
 

 

DPr-BRM-II.0012.20.8.2021 

Protokół nr 8/XI/2021 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi  

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 3 listopada 2021 r.  

posiedzenie on-line 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   11 radnych  

obecnych   -   11 radnych  

nieobecnych  -   0      

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Makowski. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 7/X/21 z dnia 6 października 2021 r.  

3. Informacja na temat działań miasta podejmowanych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

4. Informacja na temat funkcjonowania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny w Łodzi.  

5. Informacja Wydziału Edukacji na temat liczby obcokrajowców w łódzkich szkołach na 

wszystkich poziomach nauczania oraz przedszkolach i żłobkach z informacją  

o podjętych działaniach usprawniających funkcjonowanie łódzkiej oświaty w tym 

zakresie. 

6. Sytuacja COVID w łódzkich placówkach oświatowych. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości na posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi. 
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Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 7/X/21 z dnia 6 października 2021 r.   

Protokół został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 3. Informacja na temat działań miasta podejmowanych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Marzena Pajor: jestem Przewodniczącą 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi. Od 13 kwietnia 2020 r. pracuję w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. W działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy koncentrujemy się na 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Zgodnie z tym Programem są prowadzone takie działania jak powołanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego na 5 lat. Zespół składa się z członków reprezentujących różne instytucje 

i organizacje. Kolejnym działaniem jest zapewnianie osobom dotkniętym przemocą miejsc  

w ośrodkach wsparcia. Jest to ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia  

i Psychoterapii na ul. Franciszkańskiej 85. Jest to ośrodek interwencyjny, w którym znajdują 

się 24 miejsca dla osób, które doświadczyły przemocy domowej oraz Dom Samotnej Matki 

przy ul. Broniewskiego. Dodatkowo przez asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, 

pedagogów, psychologów prowadzone jest poradnictwo i edukacja mające na celu 

wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Do tych działań włączane są również 

organizacje pozarządowe, takie jak  Centrum Praw Kobiet. Fundacja Wsparcie Psycho-

Społeczne, Fundacja Zielone Wzgórza. W trosce o minimalizowane zjawiska przemocy 

udzielane jest wsparcie na różnych obszarach w szczególności są to działania interwencyjne. 

Te działania polegają przede wszystkim na izolacji sprawcy od ofiary przemocy i zapewnienie 

bezpieczeństwa ofiarom. Od niedawna funkcjonują grupy wsparcia dla ofiar przemocy 

przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci i w klubie integracji społecznej na Księżym Młynie i na 

ul. Objazdowej. Centrum Profilaktyki i Edukacji Zdrowotnej przy ul. Niciarnianej prowadzi  
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działania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy. Członkowie Zespołów 

Interdyscyplinarnych brali w tym roku udział w inicjatywach dotyczących usprawnienia 

systemu przeciwdziałania przemocy. Był to udział w badaniu w zakresie profilaktyki 

przeciwdziałania przemocy na zlecenie wymiaru sprawiedliwości oraz udział w ankiecie, która 

realizował Zespół Interdyscyplinarny w Poznaniu. Celem ankiety było wypracowanie 

koncepcji realizacji procedury Niebieskiej Karty na terenie całego kraju. Na 30 września 2021 

r. procedur Niebieskich Kart wpłynęło do Zespołu 951. Główną przyczyną przemocy jest 

nadmierne spożywanie alkoholu, około 70% przypadków. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

wzrosła o połowę liczba osób, które skorzystały z pomocy w ośrodkach wsparcia.  

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Komenda Miejska Policji aspirant p. Sławomir 

Klimczak: w 2020 r. policjanci wdrożyli 1134 procedury Niebieskiej Karty w  roku 2021 r. 

