
 

 

DPr-BRM-II.0012.2.4.2020                 Protokół Nr 29/III/2020 
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 marca 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -   9 radnych 

nieobecnych   -   1 radny 

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 28/II/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 
– druk nr 29/2020. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 
im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej 
lokalizacji prowadzenia zajęć - druk nr 38/2020. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 
w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji 
prowadzenia zajęć - druk nr 39/2020. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 
1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu - druk nr 40/2020. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 
w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 do Zespołu Szkół Gastronomicznych w 
Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 - druk nr 41/2020. 

7. 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.  
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Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktów 1a. i 1b. w brzmieniu: 

1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 49/2020. 

1b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 
50/2020. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski zaproponował, aby w punkcie 7 
omówić sytuację w łódzkich szkołach w związku z epidemią koronawirusa. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 28/II/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został 
przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu nr 28/II/2020 z dnia 25 lutego 
2020 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 28/II/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

Ad pkt 1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w 
budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 49/2020. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Po dyskusji. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

 

Ad pkt 1b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 
50/2020. 
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Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 50/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 50/2020. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego 
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. 
Stefana Żeromskiego 115 – druk nr 29/2020. 

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 stwierdzenia 
zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 
115 – druk nr 29/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 
115 – druk nr 29/2020. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c 
poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć - druk nr 38/2020. 

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 przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie 
drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć - druk nr 38/2020. 
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez 
dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć - druk nr 38/2020. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie 
drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć - druk nr 39/2020. 

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 przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej 
lokalizacji prowadzenia zajęć - druk nr 39/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej 
lokalizacji prowadzenia zajęć - druk nr 39/2020. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II 
stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu - druk 
nr 40/2020. 

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 utworzenia Branżowej 
Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu - druk nr 
40/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu 
- druk nr 40/2020. 

 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II 
stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 do Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 - druk nr 
41/2020. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 
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Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej 
Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 do Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 - druk nr 41/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie włączenia 
Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 do Zespołu 
Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 - druk nr 41/2020. 

 

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poprosił dyrektora Wydziału Edukacji o 
przedstawienie informacji na temat aktualnej sytuacji w łódzkich placówkach oświatowych w 
związku z epidemią koronawirusa. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : z uwagi na fakt, że my mamy 
zawężony obszar działania wynikający z naszych kompetencji to, co robimy jako Wydział 
przedstawia się następująco: jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym, na bieżąco przekazujemy do placówek wytyczne i te przekazywane przez 
Głównego Inspektora sanitarnego, przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Przekazywaliśmy wcześniej również informacje, o które prosił nas Łódzki Kurator. Myślę, że 
te pierwsze informacje również wynikały z uzgodnień pana Kuratora z Ministrem Edukacji i z 
Wojewodą. Polecenie pana Kuratora wynikające ze specustwy, dotyczące organizacji zebrań, 
wyjść w szkołach w trybie natychmiastowym zostało przekazane do szkół. Z naszej 
inicjatywy, w porozumieniu z Atlas Areną podjęliśmy rozmowy i Targi Edukacyjne zostały 
przeniesione. Wystąpiłam również z wnioskiem do pana Skarbnika o zwiększenie środków na 
wydatki związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki czystości. I zgodnie z naszą 
wewnętrzną procedurą wprowadzoną w ubiegłym roku państwo dyrektorzy na bieżąco 
informują nas o sytuacjach zagrożeniowych występujących w placówkach, natomiast na ten 
moment nie było żadnej informacji dot. podejrzanego stanu zdrowia. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: czy były zgłaszane przez 
dyrektorów szkół lub rodziców bezpośrednio do Wydziału Edukacji zapytania jak było 
zapewniane bezpieczeństwo dzieci w trakcie rekolekcji odbywających się w Atlas Arenie? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w trakcie rekolekcji odebrałam jeden 
telefon od rodzica. Natomiast udział w rekolekcjach nie jest obowiązkowy i z tego, co wiemy 
frekwencja nie była zbyt duża, więc tutaj zdrowy rozsądek rodziców zadziałał. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: czy my jako miasto mieliśmy 
jakikolwiek wpływ? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : Wydział Edukacji nie organizuje 
rekolekcji. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: ale czy my interesowaliśmy się czy 
i jak jest zabezpieczone zdrowie dzieci? 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : wyjście na rekolekcje było za zgodą 
rodziców i udział nie był obowiązkowy.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: rozumiem, tylko dziecko jest na 
rekolekcjach trzy dni a później wraca do szkoły. Więc pytanie, z naszego punktu widzenia 
jako miasta, powinno być dość istotne to jak one tam są zabezpieczone? Bo mogą zaraz 
wrócić do szkoły po trzydniowym zgromadzeniu. Rodzice pytali, w jaki sposób dzieci były 
zabezpieczone przed ewentualnym zagrożeniem koronawirusem? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to nie do końca jest w kompetencji 
Wydziału Edukacji. Tu raczej Sanepid. Nie umiem powiedzieć czy tam były jakieś 
zabezpieczenia.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: dobrze, ze pani dyrektor wystąpiła o 
zwiększenie środków na środki czystości. Teraz mamy zwiększone zapotrzebowanie na 
mydła, żele antybakteryjne. 

