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Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 11 grudnia 2018 r., godz. 18.00 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości. Poinformował, iż jest quorum i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1. Zaopiniowanie dwóch druków sesyjnych (nr 24 i 25) z punktów 18 i 19 
porządku sesji Rady Miasta. 

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad1. Zaopiniowanie dwóch druków sesyjnych (nr 24 i 25) z punktów 18 i 19 
porządku sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski poinformował, że w celu bliższego zapoznania 
się z tematami, zawartymi w drukach 24 i 25 tj. odpowiednio: 

a) w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
w 2019 roku, 

b) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice na lata 2019-2022”,  

zaprosił Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach Brygidę Jankowską. 

Dyrektor OPS Brygida Jankowska powitała wszystkich i przedstawiła Panie, które 
przyszły razem z nią a w Ośrodku Pomocy Społecznej odpowiadają m.in. za merytoryczne 
przygotowanie uchwał: Jadwigę Konopkę-Chełmińską oraz Magdalenę Ogrodniczek-
Majgier.  

Następnie Dyrektor Jankowska przeszła do omówienia druku nr 24. Powiedziała, że 
uchwała w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
jest standardem, uchwalanym w mieście na prawach powiatu na podstawie odpowiedniego 
przepisu. Do prac kierowane są osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy 
i korzystają ze świadczeń OPS. Miejscem prac w 2019 roku w Gliwicach będzie obszar 
giełdy samochodowej, a kierowanie do prac odbywa się za pośrednictwem Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych, który to przywraca bezrobotnych na otwarty rynek pracy. 
Prace społeczne trwają zazwyczaj w okresie od marca do listopada, MZUK zapewnia 
ciągłość zatrudnienia w pozostałym czasie. Posiada również swój zespół kontrolny, co 
pozwala racjonalnie wydatkować środki, przeznaczone na ten cel. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił o głosowanie w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania projektu w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w 2019 roku (druk nr 24). 

Głosowanie: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 



Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił Dyrektor Jankowską o omówienie 
punktu 19 porządku sesji Rady Miasta, przewidzianego na dzień 13 grudnia 2018 r. 

Dyrektor OPS Brygida Jankowska rozpoczęła swoją wypowiedź stwierdzeniem, że 
realizacja programu z druku nr 25 jest zadaniem wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Projekt na najbliższe lata jest kontynuacją wcześniejszego, który 
obowiązywał przez cztery lata. Jednak zostały dodane nowe elementy, wynikające z analizy 
zjawiska przemocy, ujęte w dokumencie o nazwie Diagnoza. Diagnoza wskazuje, że 
konieczne jest wzmożenie pracy nad profilaktyką przemocy wśród osób w wieku tzw. 60+, 
gdyż są one nie tylko narażone na przemoc, ale są także jej sprawcami. W celu 
przedstawienia szczegółów, Dyrektor Jankowska oddała głos swojej podwładnej Jadwidze 
Konopce-Chełmińskiej. 

Pracownik OPS Jadwiga Konopka—Chełmińska przedstawiła się jako członek zespołu 
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z siedzibą w gliwickim 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz psycholog i zastępca kierownika w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej w Gliwicach. Kontynuując wypowiedź Dyrektor Jankowskiej wskazała na nowe 
elementy w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały wyróżnione 
w tzw. Diagnozie, dokumencie analizującym problem przemocy. Pierwszym z nich jest 
wyodrębnienie nowej grupy wiekowej, którą są seniorzy powyżej 60-go roku życia ze 
względu na coraz częstsze interwencje właśnie wśród tej grupy osób. Kolejnym elementem, 
na który zwrócono uwagę poprzez utrzymywanie się na stałym poziomie ilości niebieskich 
kart, jest konieczność wzmożenia działań interwencyjnych w stosunku do osób, które już 
otrzymały wyrok. Okazuje się, że niestety często rejestruje się powtarzalność czynów 
wśród tych osób. Poza dokumentem Diagnozy analiza zjawiska przemocy zwróciła uwagę 
na konieczność wzmocnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi w ww. sprawach. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała Panie z OPS-u w jaki sposób Ośrodek 
interesuje się starszymi osobami, jakie ma sposoby dotarcia do nich. 

