Dudziński Marek
Nr telefonu:

602 226 728

E-mail:

m.dudzinski@gdynia.pl

Dyżury:

Dyżury: każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady
Dzielnicy Karwiny, w godzinach 18-19.00.

Komisje:

-

Okręg wyborczy:

Okręg nr 5 (Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack)

Pozostałe funkcje:

Okręg nr 5 (Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa)
Komisja Sportu
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
Facebook: https://www.facebook.com/MarekRadnyDudzinski/
Instagram: marek_dudzinski
Twitter: @dudzinski_marek
Strona internetowa: marekdudzinski.pl

Marek Dudziński – urodzony 5 listopada 1992 r. (26 lat). Radny Miasta Gdyni. Członek Zarządu
powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni. Aktywny działacz społeczny, lokalny patriota,
zaangażowany w sprawy mieszkańców.
Edukacja
Absolwent dawniej Szkoły Podstawowej nr 46, Gimnazjum nr 18 w Gdyni Karwinach (dziś
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4), a także absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w
Gdyni.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: Politologia (specjalizacja: Stosunki
międzynarodowe) oraz Ekonomia (specjalizacja: Finanse w Przedsiębiorstwach). W trakcie
studiów zdał 9 egzaminów elitarnej międzynarodowej organizacji branży finansowej – ACCA.
W 2017 roku obronił pracę magisterską pt. Wpływ wybranych wymogów nadzoru bankowego na
polski sektor bankowy.
Doświadczenie zawodowe
Zawodowo związany ze światem wielkich korporacji finansowych i energetycznych. Specjalista
w dziedzinach: audyt, sprawozdawczość finansowa, rynki finansowe, instrumenty pochodne
OTC, marketing i PR.
08.2014 – 03. 2015 – Meritum Bank ICB SA – Asystent w dziale windykacji prawnej;
07.2015 – 04.2016 – KPMG Audyt sp. z o. o. – Intern w Departamencie Financial Services Audit
(Dział bankowości i instytucji finansowych);
07.2016 – 12.2016 – ERGO Hestia – Specjalista ds. Sprawozdawczości finansowej w Biurze
Finansów;
01. 2017 – 04.2018 – State Street Bank GmbH Sp. z o.o. Poland Branch – OTC Derivatives
Specialist;
04.2018 – do chwili obecnej – Energa Wytwarzanie SA – Główny specjalista ds. organizacji,
wizerunku i Public Relations.
Działalność społeczna
Od 2000 do 2016 roku – ministrant, później lektor i ceremoniarz w parafii Niepokalanego Serca
Maryi w Gdyni Karwinach. Zaangażowany w sprawy parafii. Później w 2007 roku wstąpił do
Ruchu Światło – Życie (inaczej: Oaza). Z Ruchem związany do dzisiaj w ramach formacji
Domowego Kościoła.
Od 2006 związany z harcerstwem w ramach Związku Harcerstwa Polskiego w Hufcu Gdynia.
Początkowo druh w 8 GDH Brzask. Później przyboczny i finalnie drużynowy w 12 Gdyńskiej
Gromadzie Zuchowej Leśne Skrzaty. Przygodę z harcerstwem zakończył w 2013 roku.
W 2013 roku współzałożyciel jednego z największych portali informacyjnych wMeritum.pl.
Pierwszy redaktor prowadzący dział „kultura”. Następnie inicjator działu „pomagamy”
przeznaczonego do niesienia pomocy ludziom w ciężkich sytuacjach życiowych. Ponadto
redaktor artykułów o tematyce politycznej i gospodarczej.

W latach 2013 – 2015 wolontariusz w Domu Na Skraju w Gdańsku Nowym Porcie. Zadaniem
Domu Na Skraju jest tworzenie domu dla dzieci potrzebujących pomocy. Zadaniem
wolontariuszy jest odrabianie lekcji z podopiecznymi, animacja czasu wolnego oraz organizacja
zajęć w soboty.
Od 2016 roku założyciel i pierwszy prezes trójmiejskiego oddziału Młodzi dla Polski – jednej z
najlepiej funkcjonujących i prężnie rozwijających się organizacji młodzieżowych w Polsce.
W 2018 roku został włączony w poczet Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Misją Stowarzyszenia jest kultywowanie oraz
pielęgnowanie pamięci i tradycji TOW „Gryf Pomorski”.
Rada Miasta Gdyni
W wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku uzyskał drugi najwyższy wynik
(2100 głosów) w okręgu nr 5 (Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack, Mały Kack) w wyborach do Rady
Miasta Gdyni. Tym samym uzyskał mandat radnego.
Prywatnie
Zainteresowania: polityka, gospodarka, energetyka, kultura i sztuka, gry planszowe, ludzkie
problemy, działalność NGO, teologia i sport.
Prywatnie mąż, ojciec Julki, kibic Arki Gdynia, fan zespołu Metallica. W wolnej chwili lubi
oglądać seriale, grać w gry planszowe, komputerowe, Playstation i jeździć na rolkach.
Interpelacje:
Data interpelacji