Radna p. Ewa Bujnowicz – Zelt i radna p. Katarzyna Wachowska: w szkołach nie ma 
żelu antybakteryjnego, cieszmy się, że jest zwykłe mydło. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: domyślam się, że nie mamy takiej 
chemii specjalistycznej, dlatego chciałem się dowiedzieć czy będziemy podejmować kroki, 
aby zapewnić tego typu środki? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ale w jakim sensie? 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: w takim, żeby zapewnić dzieciom 
środki antybakteryjne, to jest paradoks, że my na Komisji Edukacji cieszymy się, że w szkole 
jest zwykłe mydło. Mówimy o profesjonalnych preparatach. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie jestem specjalistą ani lekarzem, 
natomiast opieram się na tym, co mi przekazuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i 
mam to stanowisko również na piśmie, ponieważ okazuje się, że mydło i środki 
dezynfekujące nie są wskazane zwłaszcza dla młodych rąk, dlatego że skórę uszkadzają. 
Dodatkowo dzieci maja różne uczulenia na składniki tych preparatów. Inspektor Sanitarny i 
Główny i Powiatowy jednoznacznie zaleca mycie rąk mydłem i ciepłą wodą.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: gdyby zapadła decyzja, że na jakiś 
czas zamykamy placówki, to czy były kiedykolwiek przeprowadzane, albo czy mamy 
możliwości w systemie edukacji tzw. e-lerningu? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie spotkałam się z tym, aby polski 
system edukacji był przystosowany na dużą skalę. 

Radny p. Krzysztof Makowski: każde z dzieci jest w tej chwili w dzienniku elektronicznym 
i nie ma problemu żeby nauczyciel bezpośrednio z dzieckiem się kontaktował i mówił mu, co 
ma robić. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to jest kompetencja Kuratora. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: mamy teraz w perspektywie 
najtrudniejszy okres dla uczniów, bo będą egzaminy ósmoklasistów i egzaminy maturalne. 
Ryzyko organizacji i ewentualnych przesunięć takich egzaminów jest ogromne dla systemu 
edukacji. Wiem, że to nie leży po stronie miasta, natomiast to my będziemy musieli nadrabiać 
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te wszystkie zaległości i co w takiej sytuacji z organizacja tych egzaminów? Czy my jesteśmy 
przygotowani na ewentualne przesunięcia? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : przesunięcia majowej matury? terminy 
matur określa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: czy bierze pani pod uwagę, że taka 
decyzja może zapaść? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie biorę takiej ewentualności pod 
uwagę. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: wcale? Obyśmy się nie spotkali za 
dwa miesiące i żeby pani dyrektor nie mówiła …, to, że coś od nas nie zależy nie znaczy, że 
nie możemy o tym myśleć i próbować się na to zabezpieczać. Przecież, co z tego, że to od nas 
nie zależy? 

