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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 wzrost liczby osób starszych  
(ponad 9 mln seniorów, w tym ok. 2 mln potrzebujących pomocy  
w codziennej egzystencji) 

 wzrost liczby osób objętych usługami opiekuńczymi  
(2014 r. – z pomocy korzystało 84,5 tys. a w 2016 r. już 94,2 tys. osób 
niesamodzielnych) 

 wzrost wydatków gmin na opiekę domową  
(2016 r. – wzrost o ponad 10%) 

 zmniejszający się potencjał opiekuńczy rodzin  
(rodziny mniej liczne, kontakty mniej intensywne, emigracja 
zarobkowa ludzi młodych)  



W  szczególności: 

Co kontrolowaliśmy?  02 

Czy monitorowano potrzeby osób starszych w zakresie dostępu do usług  
opiekuńczych oraz czy dokonywano analiz tych potrzeb? 

Czy określano zakres usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym  
w miejscu zamieszkania  oraz czy usługi te były wykonywane zgodnie z 
przyjętym zakresem? 

Czy zapewniano skuteczny nadzór nad realizacją i jakością usług 
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania? 

Czy gminy zapewniają świadczenie usług opiekuńczych osobom 
starszym w miejscu zamieszkania i czy poziom tych usług został 
zestandaryzowany? 



23 ośrodki pomocy społecznej w ośmiu województwach, w których 
liczba osób starszych objętych usługami opiekuńczymi jest największa:  

– dolnośląskie  

– łódzkie  

– mazowieckie 

– podkarpackie 

– pomorskie  

– śląskie 

– warmińsko-mazurskie  

– wielkopolskie  

 
 

 
 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRPiPS i GUS.. 



Liczba i odsetek gmin niezapewniających usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania  05 

 Nie wszystkie gminy  
w Polsce zapewniają usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRPiPS. 



06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRPiPS. 



07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie D. Verbeek-Oudijk Who cares in Europe?  
A comparison of long-term care for the over-50s in sixteen European countries. 2014, str. 34-37. 



 Brak diagnozy sytuacji i potrzeb osób starszych w skontrolowanych 
gminach oraz szacunków dotyczących zapotrzebowania na tego typu 
pomoc 

 Monitorowanie sytuacji i potrzeb tylko znanych ośrodkowi osób,  
tzn. tych, którzy wcześniej korzystali już z pomocy OPS 

 Obejmowanie pomocą prawie wyłącznie tych osób, które o taką 
pomoc wystąpiły lub zostały zgłoszone przez inne osoby albo 
instytucje 

 Sporadyczne przypadki przyznawania seniorom pomocy z urzędu 

 Najczęstszy sposób informowania seniorów o możliwości uzyskania 
pomocy to Internet i tablica ogłoszeń w OPS 

Stwierdzony stan – zaspokajanie potrzeb osób starszych 08 



Stwierdzony stan – wzrost liczby osób starszych  
objętych usługami opiekuńczymi w skontrolowanych gminach 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  

W celach statystycznych pozyskano dane dotyczące liczby osób starszych objętych usługami opiekuńczymi w miejscu 
zamieszkania od wszystkich badanych OPS za rok 2017 (w I połowie 2017 r. usługami objęto 8.253 osoby starsze).  



Stwierdzony stan – odsetek osób starszych objętych usługami 
opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w skontrolowanych gminach 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



 Brak ogólnopolskich standardów  

 Tylko dwie skontrolowane gminy opracowały i przyjęły do stosowania 
standardy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

Brak standardów powoduje: 

– czasowe (godzinowe) rozliczanie wykonanych usług,  
nie zaś zadaniowe  

– niemożność faktycznej oceny jakości świadczonych usług  

– zróżnicowanie oferty w różnych miejscach w kraju 

 
 
 
 

Stwierdzony stan – standaryzacja usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania 11 



Skutkiem braku standardów było nieokreślanie w umowach i decyzjach 
zakresu usług, przez blisko połowę skontrolowanych OPS 

Nieokreślanie zakresu usług powoduje: 

– niewiedzę seniorów o przysługujących im usługach 

– brak wiedzy opiekunów odnośnie usług wymaganych  
do wykonania 

– brak gwarancji rzetelnego udzielania świadczenia 

– brak możliwości weryfikacji i oceny poziomu i jakości usług  
oraz pracy opiekunów wykonujących usługi 

 

 
 

Stwierdzony stan – brak szczegółowego zakresu 
przysługujących usług w umowach i decyzjach 12 



Stwierdzony stan – zadowolenie seniorów z otrzymywanej pomocy 13 

Źródło: Odpowiedzi seniorów na pytanie dotyczące czynności regularnie 
wykonywanych przez opiekunów. Opracowanie własne NIK. 

