
PROTOKÓŁ  
 

z posiedzenia w dniu 8 grudnia 2005 r. Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych, 
powołanej Zarządzeniem Nr 1940/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 5 sierpnia 2004 roku. 
 
Uczestnicy posiedzenia (lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu): 
1) Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Lechowicz 
oraz członkowie Rady:    
2-12)                                                   ks. Jacek Ambroszczyk  

Tomasz Bilicki  
Aleksandra Ciałkowska-Rysz 
o. Stanisław Hajkowski  
Ewa Janicka  
ks. Stanisław Kaniewski  

Lech Leszczyński  
Henryka Rak  
Anna Szolc-Kowalska 
Piotr Karaś 
Grażyna Wendland  

 
13) Sekretarz – Grzegorz Justyński 
 
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:  
Przewodniczący Rady, Karol Chądzyński – Wiceprezydent Miasta Łodzi 
Jerzy Balcerek  
Iwona Bartosik 
Michał Amadeusz Drab 
Stanisław Januszewski  
Witold Kacprzak  
Anna Korbel 
hm. Adam Kocher 
Magdalena Korczyk-Waszak 
ks. Semko Koroza 
s. Teresa Krzyżewska 
Tadeusz Michalski  
Ewa Modrzejewska 
Włodzimierz Magin 



Radosław Podogrocki 
Andrzej Potempa  
Lech Sekyra 
Danuta Stępień 
Łukasz Waszak 
 
W spotkaniu uczestniczyli również: 
1. Dorota Polakowska -w zastępstwie p. M. Korczyk-Waszak 
2. Paweł Osiborski-Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
3. Jolanta Piotrowska-Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
4. Krystyna Bartosik-kier. Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej 
5. Hanna Belke-Markiewicz-insp. w Wydziale Edukacji UMŁ 
 

Posiedzenie Rady rozpoczął Wiceprzewodniczący, Pan Krzysztof Lechowicz, który  
w zastępstwie Przewodniczącego Rady, Wiceprezydenta Karola Chądzyńskiego, nieobecnego 
ze względu na wyjazd służbowy do Warszawy, przedstawił zebranym porządek obrad 
(załącznik nr 2). Zebrani nie wnieśli uwag. 

Omawianie pierwszego punktu posiedzenia rozpoczęła p. K. Bartosik z  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, informując zebranych o dotychczasowych działaniach tej 
jednostki, dotyczących wspierania prorodzinnych form opieki nad dzieckiem. Wypowiedź 
uzupełniła p. H. Belke-Markiewicz z Wydziału Edukacji UMŁ. Ustalono także, iż na kolejne 
posiedzenie MOPS przygotuje szczegółowe dane ilościowe na ten temat. 

W trakcie dalszej dyskusji podnoszono m. in. problemy związane  z podziałem 
kompetencji i nadzoru pomiędzy kilkoma instytucjami (m.in. jednostki samorządu, 
Kuratorium, sądy, Policja), co przy jednoczesnym występowaniu kilku problemów 
społecznych (gł. przemocy), powodować może swoisty paraliż decyzyjno-organizacyjny. 
Osobnym problemem na który zwrócił uwagę dyr. P. Osiborski jest również kwestia potrzeb  
i możliwości finansowych w tym zakresie. 

Następnie p. T. Bilicki omówił temat konieczności wywołania społecznej dyskusji 
i podjęcia zintegrowanych działań, dotyczących kwestii pozainstytucjonalnych, 
prorodzinnych form opieki nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem promowania  
i kreowania postaw w tym kierunku (rola mediów). Przedstawił również zebranym stosowna 
informację(załącznik nr 3). Popierając przedmówcę p. A. Szolc-Kowalska dodała jeszcze 
konieczność wsparcia dla szeroko pojętej edukacji społecznej (np.. szkolenia dla rodzin 
zastępczych), tak jak to się dzieje w innych miastach w Polsce.  

