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Protokół Nr  14/ 2016 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 16 lutego  2016 r.  
które odbyło się  
w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku  
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  
godz. 10.00 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Wiceprzewodniczący  Komisji p. Ryszard Kawczyński  stwierdzając quorum otworzył 

czternaste  posiedzenie  Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, a następnie powitał gości i członków komisji  

 
Załącznik nr 1,2  

2. Proponowany porządek posiedzenia: 

Wiceprzewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia.  
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zapoznanie się z działalnością Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Elblągu i Filii w Olecku. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 
konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na 
wykonywanie w 2016 r. zadań z zakresu ochrony zabytków                    
i opieki nad zabytkami. 

 Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego za rok 2015. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli 
Sejmiku Województwa  do Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o 
stypendia artystyczne Marszałka Województwa. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Projekt planu pracy Komisji na rok 2016 
 Wytypowanie kandydata do komisji konkursowej, która przeprowadzi 

konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w 
Węgorzewie.  

6. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 

4. Zapoznanie się z działalnością Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Elblągu i Filii w Olecku. 

Głos zabrała Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 
Elblągu p. Beata Pabian, która przedstawiła prezentację multimedialną, w której pokazała  
siedzibę ośrodka  oraz poszczególne sale, bibliotekę przyrodniczą, których  łączna 
powierzchnia użytkowa wynosi 383 m2. Przedstawiła stan zatrudnienia, który liczy 34 osoby, 
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natomiast  budżet w 2016 jest trochę mniejszy niż w 2015 ponieważ aplikowano o mniejsze 
środki do WFOŚiGW. Dodała, iż są placówką akredytowaną, co świadczy o jakości 
świadczonych usług. Obszar działalności obejmuje całe województwo, ale głównie działają w 
9 powiatach. Kolejno przedstawiła misję placówki oraz realizowane projekty. Prowadzone 
jest doradztwo zawodowe dla nauczycieli mniejszości narodowych jest wojewódzki system 
informacji pedagogicznej, wydawany jest biuletyn oraz prowadzona jest współpraca ze 
stowarzyszeniami mniejszości narodowych i etnicznych. Wprowadzone są innowacyjne 
metody szkoleń, wymieniła podmioty z którymi współpracują. Przedstawiła realizowane 
granty oraz konkursy przedmiotowe.  Kolejno poinformowała jak wyglądają fundusze 
Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.  

 
Głos zabrała Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Olsztynie p. Waldemar Żakowski, który przedstawił swojego zastępcę p. Henryka 
Sienkiewicza, a następnie przedstawił teren działania ośrodka  oraz filii             w Olecku. 
Poinformował, iż mają 16 konsultantów, doradcę metodycznego                       
z j. ukraińskiego zatrudnienie na dzień obecny wynosi 35 osób. W roku 2012                       
z ośrodka odeszło 17 osób. W roku 2011 zorganizowano 880 szkoleń, a w roku 2012 było aż 
1177 szkoleń z każdym rokiem wzrasta liczba chętnych korzystających                       
z usług placówki. 

 
Z-ca Dyrektora p. H. Sienkiewicz  dodał, iż liczba nauczycieli w województwie 

warmińsko-mazurskim ma tendencję spadkową, ale ilość nauczycieli korzystających z ich 
usług rośnie.  
 

 Dyrektor p. W. Żakowski poinformował, iż są placówką akredytowaną, a ich pracownicy 
to nauczyciele z dużym doświadczeniem, pomieszczenia ośrodka wypożyczane są 
departamentom urzędu marszałkowskiego. W sumie ośrodek posiada 6 sal, w których 
organizowane są szkolenia i różnego rodzaju  spotkania. Realizują również projekt 
pilotażowy - kompleksowe wspieranie szkół. 

 
Z-ca Dyrektora p. H. Sienkiewicz  przedstawił realizowany program „z małej szkoły w 

wielki świat” oraz inne realizowane działania tj. sieci. Poinformował, iż prowadzą 
koordynację programu Erazmus+, następnie omówił na czym ta koordynacja polega. 

