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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 Według Światowej Organizacji 
Zdrowia depresja: 
 stanowi ok. 4,4% globalnego 

obciążenia wszystkimi 
chorobami 

 jest jedną z największych 
pojedynczych przyczyn 
niesprawności w skali świata 

 na świecie choruje na nią 
ponad 320 mln ludzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 Depresja jest chorobą 

ogólnoustrojową 
 Depresja powoduje zwiększenie 

ryzyka występowania chorób 
somatycznych 

 Choroby somatyczne, zwłaszcza 
przewlekłe, zwiększają ryzyko 
wystąpienia depresji 

 W ocenie ekspertów depresja 
powinna być traktowana jako 
jednostka priorytetowa w obszarze 
chorób psychiatrycznych ze względu 
na wysokie koszty społeczne, ale 
także ze względu na wysokie 
zagrożenie śmiertelnością w wyniku 
samobójstw 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych  
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 



 Przeprowadzone w Polsce badania naukowe (2014 r.) potwierdziły istnienie 
problemu depresji: 
– 3% mieszkańców RP w wieku produkcyjnym (766 tys. osób) doświadczyło 

przynajmniej jednego epizodu depresyjnego, 
– oszacowana łączna liczba lat utraconej produktywności z tytułu depresji 

wyniosła ponad 24,3 tys. lat 
– łączne koszty pośrednie depresji (koszt produktu utraconego przez 

społeczeństwo polskie w wyniku choroby lub procesu jej leczenia) 
oszacowane metodą kapitału ludzkiego wahały się (w zależności od 
przyjętego podejścia) od 1,0 mld zł do 2,6 mld zł 

 Depresja powinna być traktowana jako jednostka priorytetowa w obszarze 
chorób psychiatrycznych (wysokie koszty społeczne, wysokie zagrożenie 
śmiertelnością w wyniku samobójstw) 

 Niezbędne jest podejmowanie profilaktycznych działań mających na celu 
zapobieganie i wczesne wykrywanie depresji - niezależnie od potrzeby 
zapewnienia chorym odpowiedniej opieki medycznej i dostępu do terapii 

 Działalność JST związana z profilaktyką i leczeniem depresji może i powinna 
stanowić istotne uzupełnienie dla oferty świadczeń z zakresu zdrowia 
psychicznego, gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 03 



Czy programy obejmujące przeciwdziałanie i leczenie depresji, przygotowane 
przez administrację publiczną, osiągały zakładane cele? 

W szczególności: 

 Czy opracowano i wdrożono rozwiązania dotyczące zapobiegania  
i leczenia depresji? 

 Czy monitorowano rezultaty osiągane w związku  z działaniami 
podejmowanymi na rzecz zapobiegania i leczenia depresji? 

 Czy prawidłowo planowano i wykorzystywano środki publiczne 
przeznaczone na zapobieganie i leczenie depresji? 

 W jaki sposób organy administracji publicznej współdziałały w zakresie 
zapobiegania i leczenia depresji? 

Co kontrolowaliśmy? 04 



Kontrola została przeprowadzona  
w 13 jednostkach: 

w czterech urzędach marszałkowskich: 

łódzkim, małopolskim, mazowieckim i śląskim 

w dwóch urzędach miast: 

 Gdańsk i Wrocław 

w siedmiu jednostkach bezpośrednio realizujących 
zadania w ramach programów prowadzonych przez JST 

Kogo kontrolowaliśmy? 05 



 Skontrolowane samorządy (JST) były przygotowane organizacyjnie do 
realizacji zadań ukierunkowanych na zapobieganie i leczenie depresji 

 Pięć spośród sześciu samorządów rzetelnie identyfikowało potrzeby 
zdrowotne w zakresie depresji 

 Jedynie UMW Mazowieckiego nie przeprowadził kompleksowej analizy 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w zakresie zdrowia 
psychicznego w latach 2015-2017 

 

Stwierdzony stan – identyfikacja potrzeb zdrowotnych  06 



 Obejmujące problematykę 
depresji zadania realizowane były 
przez JST w większości w innych 
formach niż programy polityki 
zdrowotnej (105 ze 109 
zadań/przedsięwzięć realizowano  
poza  ww. programami) 

 Na realizację ww. zadań 
wydatkowano łącznie 2946,4 tys. 
zł, z tego: 
– 813,0 tys. zł na programy 

polityki zdrowotnej 
– 2133,4 tys. zł na zadania 

realizowane w innych 
formach 

 
 

Stwierdzony stan – formy realizacji zadań 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Jedynie jeden z trzech 
samorządów realizujących 
programy polityki zdrowotnej 
dotyczące depresji  uzyskał 
pozytywną opinię Prezesa 
AOTMiT (UMW Mazowieckiego) 

 W okresie objętym kontrolą 
opinie AOTMiT w sprawie 
projektów programów polityki 
zdrowotnej nie miały charakteru 
wiążącego 

 Zmiany w tym zakresie 
wprowadziła ustawa z dnia 29 
września 2017 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej  
ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw 

