
 

Protokół Nr 1/2021 

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu  27 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 16:00 

 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

 

Komisja obradowała w składzie według załączonej listy obecności,  

która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Było quorum do podejmowania prawomocnych  decyzji. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kowalczys zaproponował aby do punktu 

3 został wprowadzony prowadzony projekt uchwały Rady Miasta 

Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez 

połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku 

i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku  

oraz nadania jej statutu – druk nr 842. 

 Za wprowadzeniem  w/w projektu uchwały  głosowało 2 radnych,  

przy 3 wstrzymujących się. 

W związku z powyższym  został przyjęty następujący porządek 

posiedzenia Komisji: 

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska   

na rok 2021. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji Rady 

Miasta Gdańska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez 

połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  

Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu – druk nr 842.  

             Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

 

 



4. Funkcjonowanie obiektów sportowych przy placówkach 

oświatowych w Gdańsku. 

Referuje: Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Za przyjęciem w/w porządku posiedzenia głosowało 2 radnych,  

przy 3 wstrzymujących się.  

 

 

     PUNKT 1 

     Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska   

     na rok 2021. 

    Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji 

    Przedstawił członkom komisji  terminarz posiedzeń oraz plan pracy komisji  

     na 2021 rok: 

 

 

 

Terminarz posiedzeń i plan pracy 

Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska 

na rok 2021 

 

Posiedzenia Komisji Edukacji odbywać się będą w środy, o godzinie 16:00. 
 

Termin posiedzenia Temat 

27 stycznia 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Przyjęcie planu pracy  Komisji Edukacji na 2021 rok 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji  

za 2020 rok. 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

17 lutego 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

17 marca 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

21 kwietnia 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

19 maja 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

16 czerwca 1. Opiniowanie  projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

25 sierpnia 1. Wnioski komisji do budżetu na 2022 rok 

 



 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

22 września 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

20 października 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

17 listopada 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

15 grudnia 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

Przewodniczący  Komisji może zwołać w razie konieczności dodatkowe posiedzenie. 

 

 

Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji 

Jeżeli Państwo będziecie uważali, że należy wprowadzić dodatkowy punkt   

na poszczególne posiedzenia komisji, to ja ze swojej strony deklaruję  

wprowadzenie zgłoszonego tematu, na bieżąco do wszelkiego rodzaju rozmów  

i dyskusji.  

 

Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

W sytuacji, w której się znaleźliśmy, dość innej niż zwykle tematyka będzie 

zgłaszana na bieżąco. 

 

Krystian Kłos – Członek komisji 

Bardzo cieszę się z deklaracji Pana Przewodniczącego w sprawie wprowadzania 

tematów na bieżąco. Mam jednocześnie prośbę, żeby być może do czasu 

zakończenia epidemii stałym punktem porządku obrad komisji była krótka 

informacja z Wydziału Rozwoju Społecznego dotycząca sytuacji  w oświacie.  

 

Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji 

Jest to bardzo cenna uwaga i mam nadzieję, że będzie to stały punkt porządku 

obrad komisji do czasu kiedy będziemy mieli problem z COVID – 19. 

 

Członkowie komisji nie zgłosili więcej uwag do planu pracy komisji na rok 2021. 

 

Komisja 7 głosami „za” – jednogłośnie przyjęła propozycje planu pracy na rok 

2021. 

 

 

 

 



PUNKT 2 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji Rady Miasta 

Gdańska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

 

 

Sprawozdanie 

 z działalności Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska 

 za okres od  1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku  

 

I. Skład osobowy  Komisji Edukacji i zakres działania. 

 

Komisja Edukacji Rady Miasta Gdańska została powołana  na mocy 

Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2018 roku  

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska. 

 

 

Komisja Edukacji Rady Miasta Gdańska obradowała w następującym 

składzie:  

1. Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji 

2. Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  

3. Krystian Kłos – Członek Komisji 

4. Beata Jankowiak – Członek komisji 

5. Przemysław Malak – Członek Komisji 

6. Joanna Cabaj – Członek Komisji  

7. Wojciech Błaszkowski – Członek Komisji 

 

 

 

Zakres działania Komisji określony został w Uchwale Nr II/3/118 Rady Miasta 

Gdańska  z dnia 22  listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych  Komisji Rady 

Miasta Gdańska i ustalenia zakresu ich działania i obejmuje m.in. 

1. Politykę  w zakresie funkcjonowania  samorządowych przedszkoli, szkół  

i placówek. 