 
Dyrektor p. Żakowski przedstawił sytuację finansową Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Olszynie na przestrzeni kilku lat oraz przedstawił działalność i 
finansowanie Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej .  

 
  Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, iż w dzisiejszych czasach jeżeli szkoła chce 

zrobić krok do przodu, zdiagnozować swoją pozycję to musi korzystać  z pomocy ośrodka. 
Ośrodki prowadzą szkolenia dla nauczycieli, diagnozują szkołę podnoszą poziom kształcenia 
nauczycieli, uzupełniają wiedzę potrzebną  nauczycielom. W ocenie pana radnego 
największym wysiłkiem ośrodka jest zmiana reformy Ministra Handkiego.  Bez tych 
ośrodków, które nie działają komercyjnie jest to metodyczne podejście i podziękował za prace 
dyrekcji ośrodków. 

 
 Dyrektor p. Żakowski zwrócił się do radnych z zapytaniem dlaczego chcą 

zlikwidować W-M ODN i połączyć go z biblioteką pedagogiczną?  Pan dyrektor otrzymał 
pismo z Urzędu Marszałkowskiego następującej treści: ‘”w związku                       
z planowanym połączeniem ośrodka doskonalenia nauczycieli z biblioteką pedagogiczną 
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uprzejmie proszę o przekazanie danych dotyczących pracowników”. Powyższe pismo 
przyszło  z Departamentu Kultury i Edukacji.   
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Ryszard Kawczyński stwierdził, iż o takim pomyśle nie 
słyszał.  

 
Dyrektor p. Żakowski powiedział, iż on rozumie tak, że Komisja Kultury i Edukacji coś 

wymyśla, a Urząd Marszałkowski to realizuje i chciał zapytać o merytoryczne przesłanki tego 
działania? 

 
Dyrektor p. Pabian dodała, iż otrzymała podobne pismo, kolejno przedstawiła koszty 

wynajmu budynku, które wynoszą 1500 zł. miesięcznie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. R. Kawczyński poinformował, iż komisja nie otrzymała, 

żadnej informacji, iż Zarząd Województwa ma takie intencje, to jest pierwsza informacja.  
 
Radny p. Marek Szter  powiedział, iż z przyjemnością wysłuchał obu sprawozdań i obie 

prezentacje mu się podobały. Te ośrodki stanowią bardzo ważny element szkolenia 
nauczycieli w województwie, a jaka jest potrzeba to wszyscy wiemy. My jako województwo 
nie wyglądamy dobrze wyniki są poniżej średniej krajowej i stąd wyzwania, które niosą 
przepisy, choćby realizację polityki oświatowej, która się zmienia z roku na rok. Pogratulował 
dyrektorom za ich pracę. Radni jako przedstawiciele organu prowadzącego powinni się 
patrzeć z perspektywy jakie nakłady ponosi województwo i jakie osiąga efekty. Jego zdaniem 
te dwa ośrodki powinny realizować swoje zadania i rywalizować ze sobą i współpracować. 
Pan radny jest zaskoczony i zdumiony, że powstała taka koncepcja  bez udziału radnych.   

 
Radna p. Irena Burczyk zapytała o datę w/w pisma? 
 
Dyrektor p. Żakowski powiedział, iż pismo otrzymał w dniu 2 lutego 2016 r.                        

po godz. 15.00. 
 

Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Robert Szewczyk wyjaśnił,               
iż tego typu tematy dotyczące koncepcji i projekty są dyskutowane w departamencie. Żaden 
proces decyzyjny nie został podjęty. Jaki jest etap prac nad tego typu założeniami 
przedyskutuje z dyrektorem, aby komisję na jednym z najbliższych posiedzeń poinformować, 
jak Zarząd Województwa chce do tematu podejść. Departament Kultury i Edukacji musi 
rozważyć różne koncepcje. Gdy radni będą podejmować decyzje to zostaną zaznajomieni z 
tymi koncepcjami. Dyrektor Szewczyk dodał, iż dzisiaj poinformuje Panią Wicemarszałek p. 
Śląską - Zyśk                       o zainteresowaniu tym tematem komisji i informacja w tej 
sprawie zostanie przygotowana. 

