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I. Dane identyfikacyjne 
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach1  

ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice 

 

Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski2 od 9 grudnia 2015 r. 

 

 

1. Wsparcie asystenta rodziny. 
2. Tworzenie warunków pobytowych i mieszkaniowych. 
3. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, członków 

rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną oraz aktywizowanie osób 
bezrobotnych celem wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych w  realizacji 
codziennych obowiązków domowych. 

4. Monitoring realizacji Programu „Za życiem”. 
 

 

Lata 2017-2020 (I półrocze) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym 
okresem, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli lub są niezbędne dla 
celów porównawczych.  
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKA/310/2020 z 17 listopada 2020 r. oraz LKA/20/2021 z 22 stycznia 2021 r. 

 Tomasz Raszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LKA/322/2020  z 27 listopada 2020 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej „Urząd”. 

2 Dalej „Wojewoda”. 

3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK” 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
 

Wojewoda w okresie objętym kontrolą prawidłowo realizował kompleksowy program 
wsparcia dla rodzin "Za życiem"5 i podjął właściwe działania celem jego pełnego 
wdrożenia. 

Wojewoda niezwłocznie przekazywał samorządom województwa śląskiego 
informacje uzyskane od Ministra właściwego do spraw rodziny6 o możliwości 
uzyskania wsparcia finansowego na poszczególne działania Programu. Wojewoda 
zapewnił prawidłowe rozpoznanie potrzeb finansowych samorządów województwa 
śląskiego, którego zbiorcze wyniki były przekazywane Ministrowi. Po otrzymaniu 
informacji o  podziale środków, Wojewoda niezwłocznie występował do Ministra 
Finansów o zwiększenie budżetu, zawierał umowy i przekazywał środki. Kontrolował 
realizację zadania poprzez weryfikację składanych sprawozdań.  

W województwie śląskim zapewniono realizację badanych działań, tj. wsparcie 
asystenta rodziny, funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
w  ramach Resortowego programu Maluch+, podjęto działania w celu  rozwoju sieci 
domów dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w celu tworzenia mieszkań 
chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.   

W ramach realizacji Programu rządowego Asystent rodziny, w latach 2017 – 2019 
wzrosła liczba zatrudnionych osób na tym stanowisku z 354 do 371 osób.  

Ze środków Programu Maluch+ zakwalifikowano do wsparcia wszystkie prawidłowo 
zgłoszone oferty dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad 
dzieckiem do lat trzech, uwzględniające potrzeby dzieci z grupy docelowej. 
Wojewoda należycie weryfikował potrzeby zgłaszane przez samorządy w zakresie 
rozwoju sieci domów dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. W okresie 
objętym kontrolą w województwie utworzono dwa dodatkowe domy dla matek 
z małymi dziećmi i kobiet w ciąży z łączną liczbą 35 miejsc oraz dofinansowano 
zakup wyposażenia do trzeciego, już istniejącego domu, w którym zapewniono  
40 miejsc. Osiągnięto tym samym założoną w Programie minimalną liczbę dwóch 
domów w województwie. Z utworzonych lub dofinansowanych w  ramach Programu 
miejsc dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży skorzystało w okresie objętym 
kontrolą 368 osób.  

W ramach Programu „Za życiem” w latach 2017 – 2019 utworzono 97 miejsc dla 
osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Utworzonych 
zostało dziewięć mieszkań chronionych, przy czym na koniec 2019 r. z 40 miejsc 
w  mieszkaniach było wykorzystanych 16.  

Wojewoda dysponował danymi dotyczącymi realizowanych przez powiatowe urzędy 
pracy7 działań w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  
ich opiekunów, członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną  
oraz aktywizowania osób bezrobotnych celem wsparcia opiekunów osób 
niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych. Poszczególne 
działania Programu w ww. zakresie wdrożono w województwie jedynie w niewielkim 
zakresie – wsparcia udzielono tylko w ramach działania 3.4. (pomoc w domu 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
5 Przyjęty uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250), dalej: Program  
„Za życiem”.  

6 W okresie 2017 – 2019 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, od 2019 r. - Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej, dalej „Minister właściwy do spraw rodziny”.  

7 Dalej „PUP”. 
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w  ramach prac społecznie użytecznych) oraz działania 3.5. (wsparcie na podjęcie 
działalności gospodarczej) obejmując nim łącznie 65 rodzin w ośmiu spośród 31 
PUP na terenie województwa.  Natomiast żaden PUP nie wdrożył i nie realizował 
działań 6.2. i 6.4. Programu8, czego głównymi przyczynami– zdiagnozowanymi 
przez Wojewodę – były: brak zainteresowania ze strony uprawnionych (osób, gmin, 
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce), brak osób spełniających kryteria 
docelowej grupy beneficjentów Programu w ewidencji osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy, trudności z  rekrutacją osób niepełnosprawnych. 

Wojewoda zbierał informacje o realizacji Programu „Za życiem” i przedstawiał je 
corocznie w sprawozdaniach z jego realizacji, jednakże nie przedstawiał w nich 
informacji o sposobie realizacji wszystkich 31 działań ujętych w tym Programie i nie 
dokonywał bieżącej oceny instrumentów, co skutkowało  niezapewnieniem 
kompleksowego  monitoringu nad realizacją Programu „Za życiem”. 

W sprawozdaniach tych, ani w odrębnych dokumentach, nie dokonywał jednak 
oceny poszczególnych instrumentów, a zadanie to jest jednym z elementów 
realizowanego przez wojewodę monitoringu Programu „Za życiem”.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały także na:  

 przedstawieniu Radzie Ministrów sprawdzania z realizacji ustawy z dnia 
4  listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”9 za rok 
2018 r. z  ośmiodniowym opóźnieniem w stosunku do terminu, o którym mowa 
w art. 13 ust. 2 ww. ustawy,  

 nieprzekazywaniu Ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacji 
dotyczących rodzaju i liczby orzeczeń lub zaświadczeń dzieci 
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, które korzystały  
z miejsc opieki dofinansowanych z tego Programu Maluch+,  

 nieprzeprowadzaniu kompleksowej kontroli co najmniej raz na trzy lata 
w  środowiskowych domach samopomocy, 

 niepełnym monitoringu Programu „Za życiem”, ponieważ nie gromadzono i nie 
przekazywano kompletnych danych dotyczących wszystkich działań ujętych 
w tym Programie.  

NIK zwraca także uwagę na długotrwałe procedury zawierania umów z gminami na 
realizację zadań w zakresie rozwijania sieci środowiskowych domów samopomocy 
i  tworzenia mieszkań chronionych, w szczególności na długotrwałe procedury 
uzgadniania wydatków z dysponentem środków oraz opiniowania umów pod 
względem prawnym i finansowym, co miało wpływ na skrócenie faktycznego czasu 
na realizację zadań i wykorzystanie dotacji przez jst, oraz na konieczność 
zapewnienia terminowego przedkładania Radzie Ministrów informacji z realizacji 
ustawy o  wsparciu. 

 

                                                      
8 Mających na celu odpowiednio: wspieranie spółdzielczości socjalnej na rzecz opiekunów osób 
z  niepełnosprawnością oraz ich rodzin poprzez udzielanie dotacji na utworzenie, przystąpienie i  zatrudnienie  
w spółdzielni socjalnej oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

9 Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, zwanej dalej „ustawą o wsparciu”.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Wsparcie asystenta rodziny 

1.1. W okresie objętym kontrolą, w ramach programu „Za życiem”, Wojewoda 
realizował następujące działania: 

 Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w roku 
2018 i 2019),  

 Dofinansowanie zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w  wieku do lat 3 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub 
wymagających szczególnej opieki (lata 2017 – 2020 I półrocze), 

 Przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł. (lata 2017 – 
2020 I półrocze), 

 Rozwój sieci ŚDS, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już 
funkcjonujących i rozszerzenie typów ŚDS dla osób ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami oraz ze spektrum autyzmu (lata 2017 – 2020 
I  półrocze), 

 Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób 
niepełnosprawnych (lata 2017 – 2020 I półrocze), 

 Wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny (lata 2017 – 
2020 I półrocze). 

 (akta kontroli str. 5 – 6 i 473 – 480)  

 
1.2. W ramach ogłoszonego przez Ministra właściwego do spraw rodziny  
Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 
2018 i 201911  gminy z województwa śląskiego złożyły zapotrzebowanie na środki 
w wysokości łącznej 18 101,0 tys. zł, tj. odpowiednio: 6 122,6 tys. zł, 6 140,7 tys. zł 
oraz 5 837,9 tys. zł. W  2020 r. w  ramach Programu asystent rodziny na rok 2020 
gminy złożyły zapotrzebowanie na kwotę 482,6 tys. zł. W wyniku rozstrzygnięcia 
ww. programów Minister właściwy do spraw rodziny, przyznał w latach 2017 – 2020 
łącznie 16 548,8 tys. zł, przy czym w 2017 r. i 2020 r. dofinansowanie było zgodne 
ze złożonym zapotrzebowaniem, natomiast w 2018 r. przyznana kwota wyniosła 
5 089,4 tys. zł, stanowiąc  82,9 % wnioskowanych środków, a w 2019 r. przyznano 
dofinasowanie w wysokości 4 754,2 tys. zł, co stanowiło 81,4 % wnioskowanej 
kwoty. Ze 167 gmin województwa śląskiego, w 2017 r. udział w programie wzięło 
147 gmin (88,0%), w  2018 r. 150 gmin (89,8%), w 2019 r. 148 gmin (88,6%) 
i w 2020 r. – 146 gmin (82,4%). Środki własne gmin biorących udział w programie 
w latach 2017 – 2019 wyniosły odpowiednio 4 060,4 tys. zł, 4 911,5 tys. zł,  
6 292,2 tys. zł12, a wysokość zaangażowanych środków finansowych na realizację 
działania wyniosła odpowiednio: 9 684,6 tys. zł, 9 966,1 tys.  zł i 6 292,2 tys. zł. 
Wydatkowane środki budżetowe na realizację Programu w latach 2017 – 2019  
wyniosły odpowiednio: 5 624,2 tys. zł (91,9% przyznanych środków), 5 054,6 tys. zł 
(99,3%) i  4 706,2 tys. zł (98,9%). Przyczyny niewykorzystania środków wynikały  

                                                      
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 

11 W latach 2017 – 2019 realizowany był „Rozstrzygnięcie Programu Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej, a w 2020 r. - Programu Asystent rodziny, w dalszym ciągu zwany 

„Program asystent rodziny”.  
12 Program asystent rodziny na rok 2020 był w trackie realizacji.  
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ze zmian jakie następowały w gminach, tj. rotacja pracowników powodowała zmianę 
liczby zatrudnionych asystentów oraz liczby etatów, ponadto zmieniano czas pracy 
lub wysokość wynagrodzenia asystentów rodzin, a jedna z  gmin13 w 2017 r. nie 
skorzystała z możliwości dofinansowania zatrudnionego przez siebie asystenta 
i  zwróciła całość otrzymanego dofinansowania tj. 18 tys. zł (0,3% przyznanego 
ogółem gminom dofinansowania). 

(akta kontroli str. 9 – 12 i 473 – 480)   

1.3. W województwie śląskim, na terenie którego jest 167 gmin, było zatrudnionych 
408 asystentów rodziny w 2017 r., 418 – w 2018 r., 423 – w 2019 r. i 408 – 
w I półroczu 2020 r. W tym w ramach realizacji Programu rządowego Asystent 
rodziny, w latach 2017 – 201914  zatrudnione były odpowiednio 354 osoby (300 – 
w  przeliczeniu na pełne etaty), 372 (315 etatów) oraz 371 osób (320 etatów). 
W  ramach realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (finansowanych 
przez gminę) zatrudnionych było w tych latach odpowiednio 54, 46 i 52 asystentów. 
Asystenci rodziny byli zatrudnieni w  większości na podstawie umowy o pracę –  
341 w 2017 r., 344 w 2018 r., 367 w  2019 r. i 358 – w I półroczu 2020 r. Pozostali 
asystenci rodziny byli zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
odpowiednio: 67, 74, 56 i 50 osób.  

Na terenie województwa śląskiego gmin, w których nie zatrudniano żadnego 
asystenta było 11 w 2017 r., 6 w 2018 r. , 8 w 2019 r. i 11 w I półroczu 2020 r.  
Gmin, w których zatrudniano jednego asystenta rodziny w badanych latach było 
odpowiednio – 90, 94, 95 i 99.  

