
DPr-BRM-II.0012.2.22.2019             Protokół Nr 25/XII/2019 
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -   7 radnych 

nieobecnych   -   3 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 23/XI/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2019 rok – druk nr 381/2019. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 382/2019. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 
71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej 
lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 379/2019. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 
111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia 
zajęć – druk nr 380/2019. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020 – druk nr 
374/2019.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – druk nr 375/2019. 

8. 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. Poinformował, że do 
projektów uchwał opisanych w drukach nr 381/2019 i nr 382/2019 dostarczono autopoprawki. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 23/XI/2019 z dnia 26 listopada 2019 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 23/XI/2019 z dnia 26 listopada 2019 
roku. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 23/XI/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku. 

 

Ad pkt 2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 381/2019. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 381/2019 wraz 
z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 381/2019 wraz z autopoprawką. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 
382/2019. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2019-2040 – druk nr 382/2019 wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 382/2019 wraz 
z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zaproponował łączne omówienie projektów 
uchwał opisanych w drukach nr 379/2019 i nr 380/2019. 

Uwag nie zgłoszono 
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Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez 
dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 379/2019. 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej 
lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 380/2019. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta przedstawiła projekty uchwał. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi 
przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 379/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 5głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej 
lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 379/2019. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 
44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 380/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji 
prowadzenia zajęć – druk nr 380/2019. 

 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
rok 2020 – druk nr 374/2019.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka przedstawiła 
projekty uchwał. 

Radna p. Justyna Chojnacka – Duraj: czy programy edukacyjne są również skierowane do osób 
niepełnosprawnych i dzieci z przedszkola? 

p.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: tak, one są 
kierowane do wszystkich uczniów w tym dzieci niepełnosprawnych także, a jeżeli chodzi o dzieci w 
wieku przedszkolnym to wydział realizuje program przeciwdziałania przemocy dla dzieci 
najmłodszych i ten program realizowany jest tylko w przedszkolach.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: środki, które są przewidziane dla Wydziału 
Edukacji rozumiem, że wszystkie zostaną rozdysponowane w drodze konkursów? 

p.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: tak, to jest 
kwota 153 860 zł i one są rozdysponowane w formie konkursu, który to konkurs ogłasza Wydział 
Zdrowia, a my jesteśmy elementem tego konkursu. Środki są dystrybuowane przez Wydział 
Edukacji i wydział realizuje te umowy, które są podpisane w ramach tego konkursu. To jest 13 
umów dla 13 organizacji pozarządowych.  
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Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020 – druk nr 374/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 
2020 – druk nr 374/2019. 

 

Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – druk nr 375/2019. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka przedstawiła 
projekty uchwał. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – druk nr 
375/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – druk nr 375/2019. 

  

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski:  

1. Na ostatnim posiedzeniu Komisji prosiliśmy o wykaz placówek, które będą objęte programem 
kształcenia ogólnego i zawodowego ze środków unijnych na poziomie po 6 milionów złotych. 
Przypominam, aby do 27 grudnia ten materiał był na wypadek gdyby pytania dotyczyły punktów, 
o których mówiliśmy przy okazji budżetu na rok 2020. 