 
 Wiceprzewodniczący Komisji p. R. Kawczyński zaproponował, aby na kolejne 

posiedzenie komisji zaprosić Dyrektora p.  Fadrowskiego, aby przedstawił informację 
dotyczącą tej sprawy.  

 
Dyrektor p. Żakowski powiedział, iż chciałby, aby dyrektorzy również brali udział w tych 

rozmowach. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. R. Kawczyński powiedział, iż nie wyobraża sobie, aby 
rozmawiać o podmiocie bez jego udziału, ale należy również zdawać sobie sprawę, że pewne 
analizy mogą być poufne i będą one analizowane w obrębie komisji. 

 
Radna p. I. Burczyk zaprotestowała przeciwko stwierdzeniu „że poprosimy                       

o wyjaśnienie”  ponieważ Pani radna czuje się upokorzona, że  urzędnicy wysyłają pisma, 
które wywołują niepokój. Jest niedopuszczalne przekazywanie takich informacji bez 
konsultacji z komisją. Podkreśliła, iż  komisja żąda wyjaśnień w tej sprawie. 

 
Radny p. Zbigniew Pietrzak powiedział, iż zgadza się z koleżanką, jednak uważa, iż 

zaszło pewne nieporozumienie. Pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji pewnie poszli 
linią kontynuacji likwidacji bibliotek powiatowych i doszli do wniosku, że należy przejść na 
wyższy poziom bo można coś zaoszczędzić. Zakres działania i jakość świadczonych usług dla 
placówek oświatowych, to są argumenty, które się obronią same w sobie. Manipulowanie 
przy tych placówkach w imię oszczędności jest pozbawione najmniejszego sensu. Ta idea u 
większości członków komisji nie znajdzie oparcia. Pan radny uważa, iż komisja powinna to 
przedyskutować, a później należy podejmować działania administracyjne.   

 
Radna p. Teresa Nowakowska powiedziała, iż komisja o tej sprawie powinna być 

wcześniej powiadomiona.  
 
Z-ca Dyrektora Departamentu p. Szewczyk powiedział, iż Departament jest do tego 

powołany, aby różne koncepcje rozpatrywać, a wszystkie decyzje będą podejmować radni i 
Zarząd Województwa. Uwagi radnych zostaną przekazane Zarządowi i Dyrekcji i zostanie 
przygotowana prezentacja, a decyzja zostanie wspólnie podjęta.  

 
Radny p. Sławomir Jezierski powiedział, iż nie da się obronić tezy, że department jest 

powołany, aby tworzyć różne koncepcje i nie w takiej formie jak to zostało zrobione. Forma 
pokazuje punkt docelowy, czyli połączenie z biblioteką pedagogiczną pokazuje, że to jest 
przemyślana koncepcja i potrzeba tylko informacji potwierdzającej, że tego należy dokonać. 
Takie wystąpienie powoduje niepokój wśród pracowników. Można to zrobić w innej formuje, 
aby nie zakłócać  pracy ośrodka. 

Wiceprzewodniczący komisji zapytał z jakimi problemami borykają się ośrodki? 
 
Dyrektor p. Żakowski na pytanie dotyczące problemów ośrodka wskazał, iż najważniejsze 

jest, aby ODN-y pozostały w swojej strukturze. Problemy dotyczą natury finansowej tj. 
zarobków.  

 
  Dyrektor p. Pabian powiedziała, iż problemy w jej jednostce stara się rozwiązywać na 

bieżąco. Jedyną rzeczą, która budzi niepokój to  przedstawiona informacja dotycząca 
połączenia jednostek. 

 
Radna p. I. Burczyk podziękowała za przekazane informacje. 
 
5. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Sejmiku; 

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 

konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na 
wykonywanie w 2016 r. zadań z zakresu ochrony zabytków   i 
opieki nad zabytkami. 
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 Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Robert Szewczyk przedstawił 
powyższy projekt uchwały.   
 
