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Łódź, 06 maja 2013 r. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 1/2013 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i 

przeciwdziałania dyskryminacji w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

Formularz konsultacji 

z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Lp. Uwagi do projektu uchwały 

 

Obecny zapis w projekcie 
uchwały Rady Miejskiej w 
Łodzi w sprawie określenia 
szczegółowych warunków 
przyznawania i 
odpłatności za usługi 
opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków 
częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich 
pobierania 

Uwagi do obecnego 
zapisu, nowe 

brzmienie zapisu 
lub propozycje 
dodatkowych 

zapisów 

Uzasadnienie zmian 
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1. 

§ 3.1. Cena za jedną 
godzinę usług opiekuńczych 
wynosi 11 zł. 
2. Cena za jedną 
godzinę specjalistycznych 
usług opiekuńczych wynosi 
16 zł. 
3. Cena za jedną 
godzinę usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych 
w soboty, niedziele i święta 
zwiększona jest o 100% w 
stosunku do cen, o których 
mowa w ust. 1 i ust. 2. 

 

§ 3.1. Cena za jedną 
godzinę usług 
opiekuńczych wynosi 
10 zł. 
2. Cena za 
jedną godzinę 
specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
wynosi 16 zł. 
3. Cena za 
jedną godzinę usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
świadczonych w 
soboty, niedziele i 
święta zwiększona 
jest o 50% w 
stosunku do cen, o 
których mowa w ust. 
1 i ust. 2. 

 

Proponowana kalkulacja ceny roboczogodziny 
oparta jest o porównanie z cenami analogicznych 
usług w innych gminach. 
Specyfika struktury dochodów mieszkańców Łodzi 
powoduje, że oparcie kalkulacji o porównanie nie 
zapewnia adekwatności proponowanych cen, a 
ponadto, proponowany wariant powodować będzie 
deficyt środków przeznaczonych na usługi 
opiekuńcze w kwocie około 900.000 zł w II 
półroczu 2013 r., co stanowi równowartość 
jednomiesięcznego zapotrzebowania na ww. 
świadczenia. 
Ponadto koszt społeczny podwyższenia 
odpłatności za usługi opiekuńcze powodować 
będzie znaczny sprzeciw ze strony osób 
wymagających tego rodzaju pomocy. 
Sugerowany wariant jest mniej dokuczliwy 
społecznie, a jednocześnie przez propozycje 
zmian warunków dopłat pozwoli ograniczyć ryzyko 
deficytu środków na zapewnienie usług 
opiekuńczych. 

 

Załącznik Nr 1 
 

Zapis obecny Zapis proponowany Uzasadnienie 

Wysokość dochodu 

osoby w stosunku do 

kryterium dochodowego 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 

określonego w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności 

za godzinę usług 

opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych, liczona 

od ceny usługi 

Wysokość odpłatności 
za godzinę usług 
opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług 
opiekuńczych, liczona 

od ceny usługi 

powyżej 100% do 150% 5% 5% 

powyżej 150% do 200% 15% 10% 

powyżej 200% do 250% 20% 30% 

powyżej 250% do 300% 35% 50% 

powyżej 300% do 400% 50% 100% 

powyżej 400% do 500% 70% 150% 

powyżej 500% 100% 200% 

Proponowana zmiana 
zakłada ochronę interesów 
grupy o najniższych 
dochodach, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
stopnia partycypacji w 
kosztach opieki ze strony 
osób, których dochody 
pozwalają na poszukiwanie 
tej opieki na rynku otwartym. 
Co istotne, proponowane 
najwyższe stawki opłat za 
usługi opiekuńcze nie 
przekraczają równowartości 
70% rynkowej ceny usług 
kupowanych, a zarazem 
spełniają postulat 
sprawiedliwości społecznej. 
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Załącznik Nr 2 

Zapis obecny Zapis proponowany Uzasadnienie 

Wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie w 

stosunku do kryterium 

dochodowego na osobę w 

rodzinie określonego w 

ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności za 

godzinę usług 

opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych, liczona od 

ceny usługi 

Wysokość odpłatności za 
godzinę usług 

opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług 

opiekuńczych, liczona od 
ceny usługi 

powyżej 100% do 170% 20% 10% 

powyżej 170% do 220% 30% 20% 

powyżej 220% do 270% 50% 50% 

powyżej 270% do 320% 70% 80% 

powyżej 320% do 420% 90% 150% 

powyżej 420% 100% 200% 

Proponowana zmiana zakłada 
ochronę interesów grupy o 
najniższych dochodach, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
stopnia partycypacji w kosztach 
opieki ze strony osób, których 
dochody pozwalają na 
poszukiwanie tej opieki na rynku 
otwartym. 
Co istotne, proponowane 
najwyższe stawki opłat za usługi 
opiekuńcze nie przekraczają 
równowartości 70% rynkowej ceny 
usług kupowanych, a zarazem 
spełniają postulat sprawiedliwości 
społecznej. 

Opinia o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowi tego zwoln ien ia od  op łat ,  jak również  t rybu  ich  pobieran ia wraz  z 
uzasadnieniem: 

a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 
 
Realizacja zapisów określonych w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182) w zakresie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, poprzez 
proponowaną Uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi, przy uwzględnieniu proponowanych zmian, ma naszą 
pełną aprobatę. 
Jednocześnie KDO zwraca się z sugestią przeanalizowania możliwości partycypacji 
świadczeniodawców usług w nadwyżkach finansowych powstających w wyniku wnoszenia opłat 
przez świadczeniobiorców w stawkach powyżej 100%. 
 
Nazwa i adres organizacji pozarządowej zgłaszającej uwagi/opinię oraz imię i nazwisko osoby 

wypełniającej formularz: 
 
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji,  
ul. Sienkiewicza 5, Łódź 

 
Przewodniczący 

Komisji Dialogu Obywatelskiego 
ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji 

 
 
 
 
 

Piotr Kłys 


