
 

 

  Protokół ze spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich 

    w dniach 20-21 maja 2019 r w Poznaniu 

 

 

 

1. Pan Przewodniczący Włodzimierz Kałek powitał uczestników spotkania. 

 

2. W związku z zakończeniem kadencji Komisji Pan Przewodniczący przedstawił sprawozdanie                  

z działalności Komisji minionej kadencji i podziękował przedstawicielom miast za aktywność 

i zaangażowanie. Szczególne słowa podziękowania skierował do osób z miast, w których odbywały się 

Komisje. Jednocześnie poinformował, iż nie będzie ubiegał o funkcję Przewodniczącego na kolejną 

kadencję. 

 

3. Pan Dyrektor Kałek poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowiska Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego na rozpoczynającą się, kolejną czteroletnią kadencję. Sam zaś zaproponował 

kandydatury: Pani Moniki Lipińskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin na Przewodniczącą oraz 

Pana Sławomira Granatowskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Strategii Miasta Łódź na Zastępcę 

Przewodniczącego. Po wyrażeniu zgody przez kandydatów zostali oni jednogłośnie wybrani na 

zaproponowane funkcje. Pan Kałek przekazał prowadzenie spotkania Pani Monice Lipińskiej, 

nowowybranej Przewodniczącej Komisji. Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby funkcję 

Sekretarza Komisji powierzyć Pani Joannie Olszewskiej – Dyrektor Wydziału ds. Osób 

Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin – ta propozycja  także została przyjęta jednomyślnie.   

 

4. Pani Przewodnicząca, w imieniu członków Komisji podziękowała Panu Dyrektorowi Kałkowi za 

wieloletnie pełnienie funkcji Przewodniczącego, za zaangażowane, ogromny profesjonalizm,  

rzetelność, otwartość i niezwykle ciepłą, ale twórczą atmosferę dotychczasowych spotkań. 

 

5. Komisję odwiedził Pan Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Przywitał 

wszystkich w imieniu władz miasta i opowiedział o najważniejszych działaniach w obszarze polityki 

i pomocy społecznej. Dużo uwagi poświęcił działaniom na rzecz seniorów, a także zaprezentował 

rozwiązania i dziania wspierające tą grupę społeczną. 

 

6. Następnie uczestnicy spotkania – wszyscy członkowie Komisji nowej kadencji przedstawili się                                

i zaprezentowali główne działania społeczne reprezentowanych miast. 

 

7. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja doświadczeń poznańskich w zakresie funkcjonowania 

zespołu interdyscyplinarnego. Omówione zostały warunki organizacyjne, efekty pracy, skład zespołu 

oraz bogate wnioski i doświadczenia w tym zakresie. 

 

8.  Przedstawiciele MOPR w Poznaniu zaprezentowali także organizację wsparcia specjalistycznego                            

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

 

9. Ostatnim punktem w tym dniu była dyskusja na temat sytuacji pracowniczej w placówkach pomocy 

społecznej. Pan Kałek zaprezentował pismo, jakie wpłynęło do Komisji z Forum Pracowników 

Pomocy Społecznej. Rozmawiano na temat sytuacji płacowej w poszczególnych miastach oraz 

przeprowadzanych w minionych latach regulacjach płac. 

Podjęto ustalenie, iż zostanie dokonana analiza sytuacji w poszczególnych miastach. Postanowiono,                 

iż temat będzie kontynuowany w dniu następnym. 

 

 



 

 

 

11. Drugiego dnia o godz. 9.00 spotkanie rozpoczęło się od kontynuacji rozmów na temat sytuacji 

pracowniczej. Pani Przewodnicząca podtrzymała propozycję dokonania analizy sytuacji                                      

pracowniczej w jednostkach pomocy społecznej w poszczególnych miastach.   

 

12. Dużo uwagi poświęcono na dyskusję dotyczącą założeń i tematów do planu pracy Komisji na 

najbliższe miesiące. Pani Przewodnicząca zadeklarowała, iż Komisja może i powinna zajmować się 

różnymi zagadnieniami szeroko rozumianej polityki społecznej. Znaczące miejsce mieć będą sprawy 

pomocy społecznej, ale dobrą praktyką będzie, aby zaplanować i podjąć także inne tematy takie jak: 

sprawy ochrony zdrowia, w tym profilaktyki zdrowia czy profilaktyki uzależnień; zagadnienia 

i wyzwania współczesnego rynku pracy i efektywnych instrumentów aktywizujących w tym obszarze, 

problemy związane z demografią, w tym wsparcie seniorów, opieka nad osobami zależnymi. Ważnym 

zagadnieniem są sprawy wsparcia rodzin, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działania 

na rzecz dzieci i młodzieży. Propozycja Pani Przewodniczącej szerokiego ujęcia zagadnień do prac 

Komisji spotkała się z poparciem uczestników spotkania, którzy zgłaszali także inne postulaty lub 

uszczegółowili wskazane tematy. Padła także propozycja zaproszenia na spotkanie Komisji Pana 

Marka Wójcika – Doradcy ZMP, który mógłby opowiedzieć o planach rządu w zakresie polityki 

społecznej. 

 

14. W czasie spotkania i prezentacji członków Komisji padły wstępne zaproszenia dla Komisji do: 

Gniezna, Torunia, Kędzierzyna Koźla oraz Łodzi. Miejsce i czas kolejnego spotkania zostanie podany 

wkrótce. Prawdopodobnym czasem na kolejne spotkanie jest wrzesień. 

 

15. Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za merytoryczną dyskusję 

i bogaty wachlarz propozycji tematyki do kolejnych prac. 

 

15. Ostatnim punktem spotkania, w ramach promocji dobrych praktyk, była wizyta i prezentacja zadań 

i inicjatyw realizowanych w Poznańskim Centrum Świadczeń. 

 

 

 

 

 

  

 Sporządziła: 

 Joanna Olszewska  

Sekretarz  

Komisji Polityki Społecznej 

ZMP 

 