(akta kontroli str. 18 – 37)  

1.4.  Pod opieką jednego asystenta rodziny w latach 2016-2019 (na koniec każdego 
roku) oraz w I półroczu 2020 r. znajdowało się średnio ponad 9 rodzin15.  

(akta kontroli str. 37)  

1.5. Wojewoda niezwłocznie i prawidłowo wywiązał się z obowiązków wynikających 
z Programu asystent rodziny.  
Minister właściwy do spraw rodziny na stronie internetowej ogłosił Program asystent 
rodziny na 2017 r. - 20 kwietnia 2017 r., na 2018 r. – 13 lipca 2018 r. i na 2019 r. – 
17 lipca 2019 r. W każdym roku po opublikowaniu przez Ministra Programu asystent 
rodziny Urząd zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje o  Programie 
wraz z odesłaniami do stron internetowych Ministra właściwego do spraw rodziny, 
z  plikami dokumentów do pobrania oraz danymi kontaktowymi pracowników 
odpowiedzialnymi za realizację Programu w danym roku. Po ogłoszeniu Programu, 
Urząd przesyłał do samorządów pismo informujące o Programie wraz z  wytycznymi 
dotyczącymi składania przez jednostki zapotrzebowania na środki, w  2017 r. pismo 
wysłano e-mailem, niezwłocznie po ukazaniu się informacji na stronie internetowej 
Ministra właściwego do spraw rodziny, a w następnych latach  za pośrednictwem 
platformy e-puap 16 lipca 2018 r. i 18 lipca 2019 r.  

Otrzymane wypełnione druki zapotrzebowania w wersji papierowej oraz 
elektronicznej były sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, 
a w przypadku błędów zwracano się o nadesłanie korekty. 17  kwietnia 2018 r. 
zorganizowano spotkanie z przedstawicielami samorządów realizującymi Program 
asystent rodziny, w celu przedstawienia zasad realizacji programu, finansowania 
i  rozliczania oraz omówienia najczęściej popełnianych błędów przy jego realizacji. 

                                                      
13 Gmina Radziechowy - Wieprz.  
14 Urząd nie posiadł danych za I półrocze 2020 r. – program był w trakcie realizacji  

15 W szczególności: w 2016 r. – 9,49 rodzin, 2017 r. – 9,53 rodzin, 2018 r. – 9,05 rodzin, 2019 r. – 9,15 rodzin  
i I półrocze 2020 r. – 8,89 rodzin. .  
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Zbiorcze zestawienia zgłoszonego zapotrzebowania na dofinansowanie zostały 
przekazane do Ministra właściwego do spraw rodziny w  wymaganym terminie16, 
tj. odpowiednio 15 maja 2017 r., 27 lipca 2018 r. (korekta 31 lipca 2018 r. ) i 31 lipca 
2018 r.  

Po opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw rodziny rozstrzygnięcia 
Programu asystent rodziny - informacji o podziale środków dla poszczególnych gmin 
i powiatów, Urząd również opublikował na swojej stronie internetowej te informacje 
oraz przekazał samorządom (za pośrednictwem platformy e-puap) do pięciu dni od 
dnia opublikowania rozstrzygnięcia, wytyczne dotyczące składania oświadczeń 
o  przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji i środków Funduszu Pracy. Urząd otrzymał 
w  wymaganych terminach17, oświadczenia samorządów o przyjęciu lub nie 
przyjęciu dotacji, bądź dotacji i  środków z Funduszu Pracy. Umowy w sprawie 
realizacji Programu były przesyłane do samorządów odpowiednio w dniach 19 – 20 
października 2017 r., 9 listopada 2018 r. oraz  8 listopada 2019 r., a podpisane 
umowy wpływały sukcesywnie do Urzędu w okresie do 23 listopada 2017 r.,  
do 14  grudnia 2018 r. i  do 10 grudnia 2019 r.  

Urząd wystąpił do Ministra właściwego do spraw rodziny o środki na realizację 
Programu i zostały one niezwłocznie przekazane samorządom po otrzymaniu 
podpisanych umów.   

Po otrzymaniu jednostkowych sprawozdań z samorządów, Urząd sporządził 
zbiorcze sprawozdanie wojewódzkie i przesłał je do Ministra właściwego do spraw 
rodziny odpowiednio: 3 kwietnia 2018 r., 11 marca 2019 r. i 12 marca 2020 r. 

Na przykładzie dokumentacji trzech gmin, zatrudniających największą liczbę 
asystentów stwierdzono, że wojewoda informował o możliwości ubiegania się 
o  środki z Programu asystent rodziny, w wymaganym terminie wystąpił i otrzymał 
od nich zapotrzebowanie na środki, uzyskał od nich  oświadczenia o przyjęciu lub 
nieprzyjęciu dotacji i środków Funduszu Pracy, wystąpił z wnioskiem o środki na 
realizację programu, a po zawarciu umowy przekazywał środki gminom, w terminie 
od 4 do 11 dni od dnia podpisania umowy.  

 (akta kontroli str. 41 – 70)  

1.6. W okresie objętym kontrolą, Wojewoda nie zawarł z gminami żadnej odrębnej 
umowy na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o  wsparciu. 
Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu18 umowy  
z samorządami na  realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej w podstawie prawnej miały ujęty art. 9 ustawy o  wsparciu i jego 
zdaniem, Wojewoda zawierając umowę na realizację Programu, zawarł również 
umowę na koordynację usług, o której mowa w art. 9 ustawy o  wsparciu. 

(akta kontroli str. 37 i 71) 

Wyjaśniając przyczyny niezawierania odrębnych umów na realizację koordynacji 
wsparcia, Wojewoda podał, że w okresie objętym kontrolą Minister właściwy do 
spraw rodziny nie ogłaszał Programów dotyczących wyłącznie koordynacji 
poradnictwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu i nie informował 
o  innych możliwościach ubiegania się o środki. Podał dalej, że zadanie to było 
realizowane w Programie asystent rodziny, a koordynacja poradnictwa jest 
nieodłącznym elementem pracy asystenta rodziny, a tym samym i Programu, „więc 

                                                      
16 W 2017 r. w ciągu 28 od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa, 
w  2018 r. i 2019 r.  – w ciągu 14 dni.   
17 Tj. odpowiednio do 12 wrzenia 2017 r., 27 sierpnia 2018 r. i 5 września 2019 r. 

18 Zwany dalej „Wydziałem PS”.  
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wyodrębnianie jej w osobnym programie, czy jakiejś dodatkowej formie 
dofinansowania byłoby pozbawione sensu”. 

(akta kontroli str. 72 – 75)  

1.7. Wojewoda Śląski nie dysponował danymi dotyczącymi liczby rodzin, które 
złożyły wniosek o koordynację wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 619 ustawy 
o  wsparciu.  

Wyjaśniając przyczyny niegromadzenia ww. danych, Dyrektor Wydziału PS podał, 
że Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej był realizowany 
zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw rodziny, a w sprawozdaniach 
ustalonych dla tego programu nie ujęto danych dotyczących osób  ubiegających się 
o koordynację wsparcia. Podał także, że zakres realizacji Programu nie przewidywał 
posiadania danych dotyczących liczby rodzin, które złożyły wniosek o podjęcie 
koordynacji wsparcia. Powołał się na pisma z ministerstwa, w których podano m.in., 
że „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje 
działania asystenta określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej łącznie z działaniami wynikającymi z ustawy” 
o  wsparciu20. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału PS „na mocy ustawy o wsparciu,  
do kręgu odbiorców usług asystenta rodziny włączone zostały także kobiety w ciąży 
oraz rodziny z  dzieckiem posiadające zaświadczenie o zdiagnozowanym ciężkim 
nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej jego życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Nie 
wydaje się zasadne oddzielanie usług na mocy ustawy o wsparciu od innych zadań 
asystenta rodziny”.  
Odnosząc się w wyjaśnieniach do zadania wojewody, określonego w Programie  
"Za życiem", dotyczącego monitorowania programu, polegającego m.in. na:   

- zbieraniu informacji o realizacji Programu oraz dokonywaniu bieżącej oceny 
instrumentów; 

- przekazywaniu zbiorczych, kompleksowych informacji o Programie, jak i sytuacji 
w  obszarach objętych celami Programu do koordynatora,  

Dyrektor Wydziału PS podał, że pozyskany zakres danych w trakcie realizacji 
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej należy uznać 
za wywiązanie się przez Wojewodę z realizacji zadania monitoringu w sposób 
ustalony przez Ministra właściwego do spraw rodziny. 

(akta kontroli str. 76 – 80) 
 

1.8. Wojewoda Śląski nie organizował szkoleń dla asystentów rodziny 
przygotowujących ich do pełnienia funkcji koordynatora zadań wynikających 
z  ustawy o wsparciu oraz Programu „Za życiem”.  

W 2017 r. odbyły się zorganizowane przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej 
w  Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach dwa spotkania informacyjne w formie 
konferencji: 

-15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa 
śląskiego na temat: „Wybrane aspekty realizacji ustawy wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na tle kraju.” Na spotkaniu 
omówiono m.in. ”Realizację zadań asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej w województwie śląskim, w kontekście danych na tle kraju”. Organizując 

                                                      
19 Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek złożony do właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum 
usług społecznych. 

20 Pismo nr DSR.I.831.102.2017.AKU z 5 grudnia 2017 r.  
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te spotkania Wydział powiadamiał powiatowe centra pomocy społecznej 
o  spotkaniu, w którym z każdej jednostki mogło wziąć udział kilku pracowników. Nie 
zbierano danych dotyczących liczby osób obecnych na spotkaniu; 

- 21 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla asystentów rodziny 
i  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego nt.: 
Wsparcie rodzin „Za życiem” w całości poświęcone realizacji ustawy o wsparciu. 
Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowano do 167 gmin i 36 powiatów.  
Udział w spotkaniu zgłosiło 186 asystentów, 36 koordynatorów i 11 kierowników  
lub dyrektorów ośrodków pomocy społecznej21. Na liście obecności swój udział 
potwierdziło 153 uczestników. 

(akta kontroli str. 37 – 38  i 88 – 107)  

1.9. Sprawozdania z realizacji Programu Asystent rodziny przekazane przez 
samorządy były w Urzędzie analizowane i sprawdzane pod kątem ich kompletności, 
prawidłowości, zgodności z zapisami umowy i podpisania przez osoby uprawnione 
do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku 
stwierdzonych błędów zwracano się telefonicznie bądź mailowo do jednostek 
o  nadesłanie korekty. Ze sprawozdań jednostkowych zostało sporządzone zbiorcze 
sprawozdanie wojewódzkie.  

W wyniku badania prawidłowości i rzetelności wykazywania w sprawozdaniu 
wojewódzkim danych o realizacji Programu Asystent uzyskanych z samorządów22 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 47 – 49 i 108 – 109)  

1.10. W latach 2017- 2020 z upoważnienia wojewody, przeprowadzono łącznie  
10 kontroli w OPS z terenu województwa śląskiego, w tym sześć kontroli z zakresu 
sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, podczas których kontrolowano m.in. również zagadnienia 
dotyczące Programu oraz 4 kontrole, których zakres obejmował tylko realizację 
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmujący 
ustawę o wsparciu. Działalność kontrolowanych ośrodków została oceniona 
pozytywnie, a stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości nie dotyczyły realizacji 
Programu.  

(akta kontroli str. 38 – 40, 48 – 49 i 110 – 113)  

1.11. Odnosząc się do trudności jakie napotykano podczas realizacji Programu 
asystent rodziny, Wojewoda wskazał, że Program był ogłaszany zazwyczaj 
w  okresie wakacyjnym, a tym samym urlopowym. Sprawiało to utrudnienia 
w  komunikacji z  pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, wydłużało 
proces przygotowania i procedowania umów. 

(akta kontroli str. 5 – 6)  

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.  

 

                                                      
21 Zwanych dalej także „OPS”. 

22 Analizie poddano dane przekazane przez 5% gmin z terenu województwa śląskiego, tj. 9 gmin, 

które wykazały największą liczbę rodzin objętych opieką asystenta. Badaniem objęto dane wykazane 
w sprawozdaniach za lata 2017-2019, w kolumnach zawierające dane o korzystających z pomocy 
asystenta rodziny, w szczególności dane dotyczące liczby rodzin objętych opieką asystenta, liczby 
dzieci w tych rodzinach,  liczby rodzin, którym  udzielono porad dla kobiet i rodzin w ramach 
programu "Za życiem", w tym liczba rodzin z kobietą, która jest w zagrożonej ciąży.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

10 

 

2. Tworzenie warunków pobytowych i mieszkaniowych 

2.1. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w ramach Programu Maluch+ (działanie 2.5.) 

