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W ramach sesji Rady Miasta Zgierza składam następującą interpelację: 
W dniu 29 lipca 2015r. wydał Pan Zarządzenie nr.240/VI 1/2015 w sprawie odwołania Pani Anny Tomczak 
z funkcji Dyrektora Gimnazjum nr. 2 im. J. Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi. 
Pismem z dnia 17 sierpnia 2015r. Łódzki Urząd Wojewódzki zawiadamia o wszczęciu postępowania 
w zakresie legalności w/wym. Zarządzenia. 
W piśmie podnoszone są wątpliwości w zakresie zasięgnięcia opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz 
przyczyny odwołania Pani Anny Tomczak z funkcji Dyrektora. 
Analizując uzasadnienie do Zarządzenie nr. 240/N/II/2015 należy stwierdzić, iż jest ono oparte na 
domniemaniach, opiniach i zastraszeniach organ prowadzący szkołę przez nauczycieli tej placówki. 
Jednym z powodów odwołania Pani Anny Tomczak z funkcji Dyrektor Szkoły zawart ĵkw uzasadnieniu jest 
obawa akcji protestacyjnej pracowników szkoły, o czym Prezydent pisze „ Ponadto organ prowadzący 
otrzymał sygnały o możliwości podjęcia akcji protestacyjnej przez pracowników szkoły, a nawet odmowy 
wykonania czy rezygnacji z pracy w przypadku powrotu obecnego dyrektora z urlopu dla poratowania 
zdrowia lub braku decyzji o odwołaniu Pani Anny Tomczak z funkcji dyrektora szkoły ze strony organu 
prowadzącego". A więc zastraszono Prezydenta Miasta i zmuszono do podjęcia konkretnej decyzji. 
Pytam Pana w jakiej formie pracownicy szkoły grozili akcją protestacyjną, czy takie groźby zostały 
przekazane na piśmie? 
Pisze Pan również, Panie Prezydencie „organ prowadzący szkołę, utracił do dyrektor szkoły zaufanie, 
obiektywnie stwierdzając rażące naruszenie obowiązków dyrektora. Ponadto dostrzega w podejmowanych 
przez Panią działaniach zachowania noszące znamiona mobbingu wobec podległych Pani pracowników, 
przejawiające się m.in. lekceważącym i pogardliwym do nich stosunku także przez ignorowanie 
podstawowych standardów komunikacji miedzy pracodawcą a pracownikiem". 
W związku z tym pytam Pana: Jakie rażące naruszenie obowiązków dyrektora miało w tej sprawie miejsce? 
Jakie elementy mobbingu stwierdzono w protokołach pokontrolnych przeprowadzonych w gimnazjum? 
Czy wiadomo Panu, że jakikolwiek pracownik szkoły wystąpił na drogę sadową z pozwem o stosowanie 
przez dyrektora tej placówki mobbingu? 
I dalej w uzasadnieniu „Pracodawca negatywnie ocenia działania dyrektor szkoły jej relacje z powierzonym 
zespołem pracowników, dostrzegając brak jakiejkolwiek woli znalezienia konstruktywnego rozwiązania 
konfliktu, wchodzenie w otwarte „starcia" z pracownikami mimo przebywania na urlopie dla poratowania 
zdrowia. Zaistniałe pomiędzy dyrektor szkoły a nauczycielami konflikty, do których odnosiły się 
wzmiankowane uchwały Rady Pedagogicznej zostały w ocenie organu prowadzącego szkołę ostatecznie 
potwierdzone, jako faktycznie zaistniałe". 



W związku z tym pytam Pana; Jak można negatywnie ocenić działania pracownika, który przebywa na 
urlopie dla poratowania zdrowia i nie wykonuje żadnych obowiązków służbowych i jak ten pracownik nie 
przebywający w miejscu pracy wchodzi w starcia z innymi pracownikami wykonującymi obowiązki 
służbowe? 
Jakie konkretne konflikty, kiedy zaistniałe, i na jakiej podstawie zostały potwierdzone przez organ 
prowadzący miały miejsce w tej placówce? 
Jakie negatywne działania kryją się pod użytym przez Pana stwierdzeniem „... otwarte starcia z 
pracownikami"? 
W uzasadnieniu stwierdza Pan, że pani Anna Tomczak „Jako doświadczony dyrektor działający ze 
świadomością obowiązującego prawa oświatowego, składając zawiadomienie do prokuratury wykazała się 
brakiem znajomości obowiązujących w prowadzonej placówce procedur oraz złą wolą" 
Ten element uzasadnienia jest kuriozalny, świadczy o braku informacji o powodach złożonego 
zawiadomienia lub też, w co nie chcę uwierzyć, braku wiedzy prawnej.(Art.304 paragrafl KPK) 
Przypomnę tylko, iż podobne zawiadomienia do Prokuratury w sprawie Gimnazjum nr.2 składali w roku 
2014 pan Bogdan Bączak-z-ca Prezydenta Miasta Zgierza i Rada Rodziców tej szkoły w dniu 18 marca 
2015r.(pismo przewodniczącej do Radnych Rady Miasta z dnia 30 marca 2015r) 
Zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej złożone przez panią Annę Tomczak oraz Radę Rodziców były 
wynikiem nie podejmowania działań organu prowadzącego w zakresie zgłaszanych przez te podmioty 
nieprawidłowości takich jak: fałszowanie dokumentów z posiedzenia Rady Pedagogicznej, palenia 
papierosów tzw. elektronicznych przez uczniów na lekcjach bez reakcji niektórych nauczycieli, 
nieprzestrzeganie zasad i procedur oceniania uczniów oraz nie prowadzenia zajęć lekcyjnych przez 
niektórych nauczycieli. 
Czy znane są Panu decyzje Prokuratury w sprawie zgłoszonej w imieniu Miasta przez Z-cę Prezydenta? 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę do Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na powyżej zadane 
pytania oraz ocenę merytoryczną zaistniałej sytuacji w Gimnazjum nr. 2 w Zgierzu. 