2. Pomoc w organizacji szkół z uwzględnieniem   ich bazy lokalnej. 

3. Współpracę w zakresie realizacji zadań edukacyjnych ze szkołami 

wyższymi, instytucjami rynku pracy i organizacjami społeczno 

- politycznymi zainteresowanymi problemami edukacji. 



4. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji  

w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

II. Ilość posiedzeń i podejmowana tematyka. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń komisji,  

od kwietnia posiedzenia odbywały się z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania). 

 Podejmowane były m.in. następujące tematy: 

- Organizacja „Dni otwartych” gdańskich szkół. 

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Gdańska  

za rok szkolny 2019/2020. 

- Informacja dotycząca sytuacji w placówkach oświatowych w Gdańsku  

w związku z COVID – 19. 
 

IV. Ilość podjętych opinii 

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała  81 projektów uchwał Rady Miasta Gdańska  

z zakresu jej działania. 

V. Ilość podjętych wniosków. 

Komisja w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła z wnioskami. 

 

 

VI. Frekwencja. 

 

Lp. Imię i nazwisko Obecność 

na ilość posiedzeń 

Frekwencja 

w % 

1. Andrzej Kowalczys  
– Przewodniczący 

11/11 100% 

2. Piotr Gierszewski  
- Wiceprzewodniczący  

11/11 100% 

3.  Joanna Cabaj 11/11 100% 

4. Wojciech Błaszkowski 11/11 100% 

5. Beata Jankowiak 11/11 100% 

6. Krystian Kłos 11/11 100% 

7. Przemysław Malak 11/11 100% 

 
Frekwencja wyniosła 100% 

 

 

VI. Współpraca 

Komisja rozpatrując sprawy będące przedmiotem obrad komisji zapraszała: 

- Zastępców Prezydenta Miasta Gdańska 

- Przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 



- Przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

- Przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty  

i Wychowania    NSZZ „Solidarność” 

- Przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku 

- Dyrektorów szkół oraz osoby bezpośrednio zainteresowane treścią 

podejmowanych tematów. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

Komisja 7 głosami za – jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności 

Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska za okres od  1 stycznia 2020 roku  

do 31 grudnia 2020 roku  

 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług 

Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 

Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Gdańsku oraz nadania jej statutu – druk nr 842 

 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. w związku z wnioskami 

dyrektorów placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gdańsku, 

Szkoły  Podstawowej nr 57 w Gdańsku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

nr 3, Zespołu Szkół Morskich  i Państwowych Szkół Budownictwa o objęcie tych 

placówek wspólną obsługą kadrową przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, 

zachodzi koniczność zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 16 sierpnia 

2016 roku poprzez rozszerzenie dotychczasowego zakresu obsługi Gdańskiego 

Centrum Usług Wspólnych o prowadzenie spraw kadrowych pracowników. 

Przejęcie obsługi kadrowej wskazanych placówek nastąpi od dnia 1 marca  

2021 roku. 

W okresie od marca do października 2021 roku wspólną obsługą kadrową 

objętych zostanie pozostałych 88 placówek oświatowych, co będzie ostatnim 

etapem centralizacji usług.  



 

Tym samym GCUW przejmie prowadzenie kadrowe wszystkich placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska. 

Pozwoli to na ujednolicenie procedur związanych ze świadczeniem usług 

kadrowych, podniesienie sprawności zarządzania informacjami  zarządczymi, 

obniżenie poziomu  ryzyka prawnego realizowanych procesów kadrowych, 

optymalizację zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla dyrektorów placówek 

oświatowych, których zadaniem statutowym jest działalność edukacyjna. 

Przejęcie w roku 2021 obsługi kadrowej 93 jednostek oświatowych  skutkować 

będzie przeniesieniem do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych 35 etatów.  

Warunki pracy i płacy w chwili przeniesienia każdego z pracowników  

nie będą różnić się od obowiązujących dotychczas. 

Związki Zawodowe tę uchwałę konsultowały dwukrotnie i odniosły  

się negatywnie ale zostały zaproszone do procesu negocjacji z dyrektorami, 

Uczestniczą w tym procesie aktywnie.  

Wydaje mi się, że to czynne uczestnictwo oraz zaangażowanie każdej ze stron 

będzie skutkowało tym, że docelowo, po zakończeniu tego procesu albo w trakcie 

realizacji  ocena związków zawodowych będzie bardziej przychylna i ten proces 

będzie zaakceptowany.   

 

Radny Krystian Kłos 

Wszyscy pracownicy, którzy będą chciały kontynuować swoją pracę w Gdańskim 

Centrum Usług Wspólnych będą mieli taką możliwość. 