2.1.1. W okresie objętym kontrolą w województwie śląskim realizowany był program 
Maluch+, którego celem było zwiększenie dostępności terytorialnej i  finansowej 
miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla dzieci. 
W związku z uchwaleniem w 2016 r. programu „Za życiem” Minister właściwy do 
spraw rodziny ogłosił (obok „zwykłego”, corocznie ogłaszanego programu Maluch) 
program Maluch+ 2017 - edycja specjalna „Za życiem”, natomiast w 2018 r. i 2019 r. 
w ramach programu Maluch+ rozszerzono grupę docelową o dzieci 
niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki23. 

Wojewoda nie przekazywał Ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacji 
dotyczących rodzaju i liczby orzeczeń lub zaświadczeń dzieci niepełnosprawnych 
lub wymagających szczególnej opieki, które korzystały z miejsc opieki 
dofinansowanych z tego Programu, co opisano w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 149) 

2.1.2. Wojewoda współpracował z Ministrem właściwym do spraw rodziny podczas 
opracowywania Programu Maluch+ na dany rok (w tym jego części dla dzieci 
z grupy docelowej) poprzez coroczne przekazywanie – w wyznaczonym terminie - 
listy uwag do proponowanych zapisów sporządzonej wg wzoru (formularza) 
określonego przez Ministra. Wojewoda nie otrzymał od Ministra właściwego do 
spraw rodziny informacji, które ze zgłoszonych uwag do projektu programu zostały 
uwzględnione. 

Ponadto w trakcie realizacji edycji 2018 Programu Wojewoda skierował do Ministra 
właściwego do spraw rodziny prośbę24 o zajęcie stanowiska w kwestii rozliczania 
projektów w przypadku niepełnego wykorzystania miejsc przez dzieci 
niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki. Proponowana zmiana 
dotyczyła uznania dotacji do zwrotu jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości, 
a nie jako dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i  została 
uwzględniona przy tworzeniu kolejnych edycji Programu. 

(akta kontroli str. 149-150) 

2.1.3. Wojewoda zakwalifikował do wsparcia ze środków Programu wszystkie oferty 
zgłoszone w odpowiedzi na konkurs dla danej edycji (przeznaczone dla dzieci 
z  grupy docelowej), z tym że w 2019 r. trzech beneficjentów, którzy złożyli ofertę, 
zostało wykluczonych z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania 
dofinansowania (zgodnie z pkt 7.1.3. Programu Maluch+), ponieważ w stosunku do 
nich została wydana ostateczna decyzja w sprawie zwrotu środków dotacji 
otrzymanych w poprzednich edycjach Programu, a nie dokonali oni we wskazanym 
terminie zwrotu należności wraz z odsetkami. 

                                                      
23 Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub 4. roku życia, w przypadku gdy 
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub 
wymagające szczególnej opieki.  Dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki to w szczególności 
dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu lub zostały 
zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty 
zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką jako dzieci wymagające szczególnej opieki (pkt 3.2 
programu).  
24 Pismo z 3 lipca 2018 r. znak: RWIIB.805.3.700.2018. 

OBSZAR 
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Wartość zawartych i zrealizowanych umów w ramach Programu Maluch+  
w kolejnych latach przedstawiała się następująco: 

 w 2017 r. w module 225 realizowano trzy projekty na łączną kwotę (wg ofert) 
328,0 tys. zł (wartość trzech zawartych i zrealizowanych umów wyniosła  
214,7 tys. zł), a w module 326 dwa projekty na łączną kwotę 132,0 tys. zł  
(wg ofert oraz zawartych i zrealizowanych umów), 

 w 2018 r. w module 227 realizowano trzy projekty na łączną kwotę 144,0 tys. zł 
(wg ofert oraz zawartych i zrealizowanych umów), a w module 428 dziesięć 
projektów na łączną kwotę (wg ofert) 240,0 tys. zł (wartość dziesięciu 
zawartych umów 232,5 tys. zł, a  zrealizowanych 159,7 tys. zł), 

 w 2019 r. w module 2 realizowano sześć projektów na łączną kwotę  
168,0 tys. zł (wg ofert i sześciu zawartych umów), a wartość zrealizowanych 
umów wyniosła 163,5 tys. zł, w module 4 zrealizowano 13 projektów na łączną 
kwotę 256,5 tys. zł (wg ofert i  zawartych umów), wartość zrealizowanych 
i rozliczonych umów29 wyniosła 173,0 tys. zł, 

 w 2020 r. w module 2 realizowano dziewięć projektów na łączną kwotę  
267,0 tys. zł, (wg ofert i zawartych umów), a w module 4 realizowano (wg ofert 
i zawartych umów) 31 projektów na łączną kwotę 508,0 tys. zł. 

Łączna wartość przekazanego na ww. cel wsparcia w ramach dotacji z budżetu 
państwa wyniosła w okresie objętym kontrolą 1 793,9 tys. zł, z tego: 346,6 tys. zł 
w 2017 r., 243,2 tys. zł w 2018 r., 420,0 tys. zł w 2019 r. i 784,0 tys. zł w I połowie 
2020 r. Łącznie umowy te dotyczyły dofinansowania (zapewnienia funkcjonowania) 
281 miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (z tego: 22 w 2017 r., 51 w 2018 r., 
70 w 2019 r. i 138 w 2020 r.) oraz dostosowania istniejących 23 miejsc 
w  instytucjach opieki do potrzeb dzieci z grupy docelowej (w 2017 r.). 

(akta kontroli str. 150, 160-167, 473-480) 

2.1.4. Na podstawie wybranej próby trzech umów30 o najwyższej wartości zadań 
zrealizowanych w ramach Programu Maluch+ (dotyczących zaspokajania potrzeb 
dzieci z grupy docelowej) zawartych w badanych latach na łączną kwotę  
346,7 tys. zł stwierdzono, że Wojewoda zapewnił bezzwłoczność realizacji 
obowiązków nałożonych Programem Maluch+, w szczególności dotyczących: 
kwalifikacji ofert, zawarcia umowy z beneficjentem Programu oraz przekazania mu 
środków, rozliczenia dofinansowania, w tym sprawdzenia sprawozdań z realizacji 
projektu pod względem formalnym i merytorycznym (m.in. czy wydatki zostały 
poniesione zgodnie z umową i czy były kwalifikowalne, czy zrealizowany zakres 
rzeczowy projektu był zgodny z programem oraz czy kwota poniesionych wydatków 
była zgodna ze wskazaną w umowie). 

(akta kontroli str. 170-171) 

2.1.5. Wojewoda zapewnił monitoring ciągłości realizacji zadań finansowanych 
z  Programu Maluch+ poprzez weryfikację okresu funkcjonowania miejsc 
utworzonych w ramach Programu, czyli zachowania tzw. minimalnego okresu 

                                                      
25 Projekty dotyczące dostosowania istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci z grupy 
docelowej. 

26 Projekty dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej. 

27 Projekty dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych 
przez gminy z udziałem wcześniejszych edycji programu „MALUCH” (od 2018 r.) 

28 Projekty dla pomiotów prywatnych dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3. 
29 W trzech przypadkach – beneficjenci zostali wezwani pismem do złożenia korekty rozliczenia i do dnia 
zakończenia niniejszej kontroli nie złożyli tej korekty. 

30 Umowy nr: 672/2017/ES/M2/GM, 675/2017/ES/M3/GM, 732/2018/M2 (w części dot. grupy docelowej). 
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trwałości. Beneficjenci programu raz w roku składali sprawozdania z zachowania 
trwałości projektu przez okres wskazany w Programie przyjętym dla danej edycji. 
Stwierdzono, że wszyscy beneficjenci Programu - edycji z 2017 r. złożyli 
sprawozdania z dochowania minimalnego okresu trwałości, za 2018 i 2019 r.31, 
natomiast beneficjenci kolejnych edycji Programu (lata 2018, 2019 oraz 2020) nie 
mieli obowiązku składania sprawozdania z dochowania minimalnego okresu 
trwałości32.  

W okresie objętym kontrolą pracownicy Oddziału ds. Realizacji, Kontroli Projektów 
oraz Płatności w Wydziale Rozwoju przeprowadzili jedną kontrolę (w  październiku 
2019 r.) u beneficjenta projektu dofinansowanego w ramach programu Maluch+ 
dotyczącą miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej 
opieki. Stwierdzono, że beneficjent utrzymywał podmiotową, rzeczową oraz 
finansową trwałość projektu. Ustalono też, że beneficjent przekazał sprawozdanie 
z  trwałości projektu z  naruszeniem terminu wskazanego w umowie 
o  dofinansowanie, w związku z czym wydano ocenę ogólną pozytywną, pomimo 
stwierdzonych nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 158-159, 172) 

2.1.6. Wojewoda terminowo przekazywał do Ministra właściwego do spraw rodziny 
rzetelnie sporządzone sprawozdania wojewódzkie z realizacji Programu za lata 
2017, 2018 i 2019. 

 (akta kontroli str. 114-143, 173) 

2.2.  Rozwijanie sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi 
i  kobiet w ciąży (działanie 1.4.)  

2.2.1. Przed rozpoczęciem obowiązywania Programu „Za życiem”, w systemie 
pomocy społecznej funkcjonował w województwie (od 2006 r.) jeden dom dla matki 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Cieszynie z 16 miejscami (utworzony przy 
współpracy Gminy Cieszyn z lokalnym stowarzyszeniem, bez wsparcia z budżetu 
państwa). W 2017 r. powstał kolejny taki dom w Częstochowie z 40 miejscami 
(również bez wsparcia w ramach Programu). 

W okresie objętym kontrolą Wojewoda, każdorazowo po otrzymaniu od Ministra 
właściwego do spraw rodziny informacji o możliwości pozyskania przez samorządy 
powiatowe środków z  rezerwy celowej w  zakresie rozwoju sieci domów dla matek 
z  małymi dziećmi i kobiet w  ciąży, niezwłocznie rozeznawał potrzeby finansowe 
tych samorządów i informował je o  możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na ten 
cel. Zakładano dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 50% kosztów 
(przy wkładzie własnym samorządu w wysokości 50%33). Zgłaszane przez 
samorządy potrzeby były weryfikowane przez Wojewodę i przekazywane zbiorczo 
do ministra właściwego do spraw rodziny. 

(akta kontroli str. 174-175) 

2.2.2. W ww. okresie łącznie 12 powiatów zgłosiło zapotrzebowanie w ww. zakresie, 
z tego dwa w 2017 r., pięć w 2018 r., trzy w 2019 r. i dwa w  2020 r. W pięciu 
przypadkach minister właściwy do spraw rodziny nie przyznał środków na realizację 

                                                      
31 Również  jeden z trzech beneficjentów objętych ww. próbą (projektów o największej wartości) składał takie 
sprawozdania, pozostali dwaj nie mieli takiego obowiązku. 

32 Projekty dotyczące wsparcia dzieci niepełnosprawnych oraz szczególnej troski były realizowane tylko 
w zakresie wsparcia bieżącego funkcjonowania (moduł 2 oraz moduł 4), a wymóg utrzymania minimalnego 
okresu trwałości dotyczył tylko miejsc utworzonych przy wsparciu Programu. 

33 W 2022.2.0 r. poziom dofinansowania zmienił się: dotacja 80%, wkład własny 20%. 
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zadań (bez podania przyczyn), w dwóch jednostki zgłaszające same odstąpiły od ich 
realizacji – przed podpisaniem umowy. 

(akta kontroli str. 174-175) 

2.2.3. W pięciu pozostałych przypadkach zawarto umowy z beneficjentami  
(na łączną kwotę 2 957,9 tys. zł, w tym dotacja w kwocie 1 479,0 tys. zł), z tego:  

 w 2018 r. zawarto trzy umowy z jednostkami samorządu terytorialnego34 na 
łączną kwotę 350,9 tys. zł (łączna kwota dotacji wyniosła 175,4 tys. zł), z tego: 
dwie umowy dotyczyły realizacji zadań polegających na adaptacji istniejących 
budynków (hostelu pomocy społecznej oraz schroniska dla bezdomnych kobiet) 
na dom dla matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a jedna zakupu 
wyposażenia dla już działającego takiego domu, 

 w 2019 r. zawarto dwie umowy z jednostkami samorządu terytorialnego35 na 
łączną kwotę 2 607,0 tys. zł (łączna kwota dotacji wyniosła 1 303,5 tys. zł), 
z  tego: jedna dotyczyła wykonania projektu domu (dalszy ciąg inwestycji, 
w  tym utworzenie domu zaplanowane zostało na kolejne lata), a jedna 
utworzenia nowego domu (przy czym jednostka36 była zmuszona odstąpić od 
realizacji zadania z powodu braku uzyskania pozwolenia na budowę 
i  dokonała zwrotu otrzymanej dotacji37). 