 Głos zabrał Szef Kancelarii p. Leyk, który  powiedział, iż rozmawiał z Panem 
Wojewodą ws. wytypowania osoby na miejsce odwołanej wojewódzkiej konserwator 
zabytków. Pan Wojewoda złożył wniosek do ministra o powołanie nowej konserwator i czeka 
na decyzję.  Jeżeli będzie decyzja pozytywna to do końca dnia pracy w poniedziałek zgłosi 
nowego konserwatora zabytków, a jeżeli nie to wskaże inną osobę. W związku z tym w 
projekcie uchwały będzie wpisany przedstawiciel wojewody.  
 
 W związku z brakiem  uwag do przedstawionej uchwały Wiceprzewodniczący 
komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały, za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy członkowie komisji.  
 

 Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego za rok 2015. 
 

 Ponownie głos zabrał Z-ca Dyrektora p. Robert Szewczyk przedstawił powyższy 
projekt uchwały.   
 
 W związku z brakiem  uwag do przedstawionej uchwały Wiceprzewodniczący 
Komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały, za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy członkowie komisji.  
 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli 
Sejmiku Województwa  do Kapituły rozpatrującej i opiniującej 
wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa. 
 

 Wiceprzewodniczący Komisji do w/w Kapituły  zgłosił swoją osobę i osobę radnego 
p. Marka Sztera. Obaj panowie wyrazili zgodę. 
 
 W związku z brakiem  uwag do przedstawionej uchwały Wiceprzewodniczący 
komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały, za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy członkowie komisji.  
 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Projekt planu pracy Komisji na rok 2016. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji odczytał pismo ws. wyjazdowych posiedzeń komisji, a 

mianowicie każda komisja może odbyć jedno jednodniowe i jedno dwudniowe wyjazdowe 
posiedzenie komisji. W nawiązaniu do tego zaproponował, aby dwudniowe posiedzenie 
odbyć w dwóch miejscach jedno w szkole    w Mrągowie, a drugie w Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie.  Zaproponował posiedzenie jednodniowe w Centrum Spotkań 
Europejskich  Światowid w Elblągu  ( sierpień) . 
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Dyrektor p. Szewczyk zaproponował, aby w Braniewie zobaczyć spalony kościół, 

który Samorząd Województwa wspomógł niewielką kwotą. We Fromborku trwają prace na 
Wzgórzu Katedralnym i po drodze do Elbląga można to zobaczyć 

 
Radna p. I. Burczyk przypomniała, iż złożyła pismo dotycząca podsumowania 

realizacji projektu badawczego PRONOWY. Pani radna była na prezentacji tych badań, które 
prowadzi CEiIK.  Poprosiła, aby przed posiedzeniem członkowie komisji dostali materiały 
dotyczące programu. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, iż ten temat został wpisany do planu 
pracy komisji na miesiąc maj. Zaproponował, aby w listopadzie odbyć posiedzenie w Teatrze 
im. s. Jaracza w Olsztynie. 

Radny p. P. Kozłowski zaproponował, aby odbyć posiedzenie                        
w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie                        
w miesiącu wrześniu.   

Plan pracy został  przyjęty  jednogłośnie.  
 

 Wytypowanie kandydata do komisji konkursowej, która 
przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie.  
 

Wiceprzewodniczący Komisji odczytał pismo ws. wytypowania kandydata do komisji 
konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie. 

Do w/w komisji konkursowej został wytypowany p. Ryszard Kawczyński, który 
wyraził zgodę. Członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w kandydaturę.  
 

6. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący p. R. Kawczyński zapytał o uwagi do przesłanego protokołu. 
Uwag do przesłanego protokołu nie zgłoszono. Protokół został przyjęty  jednogłośnie. 

Członkowie komisji w towarzystwie Dyrektora Żakowskiego udali  na wizytację obiektu. 
 
7. Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Ryszard Kawczyński  podziękował   i  zamknął  
posiedzenie Komisji Kultury   i Edukacji Sejmiku Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  
w dniu 16.02.2016  r. 
 
 

Wiceprzewodniczący  Komisji 
 
 
Ryszard Kawczyński  
 
 

Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 

  


