
DPr-BRM-II.0012.6.17.2017 
 

Protokół nr 59/X/2017 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 25 października 2017 r. 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -     9 radnych  
nieobecnych  -     1 radny   tj. p. Marcin Zalewski 
       
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 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. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 58/X/2017 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
– druk BRM nr 184/2017. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
– druk BRM nr 185/2017. 

4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”  
w Łodzi. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM nr 184/2017. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Wyjaśnił, że skarga dotyczy pracownika MOPS, w związku z tym skargę 
należy przekazać zgodnie z właściwością.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM nr 185/2017. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy wysokość zasiłku to kwestia uznaniowa, pomimo, 
iż przepis określa  że nie może być niższa niż 50% różnicy kwot wymienionych  
w uzasadnieniu.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że jak przypuszcza obowiązuje tu 
swoboda administracyjna, co do wyliczenia wysokości kwoty i jest uzależniona od sytuacji 
finansowej MOPS.  
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p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, 
że przygotuje dla radnego w tej sprawie odpowiedź na piśmie. 
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki podkreślił, że kwota zasiłku jest wyjątkowo niska.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że należy wziąć pod 
uwagę, iż z zasiłków MOPS korzysta ok. 28 tys. osób.  
 
 
Radny p. Bogusław Hubert zgodził się z przedmówcą, iż kwota zasiłku jest wyjątkowo 
niska, a jak wynika z dokumentów osoba ta nie uchyla się od pracy.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”  
w Łodzi. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował w pierwszej kolejności 
zapoznanie się z budynkiem i jego infrastrukturą, następnie podczas fazy pytań i dyskusji 
zapoznanie się z funkcjonowaniem tego domu pomocy.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman przekazała radnym i gościom 
materiały informacyjne nt. domu pomocy, a następnie zaprosiła radnych i gości do wspólnego 
zwiedzania. 
 
