
 

 

DPr-BRM-II.0012.20.1.2022 

Protokół nr 11/I/2022 

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

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 stycznia 2022 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 10/XII/21 z dnia 1 grudnia 2021 r  

3. Informacja na temat Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 

4. Informacja na temat funkcjonowania Pieczy Zastępczej w Łodzi. 

5. 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. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1 i została zmieniona kolejność punktów. 

 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na lata 

2022-2025 – druk nr 3/2022. 

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

      1.  Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 10/XII/21 z dnia 1 grudnia 2021 r  

3. Informacja na temat funkcjonowania Pieczy Zastępczej w Łodzi. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii na lata 2022-2025 – druk nr 3/2022. 

5. Informacja na temat Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił zmieniony porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 10/XII/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. 

Przewodniczący poddał protokół  nr 10/XII/21 pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Informacja na temat funkcjonowania Pieczy Zastępczej w Łodzi. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: od  

1 lipca 2020 r. piecza została rozdzielona. Najpierw była realizowana w ramach działań MOPS  

i Ośrodek pomocy ma najwięcej zadań związanych z wypłacaniem świadczeń  związanych 

 z pieczą zastępczą. W ramach MOPS jest dział obsługi świadczeń. Zawieramy umowy  

z rodzinami zastępczymi, wypłacamy im świadczenia tak samo dotyczy to usamodzielniających 
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się wychowanków. Inna działalność merytoryczna  MOPS jest związana z kontrolą i nadzorem 

nad placówkami całodobowymi, a także nad kierowaniem dzieci do placówek opiekuńczo-

wychowawczych. W tej chwili na terenie miasta jest 975 rodzin zastępczych w tym  pogotowia 

rodzinne i rodzinne domy dziecka. Na 30 listopada 2021r. przebywa w pieczy 1414 dzieci , 53 

usamodzielniających się wychowanków oraz 51 – 104 wychowanków, którym wypłaciliśmy 

ponad 700 świadczeń. Jeśli chodzi o pokrywanie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej zawarto 922 porozumienia, 5  świadczeń na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z potrzebami przyjmowania dziecka. Na dodatki na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka – 208. Świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń 

losowych lub innych – 1 porozumienie.  Świadczenia na pokrycie kosztów związanych  

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – 

1 porozumienie. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania –  

3 porozumienia. Łącznie wypłaciliśmy 27 831 świadczeń.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski:  w 2021 r. 

odnotowano zwiększoną ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. Do pogotowia 

opiekuńczego trafiło – 11 dzieci , w 2020 r. – 63. Do domu dla małych dzieci w 2021 r. trafiło 

92, w 2020 r. – 74 dzieci. Od 2020 r. obowiązuje standard 14 dzieci w placówce. W 15 

placówkach socjalizacyjnych, w 6 nie było standardów. Cały czas brakuje nam rodzin.  W 2021 

r. z pogotowia opiekuńczego odeszło 122 dzieci a przyszło 111.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pani reprezentująca Rodzinny Dom Dziecka: Motywacją, jedna z wielu dla rodzin 

zastępczych są ich wynagrodzenia. Chcielibyśmy, żeby były one stałe, my cały czas mamy 

najniższą krajową. Wniosek od rodzin zastępczych, aby to uregulować uchwałą Rady Miejskiej, 

aby było to 200% najniższego wynagrodzenia plus dodatkowe świadczenia, które obowiązują 

na dzisiaj.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski: W 2017 r. 

była podwyżka i rodziny zastępcze zarabiały 500 zł powyżej najniżej krajowej. Później 

nastąpiła seria podwyżek od najniższej krajowej. Była jedna podwyżka na 500 zł a teraz rodziny 
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i tak są na poziomie najniższej krajowej. Podwyżka z 2020 r. nie skompensowała wzrostu 

wynagrodzenia.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 

Wynagrodzenia są także uzależnione od liczby dzieci, które są w rodzinie zastępczej. 

