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Protokół nr 06-04/2019 z  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska  

z dnia 3 kwietnia 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 16:00 
 
 
Obecność: 
Komisja Edukacji obradowała w 7-osobowym składzie, wg załączonej  
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji, 
który poinformował, że tematem całego posiedzenie będzie: 
 
„Omówienie sytuacji w gdańskich szkołach i przedszkolach w związku z zapowiadanym 
strajkiem nauczycieli.” 
 
 
Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych gości – zaproszonych przedstawicieli 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gdańsku oraz Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.  
Następnie przewodniczący poprosił przedstawicieli WRS o przedstawienie tematu.  
 
 
Przedstawiając prezentację multimedialną: 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego  
Jesteśmy świeżo po spotkaniu ze wszystkimi dyrektorami naszych gdańskich placówek 
edukacyjnych, którym przedstawialiśmy te same informacje, które za chwilę państwu 
zaprezentujemy. Powołaliśmy roboczy sztab kryzysowy, w którym zasiadają nie tylko 
przedstawiciele WRS, ale także policji, straży miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
Mamy zaangażowanych partnerów z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Z jednej strony 
rozumiemy intencje i rozumiemy roszczenia środowiska, a z drugiej strony naszym 
obowiązkiem jako samorządu jest zrobienie wszystkiego aby odbiorcom usługi edukacyjnej 
zagwarantować jak najłagodniejsze przejście przez tą sytuację. Przygotowaliśmy tez 
procedury, wytyczne dla dyrektorów na co trzeba zwrócić uwagę w kontekście egzaminów, 
funkcjonowania szkoły, jak to wszystko zorganizować ale również samego raportowania w 
sytuacji kiedy dojdzie do protestu, tak żebyśmy mogli zbierać w skali całego miasta  
informacje dosyć szybko i móc zarządzać sytuacją kadrową. Cały czas trwa zbieranie i 
opracowywanie bazy zarówno emerytów jak i wolontariuszy, którzy mogliby nas wspomóc w 
procesie. Na dzień dzisiejszy to jest kilkanaście osób w skali miasta. Gdańskie instytucje 
kultury również przygotowały ofertę, zwłaszcza dla uczniów klas 1-3, ale jest to oferta poza 
placówką oświatową, dziennie dla ok. kilkuset dzieci. Przedyskutowaliśmy tez samo 
postępowanie w dniu strajku. Mniej więcej wiemy jakie są deklaracje, ale ostateczne 
wytyczne będziemy znali w poniedziałek. Wystosowaliśmy w dniu dzisiejszym list do 
rodziców od pani prezydent gdzie staramy się tłumaczyć pewne rzeczy, trochę sytuację 
łagodzić żeby strony się rozumiały. Naszym głównym apelem jest pozostawienie dzieci pod 
opieką rodziców, dlatego że wbrew temu co możemy oglądać w mediach i różnym 
deklaracjom nie ma możliwości żeby zagwarantować wszystkim opiekę. Mieliśmy spotkanie 
robocze z szefową komisji egzaminacyjnej, z którą rozmawialiśmy o ewentualnym trybie 
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awaryjnym i kwestiach organizacyjno-technicznych. Wystosowaliśmy tez prośbę do pani 
kurator, że jeśli nie odbyłyby się egzaminy w terminie pierwotnym czyli prawdopodobnie 
pisane byłyby w sesji czerwcowej, to wtedy zwracamy się z możliwością przesunięcia 
terminów rekrutacyjnych przynajmniej do końca lipca. Opracowaliśmy tez wzory kilku 
dokumentów dla naszych dyrektorów m.in. tego zaświadczenia, które będzie mogła 
placówka wystawiać dla rodzica żeby mógł skorzystać z dodatkowych dni wolnych. 
Dyrektorzy muszą wypełnić raport strajkowy dla GUSu. Zarówno policja jak i straż miejska 
zadeklarowały dodatkowe patrole na terenie całego miasta, zwłaszcza w okolicach placówek 
oświatowych. Przeszkolony został personel całego centrum kontaktu. Założona jest też 
podstrona internetowa na stronie gdansk.pl/strajkoświaty. Przypominaliśmy dyrektorom o 
pewnym postępowaniu, na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę przed strajkiem. Prosiliśmy o 
przeszkolenie całej kadry pedagogicznej bo to też ułatwi nam reagowanie w dniu strajku. 
Chcemy tez przynajmniej dwa razy dziennie aktualizować raport. W wydziale są tez 
wyznaczone telefony stacjonarne dedykowane poszczególnym poziomom szkół. 
Poinstruowaliśmy dyrektorów aby kierowali media do naszego biura prasowego żeby ich 
odciążyć. Najczęściej zadawane pytania tez będą umieszczane na stronie. Na stronach 
internetowych wszystkich gdańskich szkół są również wszelkie informacje.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji  
Ja mam pytanie z punktu widzenia nauczycieli, jak to wygląda jeżeli chodzi o relację 
dyrektor – nauczyciel w kontekście ewentualnej prośby dyrektora zostania w pracy dłużej 
powołując się na 40-godzinny tydzień pracy.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS 
Dzisiaj tez to poruszaliśmy z naszymi dyrektorami. Odpowiedź jest tylko jedna – wszystko to 
co reguluje karta nauczyciela, jest tam zamknięty katalog zadań do których dyrektor może 
oddelegować swojego nauczyciela poza zajęciami dydaktycznymi.  
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji  
Chciałem zapytać o realizację podstawy programowej – mam lekcje w klasie IV, V, VI a 
dyrektor skieruje mnie do II, czy wówczas mogą być jakieś roszczenia do nauczycieli za brak 
realizacji?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS 
To  jest tylko kwestia tego jakie ma pan kwalifikacje i uprawnienia do nauczania w danej 
klasie.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
Mam pytanie do pań ze związków zawodowych bo pojawiły się doniesienia medialne że 
nauczyciele w przypadku strajku mogą ponieść jakieś konsekwencje w postaci przerwania 
stosunku pracy czy awansu.  
 
Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
 W piśmie, które formułowałam jest zdanie mówiące, że w czasie tego referendum padło 
stwierdzenie, że nauczyciel, który będzie brał udział w strajku będzie miał przerwany staż.  
 
Pani Bożena Brauer – KMPOiW NSZZ „Solidarność” 
My nie znamy takiego przypadku poza tym, że w przypadku strajku  nauczyciel traci do 
wynagrodzenia a wszystkie inne pracownicze uprawnienia pozostają bez zmian, także nawet 
ten staż nie jest przerywany.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji  
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Chciałbym podziękować pracownikom WRS za te przygotowania i minimalizowanie strat, 
miasto się przygotowuje do tych dni ale najważniejsze w tym wszystkim jest bezpieczeństwo 
dzieci. Chciałbym żebyście kontynuowali tę pracę. Jeżeli uznacie państwo, że my jako radni 
możemy was w jakiś sposób wesprzeć to jesteśmy do dyspozycji.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego  
Nam zależy na jak największej liczbie „ambasadorów”, dla każdej ze stron to jest trudne 
ale trudno się też nie zgodzić z postulatami nauczycieli. Będziemy uruchamiać taką 
kampanię w mediach społecznościowych dla rodziców, co trzeba wiedzieć przed strajkiem.  
 
Przewodniczący Komisji poprosił przedstawicieli związków zawodowych o zabranie głosu.  
 
Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
Referenda odbyły się w 131 placówkach. 3 placówki nie uzyskały kworum, 1 placówka nie 
wyraziła zgody na ogłoszenie strajku czyli mamy możliwość ogłoszenia strajku w 127 
placówkach. Nasi prezesi składali już 25 marca pisma, że w danej placówce będzie 
przeprowadzona akcja strajkowa, termin na złożenie tego pisma, o którym mówi ustawa o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych to jest na co najmniej 5 dni przed akcją strajkową. Wynik 
referendum w Gdańsku to jest 93% poparcia dla strajku.  
 
Pani Bożena Brauer – KMPOiW NSZZ „Solidarność” 
Jeśli chodzi o spór zbiorowy jaki toczy „Solidarność” z pracodawcami – złożyliśmy pisma do 
dyrektorów 8 lutego do 86 placówek, w których zostały przeprowadzone referenda. 85 
placówek opowiedziało się za strajkiem. Nasze pytanie brzmiało: „czy weźmiesz udział w 
strajku?”. Zdecydowana większość tych placówek pokrywa się z raportem drugiego związku 
zawodowego ale są też takie gdzie te procedury zostały przez nasz związek rozpoczęte i tam 
też odbyły się referenda z pozytywnym wynikiem np. II LO, VIII LO, III LO, SP 50, SP 87, Zesp. 
Szkół Samochodowych. Średnia pracowników, którzy wzięli udział w referendum to 73,7% , 
a głosujących za strajkiem do 91,2%. Korzystając z okazji chcę zapytać wydział, czy prawdą 
jest, że wysyłający raport placówki powinny zwoływać o godz. 7:00 rano Rady Pedagogiczne?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS 
Tak, taka informacja była przekazywana dyrektorom. Informacja, którą przekazaliśmy 
wskazywała, że dyrektor szkoły jest pracodawcą więc to on będzie odpowiedzialny za 
organizację pracy w tych dniach, zwłaszcza 8 kwietnia, natomiast my oczekujemy od 
dyrektora 1 raportu o godz. 8:15. Powinniśmy mieć te informacje z samego rana bo to nam 
pokaże skalę protestu i skalę problemu jeśli chodzi o zapewnienie opieki. Wskazaliśmy, że 
nie jesteśmy tego zrobić w żaden sposób, każdy z dyrektorów musi sam to przeanalizować, 
ale żeby to było przed godziną 8:00 rano.  
 