 
Informacja nt. domu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy posiedzenia powrócili do sali i przystąpili do fazy 
pytań i dyskusji.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman wyjaśniła, że ten dom pomocy jest 
najstarszym w Łodzi, w związku z tym wymaga wielu prac, aby utrzymać go w dobrym stanie 
technicznym. Większość tych prac wykonywana jest we własnym zakresie. Zwróciła też 
uwagę na ogrom prac z wiązanych z utrzymaniem w dobrym stanie ogrodu otaczającego dom. 
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Ogród służy organizacji wielu zajęć i spotkań dla mieszkańców domu. Obecnie w domu jest 
pełne obłożenie tj. przebywają tu 83 osoby, na umieszczenie w domu oczekuje 6 osób. Ten 
dom jest najtańszym domem pomocy w Łodzi, pełne koszty utrzymania wynoszą tu 2 250 zł.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zwrócił uwagę, że przyciski przywołujące, szczególnie tam 
gdzie znajdują się osoby leżące, znajdują się na ścianie a nie przy łóżku. Zapytał czy można 
to zmienić tak, aby osoby leżące bez problemu dosięgały do tych przycisków.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że system 
przyzywowy jest nowy, został zainstalowany ok. jednego miesiąca temu. Kiedyś przyciski 
były umiejscowione przy drzwiach. Teraz zostały umiejscowione w konsultacji  
z mieszkańcami tak, aby były najbliżej jak to możliwe. Dodała, że będzie to sprawdzone, 
poprawione i zostanie zwrócona uwaga wykonawcy w tym względzie i przycisk 
zainstalowany może zostać na dłuższym kablu, aby był dostępny.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o remont bramy wjazdowej od ul. Słowiczej. 
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman wyjaśniła, że koszt wymiany bramy, 
to 12 tys. zł. Jest druga brama pełniąca główną rolę dla domu. Wspomniana wcześniej brama 
pełni rolę awaryjnej, oczywiście również powinna zostać naprawiona.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, czy jest szansa 
na przekazanie środków finansowych dla domu na naprawę bramy.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że zostanie to uwzględnione w budżecie na rok przyszły.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o pokój tzw. szpitalny gdzie rzeczy osób tam leżących 
znajdują się w koszach pod łóżkami. Zapytał, czy nie można tego zmienić.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman wyjaśniła, że w koszach znajdują się 
rzeczy służące codziennej zmianie odzieży – pidżamy, szlafroki itp. Zapewniła, że zostanie to 
sprawdzone i w miarę możliwości usunięte.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał jak to się stało, że w tym domu pozostała własna 
kuchnia. Mieszkańcy wypowiadają się o kuchni bardzo pozytywnie.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman wyjaśniła, że najważniejsze dla niej 
było zdanie mieszkańców i zadecydował o tym upór wszystkich, aby kuchnię zachować.  
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W każdą pierwszą środę miesiąca odbywa się Komisja Żywieniowa i dyskusja o jadłospisie 
na kolejne tygodnie, na świętą itp. Dodała, że poza Komisją Żywieniową w domu funkcjonuje 
bardzo prężnie Rada Mieszkańców, chór, prowadzona jest od lat Kronika Domu, w domu 
mieszkańcy mają zwierzęta – jest papuga, rybki, koty. Dom współpracuje z UMŁ, który 
finansuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi wyjścia rekreacyjne dla 
mieszkańców.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał czy budynek jest ubezpieczony i czy naprawa 
bramy wjazdowej może zostać sfinansowana z ubezpieczenia.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, czy polisa obejmuje taki rodzaj szkody.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna powiedziała, że warunki sanitarno-epidemiologiczne nie zezwalają na  gromadzenie 
rzeczy pod łóżkiem chorego. Do tego winny służyć szafki przyłóżkowe, a na pozostałe rzeczy 
należy wygospodarować oddzielne pomieszczenie.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman wyjaśniła, że dom pomocy 
społecznej nie jest szpitalem i mieszkańcy domu mają tu wszystkie swoje rzeczy. Sprawa 
koszy pod łóżkami dotyczy tylko jednego pokoju tzw. pokoju szpitalnego. Wobec tego 
zostaną przygotowane zamykane szafki na te rzeczy.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna powiedziała, że pomimo tego rzeczy osobiste nie mogą być przechowywane  
w otwartych koszach. Następnie zapytała ile pielęgniarek zatrudnia dom oraz ile pielęgniarek 
jest na dyżurze dziennym, ile na nocnym.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że dom zatrudnia 5,5 
etatu pielęgniarek, co pozwala na dyżury i na całodobową opiekę. W ciągu dnia i nocy jest 
jedna pielęgniarka, do pomocy opiekunki i pokojowe. Ze względu na potrzebę wzmocnienia 
zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspólnie z Urzędem Wojewódzkim zawnioskowano do 
Wydziału Zdrowa i Spraw Społecznych o przyjęcie dodatkowo trzech opiekunek i zostały one 
przyjęte we wrześniu br.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna zapytała o składane przez mieszkańców deklaracje lekarza p.o.z, pielęgniarki  
i położnej.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że taką decyzję 
podejmuje mieszkaniec przy przyjęciu do domu. Mieszkańcy najczęściej składają deklaracje 
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do lekarza, który przyjmuje w domu pomocy ale też mieszkańcy zapisani są do innych 
przychodni w mieście i tam są dowożeni.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna zasugerowała zaproszenie do domu pomocy położnej ze względu na obecność  
w domu wielu kobiet i być może potrzebę przeprowadzenia zajęć profilaktycznych na temat 
chorób kobiecych. Dalej zapytała o uposażenie pielęgniarek w tym domu pomocy.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że średnie 
wynagrodzenie pielęgniarki, to 3 847 brutto, 2 747 netto. Opiekunki mają niższe zarobki.  
 