Serdecznie dziękuję, że taka możliwość została stworzona. 

 

Pani Halina Mężyk – Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  

w Gdańsku 

Rzeczywiście dwukrotnie wyrażaliśmy opinię. Pierwsza opinia była negatywna. 

Dzięki rozpoczętym konsultacjom, druga nasza opinia jest zdecydowanie 

pozytywna. Natomiast właściwie nie wyraziliśmy opinii negatywnej w przypadku 

tworzenia tych  innych  placówek. 

Za zmianą takiego negatywnego stosunku przede wszystkim jest to,  

że  dyrektorzy i ankieta, którą Państwo skierowaliście wyrażają w dużej mierze 

opinie pozytywne, natomiast nieustannie niepokoi nas 250 osób, które mają być 

obsługiwane przez jednego pracownika. Wydaje nam się to ciągle dużo i pytania, 

które kierowano do nas, to były pytania związane z innymi jednostkami.  



Właściwie druga nasza opinia nie jest negatywna, wstrzymaliśmy  

się od ostatecznej decyzji. 

 

Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników 

Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 

My ciągle mamy dużo wątpliwości ponieważ jednak pracownicy oświaty  

nie są zadowoleni z tego, że powstało Gdańskie Centrum Usług Wspólnych  

i że obsługa teraz będzie zcentralizowana. 

Chcielibyśmy poznać wyniki ankiety, bo podczas naszego ostatniego spotkania 

była taka informacja zdawkowa oraz jak wyniki tej ankiety wyglądają,  

bo jeśli chodzi o przydział 250 pracowników na jednego pracownika kadr  

do obsługi wydaje się nam za dużo. Mamy również niejasność w sprawie 

dotyczącej części etatów jakie są w tej chwili w szkole, bo często łączony jest etat 

kadrowy z innym etatem administracyjnym. Czy ta część etatu kadrowego 

pozostanie w szkole  - nie mamy tutaj jasnej odpowiedzi, a takie stanowisko 

dodatkowo administracyjne  jest bardzo potrzebne ponieważ ilość zadań,  

które na placówkę przechodzą jest sporo.  

Obawiamy się też, że będą dodatkowe zadania wynikające z przejścia obsługi 

kadrowej do Gdańskiego Centrum Usług  Wspólnych. 

Również chciałam podziękować za konsultacje, które się odbyły i mamy nadzieję, 

na kolejne. 

 

Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku 

Deklarujemy, że jesteśmy w procesie bo rozpoczęliśmy go w końcu grudnia.  

Jeśli chodzi o ankiety to były one do wczoraj, na prośbę dyrektorów 

przedłużaliśmy termin zbierania informacji. W tym tygodniu przygotowujemy 

raport zbiorczy i jest on jak najbardziej raportem publicznym  i będziemy  

go udostępniać. 

Etaty, które miałyby ewentualnie się pojawić w wyniku przejmowania etatów 

kadrowych, to tak jak obiecaliśmy na konsultacjach, przy każdej z rozmów  

z dyrektorami jest to weryfikowane i jeśli były one  łączone, to nie wykluczamy 

sytuacji w przypadku placówki bardziej złożonej czy wymagającej tego,  

że po rozmowach etat administracyjny czy jego część będzie w placówce 

pozostawała. 

Trudno jest mi odpowiedzieć w dniu dzisiejszym, bo jesteśmy w procesie 

rozmów. 



Jeśli chodzi o 250 teczek kadrowych obsługiwanych przez jednego pracownika, 

to jest to wyliczenie i założenie w modelu, jest to maksymalne założenie  

jakie sobie wyobrażamy. Wdrożymy wszelkie elementy cyfryzacjyjne  

na platformie edukacyjnej.  

Z kwestią z którą nie mogę się zgodzić to że zwiększają się obowiązki, bo część 

obowiązków w przypadku księgowości to były obowiązki bezpośrednio 

dyrektora. 

 

Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Uwagi m.in. związków zawodowych, które mówią o obsłudze przez jednego 

pracownika mogą mieć wielkie trudności.  

Na dzień dzisiejszy jestem przeciwny. Pytania i wątpliwości, które były zadane 

nie zostały do końca rozumiane. Wierzę, że te zmiany będą wprowadzane  

merytorycznie. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień 

złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektora wydziału Budżetu  

i podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku  - 4 głosami „za”, przy 3 głosach 

przeciw – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.     

 

 

PUNKT 4            

Funkcjonowanie obiektów sportowych przy placówkach oświatowych  

w Gdańsku. 

