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Protokół Nr 3/2015
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 16 lutego 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Miejsce posiedzenia:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, ul. Leszczyńskiej 8.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 1600.
Zaproszona osoba:
Mariusz Tworus – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.
Porządek posiedzenia:
1.
Funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego. Jubileusz 10-lecia.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Sprawy bieżące.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak otworzył posiedzenie Komisji witając Pana Mariusza
Tworusa – Dyrektora CKP oraz członków Komisji.
Ad. 1. Funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego. Jubileusz 10-lecia.
Pan Mariusz Tworus – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego przywitał serdecznie członków
Komisji oraz zaproponował radnym spacer po CKP, żeby radni zobaczyli jak obiekt cały czas się
rozwija. Pan Dyrektor przeprosił, że przyjmuje Komisje w tak skromnych warunkach ale w tej
chwili jest to spowodowane tym, że budynek jest w czasie remontu. Okres ferii został wykorzystany
na doraźne, bieżące remonty. Pomimo, że są ferie i nie ma uczniów to Centrum dalej tętni życiem.
W okresie ferii zostanie przeegzaminowanych około 200 uczniów z zakresu kwalifikacji M 11 tj.
Górnik Eksploatacji Podziemnej. W momencie przystępowania do konkursu Pan Dyrektor
deklarował, że jego zadaniem priorytetowym będzie stworzenie ośrodka egzaminacyjnego
w zawodzie górnik, co też udało się uczynić z pomocą Starostwa Powiatowego i KWK Brzeszcze.
CKP rozwija się i kształci w zawodach: mechanik, elektryk oraz budowlaniec i w tych zawodach
ma akredytację na przeprowadzanie egzaminów zawodowych. Centrum współpracuje ze szkołami
powiatowymi, czyli z: PZ Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu, PZ Nr 5
Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, PZ Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Brzeszczach i PZ Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. CKP brał udział
w wielu projektach unijnych. Największym projektem był Małopolski Regionalny Program
Operacyjny czyli MRPO. Inwestycja, ta polegała na doposażeniu pracowni i rewitalizacji terenów
wokół centrum; budowie parkingów przed budynkiem i drogi dojazdowej przeciw pożarowej
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oraz przebudowie istniejących traktów komunikacyjnych. Pracownie są doposażone
w najnowocześniejszy sprzęt, obrabiarki numeryczne sterowane SNS, pracownie symulatorów oraz
nowoczesne urządzenia na stolarni. Centrum ma ogromne możliwości i stara się w ramach zajęć
z uczniami wspierać placówki powiatowe. Uczniowie w ramach zajęć wykonują bieżące remonty
dla szkół powiatowych, natomiast zatrudnieni konserwatorzy i elektrycy wykonują bieżące
instalacje elektryczne i remontowe. CKP nie wykonuje żadnych zleceń dla prywatnych podmiotów
czy ludzi z zewnątrz dlatego, żeby skupić się na nauczaniu, a nie na biznesie. Ważne jest to, żeby
młody człowiek zrealizował podstawę programową i żeby zdał egzamin. Pan Dyrektor powiedział,
że od wielu lat jest związany z placówką. Był uczniem tej szkoły, był instruktorem nauki zawodu,
był wicedyrektorem, a teraz ma okazję być dyrektorem tej placówki. Ma nadzieję, że to co tutaj robi
jest jakąś wypracowaną tradycją. Uważa, że jego polityka zarządzania jest dobra. Dyrektor CKP
stwierdził, że jest otwarty na pomysły i sugestie. Dyrektor chciałby mieć więcej uczniów i dlatego
stara się promować to szkolnictwo zawodowe. Centrum bierze udział w różnych imprezach typu
Festiwal Zawodów w Krakowie, gdzie od wielu lat ma swoje stoisko. W ubiegłym roku promowali
zawód stolarza. Centrum bierze udział oczywiście w Powiatowych Targach Edukacyjnych.
