
OBJAŚNIENIA 
 
 CZĘŚĆ I – Program „Opieka 75+” na rok 2020 – ZMIANY  

1. Rozszerzenie form realizacji usług opiekuńczych o zlecanie wykonania usług 
opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz umożliwienie gminom zakupu 
usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego. 
 
2. Zakres przedmiotowy: 

 

•  
dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu
i będą one kontynuowane w roku 2020, 

 
•  

dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one świadczone, 
 

•  
dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

 

 
3. Dodanie w treści programu zapisu rekomendującego nie pobieranie odpłatności za 
usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w 
wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 
października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej.” 

 
 CZĘŚĆ II – INFORMACJE OGÓLNE  

1. Gminy mogą składać zapotrzebowanie na środki finansowe licząc od dnia 1 stycznia 2020 r. 
2. W przypadku osób, które kończą 75 lat, zapotrzebowanie na środki w ramach programu należy liczyć od dnia ukończenia przez nie 75 lat. Na przykład, jeżeli osoba

ukończyła 75 lat w dniu 15 marca 2020 r., zapotrzebowanie na środki może być liczone od dnia 15 marca 2020 r. 
3. Liczbę godzin usług należy podać z dokładnością do pół godziny (0,5), zaokrąglając w górę. 
4. Kwoty należy wpisywać w zaokrągleniu do pełnych złotych. 
5. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. dotyczy mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały. 
6. Gminy, które chcą korygować lub wycofać swoje zapotrzebowania z programu "Opieka 75+"- edycja 2020, mogą zrobić to jedynie w osobnym trybie, zgłaszając

zmianę lub deklarację rezygnacji z uczestniczenia w tym programie do właściwego wojewody. 

Zgodnie z zapisami programu, gminy składają zapotrzebowanie finansowe do właściwych Wojewodów. Następnie Wojewodowie niezwłocznie po zebraniu oraz
zweryfikowaniu zapotrzebowań finansowych przesłanych przez poszczególne gminy odrębnym pismem, składają zapotrzebowanie zbiorcze z województwa do Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Jednocześnie informujemy także, że zgodnie z wytycznymi wynikającymi z programu "Opieka 75+" edycja 2020 w lutym br. w Centralnej Aplikacji Statystycznej zostanie
opublikowane zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu „Opieka 75+” na dofinansowanie w roku 2020 zadania własnego gminy, tj. organizowania i
świadczenia usług opiekuńczych (znak: DPS-IV-201-KSz/2020), w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (znak: DPS-IV-202-Ksz/2020) z terminem wykonania dla
Wojewodów do 28 lutego 2020 r. 
 
Gminy zobowiązane są do wypełnienia tabel dotyczących przedmiotowego zapotrzebowania i przesłania ich w systemie CAS do właściwych Wojewodów w terminie 
do 19 lutego 2020 r. 
 
 
 TERMINY 
28 lutego 2020 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez Wydziały Polityki Społecznej (WPS) do MRPiPS. 
 
19 lutego 2020 r. - termin przesłania zapotrzebowania przez Gminy do WPS. 
 
 
 
 
 