Ustalono również iż Rada Konsultacyjna, jak też również inne podmioty (np. Komisja 
Edukacji Rady Miejskiej) powinny zająć w tej sprawie stanowisko. 



Kontynuując ten temat p. t. Bilicki zaproponował utworzenie w ramach prac Rady 
Konsultacyjnej zespołu Roboczego, z udziałem zaproszonych ekspertów, który przygotuje 
stosowne stanowisko wraz z propozycją harmonogramu działań w tym zakresie oraz 
propozycje zmian prawnych. Członkowie Rady przychylili się do tego wniosku, a następnie 
zaproponowano kandydatów do zespołu w osobach: 

1. p. G. Wendland 
2. p. T. Bilickiego 
3. p. A. Szolc-Kowalskiej 
a także spoza Rady: 
4. p. H. Belke-Markiewicz-Wydział Edukacji UMŁ 
5. p. M. Waśkowskiej-MOPS 
6. p. B. Chrostek-Sąd Okręgowy 
7. p. Joanny Grzybowskiej-Sąd Rejonowy Łódź-Widzew 
8. p. Alicji Pońsko-Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście 

 
Obecni członkowie Rady wyrazili zgodę, zaś do pozostałych osób zostaną 

wystosowane oficjalne zaproszenia. P. T. Bilicki  zaproponował aby pierwsze spotkanie 
odbyło się 9 stycznia 2006 r. w Centrum Służby Rodzinie, co zebrani zaakceptowali. 

Omawiając kolejny punkt posiedzenia p. K. Lechowicz zapoznał zebranych  
z informacją nt. wysokości środków na realizację zadań Miasta we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w 2006 r.(załącznik nr 4). 

W kolejnym punkcie p. D. Polakowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu,  
w zastępstwie p. W. Magina przedstawiła zebranym sprawozdanie z konferencji „Razem  
i osobno”, jaka odbyła się w dniu 6 grudnia w salach ŁDK. W dyskusji na ten temat, 
oceniając konferencję jako bardzo wartościową, postulowano m.in. zorganizowanie 
seminarium na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (p. E. Janicka), a także dalszą 
publiczną dyskusję nad formułą tego typu spotkań. W uzupełnieniu p. K. Lechowicz podzielił 
się informacją nt. podobnej konferencji w dniach 1-2 grudnia w Warszawie. W trakcie dalszej 
dyskusji zwracano uwagę na potrzebę większego zainteresowania mediów ta tematyką. 
Członkowie Rady postulowali szerszą pomoc Biura Prasowego UMŁ w tym zakresie,  
a p. E. Janicka zaproponowała zaproszenie p. Małgorzaty Potockiej-od 1 stycznia 2006 r. 
dyrektora TVP3 Łódź, na kolejne posiedzenie Rady.  

W tym miejscu p. G. Justyński poinformował o bardzo dobrym przyjęciu przez 
przedstawicieli łódzkich mediów Konkursu „Łódzki  Filantrop Roku”. Zwracano też uwagę 
na zbyt małą obecność organizacji pozarządowych w prasie lokalnej. 

W kolejnym punkcie obrad p. G. Justyński zaproponował zebranym wykaz 
kolejnych spraw jakimi, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rada powinna się zająć  
w pierwszym kwartale 2006 r. Ustalono również terminarz spotkań w pierwszym półroczu 
2006 (16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja i 8 czerwca). 



 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
Lista obecności w dniu 8 grudnia 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
Porządek posiedzenia Rady w dniu 8 grudnia 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 
„Wdrożenie w mieście Łodzi programu przekształcenia instytucjonalnych form całkowitej 
opieki nad dzieckiem w rodzinne formy pieczy”- materiał przygotowany przez Centrum 
Służby Rodzinie.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
Informacja nt. środków w projekcie budżetu Miasta na 2006 r., na zadania Miasta, w 
realizacji których mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe.  
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