2. Wydział Gospodarki Komunalnej przesłał pismo, wykaz planowanych do termomodernizacji 
placówek edukacyjnych. 

3. Chciałbym prosić o informacje, czy dyskusje nad regulaminem dodatków funkcyjnych, 
motywacyjnych i innych zostały zakończone? I czy ten materiał jest już oficjalnie w obrocie 
prawnym? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: można powiedzieć, że dzisiaj udało 
nam się zakończyć rozmowy ze związkami zawodowymi, została ustalona treść merytoryczna i 
zostały spisane wszystkie postulaty finansowe związków. Teraz jesteśmy na takim etapie, że 
zobowiązaliśmy się przekazać tekst merytoryczny najpóźniej jutro rano do obsługi prawnej Urzędu 
Miasta i na początku stycznia spotkamy się ze związkami i będziemy dyskutować czy nasze 
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sformułowania są prawidłowe, a jeśli nie to jak możemy je zmienić, aby były prawidłowe. 
Zobowiązałam się także do przekazania sumy kwot do pani Prezydent, która wskaże nam, o czym 
możemy dalej dyskutować. Postulaty związkowe są wysokie. Jesteśmy teraz umówieni na początek 
stycznia, żeby dalej kontynuować prace. Staraliśmy się rzetelnie przygotować, posługiwać się 
wykładnią prawną i wyrokami sądu, aby nie mieć kłopotu. Muszę powiedzieć, że przedstawiciele, 
którzy zostali wytypowani przez ZNP i Solidarność bardzo systematycznie przychodzili na te 
spotkania, wszyscy byliśmy przygotowani. To były twórcze i konstruktywne prace.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: gdyby nam przyszło określić, jaka jest 
kwotowo rozbieżność miedzy tym czego oczekują związki zawodowe, a tym co przedstawiał 
Wydział jako reprezentant miasta to da się to objąć jakąś kwotą?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: my dostaliśmy takie wskazanie, że 
mamy bez kwot zebrać informacje i wnioski związków zawodowych i dopiero teraz prezydencja 
będzie pracowała nad kwotą z naszej strony. 

4. Dzisiaj, droga mailową, dostarczone zostało pismo sygnowane przez pana przewodniczącego 
Wiesława Łukawskiego i zacytuję treść:  

„w związku z  zaproszeniem na posiedzenie Komisji Edukacji 10 grudnia 2019 r., uprzejmie proszę 
o możliwość zabrania głosu w punkcie pt. Wolne wnioski. Chcę Panu Przewodniczącemu i Państwu 
Radnym przedstawić sytuację w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi a zwłaszcza łamanie przez 
Panią Irenę Maszke, Dyrektor tej Szkoły, prawa związkowego i utrudnianie przez Nią korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracowników Zespołu Szkół Poligraficznych 
w Łodzi”. 
Proszę pana przewodniczącego W. Łukawskiego o krótkie uzasadnienie. 

