
Realizacja rządowych programów  
na rzecz aktywności społecznej osób starszych 

Najwyższa Izba Kontroli 
Warszawa,  październik 2019 r. 

Miejsce na zdjęcie z okładki Informacji 

2013–2018 (I półrocze) 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

NIK podejmując kontrolę brała pod uwagę m.in.: 

 Sytuację demograficzną w kraju 

‒ postępujący proces starzenia się społeczeństwa 

‒ niską społeczną aktywność osób starszych 

 Niską efektywność Programu ASOS 

‒ ograniczoną wielkość środków na finansowanie Programu 

‒ niedostosowanie oferty Programu ASOS do potrzeb osób starszych 

 Niewystarczający nadzór Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
nad realizacją Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych 

‒ nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji (stwierdzone w trakcie kontroli 
wykonania budżetu państwa) 

‒ brak pomiaru efektów  



 W perspektywie do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,5 mln, natomiast 
populacja osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie do 13,7 mln i będzie stanowiła  
ponad 40% ogółu społeczeństwa 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS (BDL). 

Według GUS liczba ludności ogółem uwzględnia osoby, które czasowo 
wyemigrowały za granicę. Jednocześnie nie zostali uwzględnieni imigranci 
przebywający w Polsce czasowo – bez względu na formalno-prawny status 
ich pobytu oraz na okres przebywania w Polsce. 



Liczba seniorów w Polsce wg grup wiekowych  
na tle populacji ogółem (dane na koniec 2018 r.) 03 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS (BDL). 



Czy Program ASOS jest efektywnym narzędziem kształtowania polityki 
senioralnej? 

W szczególności: 

 Czy Ministerstwo prawidłowo zarządzało Programami ASOS, zapewniło 
przestrzeganie procedur i sprawowało nadzór nad wykorzystaniem 
środków? 

 Czy realizacja Programów ASOS przyniosła zakładane efekty? 

 Czy Ministerstwo ewaluowało w sposób planowy działania ASOS? 

 Czy beneficjenci wykonali dotowane zadania? 

 
 
 
 

 
 

Co kontrolowaliśmy? 04 



 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 21 organizacji pozarządowych z terenu siedmiu województw: 

– dolnośląskiego 

– małopolskiego 

– mazowieckiego 

– podkarpackiego 

– śląskiego 

– wielkopolskiego 

– zachodniopomorskiego 

Kogo kontrolowaliśmy? 05 



Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  
jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się 
poprzez aktywność społeczną 

Stwierdzony stan – realizacja Programu ASOS 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



 Na sfinansowanie Programu ASOS w latach 2012–2013 przeznaczono z budżetu 
państwa 60 mln zł, a na lata 2014–2020 – 40 mln rocznie (w tym środki techniczne 
do 5% budżetu rocznego) 

 

Stwierdzony stan – dotacje MRPiPS na realizację zadań  
w ramach Programu ASOS 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRPiPS. 



Stwierdzony stan – dotacje MRPiPS w podziale na priorytety 
w latach 2013–2017 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRPiPS.  

 Priorytety 
Programu ASOS 
były podstawą 
planowania 
wydatków  



 Niewłaściwe zaprogramowanie kierunków działań w ramach Priorytetów  
– niektóre kierunki działań nie były podejmowane lub podejmowane  
w znikomym stopniu 

Stwierdzony stan – skala projektowania kierunków 
działań w ramach Programu ASOS 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Minister udzielał dotacji w ramach otwartych konkursów ofert 

Stwierdzony stan – realizacja konkursu ofert 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Długotrwała realizacja procedur konkursowych 

 Minister późno ogłaszał konkursy (tylko w edycji 2017 ogłoszenie  
o konkursie opublikowano w grudniu 2016 r.) 

 Minister późno zawierał umowy z oferentami (upływ czasu od ogłoszenia 
wyników konkursu do zawarcia umowy wyniósł średnio 77 dni) 

 Minister nie przestrzegał 30-dniowego terminu zatwierdzenia dotacji 

 Pracownicy Ministerstwa nie przestrzegali przepisów zarządzeń Ministra  
w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej 

 Eksperci nie dokonali pełnej oceny złożonych ofert 

 

Stwierdzony stan – nieprawidłowości w przebiegu  konkursów  11 



Stwierdzony stan – wnioskowanie i przekazane kwoty dotacji 
w latach 2013–2017 (w mln) 12 

 Przeciętnie w badanych latach  
około 197 zł na jedną osobę 
uczestniczącą w Programie ASOS 

 Niewielka kwota środków  
przeznaczana na realizację  
Programu ASOS nie pozwalała 
projektować działań spójnych,  
trwałych i efektywnych długofalowo 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – udział ofert w podziale na województwa 13 

 W latach 2013-2017 w ramach 
dwóch Programów ASOS 
organizacje pozarządowe złożyły 
11 342 oferty 

 Dofinansowano łącznie 2064 
oferty, tj. 18,2% złożonych ofert 

 Kryteria oceny formalnej  
i merytorycznej przedstawiono  
w Regulaminie konkursu 

 Minister w ramach tzw. oceny 
strategicznej dofinansował 394 
projekty na kwotę 16,9 mln zł.  
W 2017 r. stosowano ją 
w minimalnym zakresie (1,5% 
alokacji przeznaczonej  
na dotacje 2017 r.) 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – najczęściej podejmowane aktywności  
w ramach Programu ASOS 14 

 Tylko około 27% zbadanych projektów ukierunkowanych było na pobudzenie czynnej 
aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów – wymagających stałych   
i regularnych działań 