Przedmiot interpelacji

Odpowiedź na interpelację

20.05.2019

Plik pdf Interpelacja w sprawie
udostępnienia umowy dzierżawy
działki przy Al. Jana Pawła II i
Nabrzeżu Beniowskiego między
Gminą Miasta Gdynia, a spółką Nowa
Marina S.A. - rozmiar: 167kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
sprawie udostępnienia umowy
dzierżawy działki przy Al. Jana Pawła
II i Nabrzeżu Beniowskiego między
Gminą Miasta Gdynia, a spółką Nowa
Marina S.A. - rozmiar: 51kb

20.05.2019

Plik pdf Interpelacja w sprawie
postępów budowy Nowej Mariny
Gdynia przy Al. Jana Pawła II i
Nabrzeżu Beniowskiego - rozmiar:
3901kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
sprawie postępów budowy Nowej
Mariny Gdynia przy Al. Jana Pawła II i
Nabrzeżu Beniowskiego - rozmiar:
90kb

Data interpelacji

Przedmiot interpelacji

Odpowiedź na interpelację

06.05.2019

Plik pdf Interpelacja w sprawie
udostępnienia umowy dzierżawy
działki nr 3834 przy ul. Łowickiej 51,
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a
Amerykańsko - Polskim
Stowarzyszeniem Oświatowym rozmiar: 277kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację
udostępnienia umowy dzierżawy
działki nr 3834 przy ul. Łowickiej 51,
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a
Amerykańsko - Polskim
Stowarzyszeniem Oświatowym rozmiar: 784kb

06.05.2019

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
Plik pdf Interpelacja w sprawie
sprawie sprawie trybu pozyskania
sprawie trybu pozyskania działki nr
działki nr 3834 przy ul. Łowickiej 51
3834 przy ul. Łowickiej 51 na rzecz
na rzecz Gminy Miasta Gdyni Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 199kb
rozmiar: 64kb

06.05.2019

Plik pdf Interpelacja w sprawie
Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
udzielania preferencyjnych warunków sprawie udzielania preferencyjnych
dla niepublicznych, społecznych
warunków dla niepublicznych,
placówek oświatowych oraz
społecznych placówek oświatowych
organizacji pozarządowych
oraz organizacji pozarządowych
realizujących działalność społecznie realizujących działalność społecznie
użyteczną w myśl przepisów ustawy z użyteczną w myśl przepisów ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu
pożytku publicznego i wolontariacie - pożytku publicznego i wolontariacie rozmiar: 503kb
rozmiar: 2426kb

25.03.2019

Plik pdf Interpelacja w sprawie
dzierżawy i przyszłej zabudowy
działki nr 3834 - rozmiar: 412kb

25.03.2019

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
Plik pdf Interpelacja w sprawie tablic
sprawie tablic ogłoszeniowych w
ogłoszeniowych w wyborach do rad
wyborach do rad dzielnic - rozmiar:
dzielnic - rozmiar: 230kb
88kb

19.03.2019

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
Plik pdf Interpelacja w sprawie
sprawie dotychczasowych oraz
dotychczasowych oraz planowanych
planowanych działań na rzecz
działań na rzecz rozwoju i promocji erozwoju i promocji e-sportu w Gdyni sportu w Gdyni - rozmiar: 275kb
rozmiar: 59kb

25.02.2019

Plik pdf W sprawie przyznanych
nagród dla zarządów spółek
komunalnych Miasta Gdyni 2018 r. rozmiar: 160kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
sprawie przyznanych nagród dla
zarządów spółek komunalnych
Miasta Gdyni w 2018 r. - rozmiar:
37kb

08.01.2019

Plik pdf Interpelacja w sprawie
postępów budowy Nowej Mariny
Gdynia przy al. Jana Pawła II i
Nabrzeżu Beniowskiego - rozmiar:
348kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
sprawie postępów budowy Nowej
Mariny Gdynia przy al. Jana Pawła II i
Nabrzeżu Beniowskiego - rozmiar:
70kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
sprawie dzierżawy i przyszłej
zabudowy działki nr 3834 - rozmiar:
248kb

Data interpelacji

Przedmiot interpelacji

Odpowiedź na interpelację

02.01.2019

Plik pdf Interpelacja w sprawie
zabudowy działki nr 1271 przy ul.
Chopina 18 - rozmiar: 184kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
sprawie zabudowy działki nr 1271
przy ul. Chopina 18 - rozmiar: 58kb

27.12.2018

Plik pdf Interpelacja w sprawie
prenumeraty prasy w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gdyni oraz
badania preferencji gdyńskich
czytelników - rozmiar: 246kb

Plik pdf Odpowiedź na interpelację w
sprawie prenumeraty prasy w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Gdyni oraz badania preferencji
gdyńskich czytelników - rozmiar:
2089kb

22.11.2018

Plik pdf Odpowiedź na interpelacje w
Plik pdf W sprawie wycinki drzew na
sprawie wycinki drzew na Skwerze
Skwerze Plymouth - rozmiar: 324kb
Plymouth - rozmiar: 84kb

Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść:

Magdalena Anuszek

Wprowadził informację:

Katarzyna Manikowska

Ostatnio zmodyfikował:

Katarzyna Manikowska

Data wytworzenia informacji:

29.11.2018

Data udostępnienia informacji:

29.11.2018

Ostatnia aktualizacja:

15.03.2019

Źródło: https://www.gdynia.pl/bip/radni-viii-kadencji-2018-2023,7971/marek-dudzinski,531374