W treści podpisanych przez Wojewodę umów, na podstawie których przekazywana 
była dotacja zapisano m.in., że utworzony dom stanie się ośrodkiem wsparcia dla 
liczby osób wskazanych w umowie, że dotacja nie może być wykorzystana na inny 
cel niż wskazany w umowie, określono sposób zwrotu dotacji i jej rozliczenia, 
określono uprawnienie Wojewody i  sposób przeprowadzania kontroli realizacji 
umowy, nałożono obowiązek prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla zadania 
oraz prowadzenia rzetelnej i szczegółowej dokumentacji oraz okresu jej 
przechowywania, określono trwałość zadania przez okres minimum 5 lat oraz 
nałożono obowiązek niezbywania w tym okresie rzeczy zakupionych w związku 
z  realizacją zadania. 

W okresie objętym kontrolą w województwie śląskim – w ramach czterech 
realizowanych umów - utworzono dwa dodatkowe domy dla matek z małymi dziećmi 
i kobiet w ciąży (w Sosnowcu i Zabrzu) z łączną liczbą 35 miejsc, dofinansowano 
zakup wyposażenia do trzeciego domu, w którym zapewniono 40 miejsc oraz 
wykonano projekt kolejnego domu. Osiągnięto tym samym założony w załączniku  
nr 1 do Programu wskaźnik (nie mniej niż dwa domy w województwie38).  

Łączna wartość przekazanego na ten cel wsparcia w ramach dotacji z budżetu 
państwa wyniosła 222,9 tys. zł, z tego: 174,0 tys. zł w 2018 r. i 48,9 tys. zł w 2019 r. 

Z utworzonych lub dofinansowanych w ramach Programu miejsc skorzystało 
łącznie: w 2018 r. 126 osób, w 2019 r. 144 osoby, a w I połowie 2020 r. 98 osób. 

(akta kontroli str. 177-178, 473-480) 

 
2.2.4 Wojewoda kontrolował prawidłowość wydatkowanych środków, weryfikując 
przedłożone przez powiaty rozliczenia dotacji na druku stanowiącym załącznik  
do umowy (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji 
zadania). 

                                                      
34 Miasta: Częstochowa, Sosnowiec i Zabrze. 

35 Miasto Katowice i Powiat Cieszyński. 

36 Powiat Cieszyński. 

37 Całkowita wartość tego zadania wynosiła 2 500, tys. zł, a wartość dotacji 1 250,0 tys. zł. 

38 Zgodnie z załącznikiem nr 1. Zasoby instytucjonalne do Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  
„Za życiem” (str.73) „….w każdym województwie powinny funkcjonować nie mniej niż 2 domy dla matek”. 
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Pracownicy Wydziału Kontroli przeprowadzili jedną kontrolę dotyczącą 
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji (w 2019 r. w  Częstochowie). W jej 
wyniku oceniono jednostkę pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
i  zalecono: precyzyjne określanie zapisów dotyczących wyodrębnienia w ewidencji 
księgowej środków z  dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę w zawieranych 
umowach z  jednostkami realizującymi zadania publiczne, przestrzeganie terminów 
wynikających z zawartych umów dotyczących przekazywania  środków z  dotacji 
udzielanych przez Wojewodę, jak i środków przekazywanych przez Urząd Miasta, 
zwiększenie nadzoru nad jednostką realizującą zadanie publiczne w zakresie: 
zakupionego wyposażenia ze środków udzielonej dotacji oraz terminowości 
opłacania faktur. Zalecenia zostały zrealizowane w całości. 

(akta kontroli str. 176, 182-183) 

2.3. Rozwój sieci Środowiskowych Domów Samopomocy39 
(działanie 3.2.)  

 
2.3.1. Wojewoda nie dokonywał diagnozy liczebności grupy potencjalnych 
beneficjentów korzystających z ŚDS, natomiast corocznie dokonywał rozpoznania 
potrzeb finansowych gmin i powiatów na rozwój sieci środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania były podejmowane 
po otrzymaniu pisma Ministra właściwego w sprawach rodziny w  sprawie 
przedłożenia zapotrzebowania na środki rezerwy celowej budżetu państwa.  

Ponadto pismem40 z 13 września 2017 r. dyrektor Wydziału PS wystąpił do sześciu 
jednostek samorządu terytorialnego41, wskazując że jednostka ta nie dysponuje 
ofertą wsparcia w postaci środowiskowego domu samopomocy, informując 
o  możliwości finansowania zadania środkami z budżetu państwa oraz o wymogach 
oferty utworzenia ŚDS. Wskazał również na możliwość tworzenia nowych miejsc 
w  ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które obejmować 
będą osoby ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 
w  ramach wsparcia finansowego przewidzianego w działaniu 3.2. Programu  
"Za życiem".  

(akta kontroli str. 194, 205  – 208)  

 
2.3.2. Wojewoda, po otrzymaniu od Ministra właściwego do spraw rodziny informacji 
o możliwości wnioskowania o środki na rozwój ŚDS, niezwłocznie przekazywał  
tą informację samorządom i dokonywał rozpoznania potrzeb finansowych gmin  
i powiatów na rozwój sieci ŚDS. 

W 2017 r. informacja w tej sprawie wpłynęła do Urzędu 26 stycznia, a pisma do 
samorządów o możliwości wnioskowania o środki zostały rozesłane 31 stycznia. 
Informacja z 7 grudnia 2017 r. o możliwości wnioskowania o środki na 2018 r. 
została przekazana samorządom 11 grudnia 2017 r. Informacja z 5 grudnia 2018 r. 
o możliwości wnioskowania o środki na 2019 r. została przekazana samorządom 
17 grudnia 2018 r. Informacja z 4 grudnia 2019 r. o możliwości wnioskowania 
o  środki na 2020 r. została przekazana samorządom 17 grudnia 2019 r.  

(akta kontroli str. 194 – 196)  

                                                      
39 Dalej także „ŚDS”.  

40 nr PSI.941.53.2017  

41 Starosty Powiatu Kłobuckiego, Starosty Powiatu Rybnickiego, Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój, 
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie i Prezydenta Miasta Żory.  
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2.3.3. W 2017 r. 29 samorządów zgłosiło zapotrzebowanie na środki niezbędne do 
sfinansowania nowo tworzonych miejsc w ŚDS w  wysokości 249,0 tys. zł oraz na 
podwyższenie kwoty dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 42 w wysokości 481,6 tys. zł. W 2018 r. zgłoszone 
przez 20 samorządów zapotrzebowanie wyniosło 1 199,1 tys. zł w tym na nowo 
utworzone miejsca w 2017 r. – 350,0 tys. zł oraz na nowo tworzone miejsca 
w  2018 r. - 849,1 tys. zł, natomiast na podwyższenie kwoty dotacji – 1 449,7 tys. zł. 
W zakresie podwyższenia kwoty dotacji jednostki samorządu terytorialnego podały 
liczbę osób z autyzmem i  niepełnosprawnością sprzężoną, spełniających kryteria 
określone w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w I półroczu  - 319 osób 
i II półroczu 2018 r. - 343 osoby. Wyliczenia kwot zostały dokonane przez Ministra 
właściwego do spraw rodziny. 
Na 2019 r. 22 samorządy zgłosiły zapotrzebowanie na środki niezbędne do 
sfinansowania nowo tworzonych miejsc w  wysokości 3 814,7 tys. zł43, w tym 
całodobowe44 – 144,6 tys. zł. Nie zgłoszono zapotrzebowania na podwyższenie 
kwoty dotacji45. Na 2020 r. zgłoszone zapotrzebowanie na środki na nowo tworzone 
miejsca wyniosło 4 606,9 tys. zł, a na podwyższenie kwoty dotacji – 151,4 tys. zł.  

Łącznie zgłoszono zapotrzebowanie na 722 nowych miejsc, w tym w ramach 
programu "Za życiem" – na 185 miejsc, w tym 8 całodobowych.  

 (akta kontroli str. 196 – 198 i 508- 509 )  

2.3.4. Przyznane środki na rozwój sieci ŚDS nie odpowiadały zgłaszanemu 
zapotrzebowaniu.  

W 2017 r. na rozwój sieci ŚDS zostały przyznane środki w kwocie 225,9 tys. zł, 
stanowiącej 90,7% zgłoszonego zapotrzebowania. W 2018 r. wysokość 
przyznanych środków wyniosła 703,0 tys. zł, stanowiąc 58,6% zapotrzebowania. 
W  2019 r. kwota przyznanych środków wyniosła 1 926,6 tys. zł tys. zł i stanowiła 
58,6% zapotrzebowania, w tym 1 718,5 tys. zł z przeznaczeniem na nowe miejsca 
tworzone w ramach działania 3.2. Programu „Za życiem”. W 2020 r. przyznano 
kwotę 3 506,8 tys. zł, tj. 76,1% zapotrzebowania, w tym 2 581,1 tys. zł 
z przeznaczeniem na nowe miejsca tworzone w ramach działania 3.2. Programu  
„Za życiem”.  

(akta kontroli str. 199 – 201)  

2.3.5. Po otrzymaniu  informacji o podziale środków Wojewoda niezwłocznie 
występował do Ministerstwa Finansów o przekazanie środków na realizację 
działania obejmującego rozwój sieci ŚDS. W 2017 r. Wojewoda wystąpił 
o  zwiększenie budżetu po pięciu dniach od otrzymania informacji o środkach na 
rozwój sieci ŚDS, a po dwóch dniach  po uzyskaniu informacji o środkach z tytułu 
podwyższonej dotacji. W 2018 r., w związku z czterema decyzjami Ministra 
właściwego do spraw rodziny dotyczącymi podziału środków, Wojewoda Śląski 
czterokrotnie występował do Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu odpowiednio 
po upływie 6, 14, 16 i 14 dni. W 2019 r. Wojewoda wystąpił  do Ministra Finansów 
po upływie 6 dni od otrzymania informacji o podziale środków na rozwój sieci ŚDS.  

 

                                                      
42 Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, dalej „ustawa o pomocy społecznej”.  
43 Wykazane zapotrzebowanie w 2019 i 2020 r. obejmują również tworzenie miejsc w ŚDS poza działaniem  
3.2 Programu Za życiem..   

44 Na 2017,  2018 i 2020 r. samorządy nie zgłosiły potrzeb na nowo tworzone miejsca całodobowe.  

45 Podwyższenie  kwoty dotacji sfinansowane środkami  zaplanowanymi w budżecie Wojewody  

w ramach ustawy budżetowej.  
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W 2020 r. w związku z dwiema decyzjami dotyczącymi podziału środków, Wojewoda 
wystąpił o te środki, po upływie dwóch i siedmiu dni po otrzymaniu ww. decyzji.   

(akta kontroli str. 201 – 202 )  

2.3.6. Po otrzymaniu środków, Wojewoda podpisywał umowy w  sprawie 
przekazania samorządom dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizacji 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 r. po upływie  
51 dni46 od wydania decyzji przez Ministra, 27  listopada została zawarta jedna 
umowa o udzielenie dotacji na finansowanie zadań związanych z utworzeniem filii 
funkcjonującego Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej 
z  przeznaczeniem dla 20 osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, umowa ta została zrealizowana. W 2018 r. zostały zawarte dwie 
umowy o udzielenie dotacji na finansowanie zakupu wyposażenia ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, umowa z 6 sierpnia nie została zrealizowana 
w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia podmiotu, który na zlecenie 
powiatu miał prowadzić ŚDS. Druga umowa w tym zakresie  – zawarta 5 grudnia, 
została zrealizowana. W 2019 r. po upływie odpowiednio 109 i 121 dni od decyzji 
Ministra Finansów z dnia 1 lipca zwiększającej budżet Wojewody, zostały zawarte 
dwie umowy – 17 i 30 października na finansowanie odpowiednio: rozszerzenia 
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych 
umysłowo i zakupu wyposażenia ŚDS, umowy te zostały zrealizowane. W 2020 r. 
dwie umowy zostały zawarte w II półroczu.  