 
Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Mieszkańców. Wyjaśnił, że Rada działa tu od 
1994 roku, w jej skład wchodzą zastępcy przewodniczącego, sekretarz oraz skarbnik,  
a dodatkowo łącznicy pięter i Komisja Żywieniowa. Zakres działania Rady Mieszkańców 
zawarty jest w regulaminie zatwierdzonym w 2003 r., z późniejszymi zmianami. Ważnym 
punktem regulaminu jest coroczne składanie sprawozdań na ogólnym zebraniu władz  
i mieszkańców. Rada Mieszkańców prowadzi działalność artystyczną – wokalną  
i przygotowuje chór do różnych występów, gromadzi materiały z ważnych wydarzeń  
i umieszcza je w Kronice Domu – ma ona już siedem tomów. Rada gromadzi również 
materiały dotyczące harmonogramu najważniejszych prac wykonywanych w domu pomocy, 
harmonogram najciekawszych wycieczek po Łodzi i poza Łodzią oraz czuwa, aby wszystkie 
wycieczki udało się zorganizować. Rada współpracuje również z Radą Osiedla oraz 
Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, chórem Uniwersytetu III Wieku i chórami Canto.  
Rada współpracuje z zespołem terapeutycznym w organizacji wielu imprez, senioraliach, 
spotkaniach z wolontariuszami z USA itp. Szczególną uwagę zwraca się na pomoc przy 
adaptacji nowo przyjętych mieszkańców. Rada dba również o miejsce kultu religijnego  
i wspomaga kapłanów w ich zajęciach. Natomiast mieszkańców wspomaga poprzez pomoc 
sąsiedzką w zakupach artykułów spożywczych, czy leków. Przewodniczący złożył serdeczne 
podziękowania za projekt współfinansowany przez UMŁ kierowany do pensjonariuszy 
domów pomocy społecznej, realizowany w postaci wycieczek autokarowych, porad 
prawnych, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapię, gimnastykę itp.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek podziękował za wyrażone uznanie dla 
programu UMŁ realizowanego na rzecz seniorów. Wspomniał o korespondencji pomiędzy 
Ministerstwem Zdrowia a Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych oraz opinii Ministerstwa, 
iż pielęgniarki nie muszą być wliczane do obowiązującego w domach pomocy społecznej 
wskaźnika zatrudnienia.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
potwierdził ww. opinię Ministerstwa Zdrowia i wyjaśnił, iż w uzasadnieniu Ministerstwo 
Zdrowia podkreślało, iż pielęgniarki wg. obowiązujących przepisów nie są pracownikami 
domów pomocy społecznej wymaganymi ustawowo.  
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Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna dodała, że trwają prace pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aby przywrócić w ustawie zapis o pielęgniarkach  
w domach pomocy społecznej. Kiedy w 2006 r., kiedy „usunięto” pielęgniarki z domów 
pomocy, nie zmieniono innych przepisów i stały się one niespójne.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o przekazanie do 
wiadomości Komisji korespondencji w tej sprawie.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał ile osób leżących przebywa w domu, kto dla tych osób 
robi zakupy. 
 
 
Starsza pielęgniarka w DPS „Pogodna Jesień” p. Bożena Goździkowska odpowiedziała, 
że osób stale leżących jest 5-6. 
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman wyjaśniła, że zakupami dla tych osób 
zajmują się głównie opiekunki, ewentualnie odwiedzające ich rodziny. Każdy mieszkaniec 
ma swojego pracownika „pierwszego kontaktu”, który takimi sprawami się zajmuje.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki skierował pytanie do Rady Mieszkańców, zapytał o relacje 
pomiędzy mieszkańcami domu a pracownikami domu i dyrektorem.  
 
 
Przewodniczący Rady Mieszkańców odpowiedział, że do tego czasu odbyło się już od 8 do 
10 spotkań Rady Mieszkańców z dyrektorem w sprawach najważniejszych. Ponadto 
wszystkie informacje będące istotne dla mieszkańców, które wpływają do dyrektora domu są 
niezwłocznie przekazywane zainteresowanym. Mieszkańcy mogą w każdej chwili rozmawiać 
z dyrektorem domu o wszystkich sprawach dla nich wątpliwych, czy wrażliwych. Dyrektor 
domu jest dla nich stale dostępny.  
 
