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Dotyczy: AK-K-I.1711.1.2012

Odpowiadając na pismo znak AK-K-I.l711.1.2012 z dnia 18.09.2012r. (data wpływu
do SP6 21.09.2012r.):

1) odnośnie Ad.l2. informuję, że:
a) nie dokonałam zwrotu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych niewyegzekwowanej od byłej głównej księgowej kwoty 1.392,57 zł plus
odsetki, gdyż polecenie takiego zwrotu jest sprzeczne z przepisami prawa,
a wykonanie takiego polecenia przeze mnie stanowiłoby naruszenie przepisów art. 100
§ l Kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracownik jest obowiązany wykonywać pracę
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,
jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

b) ponadto - z mojej perspektywy - ważnym jest fakt, iż o problemach stwierdzonych po
odejściu z pracy w SP6 byłej głównej księgowej, o stwierdzonych po audycie
wewnętrznym nieprawidłowościach, informowałam pisemnie Dyrektora Wydziału
Oświaty i Wychowania UM Lublin (posiadam stosowne potwierdzenie) oraz
zwracałam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu do kierownika działu
budżetu i finansów tegoż wydziału. Budżet SP6 to także budżet UM Lublin.
Zważywszy, iż była księgowa pracowała i pracuje obecnie w lubelskiej szkole, której
organem prowadzącym jest również Gmina Miasto Lublin zgłaszany problem podlega
także temu samemu WOiW UM Lublin;

c) istotnym jest także fakt, że ów były pracownik księgowości SP6 dokonał w częściach
spłaty, czym potwierdził swoje sprawstwo;

d) oprócz powyższego, wykorzystałam wszelkie znane mi cyt. "narzędzia dostępne dla
dyrektora szkoły" w celu wyegzekwowania ww. kwot, tj.
- skierowałam do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa przez byłą główną księgową (w terminie uniemożliwiającym
przedawnienie czynu);

- w dniu 14.11.2012 r. wystąpiłam do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód
w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z pozwem o zapłatę
z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciw byłej
głównej księgowej.