710. W ramach procedur ustalono, że udzielono pomocy 1215  osobom, w tym 857 kobietom, 

154 mężczyznom i 204 dzieciom. W 2021 r. udzielono pomocy  786 osobom, w tym 534 

kobietom, 89 mężczyznom, i 163 dzieciom. W roku ubiegłym odnotowano 1147 sprawców 

przemocy w tym 191 to kobiety, 943 to mężczyźni i 13 osób nieletnich. W 2021 r. – 722,  

w tym 133 kobiety 578 mężczyzn i 10 osób nieletnich. W trakcie interwencji w 2020 r. 

izolowanych zostało 638 osób, w tym 81 kobiet, 556 mężczyzn, w 2021 r. – 409 osób, 49 kobiet 

i 357 mężczyzn. W 2020 r. odnotowano 44 przypadki umieszczenia dzieci w rodzinach 

zastępczych, u rodziny lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej , w 2021 r. – 54. Od 30 

listopada 2020 r. Policja i Żandarmeria uzyskały nowe uprawnienia ułatwiające wydanie 

nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazu 

zbliżania się do tego mieszkania na okres 14 dni wobec osoby stosującej przemoc. 

 

Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: czy posiadają Państwo przebieg 

działań  jakie należy wykonać po zgłoszeniu przemocy w rodzinie? 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Marzena Pajor: wszystko odbywa się 

zgodnie z ustalonymi procedurami. Procedury jak statystyki pokazują najczęściej zakładane są 

przez Policję i są to najczęściej sytuacje interwencyjne. Zakładana jest procedura Niebieskiej 

Karty w momencie kiedy jest zgłoszenie i są ofiary przemocy. Oryginał Niebieskiej Karty 

założony przez Policję trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego, kopia zostaje w Policji. 

Zarejestrowana Karta zostaje przekazana do zespołów roboczych. Grupy robocze znajdują się 
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w trzech wydziałach pracy środowiskowej i te grupy mają na celu pomoc w rozwiązaniu  

problemu, wsparcie, edukację przy udziale pracownika socjalnego, dzielnicowego.  Po zebraniu  

informacji jest ustalany plan działania na określony czas mający na celu pomoc osobie 

poszkodowanej za jej zgodą.  Po tym czasie odbywa się kolejne spotkanie i jest omawiana 

aktualna sytuacja. W przypadku dzieci małoletnich jest wysyłana informacja do sądu, który 

podejmuje wysyła przedstawiciela sądu na wywiad środowiskowy Sąd podejmuje decyzję 

ewentualnym  ograniczeniu władzy rodzicielskiej. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: czy w Łodzi pojawia się zjawisko 

obserwowane w Europie przemocy pomiędzy rodzinami? 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Marzena Pajor: Takiego zjawiska  

w Łodzi nie spotkałam. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: w przedstawionych powyżej 

danych statystycznych pojawiły się osoby nieletnie, o jaką przemoc tutaj chodziło czy w 

stosunku do rodziców? 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Marzena Pajor: chodzi tu o przemoc 

fizyczną, psychiczną i zaniedbania w stosunku do nieletnich  

Ad pkt 4. Informacja na temat funkcjonowania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny w Łodzi.  

Ze względu na nieobecność przedstawiciela Wydziału punkt został przeniesiony na kolejne 

posiedzenie Komisji. 

 

Ad pkt. 5. Informacja Wydziału Edukacji na temat liczby obcokrajowców w łódzkich 

szkołach na wszystkich poziomach nauczania oraz przedszkolach i żłobkach z informacją  

o podjętych działaniach usprawniających funkcjonowanie łódzkiej oświaty w tym 

zakresie. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: Na 

koniec października 2021 r. w szkołach podstawowych uczyło się 789 obcokrajowców   

w szkołach ponadpodstawowych – 181, w szkołach specjalnych – 5 uczniów i w przedszkolach 

– 285. W sumie 1260 dzieci. W związku z pobytem cudzoziemców na terenie Łodzi miasto jest 

zobowiązane do organizacji nauki w taki sposób żeby przydzielać godziny nauki języka 
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polskiego na czas nie określony do kiedy istnieje taka potrzeba. Jeśli chodzi o godziny 

wyrównawcze to te godziny przysługują każdemu cudzoziemcowi. 

Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski:  czy są szkoły w których liczba 

obcokrajowców jest zdecydowanie wyższa niż w innych ? Czy są problemy związane z brakiem 

znajomości języka polskiego przez obcokrajowców? 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: w tej 

chwili najwięcej obcokrajowców uczy się w SP nr 162, 42,46, 45,  i w  XXIII i XLVIII Liceum 

Ogólnokształcącym. Nie otrzymuję informacji o dużych problemach językowych  związanych 

z nauczaniem obcokrajowców. Na pewno dzieci rodziców, którzy posługują się  językiem 

polskim lepiej radzą sobie z nauką naszego języka. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał, czy istnieje możliwość 

zorganizowania spotkania w Szkole nr 162 z nauczycielami dotyczącego ich pracy  

z cudzoziemcami. 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: nie 

ma przeszkód w zorganizowaniu takiego spotkania.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: czy byłaby możliwość 

zorganizowania dla uczniów cudzoziemców dodatkowych zajęć języka polskiego w czasie ferii 

czy wakacji? 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: 

moglibyśmy tylko jesteśmy ograniczeni finansowo. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska poprosiła o wyliczenie  kosztów 

kursów języka polskiego.  

Ad pkt 6. Sytuacja COVID w łódzkich placówkach oświatowych. 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: 

Sytuacja jest dynamiczna. Nie ma dnia żebyśmy nie odnotowywali przejścia na tryb nauki 
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zdalnej jednej klasy czy klas w którejś szkole czy placówce oświatowej. Obecnie postepowanie 

Sanepidu w przypadku stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID nie są tak klarowne 

jak wcześniej. Nie obejmuje się kwarantanną wszystkich dzieci, nie obejmuje się również 

zaszczepionych nauczycieli i zaszczepionych pracowników. Finał jest taki, że część klas jest 

na pracy zdalnej, cześć uczniów przychodzi do szkoły a pracownicy zawsze przychodzą do 

szkoły. Często okazuje się , ze pomimo szczepień coraz więcej osób zaraża się koronawirusem. 

W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w bursie nr 12, w której przybywa 200 wychowanków 

z czego 44  zostało zakażonych i są odizolowani, pozostali są na kwarantannie. Utrzymanie 200 

dzieci w dwóch budynkach w izolacji jest bardzo trudne z powodów organizacyjnych.  

W większości uczniowie  nie byli szczepieni. 

Zespół ds. Szkół Podstawowych Wydział Edukacji p. Elżbieta Kukuła: szkoły podstawowe 

objęte nauczaniem zdalnym lub hybrydowym – 25 , szkoły ponadpodstawowe- 17. W każdym 

tygodniu liczba zwiększa się. 

Przewodniczący Komisji poprosił Wydział Edukacji o przesyłanie raportów dotyczących 

pracy  zdalnej i nauczania hybrydowego i zapytał jak wygląda zainteresowanie szczepieniem  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: Zupełnie nie rozumiem, dlaczego 

dzieci, które są zaszczepione nie mają kwarantanny. 

 P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: 

Miasto cały czas zachęca do szczepień ale efekty nie są zbyt pozytywne. Młodzież raczej 

ostrożnie podchodzi do tematu. Można przyjąć taką zasadę, że ci co chcieli się zaszczepić 

dawno już to zrobili. W szkołach były nawet przygotowane punkty konsultacyjne z lekarzami 

ale to mimo wszystko nie przyniosła efektów.  

Zespół ds. Szkół Podstawowych Wydział Edukacji p. Elżbieta Kukuła p. Małgorzata 

Świecka: Na przełomie wakacji podjęliśmy trud, żeby każda szkoła czuła się zaopiekowana- 

miejski podmiot leczniczy miał się skontaktować z placówką oświatową i zaproponować 

współpracę przy organizacji szczepień.  

Ad pkt 7 . Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 

24 listopada br. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował  za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

   Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 

 


