
OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI  
W DZIENNYCH DOMACH POMOCY 
(lata 2014-2016) 

Najwyższa Izba Kontroli 
Warszawa, maj 2017 r. 
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Tendencje demograficzne – liczba ludności Polski spadnie z 38,5 mln osób  
w 2013 r. do 36,5 mln w 2035 r., a w 2050 r. do niespełna 34 mln.  
Udział grupy wiekowej 65+ w populacji Polaków w 2050 r. ulegnie podwojeniu, 
osiągając wielkość około 12 mln osób. 

Przemiany społeczne, w tym wzrastająca w szybkim tempie populacja seniorów, 
wymuszają konieczność zwiększenia dostępności działań pomocowych, przede 
wszystkim interdyscyplinarnych form aktywizujących, przeciwdziałających 
wykluczeniu ze społeczeństwa. 

       
 
 
 
 
 
 

 

 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 
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Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych GUS, Ludność. Stan i struktura ludności. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.  
(Podstawowe dane demograficzne dla lat 1985-2015 – tablica A). 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? cd. 

 niewielka liczba gmin oferujących wsparcie w dziennych domach pomocy 
– zaledwie ok. 10% w skali kraju (z tego w 5% gmin działają placówki  
w ramach programu „Senior-Wigor”), 

 małe zainteresowanie beneficjentów rządowym wsparciem (80% kosztów) 
z ogólnopolskiego programu „Senior-Wigor”, wdrożonym w 2015 r.   
– wykorzystanie w 2016 r. około 30% zaplanowanych środków.  
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Liczba DDP 

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? cd. 

 
 niewystarczające działania gmin w zakresie rozpoznawania potrzeb 

opiekuńczych, które należy zapewnić osobom starszym,  

 pomoc w miejscu zamieszkania jest najbardziej efektywna  
jeśli ma służyć aktywności seniorów, 

 w skrajnych przypadkach bycie seniorem może być kategorią 
wykluczenia społecznego, stąd potrzeba prowadzenia działań 
aktywizujących.  
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Cel główny: 

 ocena zapewnienia wsparcia przez dzienne domy pomocy. 

 
Cele szczegółowe: 

 ocena rozpoznania potrzeb w zakresie opieki nad osobami starszymi,  

 ocena kierowania osób do dziennych domów pomocy oraz dostępności 
tej formy pomocy,  

 ocena zapewnienia opieki w dziennych domach pomocy.   

Co kontrolowaliśmy? 04 



Kontrolowane jednostki: 
 
20 ośrodków pomocy społecznej z funkcjonującymi w ich strukturach 
organizacyjnych dziennymi domami pomocy, w tym 4 placówki 
uruchomione w ramach programu „Senior-Wigor”,   
powstałe w ciągu ostatnich lat. 
 
Skontrolowane OPS działają na terenie 5 województw (mazowieckiego, 
podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego).   

Kogo kontrolowaliśmy? 05 



Dzienne domy pomocy: 

 zapewnienie skutecznego wsparcia seniorom korzystającym  
z  dziennych domów pomocy, 

 zadowolenie pensjonariuszy z oferowanych form pomocy, 

 zróżnicowany poziom oferowanych usług aktywizujących, wynikający 
z możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 

 prawidłowe kierowanie osób starszych do DDP i przyznawanie  
im pomocy, w tym wyznaczanie poziomu odpłatności  
(ustalono jednostkowe przypadki uchybień formalnych), 

 nieprawidłowości dotyczące infrastruktury placówek, głównie  
w zakresie ich niedostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

 
 
 

Stwierdzony stan 06 



Stwierdzony stan cd. 

Działania gmin w zakresie oferowanych działań pomocowych: 
 brak diagnozy i prognoz na szczeblu gminnym – zbyt ogólnikowe gminne strategie 

rozwiązywania problemów społecznych osób starszych, przez co gminy nie mogą 
rzetelnie oszacować koniecznych nakładów i zaprojektować działań pomocowych,  

 udzielanie wsparcia w DDP wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej  
(brak pomocy z urzędu) – przykład doraźnych, a nie strategicznych działań, 

 niewystarczające rozpoznawanie potrzeb osób starszych w zakresie objęcia ich 
pomocą społeczną – w skontrolowanych gminach liczba osób starszych wzrosła  
o 18%, gdy zakres form opieki społecznej pozostawał na niemal niezmienionym 
poziomie, pomocą objęto 3,5% seniorów. 
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Źródło: Opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna 08 

Dzienne domy pomocy, zarówno działające na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, jak i w ramach uruchomionego w 2015 r. ogólnokrajowego 
programu „Senior-Wigor”, zapewniły w nich skuteczne wsparcie seniorom. 
Zadowolenie z oferowanych działań aktywizujących wyrażają również sami 
pensjonariusze.  
Kierowanie osób starszych do DDP i przyznawanie im pomocy,  
w tym wyznaczanie poziomu odpłatności oraz w uzasadnionych przypadkach 
zwalnianie z opłat – funkcjonowało prawidłowo, a jednostkowe 
nieprawidłowości miały charakter formalny. Zakres udzielanego wsparcia 
świadczono na zróżnicowanym poziomie, co wynikało z możliwości 
finansowych jednostek samorządowych, które podjęły się realizacji tego 
nieobowiązkowego zadania w systemie pomocy społecznej.  
Praca z podopiecznymi koncentrowała się na działaniach aktywizujących: 
łagodzących poczucie osamotnienia, zapewniających utrzymania więzi  
ze środowiskiem i wyzwalających aktywność społeczną.   
Jednostki samorządowe w niewystarczającym stopniu rozpoznają potrzeby 
osób starszych, a działania oferowane w systemie pomocy społecznej  
nie nadążają za wzrostem liczby osób w tej grupie wiekowej.  



Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

 przeprowadzenie ewaluacji programu Senior+ wprowadzonego  
w miejsce programu „Senior-Wigor” (od 2017 r. zmieniły się zasady  
i zakres) w kontekście m.in. wprowadzenia kolejnych modyfikacji, które 
w przyszłych latach jego funkcjonowania wpłyną na zwiększenie 
zainteresowania wsparciem budżetowym biedniejszych gmin,  
co mogłoby przyczynić się również do zrównoważenia dostępności 
dziennych domów pomocy w skali kraju; 

 podjęcie działań dla popularyzowania idei rozwoju ośrodków wsparcia 
w formie dziennych domów pomocy, w sytuacji niewielkiego – jak 
dotychczas – zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego 
ofertą programu ogólnokrajowego; 

 rozważenie utworzenia w klasyfikacji budżetowej odrębnego działu  
– Polityka Senioralna, co umożliwiłoby identyfikację rzeczywistych 
nakładów na tę sferę aktywności państwa i właściwie zarządzać 
strumieniami finansowania planowanych, wielowymiarowych działań 
związanych nie tylko z pomocą społeczną. 

09 Wnioski 



Do jednostek samorządowych (gmin): 

 konsekwentne uwzględnianie w gminnych strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych możliwości tworzenia pełnego katalogu form 
pomocy, dostosowanych do lokalnych potrzeb, ze wskazaniem 
przewidywanego okresu ich powstawania  
i źródeł finansowania, 

 rozpoczęcie działań umożliwiających zidentyfikowanie skali potrzeb,  
do których dostosowana będzie oferta skierowana do osób starszych. 

 

 

10 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
 

Zdjęcie czarno-białe 
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