Pracownik OPS Jadwiga Konopka-Chełmińska odpowiedziała, że jako zespół 
interdyscyplinarny starają się zwracać uwagę na różne formy przemocy poprzez ulotki 
i plakaty. Docierają do służby zdrowia, omawiając procedury postepowania w przypadkach 
zauważenia czy zgłoszenia przemocy. Służba zdrowia jednak nie działa sprawnie w tym 
zakresie, a szkoda, gdyż jest punktem pierwszego kontaktu z potencjalnym 
poszkodowanym. Wskazała jednak, iż diagnoza problemu pokazała, że ludzie reagują na 
zło coraz częściej, co jest pozytywnym zjawiskiem. Dodała również, że procedurę 
niebieskiej karty mogą uruchomić poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej również inne 
jednostki w związku z uzasadnieniem podejrzenia istnienia przemocy w rodzinie. Należy do 
nich m.in. oświata, z którą współpraca w tym temacie polega głównie na edukacji 
i profilaktyce wśród dzieci narażonych na przemoc. 

Dyrektor OPS Brygida Jankowska wskazała na szczególny rodzaj przemocy wśród osób 
starszych jakim jest bieda, spowodowana przez zabieranie im świadczeń przez dzieci czy 
opiekunów. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy można zorganizować spotkanie OPS-u 
z Klubem Seniora Meteory, który prowadzi, poświęcone ww. tematyce. 

Dyrektor OPS Brygida Jankowska odpowiedziała, że tak. 

Radna Ewa Potocka powiedziała, że w ramach swojej praktyki lekarskiej spotkała osobę, 
która była ofiarą przemocy domowej właśnie ze strony dzieci, które zabierały jej rentę. Nie 
udała się interwencja OPS-u, za pośrednictwem przychodni zdrowia, który działał w rejonie 
zamieszkania owej osoby. Dlatego też nie ocenia dobrze takiej współpracy w tym 
kontekście. Niemniej jednak uważa ją za słuszną. 



Przewodniczący Janusz Szymanowski podzielił się swoją refleksją na temat roli Policji 
w omawianym temacie. Określił przemoc domową jako minimum wykroczenie dlatego 
Policja powinna interweniować. Zwrócił uwagę na rolę dzielnicowego, który powinien być 
pierwszą osobą w zakresie wiedzy na temat przemocy na obszarze, gdzie pracuje. 

Radna Magdalena Budny powiedziała, że może trzeba zaprosić policjanta dzielnicowego, 
by z nim omówił temat przemocy. 

Radna Ewa Potocka zapytała czy są w ogóle dzielnicowi. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski odpowiedział, że jest to problem, gdyż obecnie 
rola dzielnicowego zanikła. Kiedyś dzielnicowy był znany przez wszystkich i ludzie czuli się 
bezpieczniej. Mniej było organizacji, które działały w tym zakresie, ale te co były sprawiały, 
że przynajmniej w aspekcie psychologicznym ludzie byli bardziej bezpieczni. Dodał również 
informację, przeczytaną niedawno w gazecie o nowym, mało znanym dotychczas rodzaju 
przemocy, a mianowicie kobiet wobec mężczyzn. Skala tego zjawiska rośnie, a jego 
przyczyny można upatrywać: m.in. w zamianie klasycznych ról kobiet i mężczyzn, co może 
powodować, że mężczyzna może nie umieć się odnaleźć w danej sytuacji. Jako 
poszkodowany, może nie odpowiedzieć na przemoc, gdyż tak został wychowany lub może 
obawiać się dalszej reakcji, co i tak może pogłębić problem, gdyż kobieta czuje się 
silniejsza. 

Dyrektor OPS Brygida Jankowska powiedziała, że nierzadko kobiety jako 
poszkodowane inicjują procedurę niebieskiej karty jako np. powód do rozwodu, a okazuje 
się, po analizie, iż to one są sprawczyniami przemocy. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski dodał do tego, iż w takich sytuacjach mężczyźni 
mogą nie umieć sobie z tym poradzić, co może prowadzić do depresji. 