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: dziękuje za możliwość zabrania głosu, zwracam się do 
państwa z informacją, nie możemy jako Związek Zawodowy Solidarność, ale też i drugi ma podobne 
problemy, dać sobie rady z panią dyrektor Maszke, która jest szefową Zespołu Szkół 
Poligraficznych. Pani wyraźnie zachowuje się jak udzielna księżna na własnych włościach, uważa 
chyba szkołę za swoją własność, a pracowników za niewolników. Wykorzystuje do swoich celów 
fundusz socjalny i zdrowotny. Otóż uniemożliwia naszemu związkowi, od wielu miesięcy, dostępu 
do dokumentów, uniemożliwia nam zapoznanie się z wnioskami z poprzednich miesięcy i lat. Przez 
wiele miesięcy nie chciała umożliwi ć podpisanej informacji na temat wielkości środków, które są na 
koncie funduszu socjalnego. Nie zna prawa, wyraźnie nie ma orientacji, co stanowi ustawa o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawać chciałaby świadczenia po uważaniu. Pani 
uważa, że tylko ona wie, kto ile naprawdę zarabia, jakie ma pieniądze i jaką sytuację materialną, i w 
zależności od tego jak pani dyrektor uważa to tak będzie lub nie będzie. Przez wiele tygodni po 
czasie uniemożliwiała rozdysponowanie świadczeń urlopowych, nie dopuszczała związków 
zawodowych do komisji socjalnej. W tej chwili uniemożliwia wypłatę świadczeń świątecznych. Raz, 
że nie miała pojęcia, na jakich zasadach te świadczenia się rozdysponowuje, więc była przekonana, 
że wszystkim równo, a uważała, że tym, którzy nie mają całego etatu to nic nie dać. Nie rozumiała, 
że należy je zróżnicować w zależności od wynagrodzenia. Gdy wymusiliśmy razem z drugim 
związkiem zasady, które powinny obowiązywać w tej sprawie to, mimo że upłynęły 2 czy 3 
tygodnie, a święta są za chwilę, pani dyrektor nie odpowiada na nasze pisma i nie zwołuje zespołu 
socjalnego. Jednocześnie czuje się bezkarna. Wielokrotnie zwracałem się do dyrekcji Wydziału 
Edukacji z prośbą o pomoc i wiem, że państwo, co mogliście to zrobiliście. Wydział Edukacji mówi, 
co mnie dziwi, że nic nie mogą dyrektorowi zrobić. Nie bardzo trafia mi to do przekonania żeby 
dyrektor który jest zależny służbowo od miast i zależny jest jego dodatek, taki czy inny, że może 
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sobie pozwolić na niewykonywanie poleceń dyrekcji Wydziału. A ta pani dyrektor takich poleceń 
nie wykonuje. Więc skarżę się do państwa, nie na dyrekcje Wydziału Edukacji, z która mamy dobrą 
współprace jako związki zawodowe, ale pani dyrektor szkoły zmusza nas do podjęcia bardziej 
kategorycznych działań, które nikomu nie będą służyć (bo po co zamieszanie i szum), a przede 
wszystkim kilkudziesięciu pracowników nie ma dostępu do pieniędzy. Oprócz tego giną wnioski 
złożone przez pracowników, co najmniej wiemy o dwóch takich przypadkach, że złożyli dokumenty 
na świadczenia urlopowe i te wnioski zaginęły. Oprócz tego mamy podejrzenia złej gospodarki 
finansowej. Chcielibyśmy, by Wydział Edukacji przeprowadził gruntowną kontrolę finansową 
funduszu socjalnego. Ile tam tak naprawdę jest pieniędzy i komu je rozdano i jak je 
rozdysponowano. To samo dotyczy funduszu zdrowotnego, tutaj też mamy duże wątpliwości. 
Oprócz tego warunki pracy pracowników bardzo się pogorszyły. Pani dyrektor pod pretekstem, że 
troszczy się o młódź wyrzuciła nauczycieli z pokoju nauczycielskiego, który do tej pory zajmowali, 
a wtłoczyła w pokój o małej powierzchni. I w takiej klitce ma się zmieścić ponad 30 pracowników. 
Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że ostatnio dokonała remontu na terenie warsztatów, wydano dużo 
pieniędzy, a i tak zajęcia się tam nie odbywają i zostały przeniesione do budynku głównego. Dlatego 
też my nie wiemy, kto za panią dyrektor stoi, bo nikt się nie chce przyznać. A jednocześnie pani się 
tak, jakby miała nie wiadomo, jakie poparcie i mogła robić wszystko, co sobie wymyśli.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy do związku zawodowego, którego jest pan 
przewodniczącym wpłynęły pisemne skargi ze strony pracowników tej szkoły? 