Na podstawie przedłożonych dokumentów dotyczących trzech umów, które zostały 
zawarte po upływie 30 dni od dnia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania 
środków, ustalono, że na ww. czas zawarcia umów wpływ miało m.in.: 

- 20 dni, które upłynęły od odebrania umowy przez gminę do jej wpływu do Urzędu, 
pięć dni trwało dostarczenie jej przez Pocztę Polską (umowa z 27 listopada 2017 r.),   

- 32 dni, po otrzymaniu wymaganych informacji z gminy, umowa została skierowana 
do uzgodnienia z dysponentem środków, które zostało wydane po 30 dniach, 25 dni, 
po  których skierowano umowę do zaopiniowana pod względem prawnym 
i  finansowy, co trwało około 30 dni (umowa z 17 października 2019 r.), 

-  30 dni, po otrzymaniu wymaganych informacji z gminy, umowa została skierowana 
do uzgodnienia z dysponentem środków, które zostało wydane po 34 dniach, 28 dni, 
po których skierowano umowę do zaopiniowana pod względem prawnym 
i  finansowym, co trwało około 30 dni (umowa z 30 października 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 522 - 547)  

Na podwyższenie kwoty dotacji dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji, przekazano środki w wysokości: 536 tys. zł w 2017 r., 
1 405,5 tys. zł w  2018 r., 2 327,0 tys. zł w 2019 r. i  1 204,0 tys. zł w I półroczu 
2020 r.  

(akta kontroli str. 202 – 203)  

2.3.7. Umowy nie zostały zawarte z wszystkimi gminami i powiatami, które zgłosiły 
zapotrzebowanie. Spowodowane to było nieprzyznaniem przez Ministra właściwego 
do spraw rodziny środków dla wszystkich jednostek wnioskujących o nie. Środki 
finansowe na podwyższoną dotację oraz dotacja podstawowa przekazywane były do 

                                                      
46 Decyzja Ministra Finansów z 6 października 2017 r.  
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jednostek samorządu terytorialnego bez umów, na podstawie informacji o liczbie 
osób korzystających z usług ośrodka w oparciu o wydane decyzje, wg stanu na 
pierwszy dzień każdego miesiąca. 
Zgodnie z zawartymi umowami planowano utworzyć 80 miejsc dla osób ze spectrum 
autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną, w tym w 2017 r. – 20 miejsc, 
w 2018 r. - 20 miejsc, w 2019 r. – 135 miejsc, w tym 40 dla osób ze spectrum 
autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Faktycznie w latach 2017 – 2019 
utworzono 97 miejsc dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością 
sprzężoną, czyli o 17 więcej niż zaplanowano47, w tym w 2017 r. – 20 miejsc, 
w  2018 r. - 20 miejsc, w 2019 r. – 135 miejsc, w tym 57 dla osób ze spectrum 
autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.  

(akta kontroli str. 203 – 204)  

2.3.8. Jak podał Zastępca Dyrektora Wydziału PS, liczba wykorzystywanych miejsc 
w środowiskowych domach samopomocy zmienia się dynamicznie, co miesiąc 
zbierano w aplikacji CAS w terminie do 5 dnia każdego miesiąca sprawozdanie, 
w którym samorządy podawały liczbę osób korzystających z ośrodków wsparcia 
w oparciu o wydane decyzje (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca), ponadto 
podawana była także liczba uczestników spełniających kryteria uprawniające do 
podwyższonej dotacji  

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z SARS-Cov2 w badanym okresie 
poszczególne środowiskowe domy samopomocy pozostawały zamknięte, a ich 
finansowanie realizowane było zgodnie z zapisami ustawy z 20 marca 2020 r. 
o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych48.  

Wykorzystanie utworzonych miejsc w latach 2017 – 2019, wg stanu na 1 lipca 
2020 r., wynosiło 87,6% (85 osób korzystających). 

(akta kontroli str. 204)  

 
2.3.9. W okresie objętym kontrolą Wojewoda nie przeprowadzał kontroli 
kompleksowych ŚDS co 3 lata, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej49. Objęcie kontrolami ŚDS z częstotliwością określoną w ww. przepisach 
wymagałoby przeprowadzenia 16 kontroli rocznie, natomiast w latach 2017 – 2019 
przeprowadzono kompleksowe kontrole odpowiednio w pięciu, w trzech i w trzech 
ŚDS, w 2020 r. nie prowadzono ww. kontroli kompleksowych, co przedstawiono 
w  sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

Dyrektor Wydziału PS w wyjaśnieniu podał, że kontrola prawidłowości wykorzystania 
środków była dokonywana poprzez weryfikację przekazanych przez samorządy 
rozliczeń dotacji i  o uzupełniające dokumenty rozliczeniowe. Weryfikacja 
sprawozdań nie stwierdziła nieprawidłowego wykorzystania dotacji. Natomiast 
wykorzystanie podwyższonej dotacji weryfikowano poprzez monitorowanie 
gromadzonej co miesiąc w Centralnej Aplikacji Statystycznej informacji o liczbie 
uczestników ŚDS, na podstawie których przekazywano dotację oraz składanych 
rozliczeń. 

 (akta kontroli str. 204,  229 – 230 i 505 – 506)  

                                                      
47  40 miejsc zostało  utworzonych na podstawie zawartych umów, pozostałe zostały utworzone bez 

zawierania umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim a jednostką samorządu terytorialnego.  
48 Dz.U. poz. 1842 ze zm. 
49 Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm., zwany dalej „rozporządzeniem w sprawie kontroli”, uchylony z dniem 2 stycznia 
2021 r.  
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2.4. Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych 
dla osób niepełnosprawnych (działanie 4.7.)  

2.4.1. Wojewoda nie dokonywał diagnozy liczebności grupy potencjalnych 
beneficjentów pomocy udzielanej w formie mieszkań chronionych i mieszkań 
wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. Jak podał w wyjaśnieniu Dyrektor 
Wydziału PS, diagnoza potrzeb w tym zakresie należy do obowiązków jednostek 
samorządu terytorialnego.  

(akta kontroli str. 231)  

2.4.2. W okresie objętym kontrolą Wojewoda po uzyskaniu od Ministra informacji 
o  możliwości pozyskania środków z rezerwy celowej na rozwój sieci mieszkań 
chronionych niezwłocznie dokonywał rozpoznania potrzeb finansowych gmin 
i  powiatów w województwie na ten cel.  
W 2017 r. informację tę Urząd otrzymał z Ministerstwa do spraw rodziny 1 czerwca 
i  2 czerwca, za pośrednictwem e-puap, Wojewoda skierował ją do wszystkich gmin 
i powiatów. O możliwości uzyskania środków na ten cel na 2018 r. Urząd został 
powiadomiony drogą mailową 4 grudnia 2017 r. i 4 dni później informacja ta została 
przekazana samorządom. Informację o środkach na 2019 r. Urząd otrzymał 
21  listopada 2018 r. i następnego dnia została ona przekazana samorządom. 
Informację o środkach na 2020 r. Urząd otrzymał 10 grudnia 2019 r. i 19 grudnia 
została ona przekazana samorządom.  
Zgłaszane przez samorządy potrzeby były weryfikowane i przekazywane zbiorczo 
do Ministerstwa właściwego do spraw rodziny. 

(akta kontroli str. 231, 246-250) 

2.4.3. W 2017 r. osiem gmin i powiatów z województwa śląskiego zgłosiło 
zapotrzebowanie na kwotę 720,2 tys. zł z przeznaczeniem na 10 mieszkań 
chronionych, z których jak przewidywano, korzystać będzie 51 osób. W 2018 r.  
takie zapotrzebowanie zgłosiło 14 gmin i powiatów na kwotę 1 256,9 tys. zł, 
z  przeznaczeniem na 18 mieszkań dla 75 – 77 osób. W 2019 r. osiem gmin 
i  powiatów zgłosiło zapotrzebowanie na kwotę 1 850,1 tys. zł z przeznaczeniem na 
21 mieszkań dla 73 osób. W 2020 r. trzy gminy i powiaty zgłosiły zapotrzebowania 
na kwotę 288,0 tys. zł z przeznaczeniem na trzy mieszkania dla 11 osób.  
Ogółem w  latach 2017 – 2020 33 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły 
zapotrzebowanie na łączną kwotę 4 145,2 tys. zł z przeznaczeniem na 52 
mieszkania, z których jak przewidywano korzystać będzie 210 – 212 osób. 

(akta kontroli str. 231 

2.4.4. W latach 2017 – 2019 środki przyznane przez Ministra właściwego do spraw 
rodziny były mniejsze od zgłoszonego zapotrzebowania i wyniosły, odpowiednio: 
82,0 tys. zł (10,9% zgłoszonego zapotrzebowania), 642,9 tys. zł (51,1%),  
1 111,4 tys. zł (60,1%). W 2020 r. środki zostały przyznane w wysokości 
zgłoszonego zapotrzebowania – 288,9 tys. zł. Ogółem na mieszkania chronione  
w ww. okresie zostały przyznane środki 24 jednostkom samorządu terytorialnego  
w wysokości w  łącznej wysokości 2 124,4 tys. zł, co stanowiło 51,2% wnioskowanej 
kwoty. 

(akta kontroli str. 232 – 233) 

2.4.5. Wojewoda nie podpisał umowy ze wszystkimi  gminami i powiatami, które 
zgłosiły zapotrzebowanie na utworzenie mieszkań chronionych. Wynikało to 
z  rezygnacji części jednostek samorządu z realizacji zadania z powodu problemów 
ze stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w trakcie jego realizacji 
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(pozyskanie wykonawcy do realizacji zadania w odpowiednim terminie i za 
wskazaną kwotę), uzyskaniem odpowiednich zezwoleń (np. wojewódzkiego 
konserwatora zabytków) oraz terminem podłączenia mediów. Problem stanowił brak 
przygotowania wnioskujących do realizacji zadania przez ich działy techniczne 
zajmujące się utworzeniem mieszkań. I tak w 2017 r. z ośmiu samorządów, które 
zgłosiły zapotrzebowanie, czterem środki te nie zostały przyznane, trzy gminy 
odstąpiły od podpisania umowy, umowa została zawarta tylko z jednym 
samorządem. W 2018 r. z 14 samorządów ubiegających się o środki, przyznano dla 
10 z nich, pięć gmin odstąpiło od podpisania umowy, umowy zostały zawarte więc 
tylko z pięcioma samorządami. W 2019 r. z ośmiu samorządów ubiegających się 
o  środki, przyznano je dla siedmiu, trzy gminy odstąpiły od podpisania umowy, 
umowy zostały zawarte więc z czterema samorządami. W 2020 r. wszystkim trzem 
samorządom ubiegającym się o środki zostały one przyznane i z nimi zostały 
podpisane umowy. Ogółem z 33 gmin i powiatów środki na mieszkania chronione 
zostały przyznane 24 samorządom, z których 13 podpisało umowy o realizację 
zadań w zakresie utworzenia mieszkań chronionych, a łączna kwota dotacji 
wyniosła ujęta w umowach wyniosła 1 194,7 tys. zł  

(akta kontroli str. 232)  

2.4.6. Po otrzymaniu informacji o podziale środków, Wojewoda niezwłocznie 
występował do Ministerstwa Finansów o przekazanie środków na realizację 
działania.  

W 2017 r. informacja o podziale środków wpłynęła 5 września, następnie w wyniku 
wniosku z 18 i 27 września, 29 września Minister Finansów dokonał korekty podziału 
środków (uwzględniające zmniejszenie zapotrzebowania) i tego samego dnia 
Wojewoda wystąpił o środki na ten cel. 9 października Minister Finansów wydał w tej 
sprawie decyzję.  

W 2018 r. po otrzymaniu 25 kwietnia informacji o podziale środków, 2 maja 
Wojewoda wystąpił o środki do Ministra Finansów, który wydał decyzję 28 maja. 
Jednakże 3 lipca Wojewoda wniósł do Ministra Finansów o zmianę decyzji50 i  po 
ponownym podziale środków, pismo wpłynęło do Urzędu 20 sierpnia, Wojewoda 
wystąpił do Ministra Finansów o środki 23 sierpnia. 

W 2019 r. po wpłynięciu 16 kwietnia informacji o podziale środków, 17 maja został 
skierowany wniosek do Ministra Finansów o środki, decyzja w tej sprawie została 
wydana 13 czerwca.  

W 2020 r. po wpłynięciu 4 maja informacji o podziale środków, 11 maja został 
skierowany wniosek do Ministra Finansów o środki, decyzja została wydana 
2 czerwca.  