Przygotuję szczegółową informację. W przypadku zawodowej rodziny zastępczej prowadzącej 

rodzinny dom dziecka podnosi się wynagrodzenie o 500 zł brutto miesięcznie do kwoty nie 

niższej niż 3000 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia rodziny zastępczej 

zawodowej ulega zmianie w przypadku kiedy dzieci osiągnęły pełnoletność przebywając  

w pieczy zastępczej. Wynagrodzenie, które wynosi 3000 zł brutto miesięcznie w przypadku 

umieszczenia 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność,  a dalej przebywają w pieczy 

zastępczej wynagrodzenie podnosi się do kwoty 3320 zł brutto miesięcznie. W przypadku 

umieszczenia  powyżej 3 dzieci lub osób, które osiągnęły  pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej to wynagrodzenie wynosi 3640 zł brutto miesięcznie. W przypadku rodziny 

zastępczej zawodowej specjalistycznej, w przypadku umieszczenia 1 dziecka lub osoby, która 

osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej to wynagrodzenie wynosi 3 320 zł 

brutto miesięcznie. W przypadku umieszczenia 2 dzieci lub więcej, wynagrodzenie wynosi 

3620 zł. W przypadku wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka wynagrodzenie 

ulega zmianie. W przypadku umieszczenia do 6 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, do kwoty podstawowej 3640 zł wynagrodzenie jest 

podwyższane do kwoty 3720 zł. 

 

Pani reprezentująca Rodzinny Dom Dziecka: Kwoty wynagrodzeń nie są atrakcyjne . Jeśli 

chodzi o  rodzinne domy dziecka, nie znam rodziny zastępczej, w której nie wychowywałoby 

się dziecko niepełnosprawne. Po wielu latach uzyskaliśmy dodatek, tak jak rodzinne pogotowia 

opiekuńcze 20%. Często dzieci, które do nas przychodzą mają takie zaległości, że nie wiemy 

w co ręce włożyć i za co. Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, rzadko chodzimy 

na urlopy. Przy przyjęciu nowych dzieci przez dwa miesiące musimy kredytować dzieci  bo 

pieniądze są przyznawane na wniosek i rozpatrywane w terminie do miesiąca. To co proponuje 

nam MOPS 1100 zł to jest jedno łóżko. Na 200 zł wyceniony jest materac dla dziecka. Chcę 

znaleźć taki sklep i materac w tej cenie. Przyjęłam dziecko w wieku przedszkolnym  

i w najbliższej okolicy nie ma miejsca w przedszkolu. Proszę to także wziąć pod uwagę.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: Panie dyrektorze, skąd wynika zwrot 

dzieci w pieczy zastępczej? Kto przygotowuje wyceny sprzętu i kiedy były one aktualizowane? 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski: Możemy 

domniemywać, że zmiana funkcjonowania  podczas pandemii miała wpływ  na to.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: od 

kilku lat na miarę tego co jako miasto możemy zaproponować- ogrom pieczy zastępczej jest 

bardzo duży. Najpierw skupiliśmy się na podwyżkach. Sami Państwo wiecie jak wygląda 

sytuacja z inflacją i wzrostem najniższego wynagrodzenia. To jest to  na co nas teraz stać.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski: To jest 

funkcja budżetu. Taki mamy budżet, taki staramy się tym rodzinom jakoś podzielić, żeby te 

pieniądze były.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: Kiedy była ostania aktualizacja 

wycen? Czy dzieci z pieczy zastępczej nie mają dodatkowych punktów przy przyjęciu do 

przedszkola ? 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski: Nie jestem 

w stanie odpowiedzieć, wyślemy informację. Te dzieci nie mają dodatkowych punktów przy 

przyjęciu do przedszkola.  

 

P.o. Kierownika Oddziału Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz:  Dzieci są 

dodatkowo premiowane w pieczy zastępczej, ale w trakcie naboru. Nabór odbywa się w maju- 

czerwcu. Rozumiem, że w trakcie roku dociera do Państwa dziecko i wtedy pojawia się 

problem. Jest to problem ogólnołódzki. Miejsc w przedszkolach jest za mało. Nie wiem, czy 

będzie można to w jakiś prosty sposób rozwiązać, ale myślę, że na pewno warto o tym 

porozmawiać.  

 

Prezes Fundacji Happy Kids p. Aleksander Katrasiński: Dyskusja o pieczy zastępczej 

zaczęła się od spraw finansowych, które na pewno są kluczowe. Myślę, że w najbliższym czasie 

dyskusja będzie coraz bardziej gorąca ze względu na inflację i mamy radykalną zmianę systemu 

funkcjonowania rodzin zastępczych oraz osób funkcjonujących w pieczy,  które borykają się  
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z problemami, które wynikają ze specyfiki dzieci, które trafiają do rodzin. Mało poświęca się 

uwagi na zjawiska diagnozowane  jako jednostki chorobowe, FAS, ADHD, które w wielu 