 Tylko 18 osób starszych 
uczestniczących  
w badaniu (4%) stwierdziło, 
że opiekunowie towarzyszą 
im w spacerach, rozmawiają  
z nimi i doradzają  
w sytuacjach problemowych 



Stwierdzony stan – wydatki skontrolowanych gmin  
na zapewnienie osobom starszym usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 14 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  

W celach statystycznych pozyskano dane dotyczące kwoty wydatków na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od wszystkich 
badanych OPS za rok 2017 (w I połowie 2017 r. wydatki wyniosły 29.142.947 zł).  



Stwierdzony stan – przeciętny roczny koszt wsparcia usługami 
opiekuńczymi jednej osoby starszej  15 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  

 Na ogół OPS korzystały  
z jednego sposobu 
świadczenia usług 
opiekuńczych.  
Część z nich dodatkowo 
zatrudniała opiekunów 
będących pracownikami 
firm wyłonionych  
na podst. ustawy Prawo 
zamówień publicznych  



Stwierdzony stan – odpłatność za otrzymywane usługi 
opiekuńcze 

 
 Wysokość opłat uzależniona od ceny godziny usług opiekuńczych  

– znaczne podwyżki cen usług w 2017 r. (nawet o 200%) 

 Wysokość opłat za otrzymywane usługi uzależniona od zamożności 
gminy  

– nieodpłatne usługi tylko dla najuboższych i najstarszych seniorów 

16 



 Wzrost liczby rezygnacji z usług opiekuńczych w skontrolowanych 
gminach  
(cały 2014 r. – 12%, I poł. 2017 r. – 9%) 

 Spadek liczby godzin przypadających na jedną osobę starszą  
(2017 r. – liczba godzin niemal dwukrotnie niższa niż w latach 
poprzednich) 

 Samoograniczanie zakresu usług przez część osób starszych 

 
 
 
 

Stwierdzony stan – negatywne skutki podwyżek cen usług  17 



 Brak wewnętrznych uregulowań dotyczących monitoringu  
i kontroli nad usługami opiekuńczymi w większości OPS 

 Formalny charakter kontroli (wizyt) sprawdzających 
przeprowadzanych przez pracowników 20 skontrowanych ośrodków 

 Brak nadzoru na jakością usług opiekuńczych  świadczonych przez trzy 
ośrodki pomocy społecznej 

Stwierdzony stan – nadzór nad usługami opiekuńczymi  
w miejscu zamieszkania 18 



Ocena ogólna 19 

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu zamieszkania 
nie są formą pomocy powszechnie dostępną  
i zestandaryzowaną:  

– z usług tych korzysta średnio około 1% osób w wieku 
powyżej 60. roku życia  

– w skali kraju, wsparcia w formie takich usług  
nie zapewniało 475 gmin (19,1%), choć ich 
organizowanie i świadczenie to obligatoryjne zadanie 
własne samorządów gminnych 

– w praktyce nie istnieją standardy usług, tylko nieliczne 
gminy je wprowadziły  



Ocena ogólna – uzasadnienie 20 

 

Skontrolowane gminy: 
– nie rozpoznają potrzeb seniorów 

– nie identyfikują nowych osób wymagających pomocy 

– nie przyznają usług z urzędu 

– nie świadczą zestandaryzowanych usług 

 

 
 
 



Ocena ogólna – uzasadnienie 21 

 

 Część OPS nie określa zakresu usług w umowach  
z wykonawcami ani w decyzjach przyznających świadczenie 

