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W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie ferii zimowych w Kaliszu informuję, że

ad.1
Wydział Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych UM Kalisza nigdy nie ogłaszał otwartego
konkursu ofert na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W ramach przyznanych
dotacji  na  funkcjonowanie  świetlic  środowiskowych realizujących pozalekcyjne  programy
opiekuńczo–wychowawcze  zawierające  elementy  socjoterapii  podmioty  prowadzące  te
świetlice (zgromadzenia kościelne, parafie i stowarzyszenia) organizują opiekę w trakcie ferii
dla dzieci, które przychodzą na zajęcia świetlicowe w trakcie roku. 
Jeżeli chodzi o udział organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert to pragnę
przypomnieć, że w kwietniu 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację
półkolonii dla dzieci z terenu Kalisza w okresie wakacji. Na organizację powyższego został
przeznaczona kwota 180.000 zł. Jedynym podmiotem, który  wówczas złożył ofertę było ZHP
a oferta  była złożona na kwotę 26.905 zł.  W roku bieżącym, w Budżecie Miasta  Kalisza
również jest zaplanowana kwota 180.000 zł. na organizację półkolonii dla dzieci w okresie
wakacji.
Fundacja Reakcja złożyła z własnej inicjatywy ofertę organizacji  siedmiu, bezpłatnych dla
uczestników, jednodniowych obozów „Wylogowani” w okresie ferii zimowych. 
Zgodnie z  §  7  ust.  4  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  w  Urzędzie  Miasta
Kalisza do kwoty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik
do  Zarządzenia  nr  808/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  31.12.2020  r.  można
niedochować procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy polegającej na analizie rynku w
przypadku zamówień udzielanych za zgodą Prezydenta lub Wiceprezydenta nadzorującego
komórkę  organizacyjną  prowadzącą  procedurę  zmierzającą  do  udzielenia  zamówienia.
W związku z jedyną propozycją organizacji zajęć podczas ferii zimowych, jaka wpłynęła do
UM i  bardzo krótkim czasem do ich  rozpoczęcia  Wiceprezydent  skorzystał  z  możliwości
zakupu usługi z pominięciem ww. procedury.

ad.2
W chwili obecnej nie można podać jeszcze konkretnej ilości dzieci i młodzieży, które wzięły
udział  w organizowanych przez  Fundację  Reakcja  obozach.  Ostateczna  ilość uczestników
będzie  znana  po złożeniu  przez  Fundację  sprawozdania  z  realizacji  zadania.  Ze  złożonej
oferty wynikało, że w każdym obozie weźmie udział  14-15 osób w wieku 12-18 lat, udział w
obozach „Wylogowani” jest dla uczestników bezpłatny oraz, że uczestnicy obozów będą mieli
zagwarantowane oprócz transportu i ubezpieczenia: zdrowe przekąski, posiłek regeneracyjny,
główny ciepły posiłek i gorące napoje.



ad.3 
Wydział Edukacji  w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną i  dużym poziomem nowych
zakażeń  wirusem  SARS-CoV-2,  13  grudnia  2021r.  podjął  decyzję,  że  nie  przeprowadzi
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w
zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn.
"Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku". Kwota planowana na
realizację ww. zadanie to 30.000 zł. Na powyższą decyzję wpływ miało to, że w związku z
koniecznością  zachowania  dystansu  społecznego  mniejsza  liczba  dzieci  miałaby
zagwarantowany  ww.  wypoczynek,  a  w  sytuacji  zakażenia  uczestnika  podczas  realizacji
cytowanego wypoczynku te zajęcia obarczone byłyby ryzykiem niezrealizowania zadania z
uwagi na kwarantannę lub izolację. 
Ww.  zadanie  dedykowane  jest  organizacjom  pozarządowym,  placówki  oświatowe  nie  są
uprawnione do składania ofert w ramach cytowanej formuły. 
Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży wydane przez MEiN,
MZ i GIS dotyczą każdej instytucji, osoby prawnej, fizycznej, czy jednostki organizacyjnej
nieposiadającej  osobowości  prawnej,  która  zamierza  organizować  taki  wypoczynek,  a  nie
tylko  placówek oświatowych.  Zatem każde stowarzyszenie,  fundacja  czy  firma prywatna,
która zamierza organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zobowiązana do
zapewnienia  bezpiecznych  warunków  i  właściwej  opieki  wychowawczej,  zgodnie  z
przytoczonymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

ad. 4
Zgodnie z  art.  64 Karty Nauczyciela  nauczycielowi  zatrudnionemu w szkole,  w której  w
organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze
odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Z oczywistych względów nauczyciel
taki może być zobowiązany przez dyrektora szkoły do wykonywania w czasie trwania ferii
następujących czynności:

 przeprowadzania egzaminów,
 prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku 

szkolnego,
 opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu 

zawodowym w określonej formie.
Wymienione wyżej czynności nie mogą jednak zająć nauczycielowi łącznie więcej niż 7 dni.
W przytoczonym wykazie nie znajdują się zajęcia wychowawcze lub opiekuńcze z dziećmi.
A to oznacza brak podstawy prawnej do realizacji w omawianym czasie zajęć świetlicowych
(opiekuńczo-wychowawczych) w publicznych szkołach podstawowych. Dlatego w oparciu o
przywołaną  regulację  prawną  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  dyrektor  nie  może
zobowiązać  nauczyciela  do  bezpłatnej  opieki  nad  dziećmi  w  czasie  ferii  w  placówkach
nieferyjnych. Takie polecenie służbowe jest niezgodne z przepisami, albowiem w czasie ferii
zimowych nauczyciel korzysta z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. 

                                                                                                              w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
     Wiceprezydent Miasta Kalisza