Radny p. Krzysztof Makowski: mamy komisję, która przeprowadza egzaminy, która musi 
do tego przygotować, na dzisiaj są terminy obowiązujące i … 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: mądry Polak po szkodzie, 
zobaczymy jak to będzie. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: uprzedzając możliwość o ewentualnym 
zamknięciu szkół na dwa tygodnie również w Łodzi, chciałbym wyrazić swoją opinię na ten 
temat, żeby decydenci u nas również brali to pod uwagę. Otóż przepisy stanowią, że dziecko 
nie może pozostawać bez opieki. Zamknięcie szkół to nie są ferie, gdzie wszyscy, którzy chcą 
się pozbyć latorośli zaprowadza dzieci na cały dzień. W związku z tym chciałem uświadomić 
również w tym gronie, że dziecko pozostając wtedy pod opieką dorosłego jest bardziej 
zagrożone zarażeniem koronawirusem gdyż nosicielami i zarażonymi, w dużej mierze, są 
osoby dorosłe, najczęściej dziadkowie i babcie. W związku z tym nie wiem czy efekt będzie 
pożądany adekwatnie do podjętych działań. W związku z ty żeby też naszym władzom 
edukacyjnym nie przyszło do głowy, że zamykamy szkoły przed lekcjami a prowadzimy 
opiekę wychowawczą nad dziećmi, którymi nie ma się kto zająć. To poddaję pod rozwagę, bo 
twierdzę, że decyzje w Poznaniu nie do końca były przemyślane, ale to jest moja opinia i nie 
każdy może się z nią zgodzić. 

Radny p. Krzysztof Makowski: ja się z panem przewodniczącym nie zgadzam, bo to, co 
zrobił Poznań to jest bardzo dobry kierunek, ponieważ tego typu zachowania we Włoszech 
doprowadziły do tego, że teraz cały kraj jest odcięty. Lepiej zrobić coś szybciej, prewencyjnie i 
zadziałać w taki sposób, by umożliwi ć zapanowanie nad tym, co się dzieje w tej chwili. Bo 
przypomnę, że według raportu WHO, jeżeli zakażenie w danym kraju przekroczy 100 osób, to 
się to rozwija w kierunku pandemii, w tempie błyskawicznym. Dzisiaj patrząc na 
nieodpowiedzialność osób, które do Polski wracają z krajów zagrożonych czasami takie ruchy 
trudne i nie do obronienia politycznego, bo to nie są łatwe decyzje, mogą uratować nas przed 
efektami negatywnymi tego, co się może za chwilę zadziać. Przypomnę, że w momencie, kiedy 
szkoły i przedszkola i żłobki są zamknięte jeden z rodziców ma prawo pozostawać z dzieckiem 
(do ósmego roku życia) i przysługuje mu zasiłek, do 80% wynagrodzenia. Dlatego czasami 
lepiej zastanowić się nad trudnymi decyzjami. Myślę, że Poznań wie, co robi, biorąc pod 
uwagę, że jest tam trzeci przypadek zarażenia. Cieszmy się, że na razie u nas w Łodzi nie ma 
zdiagnozowanego zakażenia.  
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Więcej głosów nie zabrano. 

Przewodniczący poinformował o pismach skierowanych do Komisji:  

1. Pracownicy i rodzice dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 119 skierowali pismo, w którym nie 
zgadzają się na łączenie przedszkola z innym przedszkolem (DPr-BRM-II.0005.2.21.2020). 

2. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Łódzkiego wystąpił do Pani Prezydent 
o zaniechanie procedury dot. łączenia przedszkoli. 

Ustalenia: sprawa ewentualnego łączenia placówek była omawiana na poprzednim 
posiedzeniu Komisji. 

Więcej spraw 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 

 


