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INFORMACJA PRASOWA
Były Dyrektor Łódzkiego Planetarium oskarżony o nadużycie władzy i działanie
na szkodę interesu publicznego
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście oskarżyła 66-letniego
mężczyznę – byłego Dyrektora Łódzkiego Planetarium o przekroczenie
uprawnień, w celu osiągnięcia przez dwie pracownice tej instytucji korzyści
majątkowych. Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego dla Łodzi
- Śródmieścia w Łodzi. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności w
wymiarze do lat 10.
Zarzuty pozostają w związku z wypłatą ówczesnym : głównej księgowej i
kierownikowi administracji Planetarium, w latach 2010 – 2011, środków w łącznej
kwocie 179.589,38 PLN, za pracę polegającą na rejestracji aktywności Słońca w
ramach zasobów udostępnianych przez NASA za pośrednictwem Internetu –
dostępnych nieodpłatnie na stronie internetowej.
Pierwsza z pracownic otrzymała wynagrodzenie w kwocie 70.327,90 PLN, a
druga 109.531,47 PLN
Jak wynika z dokonanych ustaleń, pieniądze te były wypłacane niezaależnie od
wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy.
Dodatkowe prace wykonywane były w oparciu o uzgodnienia ustne.

Nie

wynikały one z postanowień zawartych w umowach o pracę, ani z zakresu
powierzonych pracownicom obowiązków.
Listy płac, na podstawie których dokonywano wypłat ujętych w zarzutach
środków finansowych, były opracowywane w oparciu o raporty zawierające
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rozliczenie przepracowanych godzin pracy, polegającej na rejestracji aktywności
Słońca. Zatwierdzał je oskarżony.
Pracownicy Planetarium nie byli informowani o tym, że oskarżony

zlecił

monitorowanie pozycji Słońca dwóm z nich, ani o tym, że wypłacane im jest za to
wynagrodzenie.
Przesłuchany w śledztwie oskarżony, nie przyznał się do popełnienia
zarzucanego mu czynu oraz wyjaśnił, że określił z dwoma pracownicami warunki
zapłaty za czynności wykonane przy tworzeniu pomocy dydaktycznej zwanej bazą
słońca.
Jak podał, bazę tworzył od 1996 roku. Był jej inicjatorem i budował ją z myślą
o korzystających z Planetarium: dzieciach i młodzieży. Miał być to rodzaj pomocy
dydaktycznej dla nich. Oskarżony wyjaśnił ponadto, że spieszył się z pobieraniem tych
plików, ponieważ obawiał się, że od 2013 roku nie będzie już to możliwe.
Śledztwo w niniejszej sprawie było prowadzone w związku z zawiadomieniem
skierowanym do prokuratury, po kontroli przeprowadzonej w Planetarium, przez
pracowników Oddziału Kontroli w Wydziale Organizacyjnym Departamentu i
Administracji

UMŁ,

w

zakresie

gospodarki

finansowej

ze

szczególnym

uwzględnieniem prawidłowości gospodarowania funduszem płac oraz kwestii polityki
kadrowej.
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