(akta kontroli str. 232, 246-250) 

2.4.7. Wojewoda podpisywał z jednostkami samorządu terytorialnego umowy 
o  udzielenie dotacji na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego 
wspieranego po wydaniu decyzji o zwiększeniu budżetu wojewody przez Ministra 
Finansów i po uzgodnieniu z gminami zakresu realizowanego zadania i kwalifikacji 
kosztów.  
W 2017 r. jedna umowa została podpisana - 20 grudnia;, tj. po upływie 72 od decyzji 
z 9 października Ministra Finansów w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody. 
W  2018 r. Minister Finansów wydał decyzję w sprawie środków 28 maja, 

                                                      
50 Gminy Orzesze i Goczałkowice – Zdrój zmniejszyły planowany koszt zadań, Gmina Siemianowice 

Śląskie ograniczyła planowaną liczbę mieszkań chronionych z dwóch do jednego, a Miasto Piekary 
Śląskie wystąpiło o zmianę klasyfikacji wydatków.  
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a  następnie wskutek zmiany planowanych kosztów zadań, ograniczenia planowanej 
liczby mieszkań chronionych, a także zmiany klasyfikacji wydatków przez 
zainteresowane gminy, 11 września dokonał korekty tej decyzji. Po podziale 
środków w dniu 23 lipca 2018 r. przez Ministra właściwego do spraw rodziny, 
uwzględniającym zmiany wniesione przez gminy, zostało podpisanych pięć umów 
w  dniach 3, 20 i 28 sierpnia, 11 września i 3 grudnia. W 2019 r. Minister Finansów 
decyzję w sprawie zwiększenia budżetu wojewody podjął 13 czerwca, a  cztery 
umowy podpisane zostały  10 i 19 września, 31 października oraz 28 listopada.  
Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów prowadzono z  gminami uzgodnienia  
m.in. w  zakresie programu inwestycji, klasyfikacji wydatków, a także własności 
budynku, w którym planowano realizację zadania, spełnienia wymogów ustalonych 
dla mieszkań chronionych. Umowa podpisana przez gminę  31 października została 
jej  przekazana do podpisu 9 października 2019 r. W 2020 r. - trzy umowy zostały 
podpisane w II połowie 2020 r. (w  lipcu), po wydaniu przez Ministra Finansów 
decyzji z dnia 2 czerwca 2020 r.  

Na podstawie dokumentacji dotyczącej sześciu umów, które zostały zawarte po 
upływie 30 dni od dnia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania środków 
ustalono, że , ustalono, że na ww. czas zawarcia umów wpływ miało m.in.: 
- przedłożenie przez gminę kalkulacji zadania po upływie 46 dni od dnia skierowania 
przez Urząd pisma w tej sprawie, 20 dni, które potrzebował Urząd, by umowę 
przesłać do podpisu gminie (umowa z 12 grudnia 2017 r.),  

- 24 dni na dokonanie uzgodnienia z dysponentem środków, 42 dni na opiniowanie 
umowy pod względem prawnym i finansowym, 18 dni, które potrzebowała gmina by 
przedłożyć podpisaną umowę, umowa 3 grudnia 2018 r.) 

- przedłożenie przez gminę kalkulacji zadania po upływie 43 dni od decyzji Ministra 
Finansów, 30 dni trwało opiniowanie umowy pod względem prawnym i finansowym 
(umowa z 10 września 2019 r.), 

- przedłożenie przez gminę kalkulacji zadania po upływie 41 dni od decyzji Ministra 
Finansów, 30 dni trwało opiniowanie umowy pod względem prawnym i finansowym, 
21 dni potrzebował Urząd by przedłożyć umowę do podpisania (umowa  
z 19 września 2019 r.), 

- 27 dni potrzebował Urząd by zwrócić się do gminy o wyjaśnienia w związku 
z  przedstawioną kalkulacją zadania, 40 dni potrzebowała gmina by udzielić 
wyjaśnień, 16 dni trwało opiniowanie umowy pod względem prawnym i finansowym, 
i po 12 dniach umowę przesłano do podpisu, a po  22 dniach, gmina podpisała 
umowę (umowa z 31 października 2019 r.), 

- 26 dni, po których, po otrzymaniu  wymaganych informacji od gminy, skierowano 
umowę do uzgodnienia z dysponentem środków, 28 dni, po których wniosek 
o  uzgodnienie został zwrócony, 22 dni, po których wystąpiono do gminy 
o  wyjaśnienia, 26 dni trwało uzgodnienie po otrzymaniu wyjaśnień, 34 dni trwało 
opiniowanie umowy pod względem prawnym i finansowym (umowa z 28 listopada 
2019 r.).  

 (akta kontroli str. 522 – 532)  

W wyniku zawartych 13 umów planowano utworzyć w latach 2017 – 2020 
(I półrocze) ogółem 16 mieszkań chronionych dla 67 osób. Natomiast utworzonych 
zostało dziewięć mieszkań, w tym jedno w 2017 r.  pięć w 2018 r., zgodnie 
z  planem. W  2019 r. utworzono trzy mieszkania z siedmiu planowanych - realizacja 
zadania zakończy się w grudniu 2020 r. Przewidziane na 2020 r. zadanie utworzenia 
trzech mieszkań było w trakcie realizacji. Na koniec 2017 r. nie było wykorzystane 
żadne z czterech miejsc w mieszkaniu chronionym, na koniec 2018 r. 
z  utworzonych 29 miejsc wykorzystanych było sześć miejsc, na koniec 2019 r.  



 

21 

z 40 utworzonych miejsc było wykorzystanych 16. Na realizację ww. zadania  
w latach 2017 – 2019 r. została wydatkowana kwota dotacji w wysokości   
684,0 tys. zł. 

Dyrektor Wydziału PS podał, że nie posiada wiedzy na temat przyczyn niskiego 
obłożenia mieszkań chronionych utworzonych w ramach programu „ Za życiem”.  

(akta kontroli str. 232-233, 250-251 i 519 - 520) 

2.4.8. Według stanu na 30 czerwca 2020 r., z 40 miejsc w mieszkaniach 
chronionych, utworzonych w ramach „Za życiem” wykorzystane były 22 miejsca, 
(55%).  

Z ośmiu gmin, z którymi zostały zawarte umowy o utworzenie mieszkań chronionych  
i do których wystąpiono o podanie stopnia wykorzystania miejsc w nowo 
utworzonych mieszkaniach, trzy gminy51 podały, że mieszkania zostały utworzone 
zgodnie z planem, a według stanu na 30 czerwca 2020 r. nikt nie skorzystał z tego 
wsparcia. Trzy gminy podały, że wykorzystanie miejsc w nowo utworzonych 
mieszkaniach chronionych wynosiło od 66 do 100%. Z pozostałych dwóch gmin, 
jedna  uzyskała prolongatę na przesunięcie terminu zakończenia  zadania na koniec 
2020 r., a druga wskutek  nieosiągnięcia po przeprowadzonym remoncie wymaganej 
dla tych mieszkań kategorii zagrożenia ludzi, przekwalifikowała te mieszania na 
socjalne, a kwotę dotacji zwróciła.  

(akta kontroli str. 233 i 484 – 504) 

2.4.9. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków przez gminy biorące udział 
w Programie polegała na weryfikacji przedłożonych do Urzędu rozliczeń dotacji 
w  oparciu o wzór, stanowiący załącznik do umowy, oraz przedłożonych kopii 
dokumentów potwierdzających realizację zadania.  

(akta kontroli str. 233)  

2.4.10 Zastępca Dyrektora Wydziału PS podał, że w trakcie przeprowadzanych 
kontroli kompleksowych OPS w latach 2017-2019 każdorazowo sprawdzano 
obowiązek realizowania przez kontrolowaną jednostkę zadania własnego gminy 
w  zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. 
W  wydawanych zaleceniach pokontrolnych wskazywano, iż konsekwencją braku 
prowadzenia i zapewnienia przez Gminę miejsc w mieszkaniach chronionych jest 
brak możliwości udzielenia pomocy zapewniającej osobom przygotowanie do 
samodzielnego życia w społeczeństwie lub/i mogącej zastąpić pobyt w placówce 
zapewniającej opiekę. Realizacja zaleceń pokontrolnych była na bieżąco 
kontrolowana przez pracowników Wydziału PS.  

W 2017 r. skontrolowano sześć OPS, w 2018 r. – 10, a w 2019 r. – 11 ośrodków. 
W  I półroczu 2020 r. nie przeprowadzono kontroli obejmujących realizację zadania 
prowadzenia mieszkań chronionych.  

 (akta kontroli str. 233 i 248 – 250)  

Odnosząc się do trudności/barier jakie napotykano podczas realizacji zadań 
przedstawionych w niniejszym obszarze, Wojewoda wskazał krótki termin na ich 
realizację. Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej zbierane jest w  ostatnim 
kwartale roku, poprzedzającego dany rok budżetowy, natomiast środki zwiększające 
budżet Wojewody w tym zakresie przyznawane są dopiero w połowie roku 
budżetowego. Utworzenie nowego ośrodka wsparcia, czy też domu dla matek 
z  małoletnimi dziećmi o tym charakterze to czasochłonne przedsięwzięcie i wymaga 
wcześniejszego planowania zarówno w  zakresie technicznym, jak i finansowym. 
Jednostki – zdaniem Wojewody – miały mało czasu na realizację tych zadań, 

                                                      
51 O liczbie mieszkańców poniżej 100 000 tysięcy. 
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pojawiają się problemy z wyłonieniem wykonawcy w trakcie zamówień publicznych, 
ponieważ nie są w stanie zrealizować tych inwestycji do końca roku budżetowego. 
Ponadto, niektóre z jednostek zgłaszały utworzenie domu dla matek z  małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, jako zadanie zaplanowane do realizacji na okres dłuższy 
niż 1 rok budżetowy, natomiast podział środków dokonywany był corocznie  
odrębnie na każdy rok budżetowy. Wojewoda w wyjaśnieniu wskazał też na brak 
szczegółowych wytycznych z ministerstwa właściwego do spraw rodziny, 
dotyczących sposobu realizacji zadań, w jakim zakresie może być finansowane 
zadanie, jakie wyposażenie można zakupić w ramach przyznanych dotacji. 

(akta kontroli str. 5 – 7) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Wojewoda nie przekazywał Ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacji 
dotyczących rodzaju i liczby orzeczeń lub zaświadczeń dzieci niepełnosprawnych 
lub wymagających szczególnej opieki, które korzystały z miejsc opieki 
dofinansowanych z tego Programu Maluch+, pomimo że w Programie (edycje na rok 
2019 i 2020)52, nałożono na wojewodów taki obowiązek..  

Kierownik Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów oraz Płatności w Wydziale 
Rozwoju i Współpracy Terytorialnej53 w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że 
w  celu realizacji tego obowiązku gromadzono informacje odnośnie liczby dzieci 
objętych wsparciem (z podziałem na dzieci niepełnosprawne lub wymagające 
szczególnej opieki) na podstawie załączników do sprawozdania z realizacji 
projektów, składanych przez poszczególnych beneficjentów Programu, jednak  
nie przekazywano tych informacji, gdyż Minister nie wystąpił do Wojewody 
o przekazanie informacji w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 149, 168-169) 

NIK nie podziela ww. wyjaśnień. Obowiązek przekazywania ww. informacji przez 
Wojewodę wynikał bowiem wprost z treści Programu przyjętego uchwałą Rady 
Ministrów, a nie był uzależniony od inicjatywy Ministra. 
 
2. Wojewoda nie wywiązywał się  z obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej i nie  
przeprowadzał kompleksowych kontroli w ŚDS co trzy lata. Objęcie kontrolami  
ŚDS z częstotliwością określoną w ww. przepisach wymagałaby przeprowadzenia 
16 kontroli rocznie, podczas gdy kontroli takich przeprowadzono od pięciu do trzech 
rocznie.   

Wyjaśniając przyczyny nierealizowania tego obowiązku, Dyrektor Wydziału PS, 
podał, że stan zatrudnienia inspektorów ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej 
w Oddziale ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej jest systematycznie zwiększany 
w celu osiągnięcia minimalnego, wymaganego stanu zatrudnienia zgodnie z art. 
127b ustawy o pomocy społecznej.  