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: wpłynęły skargi od przewodniczącej Solidarności z tej 
szkoły, oprócz tego społeczny inspektor pracy chciał zrobić zebranie załogi, aby poinformować o 
stanie bezpieczeństwa, a my przy okazji jako związkowcy chcieliśmy zaproponować, żeby w 
sytuacji kiedy gospodarowanie funduszem socjalnym jest takie problematyczne, wyprowadzić ten 
fundusz do funduszu scentralizowanego. Także mamy takie pisma sygnowane przez przewodniczącą 
Solidarności. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy w tej sprawie zostały podjęte przez wydział 
próby wyjaśnienia, kontroli? Co mogłaby pani nam przekazać? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: na pewno nie było kontroli i myślę, że 
w najbliższym czasie taka kontrola finansowa się odbędzie. Natomiast my jesteśmy z panem 
przewodniczącym w stałym kontakcie i w momencie, kiedy pan przewodniczący zgłasza, że coś się 
dzieje nie tak, to nie powiem, wykonuję telefon do pani dyrektor i jest poprawa. Odbywa się podział 
tych środków. Dzisiaj też rozmawiałam z panią dyrektor, co z tym świadczeniem świątecznym. 
Trzeba podkreślić, że to pani dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, dysponentem środków 
finansowych i nie ma możliwości prawnej zmuszenia jej do wydania tych pieniędzy tak czy tak. 
Natomiast jest przygotowana do rozdysponowania tych środków, poinformowała mnie, że wczoraj 
była w ZNP, żeby uzyskać akceptację, ale nie zastała pani Czekaj. Natomiast w każdej chwili jest 
gotowa spotkać się z panem przewodniczącym, żeby te środki w końcu do ludzi poszły, ponieważ 
tamte poprzednie świadczenia z bólem, bo z bólem, muszę to przyznać, zostały ludziom wypłacone.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ja myślę, że kompetencje dyrektora to jedno, 
ale nawet super dyrektor czy prezydent, nie może funkcjonować poza obowiązującymi przepisami. 
Pytanie jest czy w Zespole Szkół Poligraficznych jest przygotowany, opracowany i realizowany 
regulamin przyznawania świadczeń? 

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: zaraz panu odpowiem na to pytanie, natomiast już nawet 
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wypowiedź pani dyrektor świadczy o utrudnianiu działalności związkowej. Dyrektor zgodnie z 
ustawą o funduszu socjalnym jest administratorem tego funduszu, ale to oznacza, tylko i aż, że 
pilnuje zgodności z prawem funkcjonowania tego funduszu. Czyli jeżeli komisja socjalna w tej 
szkole, przyznałaby osobie niezatrudnionej w tej szkole to dyrektor jest od tego, żeby to 
zakwestionował. Natomiast nie może dyrektor nadawać sobie takich uprawnień, jakie nadaje sobie 
pani Maszke. Czy ten dyrektor uważa, że wydział jest przekaźnikiem? Co sobie uważa, że ze mną 
będzie osobno, a z panią z ZNP osobno? Co ja jestem złym policjantem, a ona dobrym? Albo na 
odwrót. Oprócz tego pani chwyta się takich małych działań, np. zmusza nas na zebranie, na 
spotkanie po godz. 16:00, ale my się na to już nie zgodzimy. Oprócz tego żeby być w takim zespole 
socjalnym musimy mieć odpowiednie dokumenty wypełnione, między innymi o zachowaniu 
tajemnicy. I te dokumenty w żadnej szkole, nawet tam gdzie dyrektorzy są wrodzy wobec 
Solidarności to nawet tam dyrektorzy nie dają takich dokumentów, które są do 31 grudnia. 
Natomiast tutaj pani dyrektor po wielu naciskach ze strony Wydziału dała tylko i wyłącznie 
dokument ważny do 31 grudnia. To, za kogo się pani dyrektor ma? Kim ona jest, że śmie już nie 
tylko związki lekceważyć, ale i dyrekcję Wydziału Edukacji? Od kiedy ogon rządzi psem? Nie może 
być tak, żeby dyrekcja Wydziału Edukacji nie miała żadnego wpływu na postępowanie dyrektora. 
Tym bardziej, że to jest złe dla 40 pracowników tego zespołu. Oni nie mają pieniędzy, tam obsługa i 
administracja jest w bardzo złej sytuacji finansowej. I przez upór jednej kobiety ludzie nie dostają 
pieniędzy. Wiec bardzo bym państwa prosił żebyście postawili sprawę jednoznacznie, wóz albo 
przewóz, albo my mamy się wycofać i ludzi pozostawić na pożarcie, bo ona ich zniszczy, albo 
będzie prawo przestrzegane.  

Radna p. Marta Grzeszczyk: pan Przewodniczacy tez to pytanie zadawał, czy istnieje regulamin, 
który mówi o przyznawaniu świadczeń? 

