poprzez umiejętne wykorzystanie 
sił rynkowych jest dziś naturalnym procesem i decyduje o uznaniu miasta przez mieszkańców 
za atrakcyjne. Miasto powinno utrzymywać swój majątek w tych dziedzinach, które mogą być 
dotowane, i którymi chce zarządzać. Taki sposób postępowania nie tylko nie zmniejsza 
odpowiedzialności Miasta za realizację zadań społecznych, ale także umożliwia realizację 
funkcji kontrolnych w szerszym niż wcześniej zakresie. 
Na tym spotkanie zakończono. 
Protokół sporządził: Szymon Midera 