(akta kontroli str. 204 i 229 – 230, 505 – 506)  

3. Na skutek przedłużających się procedur uzgodnień wewnętrznych oraz 
pozyskiwania informacji niezbędnych do zawarcia umów, w latach 2017-2019 

                                                      
52 W punkcie 9.2. Zadania podmiotów uczestniczących w realizacji programu – Wojewoda. 

53 Zwanego dalej „Wydziałem Rozwoju”. Do zakresu działania tego Wydziału, w tym jego Oddziału, należało 
udzielanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Programu 
Maluch+, a w szczególności: obsługa pracy zespołu oceniającego wnioski o dofinansowanie, podpisywanie 
umów o dofinansowanie, weryfikacja wniosków o płatność, zatwierdzanie rozliczeń dofinansowania w zakresie 
rzeczowym i finansowym udzielonego na podstawie umów, kontrola wykorzystania dofinansowania, 
monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych z programu i sporządzanie sprawozdań. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Wojewoda zawarł  dziewięć  umów na dofinansowanie zadań związanych 
z  tworzeniem mieszkań chronionych oraz rozwojem ŚDS po upływie od 51 do 168 
dni od wydania przez Ministra Finansów decyzji o zwiększeniu środków z rezerwy 
na ten cel. Zdaniem NIK, wydłużony proces zawierania umów powodował skrócenie 
faktycznego czasu na realizację zadań i wykorzystanie dotacji przez jst. 

Wyjaśniając  przyczyny długotrwałego procesu, Dyrektor Wydziału PS podał, że 
podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą, a jednostką samorządu terytorialnego 
poprzedzone jest procesem uzgadniającym, a dokumentacja zawierania umów nie 
może w pełni udokumentować wszystkich wyjaśnień i uzgodnień jakie były 
przeprowadzane zarówno z pracownikami jst oraz innych wydziałów urzędu. 
ponieważ wiele tych czynności, w celu przyspieszenia procesu było na bieżąco 
dokonywanych podczas rozmów telefonicznych lub za pomocą komunikatora 
wewnętrznego. Podał też, że Rada Ministrów wprowadzając Program „Za życiem” 
nie przewidziała dodatkowych środków na etaty w urzędach wojewódzkich do  jego 
obsługi, co przy wykonywaniu .innych zadań o wysokim priorytecie ważności 
i  terminowości, proces zawierania umów może być wydłużony, z uwagi na znaczne 
obciążenie pracą.  

(akta kontroli str. 520 – 521)  

 
W województwie śląskim zapewniono realizację działania obejmującego 
funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego 
programu Maluch+, podjęto działania w celu  rozwoju sieci domów dla matek 
z  małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w celu tworzenia mieszkań chronionych 
i  mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.   

Ze środków Programu Maluch+ zakwalifikowano do wsparcia wszystkie prawidłowo 
zgłoszone oferty dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad 
dzieckiem do lat trzech, uwzględniające potrzeby dzieci z grupy docelowej. 
Wojewoda należycie weryfikował potrzeby zgłaszane przez samorządy w zakresie 
rozwoju sieci domów dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. W okresie 
objętym kontrolą w województwie utworzono dwa dodatkowe domy dla matek 
z małymi dziećmi i kobiet w ciąży z łączną liczbą 35 miejsc oraz dofinansowano 
zakup wyposażenia do trzeciego, już istniejącego domu, w którym zapewniono  
40 miejsc. Osiągnięto założoną w Programie minimalną liczbę dwóch domów 
w województwie. Z utworzonych lub dofinansowanych w  ramach Programu miejsc 
dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży skorzystało w okresie objętym kontrolą 
368 osób.  

W ramach Programu „Za życiem” w latach 2017 – 2019 utworzono 97 miejsc dla 
osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Utworzonych 
zostało dziewięć mieszkań chronionych, przy czym na koniec 2019 r. z 40 miejsc 
w  mieszkaniach było wykorzystanych 16.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieprzekazywania Ministrowi właściwemu 
do spraw rodziny informacji dotyczących rodzaju i liczby orzeczeń lub zaświadczeń 
dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, które  
korzystały z  miejsc opieki dofinansowanych z tego Programu Maluch+ oraz 
nieprzeprowadzaniu kompleksowej kontroli co najmniej raz na trzy lata 
w  środowiskowych domach samopomocy. NIK zwraca także uwagę na długotrwałe 
procedury zawierania umów z gminami na realizację zadań w zakresie rozwijania 
sieci środowiskowych domów samopomocy i tworzenia mieszkań chronionych, 
w  szczególności na długotrwałe procedury uzgadniania wydatków z dysponentem 
środków oraz opiniowania umów pod względem prawnym i finansowym.  
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3. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
ich opiekunów, członków rodzin opiekujących się 
osobą niepełnosprawną oraz aktywizowanie osób 
bezrobotnych celem wsparcia opiekunów osób 
niepełnosprawnych w realizacji codziennych 
obowiązków domowych 

3.1. Wojewoda dysponował w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą 
danymi dotyczącymi zakresu i skali wdrożenia przez PUP z terenu województwa 
działania 3.4. Programu „Za życiem”, tj. „Pomoc w domu” – w  ramach prac 
społecznie użytecznych54 - co wynikało z treści składanych przez niego do Ministra 
informacji rocznych z realizacji ustawy opracowywanych na podstawie składanych 
mu co roku informacji z poszczególnych PUP. W okresie objętym kontrolą Działanie 
3.4. Programu wdrożyło siedem spośród 31 PUP działających w województwie 
śląskim, z tego: w 2018 r. realizowało je pięć PUP, w  2019 r. siedem PUP, 
a  w  2020 r. trzy PUP. 
W ww. okresie wsparciem objęto ogółem 64 rodziny poprzez skierowanie osób 
bezrobotnych do prac społecznie użytecznych (w celu wsparcia rodziców 
i  opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków 
domowych) na łączną kwotę wsparcia 117,1 tys. zł, z tego:  

 w 2018 r. 27 rodzin, kwota wsparcia 48,9 tys. zł, 

 w 2019 r. 24 rodziny, kwota wsparcia 61,8 tys. zł, 

 w I półroczu 2020 r. 13 rodzin, kwota wsparcia 6,4 tys. zł. 

Według Dyrektora Wydziału PS, zakres udzielonej pomocy był wystarczający 
i zaspokoił wszystkie potrzeby, pomoc była dostosowana do potrzeb konkretnych 
rodzin, nie zgłaszano do PUP, by potrzeby te ze strony rodzin, którym udzielono 
wsparcia, nie były w pełni zaspokojone, zdarzały się natomiast przypadki  
przerwania prac społecznie użytecznych z przyczyn rodzinnych. Współpraca PUP  
z OPS przebiegała prawidłowo, a zakres pomocy był realizowany zgodnie 
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez OPS w pełnym zakresie, PUP nie zgłaszały 
do Wojewody żadnych przypadków występowania trudności w tych relacjach, ani 
problemów z realizacją instrumentu aktywizacji zawodowej, środki na udzielone 
wsparcie były zabezpieczone przez PUP, natomiast OPS nie wskazywały 
odpowiedniej liczby osób, które mogłyby skorzystać ze wsparcia. 
W pozostałych 24 spośród 31 PUP w ogóle nie wdrożono w latach 2017 – 2020 
i  nie realizowano działania 3.4. Programu. Przyczynami powyższego były: brak 
zainteresowania tą formą wsparcia ze strony uprawnionych osób i brak zgłoszeń do 
OPS potrzeby udzielenia wsparcia w realizacji obowiązków domowych przez 
rodziny/opiekunów dziecka niepełnosprawnego, a tym samym brak wniosków ze 
strony OPS, brak zainteresowana gmin (brak wskazania w rocznym planie potrzeb), 
brak osób zarejestrowanych ze statusem opiekuna osoby niepełnosprawnej, brak 
osób spełniających kryteria docelowej grupy beneficjentów Programu w ewidencji 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 (akta kontroli str. 252-253, 313-317, 378-383, 442-445) 

3.2. Wojewoda dysponował w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą 
danymi dotyczącymi zakresu i skali wdrożenia przez PUP działania 3.5. Programu 
„Za życiem”, mającego na celu wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób 

                                                      
54 Celem Działania było wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych 
obowiązków domowych (w wymiarze nie więcej niż 10 godzin tygodniowo) oraz aktywizacja osób bezrobotnych 
w ramach prac społecznie użytecznych. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

25 

niepełnosprawnych, a w szczególności poddziałań 3.5.1.- 3.5.6. Programu55 - co 
wynikało z treści składanych przez niego do Ministra informacji rocznych z realizacji 
ustawy (opracowywanych na podstawie składanych mu co roku informacji 
z  poszczególnych PUP). W  okresie objętym kontrolą tylko dwa PUP realizowały 
(w niewielkim zakresie) zadania w ramach ww. Działania Programu, z tego: jeden 
realizował poddziałania 3.5.1.56 i 3.5.2.57 w formie pośrednictwa pracy, lecz nie 
przedstawił szczegółowych danych dotyczących liczby osób, którym zostało 
udzielone wsparcie (z uwagi na to, iż pośrednictwo pracy dla bezrobotnych 
i poszukujących pracy, jest realizowane zgodnie z zasadami dostępności, 
dobrowolności i jawności ofert pracy), a drugi zrealizował jedynie poddziałanie 
3.5.3.58 Programu - w 2018 r. jeden rodzic osoby niepełnosprawnej otrzymał 
wsparcie w wys. 18,0 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej. 
W pozostałych 29 spośród 31 PUP nie wdrożono żadnego z poddziałań Działania 
3.5 Programu „Za życiem”. Najczęstszymi przyczynami były: brak zainteresowania 
ze strony grupy docelowej - podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce  
do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz do 
świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu 
zamieszkania, tj. brak złożonych wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy przez ww. podmioty, brak osób zarejestrowanych ze 
statusem opiekuna osoby niepełnosprawnej (małe zainteresowanie opiekunów 
/rodziców osób niepełnosprawnych udziałem w aktywizacji zawodowej, wynikało 
często z ich trudnej sytuacji socjalno-bytowej, trudności w dostępie do usług 
rehabilitacyjnych i braku odpowiednich ofert pracy umożliwiających podjęcie pracy 
w  niepełnym wymiarze czasu pracy).  
Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału PS, PUP wykazywały przygotowanie organizacyjne 
i  gotowość do realizacji ww. Działania Programu oraz akcentowały podejmowane 
z  ich strony działania promocyjne wśród pracodawców i osób mogących skorzystać 
ze wsparcia. Przykładowo, jeden z PUP w 2017 r. podjął działania mające na celu 
upowszechnienie założeń Programu, biorąc m.in. brał udział w Forum Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie zaprezentowane zostały działania ujęte 
w  Programie, organizując cykliczne spotkania z dyrektorami i kierownikami  
OPS, przekazując informacje do urzędów gmin, rozpowszechniając ulotki 
informacyjne nt. instrumentów ułatwiających powrót na rynek pracy opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin w związku z realizacją Programu, 
jednak powyższe nie skutkowało żadną formą realizacji działania.  
Żaden z PUP nie posiadał informacji, czy Bank Gospodarstwa Krajowego realizował 
działania 3.5.3. i 3.5.5.59, żaden nie zgłaszał trudności w realizacji ww. Działania. 

(akta kontroli str. 254-255, 313-317, 378-383, 442-445) 

3.3. Wojewoda dysponował w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą 
danymi dotyczącymi zakresu i skali wdrożenia przez PUP działania 6.2. Programu 
„Za życiem”, mającego na celu wspieranie spółdzielczości socjalnej na rzecz 
opiekunów osób z  niepełnosprawnością oraz ich rodzin poprzez udzielanie dotacji 

                                                      
55 Poza poddziałaniem 3.5.4., które nie zostało wdrożone na poziomie centralnym. 

56 Wspieranie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną, poprzez umożliwienie im 
łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez np. zatrudnienie subsydiowane lub 
umożliwienie bezrobotnym opiekunom osób niepełnosprawnych podjęcia pracy w domu w ramach telepracy. 
57 Dostęp do usług i instrumentów rynku pracy członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną 
poprzez umożliwienie im: nabycia umiejętności jakich potrzebują (poprzez udział w szkoleniu) lub podjęcie 
zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 
58 Stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania działalności gospodarczej przez członków rodzin 
opiekujących się osobą niepełnosprawną na zakładanie żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci 
niepełnosprawnych lub świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu 
zamieszkania, w tym usług mobilnych. 
59 Dotyczących udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

26 

na utworzenie, przystąpienie i zatrudnienie w spółdzielni socjalnej - co wynikało 
z  treści składanych przez niego do Ministra informacji rocznych z realizacji ustawy 
(opracowywanych na podstawie składanych mu co roku informacji z poszczególnych 
PUP). W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą żaden z PUP na terenie 
województwa nie wdrożył i nie realizował Działania 6.2. Programu „Za życiem”, 
czego przyczyną był – jak wskazywali dyrektorzy PUP - zupełny brak 
zainteresowania tą formą pomocy (nie wpłynęły do nich żadne wnioski w tym 
zakresie ze strony osób zainteresowanych). 