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: tak, regulamin istnieje, ale ten regulamin jest nieaktualny. 
To jest kolejny powód starcia między nami. Ten regulamin jest sprzed pięciu, sześciu lat, prawo się 
zmieniło, zmieniły się okoliczności i dyrektor. I dyrektor nie chce się zgodzić na aktualizację tego 
regulaminu. I rzeczywiście tutaj, jeżeli się dyrektor nie godzi, jest taki błąd prawny, że jeżeli się nie 
godzi to jest się bezsilnym, ale wtedy można blokować zachowania dyrektora w innych sprawach, a 
my nie chcemy tego robić. 

Radna p. Marta Grzeszczyk: czy Wydział nie może rozpocząć jakiś działań? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: my możemy rozpocząć działania 
kontrolne, co też uczynimy i w zaleceniach napisać, że regulamin dotyczący zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych ma być zaktualizowany.  

Radna p. Marta Grzeszczyk: a jeżeli państwo dopatrzą się innych nieprawidłowości, to czy jako 
organ prowadzący mogą państwo podjąć jakieś bardziej radykalne działania? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: zgodnie z prawem oświatowym 
praktycznie nie. Możemy nałożyć na dyrektora karę porządkową z kodeksu pracy, jeżeli jest nie 
zachowany porządek i organizacja pracy. Natomiast wszystkie inne kary związane są z 
zachowaniem bezpieczeństwa dzieci na terenie placówki. Także kwestia ukarania, to zmniejszenie 
lub zabranie dodatku motywacyjnego. 

Radna p. Marta Grzeszczyk: a rozwiązanie umowy?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: nie, dyrektor jest nauczycielem i jest 
zatrudniony w szkole jako nauczyciel. Jeżeli nawet mamy teraz taka sytuację, że dyrektor 
przedszkola zrezygnował ze stanowiska w trybie trzymiesięcznym to on przestaje być dyrektorem, 
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bo Prezydent Miasta powierza mu tylko funkcję, ale on dalej w tym przedszkolu jest nauczycielem. 
Odwołanie dyrektora z funkcji jest praktycznie niemożliwe, bo po pierwsze musi wyrazić na to 
zgodę Kurator i po drugie muszą być spełnione określone przesłanki, dot. zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci (jeśli zdarzyłby się jakiś wypadek na terenie szkoły). 

Radna p. Marta Grzeszczyk: a gdybyśmy mieli dyrektora, który stosowałby mobbing w stosunku 
do pracowników? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: to sąd i tylko pracownika w stosunku 
do dyrektora. 

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: a czy ten dyrektor ma dodatek? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: funkcyjny ma na pewno, czy 
motywacyjny, nie pamiętam w jakiej wysokości.  

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: nie interesuje mnie wysokość. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: trudno mi powiedzieć, dodatki były 
przyznawane w końcówce sierpnia do końca lutego. 

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: tego nie mogę zrozumieć, bo tylko dzięki uprzejmości pani 
dyrektor tu obecnej i dyrekcji wydziału, udało nam się sześć miesięcy temu uratować nauczycielkę, 
którą pani dyrektor ……... chciała zniszczyć i łamiąc wszelkie prawa, przeniosła do innej szkoły. I 
tylko dzięki pomocy dyrektora Wydziału skończyło się to w miarę bezboleśnie. To taka osoba nie 
powinna żadnego dodatki dostawać.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: żeby była jasność, ja nie mówię, że 
pani dyrektor zrobiła dobrze, ale pani dyrektor w jakiś sposób pozyskała zgodę tej nauczycielki. W 
jakiś sposób ta nauczycielka podpisała to przeniesienie. 