 
Mieszkanki domu pomocy dodały, że bardzo istotnym jest dla nich, aby pracownicy 
pracowali z nimi jak najdłużej, nie zmieniali się często.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki nawiązując do powyższej wypowiedzi zapytał, czy z uwagi na 
niskie płace w domach pomocy, nie ma obaw, że pracownicy będą odchodzić z pracy.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że jeżeli pracownicy 
odchodzą, to nie z personelu opiekuńczo-terapeutycznego.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o wynagrodzenia opiekunów.  
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Starsza pielęgniarka w DPS „Pogodna Jesień” p. Bożena Goździkowska dodała, że na 
przestrzeni ostatnich lat jest znakomicie lepiej, poprawiły się warunki pracy. Dodała, że nie 
tylko wynagrodzenie jest ważne i osoby pracujące w domach pomocy winny mieć 
odpowiednie predyspozycje.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman dodała, że były podwyżki 
wynagrodzeń, w ich podziale uczestniczyli pracownicy i wszyscy zostali sprawiedliwie 
potraktowani. Wynagrodzenie opiekunki to średnio 2 331 zł brutto tj. netto 1 700 zł. 
Wynagrodzenie pokojowych to średnio 2 722 zł brutto. Wynagrodzenie pokojowych jest 
wyższe ponieważ są to pracownicy stali, a opiekunowie to niedawni przyjmowani nowi 
pracownicy, stąd to najniższe wynagrodzenie. Dwa miesiące temu przyjętych zostało trzech 
opiekunów, aby dom pomocy osiągnął właściwy wskaźnik zatrudnienia.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, czy  
w kolejnym roku budżetowym będzie możliwość poprawy sytuacji finansowej pracowników 
domów pomocy społecznej.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że Wydział zdaje sobie sprawę z niskich uposażeń i potrzeb płacowych w tym 
zakresie. Dodał, że na niski koszt utrzymania w tym domu wpływ mają również niskie 
zarobki i odwrotnie, kiedy będą wyższe zarobki, wpłyną one na wzrost kosztów utrzymania  
i spowodują większe obciążenie dla budżetu miasta. W ostatnich dwóch latach były podwyżki 
wynagrodzeń na tyle, na ile było to możliwe dla budżetu miasta. Wydział w swych 
rozważaniach bierze pod uwagę przede wszystkim postulaty płacowe i to jest główny cel do 
uzyskania. Oczywiście aby w jak najmniejszym stopniu przekładało się to na koszt 
utrzymania mieszkańca domu pomocy. Podwyżki powinny dotyczyć wszystkich domów  
i będą musiały przełożyć się na wzrost obciążenia dla mieszkańców i miasta. W globalnej 
skali 20% środków utrzymania domów pomocy pochodzi od mieszkańców tych domów, 
niespełna drugie tyle pochodzi od Wojewody Łódzkiego – dla mieszkańców przebywających 
w domach na tzw. starych zasadach, reszta środków finansowych tj. ponad połowa pochodzi 
od miasta. Palący problem stanowią również kadry i rynek pracy, praca opiekuna jest pracą 
odpowiedzialna i trudną, nie jest wysoko płatna i nie należy się spodziewać, że tak będzie ale 
nie znaczy to, że Wydział nie będzie dążył do zwiększenia uposażeń.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy w projekcie budżetu na przyszły rok Wydział 
wnioskował o zapewnienie środków na zwiększenie wynagrodzeń.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że Wydział złożył dokumentację – bazę dotyczącą zabezpieczenia potrzeb na 
przyszły rok w takiej wysokości, która umożliwia funkcjonowanie domów pomocy w sposób 
płynny. Dla zwiększenia wynagrodzeń należy przemyśleć sprawę zmian organizacyjnych  
w domach, tak aby znalazły się środki na zwiększenie wynagrodzeń. W budżecie zapisano 
ponad 76 mln zł na funkcjonowanie domów pomocy społecznej i poziom obciążenia miasta 
jest tu znaczny.  
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Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o jakie zmiany organizacyjne może chodzić.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że od początku rozmów, kiedy spotykano się z pracownikami domów, 
związkami zawodowymi mówiono o planach łączenia domów pomocy społecznej. Zostało to 
również przedstawione kadrze dyrektorskiej tych domów, stopniowo też pracownikom 
domów.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał kiedy informacja zostanie przedstawiona radnym.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że w miarę jak będą procedowane projekty uchwał. Zapewnił, że Wydział 
postara się tak zorganizować prace, aby nie zaburzyć funkcjonowania domów i opieki nad 
mieszkańcami, a zmiany ograniczyć do warstwy organizacyjno-administracyjnej - stąd 
pozyskać oszczędności, które będzie można przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał jaki jest etap rozmów w tym względzie.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że jest to etap opracowywania projektów uchwał, projekty będą opiniowane 
przez związki zawodowe. W najbliższym czasie zostaną przesłane do związków 
zawodowych.  
 