Placówka jest promowana poprzez stronę internetową. Jeżeli uczeń uczy się w jakimś zawodzie to
musi zrobić jeszcze kurs. Centrum jest taką placówką, że uczniowie oprócz tego, ze realizują swoją
ścieżkę dydaktyczną to jeszcze mają możliwość dodatkowo uzupełnienia tych kwalifikacji
w postaci kursów np. na wózki widłowe (kurs SEP), kurs cieśli lub inne. CKP jest placówką
wpisaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do placówek, które przeprowadzają w/w kursy. Centrum
posiada kadrę i bazę więc dba o to, aby bezrobocie wśród młodzieży było mniejsze. Budynki CKP
powstały w latach 50-tych. Obiekt czeka dużo remontów pomimo, że nauczyciele i uczniowie już
dużo prac wykonali. Korzystne jest to, że uczniowie w ramach zajęć pewne czynności wykonują.
Materiały budowlane są kosztowne więc CKP stara się pozyskiwać od sponsorów. CKP
współpracuje z różnymi placówkami i hurtowniami budowlanymi. Centrum zaprasza firmy
z zewnątrz, aby promowały swoje nowe produkty.
Radny Roman Gancarczyk zapytał ilu uczniów kształci się w szkole?
Dyrektor CKP odpowiedział, że na dzień dzisiejszy uczy się około 650 uczniów tygodniowo. Są to
uczniowie z tych czterech w/w powiatowych szkół. Oprócz tego jeszcze kursanci z PZ Nr 6 na
tzw. kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Łącznie około 550 uczniów szkół dziennych i 100
kursantów.
Przewodniczący Waldemar Klisiak zapytał jak to wyglądało wcześniej?
Zajęcia średnio trwają około pięciu godzin dziennie. W technikach od 3 do 5 godzin dziennie
np. 3 godz. w zawodzie technik pojazdu, 5 godz. technik elektryk. W zasadniczych klasach zajęcia
trwają 6 godzin dziennie. W latach 2006 – 2007 Centrum pracowało na dwie zmiany i obłożone
były praktycznie wszystkie sale. Liczebność grup jest ośmioosobowa ze względu na
bezpieczeństwo i higienę pracy.
Radny Leszek Szuster zapytał jaki jest procentowy udział sponsorów? Jak to wygląda
w porównaniu do analiz ostatnich 4-5 lat, czy to jest miej więcej suma, która się utrzymuje na takim
samym poziomie?
Pan Mariusz Tworus odpowiedział, że utrzymuje się to na stałym poziomie. Pozyskiwaniem
sponsorów zajmują się nauczyciele z racji tej, że są to osoby, które mają się rozwijać, poznawać
nowe technologie zgodnie z awansem zawodowym np. w przedmiotach budowlanych
przeprowadzona była ostatnio prezentacja nowoczesnych metod zdobienia ścian. Przyjechał
przedstawiciel z firmy, który robił pokaz dla nauczycieli i dla uczniów w obecności tych
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nauczycieli. Firma ta na rzecz Centrum przekazała pewną ilość tych wszystkich specyfików.
Roczny udział sponsorów jeżeli chodzi o materiały budowlane wynosi w granicach 5 tys. zł. Firm
z którymi współpracuje CKP jest mnóstwo. Centrum pozyskuje dla dzieci z biednych rodzin
ubrania robocze. Firmy obdarowywują uczniów ubraniami w postaci spodni ogrodniczek, koszuli
i butów ze swoim logo i traktują to jako reklamę.
Radny Leszek Szuster zapytał czy ta koncepcja, że CKP nie podejmuje zewnętrznych zleceń jest
spowodowana niebezpieczeństwem wykonania odpowiedniej jakości usług? Istnieje fałszywy
pogląd, że uczniowie nawet pod nadzorem świetnych instruktorów nie są w stanie sprostać
zadaniom?
Pan Dyrektor odpowiedział, że jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów z zewnątrz to nie narzekają
na brak pracy. Brakuje im czasu, aby obsłużyć wszystkie powiatowe jednostki. Centrum nie chce
pozyskiwać klientów z zewnątrz, żeby powiatowe jednostki nie pozostawały z boku. Jeżeli chodzi
o jakość to z tą jakością jest różnie. Są elementy gdzie są w stanie wykonywać detale na maszynie
numerycznej w jakości ISO 9001 ale wiąże się to z zakupem drogich narzędzi bo mają numeryczną
obrabiarkę za 200 tys. zł ale aby produkcja ta miała sens musiałoby być zleceń na ileś tam tygodni,
żeby ta obrabiarka cały czas pracowała, a te narzędzia i tak się zużywają. Wchodzi w grę również
konkurencja i odpowiedzialność bo czym więcej CKP będzie robić to zdarzy się więcej awarii
i wypadków, więc więcej będzie trzeba przeznaczyć na zakup narzędzi.