przypadkach dyskwalifikują dziecko do opieki rodzinnej. Te dzieci powinny znaleźć się 

 w pieczy instytucjonalnej. Musimy zwrócić uwagę, abyśmy nie obciążali rodzin zastępczych 

takimi przypadkami. Finansowanie rodzin zastępczych na poziomie minimalnej krajowej jest 

niedopuszczalne z punktu widzenia specyfiki zawodu, który wykonuje się. Mówimy tu  

o rodzinach zawodowych. Jeżeli słyszę o wynagrodzeniu rzędu 3400 zł dla porównania osoba, 

która ma pod opiekę 8 dzieci, podstawowe wynagrodzenie zaczyna się od 4 280 zł i takie 

wynagrodzenie jest wypłacane przez mnie osobom, które mają tyle dzieci. Dyskusja o braku 

miejsc w przedszkolu powoduje, że musimy posiłkować się miejscami komercyjnymi a to 

kosztuje. Jeżeli dostajemy 1000 zł na dziecko to 700 zł na utrzymanie a co dalej. Martwi mnie 

jedna rzecz, gdy mamy galopującą inflację, MOPS nawet nie wspomni na temat budżetów 

przyszłorocznych. Ja nie mam pojęcia, jak wygląda sytuacja finansowania w tym roku. Nikt 

nie usiadł do rozmów i zapytał co dalej. Pamiętajmy o tym, że ryczałty, które były ustalane  

 w 2011 r. ponad 10 lat temu, one są do tej pory. Rada Miejska ma swobodę, aby regulować te 

wartości i ocenić ile kosztuje faktyczny koszt utrzymania dziecka w pieczy. Problemem jest 

brak finansów, ale także brak organizacji pracy zwłaszcza w sferze zawodowych rodzin 

zastępczych. Kandydaci na rodziny zastępcze nie chcą przyjeżdżać do Łodzi i współpracować 

z łódzkim MOPS. Od grudnia ubiegłego roku jest konflikt między MOPS a moją organizacją. 

Popełniony został zasadniczy błąd, w momencie reformy łódzkiego systemu pieczy 

zdywersyfikował podzielenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej jako jednostki 

odpowiedzialnej za określony obszar. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie poszły za tym 

kompetencje. Niejasny jest zakres odnośnie przyjmowania i kierowania dzieci, kto podpisuje 

dokumenty.  

 

Pani reprezentująca Rodzinny Dom Dziecka: Problem umieszczania dzieci silnie 

zaburzonych w rodzinnych formach pieczy zastępczych jest bardzo trudne. Prosiłabym również 

o pochylenie się nad tym tematem. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, chciałam przedstawić to 

bardziej obrazowo padły tu konkretne kwoty dla konkretnych form zawodowych rodzin 

zastępczych. Ja prowadzę rodzinny dom dziecka dla 8 dzieci z czego 3 dzieci ma orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności. Moje wynagrodzenie ze wszystkimi dodatkami wynosi na rękę 

3 200 zł miesięcznie. Kwota ta podzielona przez 31 dni i przez 24 godziny w jakich pełnię pracę 

i 8 dzieci na godzinę na dziecko mam 53 gr. Proszę się zastanowić i proszę się pochylić się nad 
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tym. My musimy być najlepsi z najlepszych,  a jak to się ma do naszych wynagrodzeń . To jest 

podstawowy powód tego dlaczego nie ma rodzin zastępczych. 

  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Mam pytanie do p. Dyrektora 

Granatowskiego: jak wygląda opieka mieszkaniowa nad dziećmi wychodzącymi z pieczy 

zastępczej? 

 

P.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu p. Sławomir Granatowski: 

wszystkim podopiecznym wychodzącym z pieczy zastępczej ( zarówno z domów dziecka jak  

i rodzinnych domów dziecka)  przysługuje lokal mieszkalny.   

 

Pani reprezentująca Rodzinny Dom Dziecka: Ja jestem rodziną, która zajmuje się dość 

dużymi dziećmi. One szybko dorastają do wieku kiedy składają wniosek do Wydziału  

o przyznanie lokalu.  Mam podopieczną, studentkę, bardzo dobrze rokującą w życiu. Została 

ona wykreślona  z listy oczekujących na mieszkanie i dopiero po wielu perypetiach została 

warunkowo na tę listę wpisana. Chodzi o to, że jest to dziecko, które bardzo dba o swoją 

przyszłość i korzysta z różnego rodzaju wsparć. Korzysta ze stażu w banku i po dodaniu kwoty 

wynagrodzenia za staż oraz renty rodzinnej, okazało się, że przekracza jakiś pułap i może sobie 

wynająć mieszkanie na wolnym rynku. Nikt nie pochylił się nad tym, że renta rodzinna ma 

charakter okresowy i że staż też jest okresowy. Państwo za tę uczciwość  ją ukaraliście.  