 
Sekcja Regionalna Pracowników Domów Pomocy Społecznej NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” 
Ziemi Łódzkiej p. Magdalena Rogozińska powiedziała, że zapewne docierają do Wydziału 
sygnały, że związki zawodowe są przeciwne łączeniu domów. Nie ma takiej opcji dla 
związków zawodowych.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że są to sygnały pośrednie, „przed nami spotkania w tej sprawie.”  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zaproponował, aby Wydział Zdrowia przygotował informację 
na następne posiedzenie Komisji Zdrowia, aby można było o tym rozmawiać, skoro Wydział 
ma już zarys planowanych zmian. Następnie zapytał o wsparcie dla tego domu ze strony Rady 
Osiedla.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że jest to wsparcie 
nie tylko finansowe ale też merytoryczne – Rada Osiedla organizuje w ogrodzie spotkania  
i okolicznościowe imprezy, dzięki pomocy finansowej remontowane są łazienki itd.  
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Radny p. Tomasz Głowacki powrócił do kwestii liczby opiekunów zatrudnionych w domu.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że brakowało 
pracowników pod względem wskaźnika tj. stosunku liczebności zespołu terapeutyczno-
opiekuńczego do liczby mieszkańców. Przyjęto trzech opiekunów i zwiększona została kadra. 
Nie mniej brakuje jeszcze trzech pracowników, których zastępuje się pracą stażystów. 
Przyjęcie kolejnych trzech pracowników zwiększy koszt utrzymania w domu o 200 zł ale ten 
dom pomocy ma niski koszt utrzymania i wynosi on 2 200 zł. Nie można zatrudnić nowych 
pracowników, bo nie ma ich wpisanych do planu budżetu.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki powiedział, że na tym spotkaniu padły ze strony mieszkańców 
słowa „pozwólcie nam wychodzić na zewnątrz”. Zapytał, jak to zapewnić przy czterech 
opiekunach na dyżurze. Zaapelował do Wydziału Zdrowa zamiany organizacyjne zmierzające 
właśnie w tym kierunku.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyraził opinię, że osoby mieszkające  
w domach pomocy społecznej w większości nie są ubezwłasnowolnione. Nie należy 
traktować ich jak osoby wymagające stałej opieki, które aby gdzieś wyjść potrzebują obok 
drugiej osoby. W większości mieszkańcy, to osoby sprawne intelektualnie i fizycznie i im 
więcej będą podejmowały aktywności, tym proces starzenia przebiegał będzie łagodniej.  
W Wydziale Zdrowia funkcjonuje Zespół ds. Seniorów i działa bardzo prężnie. Zadaniem 
Miasta jest, aby animować, tworzyć przestrzenie, gdzie osoby starsze mogą dotrzeć  
i uczestniczyć w zajęciach. Rolą Miasta nie jest przekazywanie środków na zatrudnienie 60. 
opiekunów dla 80. seniorów. Pytanie, to gdzie ci opiekunowie mają z mieszkańcami 
wychodzić. Należy tworzyć przestrzenie dla seniorów, aby senior miał paletę możliwości 
spędzania wolnego czasu – i będzie sam spośród nich wybierał. Jeżeli senior jest sprawny, to 
sam dojedzie gdzie chce. Przy większych wydarzeniach Miasto może korzystać z pomocy  
w transporcie ze strony MPK. Dyskusja nie może sprowadzać się do zapewnienia takiej ilości 
etatów, aby każdy mieszkaniec domu pomocy mógł wyjść z druga osoba przy boku. W ten 
sposób z osób starszych robimy osoby zniedołężniałe, a seniorzy takimi nie są – oni po prostu 
starzeją się, jak my wszyscy.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że przewodniczący uogólnił sprawę  
i „spłaszczył” temat mówiąc, iż potrzeba o 1500% zwiększyć zatrudnienie. Nic takiego nie 
padło. Chodziło o danie możliwości bezpiecznego wychodzenia (ochrona przy śliskich 
chodnikach itp.), a przy obsadzie czterech opiekunów ....... Czasami starsza osoba jak dziecko 
potrzebuje opieki drugiej osoby.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że wyspecjalizowanym 
organem, który określa standardy funkcjonowania pomocy społecznej jest właściwe 
ministerstwo i ono określa podstawowe warunki.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman dodała, że opiekunki są tu bardzo 
przydatne ale jest też sztab ludzi spełniających wymogi stawiane przez mieszkańców. Jeżeli 
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mieszkaniec chce jechać na zakupy, to umawia się z jakimiś pracownikami. Gros 
mieszkańców jest samodzielnych i chce takimi być i nawet nie można zaproponować takiej 
pomocy. Mieszkańcy mają tu swobodę działania i są bardzo aktywni - uczestniczą w różnych 
wydarzeniach np. Festiwal Światła. Samochód nie tylko służy do transportu mieszkańca do 
lekarza. W tym domu obwiązuje hasło: Poznaj nasze miasto, poznaj nasze okolice. Samochód 
wg. ustalonego planu zawozi sukcesywnie niewielkie grupy mieszkańców np. do Planetarium, 
EC1 itd.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powiedział, że w ramach tworzenia 
możliwości aktywności dla seniorów niebawem trafi do łódzkich seniorów jeden  
z projektów– tytka seniora czyli kompendium wiedzy, co dzieje się w mieście w danym 
miesiącu. Umożliwi to zaplanowanie i zorganizowanie z wyprzedzeniem swojego 
uczestnictwa w określonych wydarzeniach. Tytka seniora kierowana jest do ogółu seniorów  
w Łodzi, trafi też do centrów obsługi mieszkańca, poradni zdrowia, domów pomocy 
społecznej.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman dodała, że pracownicy domu starają 
się aktywizować mieszkańców, namawiają do uczestniczenia w wydarzeniach na terenie 
domu. Zapewniła, że mieszkańcy są aktywni.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyraził opinię, że celem strategicznym  
i priorytetem dla domów pomocy społecznej jest poprawa jakości obsługi  
i życia pensjonariuszy. Ten podstawowy cel winien być realizowany przez Miasto. Są też cele 
poboczne, nie mniej ważne ale jednak domy pomocy społecznej są dla pensjonariuszy – to 
jakość pracy dla pracowników. Dyskusja nt. reformy w dps niedługo się rozpocznie ale kiedy 
zwróci się uwagę, jak Wydział Zdrowia ustawił priorytety, czyli cele strategiczne i poboczne, 
to składa się to na całość – taką, że i mieszkańcy i pensjonariusze odczują, iż lepiej się będzie 
funkcjonowało. Chociażby realizowana teraz w tym domu akcja szczepień, to wynik 
współpracy Wydziału Zdrowia z Uniwersytetem Medycznym. Oczekuje od Wydziału 
Zdrowia, że postawione cele zostaną spełnione. Oczekiwania ze strony domów pomocy 
również są duże. Wyraził nadzieję, że związki zawodowe zaangażują się przy  reformie dps 
nie poprzez negatywne emocje ale poprzez to, co można zmienić. Związki zawodowe 
nakierowane są na interes pracowników i to bardzo dobrze.  
 