 

Radny Krystian Kłos 

Od jakiegoś czasu prowadzimy dyskusje na temat obiektów sportowych,  

które znajdują się przy szkołach. Niepokój wynika z tego, że dostaję sygnały  

od mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z tych obiektów , szczególnie z tych 

które zostały zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Otrzymałem informację  

od przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego, że będą  prosili dyrektorów  

aby w miarę możliwości udostępniali te obiekty mieszkańcom oczywiście  

po godzinach pracy szkoły. 



Pan Dyrektor przedstawił przepisy obostrzeń sanitarnych  związanych z COVID 

– 19 i to przyjmuję do wiadomości. 

Bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie sytuacji. 

Myślę, że należy dążyć do tego aby jak najwięcej tych obiektów w normach 

prawnych było dostępnych. 

 

Grzegorz Kryger – Zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Potwierdzam korespondencję i wymianę informacji z Panem Radnym Krystianem 

Kłosem. Sytuacja w roku ubiegłym i bieżącym jest nadzwyczajna. O ile wszystkie 

podjęte działania przed rokiem 2020 zmierzały i ich finał był taki,  

że obiekty sportowe zwłaszcza zewnętrzne były całkowicie dostępne  

dla mieszkańców poza godzinami wynajmu. Rok 2020 narzucił na dyrektorów 

placówek oprócz bardzo wielu różnych innych obowiązków również obowiązki 

w zakresie administrowania obiektem.  

Stoimy na stanowisku jako organ prowadzący nadzorowania tego czy przyjęte 

ogólnokrajowe obostrzenia sanitarne są na tych obiektach realizowane. 

Oczywiście dyrektor nie ma obowiązku poza toczącymi się najmami  

prowadzenia rejestru osób, które z danego obiektu korzystają ale jednak 

weryfikowanie jak dużo osób na tym obiekcie się gromadzi, jest po jego stronie.  

Ogólnie nasze nastawienie jest takie aby w ramach obowiązujących obostrzeń 

sanitarnych obiekty były jak najbardziej otwarte i dostępne dla mieszkańców  

i będziemy o tym przypominać dyrektorom szkół  na najbliższym posiedzeniu 

plenarnym w dniu 4 lutego 2021 roku. Przyjmując tylko te informacje związane 

z niemożnością otwarcia obiektu ze względu na przykład na brak administratora, 

brak konserwatora czy kwestie związane z COVID – 19 i będziemy starali  

się w jakiś sposób na nie reagować.   

Oprócz boisk i w przypadku ośmiu placówek dyrektorzy administrują 

pływalniami krytymi, dwie z nich są aktualnie w trakcie remontu, pozostałe 

funkcjonują w rygorystycznych reżimach sanitarnych odbywają się tam 

wyłącznie treningi związane z kadrą pływacką ale też zajęcia dla uczniów z klas 

1-3 ponieważ te zajęcia powróciły do nauki stacjonarnej.  

 

 

 

 

 



PUNKT 5 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji 

Bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie informacji związanych z COVID 

– 19 w placówkach oświatowych w Gdańsku. 

   

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Placówki oświatowe dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, to w całym 

mieście dotyczy to 13 tysięcy dzieci, w szkołach samorządowych ponad  

10 tysięcy uczniów. Jeżeli chodzi o frekwencję wśród tej grupy wiekowej – 

obecnie w szkole przebywa 88-89% dzieci i nie widzimy tu jakiejś tendencji 

spadkowej. 

Podobnie na poziomie 87% kształtuje się to w przypadku placówek nie 

samorządowych. 

Klasy starsze 4-8 i szkoły średnie, to w przypadku szkół samorządowych  

dla 251 uczniów   dyrektorzy zorganizowali na bazie obowiązujących przepisów 

miejsca pracy zdalnej na terenie szkoły. 

Zakres placówek, które funkcjonują obecnie stacjonarnie czyli przedszkola  

i szkoły w zakresie klas 0-3, na ten moment zajęcia zwieszone są w czterech 

przedszkolach i pięciu szkołach. Potwierdzone zachorowania wśród nauczycieli 

ale odnosi się to tylko do tych osób, które pracują stacjonarnie to 36 osób, 50 osób 

obecnie przebywa na kwarantannie i 15 przypadków uczniów zachorowania  

na COVID – 19. 

 

Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności członków komisji. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kowalczys podziękował za uczestnictwo  

i zamknął obrady Komisji. 

 

                                             Przewodniczący  

                                             Komisji Edukacji 

                                                   /-/ Andrzej Kowalczys 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