W połowie lutego minie 6 lat, jak czeka na mieszkanie. Otrzymała jedną propozycję, która była 

nie do przyjęcia. Są dzieci, które bardzo pracują nad sobą, studiują, chcą być w życiu 

niezależne, aby nie wrócić do MOPS. Ale nie wciskajcie tych dzieci w te same miejsca  

z których wrócili. Są  tzw. mieszkania  chronione dla usamodzielniających się, tymczasowe. 

Zróbcie takie mieszkania dla opuszczających pieczę. 

 

P.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu p. Sławomir Granatowski: To nie jest 

tak, że my tego problemu nie widzimy. W ramach rewitalizacji powstało kilka mieszkań 

chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. To są tzw. mieszkania 

treningowe. Pracujemy nad tym, aby dzieci nie czekały kilka lat na mieszkanie. Po ukończeniu 

18 roku życia można składać wnioski do Zarządu Lokali Miejskich o mieszkanie,  ale chcemy 

doprowadzić do tego, aby lokale były przygotowywane dla dzieci,  a zespół specjalistów 

oceniał czy dane dziecko jest w stanie już zamieszkać samodzielnie czy na pewien czas jeszcze 

w tzw. lokalu treningowym. Pojawia się też problem polegający na tym, że podopieczni wpisują 
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nam dochód zero, a wiemy o tym, że mają dochody. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, 

że podopieczny wychodzący z systemu pieczy zastępczej dostanie lokal w pełni wyposażony 

 z najwyższą stawką czynszu w lokalach komunalnych i za rok, dwa lata będę musiał go 

eksmitować bo nie będzie dokonywał opłat. 

 

 Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: dzisiaj nie rozwiążemy wszystkich 

problemów pieczy zastępczej, ale chciałbym, abyśmy powołali w ramach Doraźnej Komisji 

Zespół ds. pieczy zastępczej . Proszę o zgłaszanie do  19 stycznia chętnych do pracy w Zespole.  

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii na lata 2022-2025 – druk nr 3/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka omówiła 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: gdzie będzie mieściła się poradnia 

leczenia Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Poradnia 

będzie mieściła się w Miejskim Centrum Medycznym Górna na ul. Cieszkowskiego i będzie 

finansowana przez miasto.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Ze względu na to, że program będzie trwał 

kilka lat, czy będą ogłaszane konkursy? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 

Mieliśmy świadomość zmian w ustawie mniej więcej od roku. Zadziało się to w ostatniej 

chwili, a nie chcieliśmy robić mieszkańcom zbyt długiej przerwy w świadczeniach. Na razie 

ogłosiliśmy konkurs roczny. Został on ogłoszony w ubiegłym roku zanim ustawa weszła  

w życie. Skarbnik na spotkaniu budżetowym obiecał, że jeżeli będziemy mieli czteroletni 

Program to pieniądze zostaną wpisane do WPF. Mam nadzieję, że po tym pierwszym roku 

kolejny konkurs będzie na 3 lata, na lata 2023-2025.  
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na lata 2022-2025 – druk nr 3/2022. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5.  Informacja na temat Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami p. Małgorzata 

Markowska: Łódzka Karta Dużej Rodziny jest wydawana przy ul. Piotrkowskiej 110 na trzy 

lata. W tym roku złożono 1285 wniosków i tyle kart zostało wydanych. Zadanie to zostało 

przejęte z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w październiku 2019 r. i w tym czasie 

zostało wydanych około 3000. Wydajemy również Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Od 2013 

r. zadanie jest realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Bazy danych nie ma, 

ale z mojej wiedzy wynika, że w czerwcu 2021 r. funkcjonowało w Łodzi ok. 14 600 Kart Dużej 

Rodziny. Kwota ulg w instytucjach miejskich wyniosła za okres od 1.06.2020 do 31.05.2021 

737 156 zł. Rok wcześniej była to kwota 2 378 485 zł, w 2018 r. – 2 189 874 zł. 

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono żadnych spraw.  

Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 26 stycznia br.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował  za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

   Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 

 

 