 
NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” p. Magdalena Rogozińska odpowiedziała, że nakierowane są 
też na dobro mieszkańców.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek kontynuował, że związki po to są, by dbały  
o interesy pracowników, ponieważ pracownik względem instytucji jest zawsze słabszą stroną. 
Jeżeli związki dbają również o mieszkańców, to bardzo dobrze. Liczy na dyskusję, 
propozycje zmian, oczekiwania i zrozumienie dla okoliczności w jakich zmiany będą 
przeprowadzane.  
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NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” p. Magdalena Rogozińska zapytała, czy dyskusja odbędzie się 
podczas tego posiedzenia Komisji, czy następnego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że można zmierzać w tym 
kierunku, aby było to 8 listopada br. i poza punktem dotyczącym dps będą sprawy związane  
z sesją Rady Miejskiej.  
 
 
NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” p. Maciej Grot zapytał, czy w tym domu działają firmy 
zewnętrzne.  
 
 
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień” p. Zenobia Hofman odpowiedziała, że nie ma takich 
firm, są tylko własni pracownicy.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki dopytał, czy na następnym posiedzeniu będzie dyskusja nt. 
domów pomocy.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że poza innymi sprawami.  
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek poinformował, że pisma które wpłynęły do 
Komisji (wymienione poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową. 
 

- informacja MOPS nt. instytucjonalnej pieczy zastępczej 

- wyjaśnienia MOPS dot. pisma mieszkanki Łodzi z prośbą o pomoc - Centrum Świadczeń 

Socjalnych pozbawiło ją świadczeń na dzieci 

- wyjaśnienia MOPS dot. pismo bratanicy w spr. jej ciotki, mieszkanki Łodzi, dotyczące 

zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych oraz pomocy finansowej 

- skarga na kierownika III Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS 

- wyjaśnienia MOPS w sprawie skargi na kierownika III Wydziału Pracy Środowiskowej  

- skarga na zastępcę dyrektora MOPS 

- wyjaśnienia MOPS w sprawie skargi na zastępcę dyrektora MOPS 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 