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: została do tego zmuszona, po fakcie.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jeśli państwo pozwolicie zaproponuje 
rozwiązanie, które leży w gestii Wydziału Edukacji, otóż nie zakładam, że pani dyrektor naruszyła 
dyscyplinę finansowa i dokonała nadużyć w tym zakresie, o którym pan Przewodniczacy mówi czyli 
w przypadku funduszu socjalnego czy funduszu zdrowotnego. Natomiast uważam, że powinnością 
organu prowadzącego jest sprawdzenie po pierwsze, czy z tymi przypuszczeniami o ewentualne 
nadużycia finansowe nie mieliśmy do czynienia, czyli kontrola finansowa w tym obszarze. Po drugie 
uważam, że kompetencją Wydziału jest sprawdzenie czy regulamin przyznawania środków 
finansowych w ramach funduszu socjalnego jest dostosowany do obowiązujących w chwili obecnej 
przepisów prawa i jeśli nie, to zalecenia pokontrolne w jednym i drugim przypadku mogą skutkować 
koniecznością nadrobienia tych uchybień, jakie mają miejsce zarówno w odniesieniu do finansów 
jak i również w odniesieniu do regulaminu. W przypadku finansów może się zdarzyć tak, że nie 
zostanie w pełni fundusz wykorzystany i pytanie, dlaczego? Tego możemy oczekiwać. I jeżeli to by 
się udało zrealizować do końca stycznia, bo zakładam, że są święta, praca nad budżetem, są zadania, 
które niezależnie od nas wynikają z kalendarza. I gdyby do końca stycznia nie udałoby się tego 
zrealizować to pozostaje stronie związkowej zwrócenie się do instytucji zewnętrznej, w pierwszej 
kolejności do Państwowej Inspekcji Pracy o łamanie przepisów pracowniczych wynikających z 
obowiązującego obecnie prawa i niedostosowania tych działań ze strony dyrektora do aktualnych 
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przepisów. Ewentualnie kolejna droga to jest zasygnalizowanie sprawy do prokuratury w związku z 
tym, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na … i w efekcie skierowania 
sprawy do sądu. Ale ja zakładam, że na tym etapie jesteśmy w stanie to wszystko wyjaśnić w 
naszym gronie i to jest taka prośba, całej Komisji, ale wyrażona moimi ustami, żeby do końca 
stycznia sprawę zbadać i od strony dyscypliny finansowej, żeby pan Skarbnik nie spotkał się z 
sytuacją zwrotu niewykorzystanych środków), ewentualnie sprawdzenia czy pieniądze zostały we 
właściwy sposób zaksięgowane, wypłacone. A druga rzecz to aktualizacja regulaminu. Myślę, że w 
tym przypadku również i strona związkowa będzie usatysfakcjonowana z takich rozstrzygnięć. Nam 
powinno zależeć na tym, żeby funkcjonowanie placówek edukacyjnych pod każdym względem było 
funkcjonowaniem modelowym. Prosiłbym pana przewodniczącego, aby do tego czasu nie eskalować 
tego konfliktu miedzy stroną związkową, a dyrektorem szkoły, dając szansę na wyjaśnienie tego 
problemu przez Wydział.  

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: ja nie eskaluje problemu, tylko już nie wiedząc co zrobić i 
chcąc sprawić żeby było to modelowo, zwróciłem się do państwa. Oprócz tego, że święta są za 
chwilę i świadczeń świątecznych z powodu działań pani dyrektor nie ma. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ja pokładam wielkie nadzieje w tym, że uda się 
sprawę wyjaśnić ku zadowoleniu, z jednej strony związkowców, z drugiej strony pracowników 
szkoły, no i żeby ewentualnie dyrektor mógł jasno powiedzieć, że jej działalność jest taka, jaką 
byśmy wszyscy oczekiwali. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: chciałam powiedzieć, że pani dyrektor 
jest przygotowana i spowodujemy, że świadczenia świąteczne muszą być ludziom wypłacone. Nie 
ma takiej opcji żeby pieniądze były zwrócone z odpisu, a świadczenia niewypłacone. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dodam, że katalog możliwości 
dyscyplinujących dyrektora szkoły jest naprawdę dość duży i nie trzeba sięgać do przysłowiowego 
„działa żeby trafić muchę”, wystarczy zastosować najmniejszą formę żeby wrócić z tym wszystkim 
na dobre tory. 

Więcej głosów nie zabrano. 

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