Stwierdzony stan – programy polityki zdrowotnej 08 



Stwierdzony stan – niewielkie zainteresowanie JST 
realizacją programów polityki zdrowotnej 09 

PRZYCZYNY 

 wymóg uzyskania opinii AOTMiT o planowanym do realizacji programie, zawarty 
w art. 48a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, 

  program jest przedsięwzięciem ukierunkowanym na wymierną realizację ściśle 
określonych celów w odniesieniu do istniejącego problemu zdrowotnego  

SKUTKI 

 działania JST podejmowane w innych niż programy polityki zdrowotnej formach 
przybierały formę pomocy o charakterze doraźnym i jednorazowym 

 działania te nie gwarantowały pełnej „rozliczalności” uzyskanych efektów 
zdrowotnych (ocena skuteczności realizowanych zadań w stosunku do założonych 
celów, w tym ewaluacja uzyskanych efektów zdrowotnych nie była możliwa) 



 Niepełne zabezpieczenie 
potrzeb lokalnej 
społeczności w zakresie 
profilaktyki i leczenia 
depresji 

 Dostępność do 
świadczeń z zakresu 
poradnictwa 
psychologicznego 
gwarantowanych przez 
NFZ (na 31.12.2017 r.) 
była ograniczona 

 

Stwierdzony stan – średni czas oczekiwania w przypadkach 
stabilnych na poradę u psychologa w ramach NFZ 

10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  
danych z oddziałów wojewódzkich NFZ. 



 Prowadzenie działań profilaktycznych wpływających na wzrost poziomu 
świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych, jest m.in. celem 
opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu zapobiegania 
depresji w Polsce na lata 2016-2020” 

 Wdrażanie ww. programu jest jednak opóźnione w stosunku  
do harmonogramu ze względu na problemy, jakie wystąpiły podczas 
przygotowywania hasła do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- 
-informacyjnej dotyczącej zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia 
depresji 

 W konsekwencji skrócony został, planowany pierwotnie na lata 2018-2020, 
okres emisji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej 
depresji w środkach masowego przekazu (do końca sierpnia 2018 r. 
kampanii tej jeszcze nie rozpoczęto) 

Stwierdzony stan – pozostałe zagadnienia 11 



 Żaden z kontrolowanych samorządów nie wdrożył założeń NPOZP 2017  
w zakresie aktualizacji lub sporządzenia programów ochrony zdrowia 
psychicznego na nowy okres programowania (lata 2017-2022)  

 Cztery z sześciu skontrolowanych JST nierzetelnie analizowało postępy  
i efekty działań (prowadzonych przez realizatorów) na rzecz zapobiegania  
i leczenia depresji 

 Wszystkie kontrolowane JST upowszechniały informacje o przyjętych  
do realizacji zadaniach i programach polityki zdrowotnej obejmujących 
zagadnienia związane z zapobieganiem i leczeniem depresji 

 

Stwierdzony stan – pozostałe zagadnienia 12 



Stwierdzony stan – wybór realizatorów zadań obejmujących 
problematykę depresji  13 

 Wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej nie zawsze dokonywano 
w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, stosownie do wymogu 
określonego w art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  
– dotyczyło to dwóch programów, na które w okresie objętym kontrolą 

przekazano łącznie 331,8 tys. zł dotacji 
 Stwierdzono także przypadki zlecania zadań  w trybie przewidzianym dla 

programów polityki zdrowotnej, mimo że nie były one przedmiotem takich 
programów  
– dotyczyło to ośmiu, finansowanych dotacją umów na łączną kwotę  

517,5 tys. zł 
 Nieprawidłowo, bo w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie, zlecano organizacjom pozarządowym zadania z zakresu 
zdrowia publicznego obejmujące problematykę depresji, podczas gdy należało 
zastosować tryb konkursowy, wymaganego postanowieniami art. 14 ust. 1 
ustawy o zdrowiu publicznym  
– dotyczyło to finansowanych dotacją umów na łączną kwotę  212,2 tys. zł 



 Przypadki nieprawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych na łączną 
kwotę 533,3 tys. zł (UMW Mazowieckiego, UM Wrocławia) 

 Przypadki  nierzetelnej weryfikacji rozliczeń i sprawozdań przedkładanych 
przez realizatorów zadań (UMW Mazowieckiego, UM Wrocławia) 

 Akceptacja niepełnej realizacji programu polityki zdrowotnej  
- niezrealizowany (corocznie) zakres dotyczył udzielania świadczeń 
zdrowotnych (UMW Mazowieckiego) 

 Realizacja programów polityki zdrowotnej bez uprzedniego uzyskania 
wymaganej uchwały zarządu województwa 

 Opracowywanie programów polityki zdrowotnej przez podmiot, który był 
następnie ich realizatorem (UMW Mazowieckiego) 

Stwierdzony stan – rozliczanie zadań przez JST 14 



Stwierdzony stan – współpraca JST i wyniki kontroli  
u realizatorów programów polityki zdrowotnej 15 