Dyrektor OPS Brygida Jankowska wskazała jednak, że to mężczyźni ”górują” 
w statystykach jako sprawcy przemocy, panie stanowią ok. 10%. 

Pracownik OPS Jadwiga Konopka-Chełmińska powiedziała, że mimo powyższych 
statystyk zawsze trzeba mieć rękę na pulsie. Mężczyźni są mniejszością jako poszkodowani 
w sytuacjach przemocy, ale jednak zawsze mogą to być oni. 

Pracownik OPS Magdalena Ogrodniczek-Majgier dodała iż sytuacja, w której to 
mężczyzna jest poszkodowany jest jakby społecznie niedopuszczalna. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski podzielił się swoją uwagą, że kiedy mężczyzna 
trafia na kobietę, która jest sprawczynią przemocy, w większości sytuacji ustępuje takiemu 
zachowaniu, wierząc iż to zmieni jej zachowanie na lepsze. Niestety często jest odwrotnie 
i sytuacja się pogłębia. 

Pracownik OPS Jadwiga Konopka-Chełmińska odniosła się do wcześniejszej 
wypowiedzi Radnej Ewy Potockiej o pacjencie, który był ofiara przemocy, że sama 
przychodnia może uruchomić procedurę niebieskiej karty, a nie być pośrednikiem 
w zgłoszeniu. 

Radna Ewa Potocka odpowiedziała, iż w obliczu wielu obowiązków wobec dużej ilości 
pacjentów byłoby to trudne, dlatego uważa, że lepiej by robiły to osoby wyznaczone 
i przeszkolone z OPS-u. 

Radny Tadeusz Olejnik dodał, że był w miejscu pracy Radnej Ewy Potockiej i widział 
długą kolejkę pacjentów, oczekujących na wizytę. Uruchamianie procedury niebieskiej 
karty mogłoby znacznie wydłużyć czas oczekiwania na wizytę i spowodować 
niezadowolenie pacjentów, dlatego sadzi, że lepiej nie ingerować w tym temacie zbyt 
daleko. 



Dyrektor OPS Brygida Jankowska zwróciła uwagę na fakt, że uruchomienie procedury 
niebieskiej karty nie jest podjęciem decyzji o tym, kto jest sprawcą w danej sytuacji, 
a jedynie symptomem, iż dzieje się coś nieprawidłowego. 

Pracownik OPS Jadwiga Konopka-Chełmińska dodała, że procedura ma charakter 
interwencyjny i pomocowy, nie wydaje postanowień karnych. 

Radna Ewa Potocka stwierdziła, w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Magdaleny Budny, 
że dobrym pomysłem byłoby zaproszenie policjanta na spotkanie Komisji. Następnie 
zawnioskowała o przegłosowanie uchwały z punktu 19 porządku sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski zaproponował, że jeśli nikt nie ma nic do 
dodania, to proponuje głosowanie w sprawie pozytywnej opinii do druku nr 25. 

Głosowanie: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Następnie podziękował Paniom z OPS-u za udział w posiedzeniu. 

Po tej części obrad, Panie z OPS-u opuściły posiedzenie Komisji. 

Ad2. Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał czy zebrani chcą omówić również 
inne punkty z porządku sesji Rady Miasta, gdyż dwa już omówione były najważniejsze 
z punktu widzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Radna Ewa Potocka zwróciła uwagę, iż druki nr 31 i 32 dotyczące zwolnienia z obowiązku 
przetargowego przy przedłużaniu umowy dzierżawy, dotyczą głównie przychodni 
rejonowych. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski przypomniał o przygotowaniu tematów planu 
pracy Komisji z uwzględnieniem spraw bieżących dotyczących tematyki Komisji oraz 
budowy nowego szpitala. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia z 27 listopada 2018 r. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 

Protokołowała 

(-) Ewa Anioł 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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