 OPS nie kontrolują faktycznego zakresu wykonanych usług,  
a rozliczeń dokonują wyłącznie na podstawie liczby 
przepracowanych godzin 

 Brak standardów ogranicza skuteczne prowadzenie nadzoru 
nad prawidłowością i jakością usług 

 Przeprowadzane wizyty monitorujące mają charakter 
formalny  

 



 Zaproponowanie ogólnopolskich standardów usług opiekuńczych  

 Wprowadzenie rozwiązań, w szerszym zakresie wspomagających 
gminy w zaspokajaniu potrzeb osób starszych korzystających z usług 
opiekuńczych, wyrównujących powstałe dysproporcje między 
rynkowymi cenami usług, a możliwościami ich zaspokojenia 

 Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej uproszczonego trybu 
objęcia usługami opiekuńczymi osób potrzebujących tej formy 
pomocy 

 Monitorowanie gmin w zakresie wywiązywania się przez nie  
z ustawowego obowiązku organizowania i świadczenia usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

22 Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 



 Wypełnianie ustawowego obowiązku organizowania i świadczenia usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

 Diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób starszych, a także 
monitorowanie sytuacji tych osób  

 Określanie dla każdej osoby starszej szczegółowego, 
zindywidualizowanego zakresu usług opiekuńczych 

 Zmiana zasad rozliczania wykonanych usług opiekuńczych:  
z opartego wyłącznie na rozliczaniu czasu udzielanej pomocy,  
na szczegółowe wykazywanie zakresu świadczonych usług oraz liczby 
przepracowanych godzin 

 Umożliwienie pracownikom OPS organizującym i świadczącym pomoc 
osobom starszym, uczestnictwa w szkoleniach podnoszących ich 
kwalifikacje zawodowe 

23 Wnioski – samorządy gminne 



Wystąpienia pokontrolne zostały skierowane do kierowników wszystkich 
kontrolowanych jednostek, wnioski dotyczyły głownie: 

 Identyfikowania i monitorowania potrzeb osób starszych,  
w zakresie dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

 Opracowania na poziomie lokalnym wytycznych (norm/standardów)  
dla tego typu usług  

 Szczegółowego określania w wydawanych decyzjach, dla każdej osoby 
starszej zakresu usług opiekuńczych 

 Niewydawania decyzji przyznających pomoc z mocą wsteczną 

 Rzetelnego sprawowania nadzoru nad realizacją i jakością usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

Kierownicy trzech kontrolowanych jednostek zgłosili łącznie 11 zastrzeżeń  
do wystąpień pokontrolnych.  

24 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy,  
Spraw Społecznych i Rodziny 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło: Fotolia.com 


	Slajd numer 1
	Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
	Co kontrolowaliśmy? 
	Kogo kontrolowaliśmy?
	Slajd numer 5
	Liczba i odsetek gmin niezapewniających usług opiekuńczych �w miejscu zamieszkania 
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Stwierdzony stan – zaspokajanie potrzeb osób starszych
	Stwierdzony stan – wzrost liczby osób starszych �objętych usługami opiekuńczymi w skontrolowanych gminach
	Stwierdzony stan – odsetek osób starszych objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w skontrolowanych gminach
	Stwierdzony stan – standaryzacja usług opiekuńczych �w miejscu zamieszkania
	Stwierdzony stan – brak szczegółowego zakresu przysługujących usług w umowach i decyzjach
	Stwierdzony stan – zadowolenie seniorów z otrzymywanej pomocy
	Stwierdzony stan – wydatki skontrolowanych gmin �na zapewnienie osobom starszym usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
	Stwierdzony stan – przeciętny roczny koszt wsparcia usługami opiekuńczymi jednej osoby starszej 
	Stwierdzony stan – odpłatność za otrzymywane usługi opiekuńcze
	Stwierdzony stan – negatywne skutki podwyżek cen usług 
	Stwierdzony stan – nadzór nad usługami opiekuńczymi �w miejscu zamieszkania
	Ocena ogólna
	Ocena ogólna – uzasadnienie
	Ocena ogólna – uzasadnienie
	Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
	Wnioski – samorządy gminne
	Działania po kontroli
	Slajd numer 26