 
Współpraca skontrolowanych JST z organami administracji rządowej, 

państwowymi jednostkami organizacyjnymi a także z innymi jednostkami 
samorządowymi oraz środowiskiem medycznym w zakresie zapobiegania  

i leczenia depresji przebiegała na ogół prawidłowo 
 

 
 Realizatorzy 

zadań zleconych 
przez JST na ogół 
poprawnie 
wywiązywali się  
z powierzonych 
obowiązków 

 

 Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
– zatrudniania pracowników poza normalnym 

czasem pracy na podstawie umów 
cywilnoprawnych przy pracach tego samego 
rodzaju, co objęte stosunkiem pracy  

– gromadzenia danych osobowych bez zachowania 
wymogów określonych w ustawie o ochronie 
danych osobowych 



Choć problem depresji jest znany i generuje istotne koszty społeczne,  
a związana z profilaktyką i leczeniem depresji działalność JST może stanowić 
istotne uzupełnienie dla oferty świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego, 
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zadania tego rodzaju 
realizują tylko niektóre z JST. 
Spośród sześciu skontrolowanych przez NIK samorządów, które prowadziły 
działania ukierunkowane na profilaktykę i leczenie depresji , jedynie w trzech 
opracowano i wdrożono rozwiązania dotyczące zapobiegania i leczenia 
depresji w formie kompleksowych programów polityki zdrowotnej. Zakładane 
cele osiągnięto jedynie w jednym z czterech badanych programów. 
Niemal wszystkie przedsięwzięcia związane z depresją były prowadzone poza 
tymi programami. W ocenie NIK jest to zjawisko niepożądane. To programy 
polityki zdrowotnej są optymalną formą dla zapewnienia skutecznej, 
bezpiecznej i efektywnej realizacji działań z zakresu opieki zdrowotnej przez 
JST, gdyż realizowane są zwykle w kilkuletniej perspektywie czasowej  
i podlegają określonym wymogom prawnym, a w szczególności opiniowaniu 
przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.  

Ocena ogólna 16 



Ocena ogólna 17 

 
Pomimo że depresję zaliczono do istotnych problemów zdrowia psychicznego 
w pięciu z sześciu objętych kontrolą JST, to zakres i skala podejmowanej  
w związku z tym aktywności samorządów warunkowana była ich 
możliwościami finansowymi. W trzech JST zainteresowanie udziałem  
w realizowanych działaniach związanych z depresją przewyższało możliwości 
uzyskania oczekiwanej pomocy. Tym samym, realizacja przez skontrolowane 
JST zadań związanych z zapobieganiem i leczeniem depresji nie wpływała  
w istotny sposób na poprawę zdrowia psychicznego społeczności lokalnych. 
Wybór realizatorów zadań w zakresie zapobiegania i leczenia depresji, w tym 
prowadzonych poza programami polityki zdrowotnej, nie zawsze dokonywany 
był przez JST w oparciu o właściwe przepisy. W kontroli odnotowano również 
przypadki finansowania zadań bez uprzedniego uzyskania wymaganej w tym 
zakresie uchwały zarządu województwa, nieprawidłowego ewidencjonowania 
wydatków, oraz nierzetelnej weryfikacji rozliczeń i sprawozdań 
przedstawianych przez realizatorów zadań. 



Ocena ogólna 18 

 
Obejmująca problematykę depresji współpraca JST z organami administracji 
rządowej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, innymi jednostkami 
samorządowymi oraz środowiskiem medycznym przebiegała na ogół 
prawidłowo, a nieliczne stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości nie 
miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że prowadzenie działań 
profilaktycznych wpływających na wzrost poziomu świadomości społecznej na 
temat zaburzeń depresyjnych, jest m.in. celem opracowanego przez 
Ministerstwo Zdrowia „Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 
2016-2020”. Wprawdzie efekty realizacji tego programu nie są jeszcze znane, 
ale jego wdrażanie jest już opóźnione w stosunku do harmonogramu.  
W konsekwencji skrócony zostanie, planowany pierwotnie na lata 2018-2020, 
okres emisji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej 
depresji w środkach masowego przekazu, co w ocenie NIK jest niekorzystne  
z punktu widzenia realizacji celu tego programu. 



Do Ministra Zdrowia 

 Dokonanie analizy i oceny terminowości i poprawności realizacji  
NPOZP 2017 w zakresie wprowadzenia lub aktualizacji przez samorządy 
gminnych i regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego  
na lata 2017-2022 

 Zlecenie Prezesowi AOTMiT opracowania i wydania rekomendacji  
w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych 
w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych 
programów, dotyczących w szczególności profilaktyki depresji u dzieci  
i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia 

19 Wnioski 



20 Działania po kontroli 

13 wystąpień 
pokontrolnych 

23 wnioski 
pokontrolne   

17 wniosków 
zrealizowanych oraz 

sześć w trakcie 
realizacji 
 (sierpień 2018)  



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Źródło: Fotolia.com 
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