 (akta kontroli str. 255) 

3.4. Zgodnie z pozyskanymi przez Wojewodę - w poszczególnych latach okresu 
objętego kontrolą - informacjami, żaden z PUP na terenie województwa w  okresie 
objętym kontrolą nie wdrożył i nie realizował Działania 6.4. Programu „Za życiem”, 
mającego na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w  ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój60. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału PS, 
osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania ze wparcia w ramach 
realizowanych przez PUP innych projektów w ramach PO WER (Oś priorytetowa  
I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. np. Projekt „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice, w tym osób 
niepełnosprawnych”, którego adresatami były osoby bezrobotne, w tym grupą 
priorytetową były osoby niepełnosprawne). I tak 19 PUP poinformowało Wojewodę, 
że w okresie objętym kontrolą wsparciem (w  ramach innych projektów) objęto 
łącznie 284 osoby niepełnosprawne (z tego w  2017 r. 78 osób, w 2018 r. 74 osoby, 
w 2019 r. 69 osób i w I połowie 2020 r. 63 osoby) w postaci: stażu, dofinansowania 
kosztów podjęcia działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia  stanowiska pracy lub prac interwencyjnych, a łączny koszt 
udzielonego wsparcia wyniósł 2 944,6 tys. zł (z tego w kolejnych latach 
odpowiednio: 663,0 tys. zł, 1 284,7 tys. zł, 543,7 tys. zł, 453,2 tys. zł). 
Urzędy informowały, iż nie realizowały dodatkowych programów, gdyż posiadane 
fundusze były wystarczające na zabezpieczenie zapotrzebowania beneficjentów 
oraz wskazywały, że w związku z małą liczbą osób niepełnosprawnych w rejestrach 
i problemach z pozyskiwaniem uczestników spełniających kryteria rekrutacyjne, 
urzędy nie przystępowały do realizowania projektów w ramach pozostałych działań. 
Jednym z problemów w realizacji aktywizacji osób bezrobotnych 
z niepełnosprawnościami było podniesienie ich motywacji i zachęcenie do 
korzystania ze wsparcia. Wskazywano na małe zainteresowanie formami 
oferowanymi w ramach projektów przez osoby niepełnosprawne i trudności 
z  rekrutacją do projektu osób niepełnosprawnych. 
Zdaniem Dyrektora Wydziału PS, zakres pomocy był wystarczający, przy 
obowiązujących zasadach realizacji projektów wsparcie kierowane do osób 
bezrobotnych z niepełnosprawnościami było wystarczające, gdyż udzielane było 
w  oparciu o sporządzane Indywidualne Plany Działania i wszyscy wnioskodawcy 
spełniający kryteria otrzymywali wnioskowaną pomoc.  

(akta kontroli str. 256) 

Wojewoda nie kontrolował PUP w zakresie działań 3.4., 3.5.1.-3.5.6., 6.2., 6.4. 
Programu „Za życiem”. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału PS, zarówno  
ustawa o wsparciu,  jak  i  uchwała  Nr  160  Rady  Ministrów  w  sprawie   programu  
 

                                                      
60 Zwanego dalej „PO WER”. 
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kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przewidywały wyłącznie 
monitorowanie realizacji ww. działań, a nie obowiązek wykonywania kontroli w PUP 
w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 257) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

 

Wojewoda dysponował danymi dotyczącymi realizowanych przez PUP działań 
w  zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, 
członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną oraz aktywizowania osób 
bezrobotnych celem wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji 
codziennych obowiązków domowych. Poszczególne działania Programu w ww. 
zakresie wdrożono w województwie jedynie w niewielkim zakresie – wsparcia 
udzielono tylko w ramach działania 3.4. (pomoc w domu w ramach prac społecznie 
użytecznych) oraz działania 3.5. (wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej) 
obejmując nim łącznie 65 rodzin w ośmiu spośród 31 PUP na terenie województwa.  
Natomiast żaden PUP nie wdrożył i nie realizował działań 6.2. i 6.4. Programu, 
czego głównymi przyczynami– zdiagnozowanymi przez Wojewodę – były: brak 
zainteresowania ze strony uprawnionych (osób, gmin, podmiotów prowadzących 
żłobki i kluby dziecięce), brak osób spełniających kryteria docelowej grupy 
beneficjentów Programu w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 
trudności z  rekrutacją osób niepełnosprawnych. 

 

4. Monitoring realizacji Programu Za życiem  

4.1. Wojewoda  zbierał informacje od podmiotów zaangażowanych w realizację 
Programu „Za życiem” i przedstawiał je corocznie w sprawozdaniach z jego 
realizacji. W sprawdzaniach tych, z ogółu 31 działań zawartych w ww. Programie 
przedstawione zostały informacje o realizacji 18 działań61 w sprawozdaniu za 
2017 r., 23 działań62 w sprawozdaniu za 2018 r, i 24 działań63 w sprawozdaniu  za 
2019 r.  

Ustalono, że w ramach realizowanego zadania obejmującego  monitoring Programu 
„Za życiem”, Wojewoda nie dokonywał bieżącej oceny poszczególnych 
instrumentów, co przedstawiono w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

 
W trakcie realizacji zadań Wydział PS występował do Ministra właściwego do spraw 
rodziny o zajęcie stanowiska w sprawie-udzielenia wyjaśnień w kwestii wątpliwości 
dotyczących grupy docelowej działania 1.4 Programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin "Za życiem" Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w  ciąży. Ponadto gdy uznano, że jeden z instrumentów Programu nie funkcjonuje 
w  sposób właściwy, Wydział PS zwrócił się do Ministra właściwego do spraw 
rodziny o  rozważenie dokonania zmiany legislacyjnej poprzez modyfikację zapisów 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

                                                      
61 Tj. działanie nr: 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.7., 3.2, 3.3., 3.4, 3.5., 4.1, 4.7. 

 i  5.1.  
62 Tj. działanie nr 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.7., 3.2, 3.3., 3.4, 3.5., 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4., 4.5, 4.6., 4.7. i  5.1.  
63 Tj. działanie  nr 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.7., 3.1., 3.2, 3.3., 3.4, 3.5., 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4., 4.5, 4.6., 4.7. i  5.1.   
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w  sprawie środowiskowych domów samopomocy64, w kwestii organizacji 
wyżywienia w ŚDS. W konsekwencji Minister właściwy do spraw rodziny zgodził się 
z oceną dokonaną przez Wojewodę Śląskiego, co znalazło swój wyraz w dokonaniu 
zaproponowanej zmiany i jej uwzględnieniu przy zmianie ww. rozporządzenia65. 

Zastępca Dyrektora Wydziału PS, podał także, że informacje przekazywane 
w  ramach monitoringu były uznawane za pełne, wyczerpujące i były wystarczające 
dla koordynatora Programu. 

(akta kontroli str. 258 – 464)  

 
 4.2. Wojewoda corocznie przedstawiał Radzie Ministrów informację z  realizacji 
ustawy o wsparciu, za rok poprzedni. Informacje te były przekazywane za pomocą 
systemu elektronicznego EZD. Informacje za rok 2017 i 2019 zostały przekazane  
w terminie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy o wsparciu, tj. do dnia 30  kwietnia 
roku następnego, natomiast informacja za rok 2018 została przekazana 
z  opóźnieniem - 8 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 465 – 472) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Informacja z realizacji ustawy o wsparciu za rok 2018 została przedstawiona 
Radzie Ministrów z niezachowaniem terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy 
o wparciu, tj. 8 maja 2019 r., czyli z ośmiodniowym opóźnieniem. 

 
Wyjaśniając przyczyny ww. opóźnienia, Wojewoda podał, że „Informacja roczna jest 
bardzo obszernym dokumentem, wymagającym zgromadzenia wielu danych 
i informacji, w celu ich przeanalizowania i zamieszczenia w opracowaniu. 
W  znacznej mierze dane, jakie należy zamieszczać w dokumencie pozyskiwane są 
od podmiotów, które formalnie i organizacyjnie nie podlegają Wojewodzie 
Śląskiemu. Tym samym przygotowanie informacji rocznej jest zadaniem bardzo 
obciążającym czasowo pracownika, który się tym zajmuje, co nie zwalnia go w tym 
czasie z realizacji innych, bieżących zadań.” 

(akta kontroli str. 8) 

NIK zauważa, że opracowanie wymaganych ustawą sprawozdań jest zadaniem, 
który należy wykonać we wskazanym terminie, organizując w tym celu stosownie 
pracę podległych pracowników.  
 

2. Wojewoda nie dokonywał pełnego monitoringu Programu „Za życiem”, ponieważ 
nie gromadził i nie przekazywał kompletnych danych dotyczących wszystkich 
działań, nie dokonywał także bieżącej oceny poszczególnych instrumentów,.  
 
Wyjaśniając przyczyny nieujęcia w sprawozdaniu wszystkich działań zawartych 
w  Programie „Za życiem”, Dyrektor Wydziału PS  podał, że: 
- realizacja części działań była zaplanowana od  2018 r., (1.6, 2.6, 5.2.), 
- wymagała zmiany obowiązujących przepisów (1.6, 2.6),  
- działanie było  zaplanowane do realizowania na poziomie centralnym (1.6, 2.6, 
5.2.), 

                                                      
64 Dz.U. z 2020 r. poz. 249  
65 poprzez zmianę treści § 15.   
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- brak było wytycznych i źródeł jego finansowania (3.1.),  
- z uwagi na trudności w pozyskaniu informacji dotyczących realizacji działań 4.2-4.6 
dotyczących wsparcia mieszkaniowego w rozbiciu na poszczególne działania, 
udzielono odpowiedzi łącznie, 
- brak możliwości pozyskania informacji dotyczących realizacji działań 6.1-6.4, które 
było realizowane bezpośrednio przez Ministra właściwego do spraw rodziny.  
Ponadto podał, że informację o działaniu 3.4, ze względu na małe zainteresowanie 
taką formą wsparcia, udzielono łącznie przy przedstawieniu zadań realizowanych 
przez PUP (3.5).    

(akta kontroli str. 511 – 519)  

Wyjaśniając przyczyny niedokonywania  oceny instrumentów w ramach monitoringu 
Programu „Za życiem” Zastępca Dyrektora Wydziału PS, podał, że  taki wymóg nie 
wynikał wprost z samego Programu oraz  że w Programie nie wskazano w jaki 
sposób szczegółowo miałaby być realizowana, sporządzana i dokumentowana 
bieżąca ocena instrumentów.   

(akta kontroli str. 258 – 264)  

Zdaniem NIK, Wojewoda dysponując sprawozdaniami i  informacjami podmiotów 
zaangażowanych w realizację poszczególnych działań Programu „Za życiem” miał 
pełną możliwość przekazania kompletnej informacji o działaniach realizowanych 
w  ramach tego Programu oraz możliwość dokonać bieżącej oceny instrumentów 
wsparcia.  

 
Wojewoda w sporządzanych sprawozdaniach z realizacji Programu „Za życiem” nie 
przedstawiał informacji o sposobie realizacji wszystkich 31 działaniach ujętych 
w  tym Programie i nie dokonywał bieżącej oceny instrumentów, co skutkowało 
niezapewnieniem kompleksowego  monitoringu nad realizacją ustawy o wsparciu, 
w  tym Programu „Za życiem” 

Jednostkowy przypadek przesłania informacji z realizacji ustawy o wsparciu za rok 
2018 z ośmiodniowym opóźnieniem nie miał istotnego wpływu na kontrolowaną 
działalność.  

 

IV. Uwagi i Wnioski  
Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujące uwagi i wnioski: 

 
1. NIK zwraca uwagę na konieczność zapewnienia terminowego przedkładania 

Radzie Ministrów informacji z realizacji ustawy o  wsparciu.  

2. NIK zwraca uwagę na długotrwałe postępowania przy zawieraniu umów 
z  samorządami na realizację zadań w zakresie rozwijania sieci środowiskowych 
domów samopomocy i tworzenia mieszkań chronionych, w szczególności na 
długotrwałe procedury uzgadniania wydatków z  dysponentem środków oraz 
opiniowania umów pod względem prawnym i finansowym, co może utrudniać 
kompletność i terminowość realizacji przez nich zadań. 

 

1. Sprawowanie pełnego monitoringu nad realizacją ustawy o wsparciu, w  tym 
Programu „Za życiem” oraz dokonywanie bieżącej oceny  instrumentów 
wsparcia, ujętych w tym Programie.   

2. Przeprowadzanie kontroli w ŚDS z częstotliwością określoną w  przepisach.  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 12 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Anna Hulboj 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
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