Pani Bożena Brauer – KMPOiW NSZZ „Solidarność” 
Czy w takim razie pracownik będzie zaczynał prace o godz. 7:30, czy po tej radzie będzie 
miał czas wolny i przyjdzie na swoje zajęcia np. o godz. 12:00? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS 
Jeżeli on przystępuje do strajku takie dywagacje mijają się z celem. Dla nas najważniejsza 
jest informacja czy do tego strajku przystępuje czy nie. Najpóźniej o godz. 8:15 musimy 
wiedzieć gdzie jest problem z zapewnieniem dzieciom opieki i gdzie jest jeszcze szansa na 
jej zapewnienie. Czy to będzie zwykłe polecenie służbowe dyrektora jako pracodawcy 
mówiące o tym, że pracownik ma się stawić o tej porze, czy zorganizuje spotkanie, 
posiedzenie rady pedagogicznej… 
 
Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
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Ale jeżeli pracownik wie, że będzie strajkował od 8-go to nie ma żadnych podstaw żeby 
żądać od niego stawiania się na godz. 7:00 na posiedzenie rady pedagogicznej.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego  
Działamy w sytuacji wyjątkowej, której jeszcze nigdy nie było. Staramy się wszystkich 
zrozumieć ale chcemy zrobić też wszystko co można zrobić w tej sytuacji. Posiedzenia rady 
o 7:00 w żaden sposób nie przeszkadzają w strajku a pozwalają pewne rzeczy uporządkować. 
Chodzi nam o informację ile osób fizycznie przystąpiło tego dnia do protestu oraz jaki jest 
problem z zapewnieniem opieki. Chodzi o możliwość szybkiego zareagowania.  
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji  
A jak wygląda aspekt nauczycieli pracujących w kilku placówkach? Nie ma fizycznej 
możliwości stawić się o godz. 7:30 w kilku miejscach.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS 
Wtedy to będzie usprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady. Jeżeli mam zgodę 
dyrektora na zatrudnienie w drugiej placówce to nieobecność jest usprawiedliwiona.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Ile szkół w Gdańsku ma 100% frekwencję jeśli chodzi o strajk? I czy te szkoły będą zamknięte?  
 
Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
(wypowiedź niezarejestrowana gdyż nie była skierowana do mikrofonu) 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS 
Szkoła nie może być zamknięta. Może być wtedy zawieszenie zajęć opiekuńczych i 
wychowawczych. 
 
Pani Bożena Brauer – KMPOiW NSZZ „Solidarność” 
Decyzja nauczyciela o przystąpieniu do strajku nastąpi w dniu strajku. On wtedy przychodząc 
do pracy zadeklaruje czy strajkuje czy nie. Bo referendum nie jest podpisaniem się 
imiennym, że wezmę udział w strajku.   
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy dyrektorzy też mogą się osobiście zając dziećmi? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS 
Dyrektor też jest nauczycielem więc może wziąć pod opiekę 25 dzieci.  
 
Pani Bożena Brauer – KMPOiW NSZZ „Solidarność” 
Rodzice muszą się przygotować, że tej opieki jednak nie będzie bo strajk jest formą nacisku 
żeby spełnić nasze żądania, ten nacisk jest w tej chwili na rządzących. Jeżeli my to wszystko 
urządzimy tak, że wszystkie dzieci będą zaopiekowane to będziemy strajkować do wakacji 
bez żadnych efektów.  
 
Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
Nasze komitety strajkujące będą strajkowały od pierwszej osoby, która się wpisze, która 
zaczyna najwcześniej swój dzień w pracy, do ostatniej czyli np. do 18:00.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego  
W Gdańsku mamy sporą grupę przedszkoli upublicznionych, czyli są placówkami publicznymi 
niesamorządowymi. W Gdańsku środki, które będą potrącone nauczycielom na okres 
strajkowy będą wracały do placówek 1:1 i będą mogły być przeznaczone na realizację zajęć 
dodatkowych w okresie późniejszym.  
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Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
W związku z tym, że 5 kwietnia mamy oddziałową konferencję sprawozdawczo-wyborczą i 
panowie dyrektorzy będą nieobecni w Gdańsku bo wypełniają swoją misję w innym miejscu, 
mamy przyjemność podziękować za 5 lat współpracy. Każde spotkanie było merytoryczne, 
rzeczowe, przeprowadzone w sympatycznym, ciepłym klimacie. Dziękujemy panom za 
ogromne zaangażowanie na rzecz budowania dobra i jakości gdańskiej edukacji. Życzymy 
tez przy tej okazji wszystkiego dobrego w życiu osobistym bo potrzebne jest też to 
wytchnienie. Dziękujemy za te 5 lat i myślę, że nowy zarząd będzie miał tę samą 
przyjemność współpracować w takiej samej jakości i w takim samym wymiarze.  
 
Pan Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji  
Ja również dołączam się do tych życzeń i podziękowań. Nie ma więcej głosów w dyskusji. 
Dziękuję wszystkim za obecność. Zamykam obrady komisji.  
 
Godz. 17:10.  
 
 
      Przewodniczący Komisji Edukacji  
       Rady Miasta Gdańska 
 
                 Andrzej Kowalczys 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