Przewodniczący Waldemar Klisiak zapytał w jakich kierunkach młodzież chce się kształcić? Na
jakie zawody jest zapotrzebowanie na rynku?
Pan Dyrektor odpowiedział, że na bieżąco ma kontakt z Panią Dyrektor Urzędu Pracy, ponadto
spotyka się z pracodawcami i zapotrzebowanie jest duże na elektryków sieciowych i na ślusarzy
spawaczy. Niestety ciągle na liście zawodów dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej nie ma zawodu pn. „spawacz”. Kwalifikacje w zawodzie spawacza zdobywa się na
kursie, a taki kurs jest bardzo drogi. Kurs przeprowadzony najtańszą metodą MAG 135, gdzie tylko
uczeń, uczy się spawać popularnym migomatem przez 400 godzin kosztuje około 5 tys. zł plus
koszt egzaminu. Niestety nie każdego stać na taki kurs. Pracodawcy niechętnie wysyłają uczniów
na kursy, najchętniej przyjmują uczniów, którzy posiadają uprawnienia. CKP brało udział
w modernizacji kształcenia zawodowego, gdzie zostało wyszkolonych około 250 osób spawaczy.
Był to bardzo duży koszt dofinansowany przez Unię Europejską. Kursy spawacza i ślusarza są to
najdroższe kursy i młodzież bardzo jest nimi zainteresowana, a niestety nie ma takiego zawodu.
Warunkiem podjęcia kursu w zawodzie spawacza jest ukończenie 18 roku życia. Firma Nikrometr
zgłosiła się do CKP, żeby pomóż im znaleźć wyspecjalizowanych fachowców w zawodzie elektryk
więc zostało poleconych kilku naszych uczniów, którzy skończyli kursy z dobrymi wynikami.
Przewodniczący Waldemar Klisiak zapytał z jakich projektów korzysta CKP oprócz MRPO?
Pan Dyrektor odpowiedział, że CKP skorzystało z projektu FZO, z którego Centrum dostało
doposażenie na blacharza samochodowego, elektryka i mechanika pojazdów. Z kolei
z Modernizacji Kształcenia Zawodowego zostały zakupione wózki widłowe, spawarki i osprzęt,
np. gilotyna za blisko 100 tys. zł oraz wyremontowano 6 pracowni w różnych wartościach.
Najmniejsza pracownia tj. ślusarska kosztowała 18 tys., a największe pracownie tj. mechanik
pojazdów oraz elektromechanik ponad 100 tys. zł za jedna pracownię. W pracowni mechanik
pojazdów zostały zakupione różne przyrządy, narzędzia i samochód pokazowy. Pracownia
w zawodzie elektromechanik została zaopatrzona w panele dydaktyczne z Firmy Mechatronika
Poznań w granicach 60 tys. zł za jeden panel, a zostały zakupione 4 panele.
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Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół został przesłany do członków Komisji drogą e-mailową w dniu 12 lutego br.
Komisja zapoznała się z protokołem:
• Nr 2/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.
Uwagi do protokołu: brak
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

9
0
0

Opinia pozytywna.
Ad. 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący zapoznał członków Komisji z Uchwałą Nr 11/27/2015 Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 9 luty 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 1/17/2015 Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
/zał. nr 2/.
W/w uchwała została przesłana do członków Komisji drogą e-mailową w dniu 13 lutego br.
a) Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 16 marca br. o godz. 1600.
Tematyka posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. J. Kilińskiego w Chełmku.
2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Urszula Matwiejczyk – Dyrektor PZ Nr 8 w Chełmku.
Miejsce posiedzenia: PZ Nr 8 w Chełmku, ul. Krakowska 18.
Na powyższym posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 1635.
Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak
Protokołowała: Alicja Gut
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