 Najpowszechniejszą formą aktywności społecznej promowaną w ramach projektów 
była tzw. aktywność bierna  

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



 W realizowanych projektach uczestniczyło łącznie 849 tys. osób starszych,  
a razem z osobami poniżej 60. roku życia – 881 tys. osób 

Stwierdzony stan – odsetek osób starszych (60+) w Polsce 
biorących udział w projektach realizowanych w ramach ASOS  15 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Brak powiązania wskaźników z celem głównym 

 Dane ogólnopolskie publikowane przez CBOS i GUS źródłem danych  
dla wskaźników celu głównego 

 Dziewięć wskaźników realizacji celów szczegółowych 

 Wskaźniki powielają się i nie odnoszą się do celów szczegółowych 

 Oferenci samodzielnie określali rezultaty i wskaźniki pomiaru  
– od  jednego do 21 i brak standardu ich pomiarów 

 Brak urealnienia wskaźników wykonania projektu w przypadku 
zmniejszenia wnioskowanej kwoty dotacji  

 Dla edycji 2013 i 2014 nie dokonano pomiaru wskaźników 

 
 

 

Stwierdzony stan – istotne trudności przy pomiarze wskaźników 16 



 Cel główny – poprawa jakości i poziomu życia osób starszych  
dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną: 

– respondenci w wieku powyżej 60 lat pracujący społecznie  
w organizacjach obywatelskich: wartość docelowa 36% (w 2020 r.)  
– 32% w 2015 r., w latach 2013–2014 oraz 2016–2017 nie podano 
wykonania 

– dobrowolna praca w organizacjach i poza nimi osób w wieku powyżej  
60 lat: wartość docelowa 6% (w 2020 r.) – 4% w 2015 r.,  
w latach 2013–2014 oraz 2016–2017 nie podano wykonania 

Stwierdzony stan – osiągnięcie założonych celów i ich pomiar 17 



Stwierdzony stan – cel: zwiększenie różnorodności  
i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

18 



Stwierdzony stan – cel: tworzenie warunków dla integracji 
wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury społecznej 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

19 



Stwierdzony stan – cel: rozwój zróżnicowanych form aktywności 
społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach 
decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych 
w kształtowaniu polityki publicznej 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

20 



Stwierdzony stan – cel: zwiększenie dostępności, podniesienie jakości 
usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

21 



Nadzór nad realizacją Programu ASOS sprawował Minister 

 Minister nie przeprowadził w 2017 r. założonej Programem ASOS rewizji 
działania Programu 

 Minister nie wprowadził rekomendacji wynikających z badania 
ewaluacyjnego 

 Brak monitoringu Programu ASOS przez Radę ds. Polityki Senioralnej  
– brak skutecznej współpracy Ministra z Radą  

 Biuro Kontroli Ministerstwa przeprowadziło 30 kontroli i 19 wizyt 
monitorujących prawidłowość wydatkowania środków (stwierdzono  
m.in. błędy w dokumentacji, inne wydatki niż planowane w kosztorysie)  

Stwierdzony stan – nadzór nad Programem ASOS 22 



 Organizacje pozarządowe na ogół prawidłowo realizowały projekty 
finansowane ze środków ASOS 

 Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

– w niewielkim zakresie współpracowano z jednostkami samorządowymi 

– w ośmiu organizacjach nieprawidłowości dotyczyły ewidencji księgowej 

– w dziewięciu organizacjach stwierdzono nieuzasadnione stosowanie 
płatności gotówkowych 

– w czterech organizacjach nie dokumentowano wykonania zadań  
oraz nie weryfikowano kwalifikacji i doświadczenia kadry 

– w dwóch organizacjach rozliczono koszty stanowiące koszty 
niekwalifikowalne 

– jedna organizacja nie zrealizowała zadań zgodnie z umową 

Stwierdzony stan – realizacja projektów  
przez organizacje pozarządowe 23 



Zajęcia artystyczne – Fundacja Krzyżowa Zajęcia komputerowe – SLA Pomiatowa 

Stwierdzony stan – przykłady zrealizowanych projektów  
przez organizacje pozarządowe 24 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Wolontariat Amazonek – Poznań Zajęcia sportowe – Fundacja Bielawa 



Stwierdzony stan – wyniki badania ankietowego 

Badanie ankietowe przeprowadzone 
przez NIK wykazało: 
 44,7% ankietowanych uczestniczyło   

w projekcie po raz pierwszy 

 dla 65,4% ankietowanych udział         
w projekcie spełnił całkowicie ich 
oczekiwania 

 67,1% ankietowanych zachęciło 
znajomych, przyjaciół lub rodzinę  
do udziału w projekcie 

 83,8% ankietowanych uznało 
organizację zajęć realizowanych         
w ramach projektu za bardzo dobrą 
lub dobrą 

Działania podejmowane w ramach 
Programu ASOS cieszyły się dużym 
zainteresowaniem osób starszych 

25 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie przeprowadzonych  
badań. 



Ocena ogólna 26 

 

Program ASOS, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych dla godnego starzenia się w praktyce nie osiągnął zakładanego 
celu. 

Niewielka kwota środków przeznaczonych na poszczególne edycje 
Programu (ok. 38 mln rocznie na dotacje, co stanowiło średnio 20% 
zgłaszanego zapotrzebowania i przeciętnie w latach objętych kontrolą 
ok. 197 zł na osobę uczestniczącą w Programie) nie pozwalała 
projektować działań spójnych, trwałych i efektywnych. 

W ramach Programu ASOS najczęściej dofinansowywano projekty 
obejmujące tzw. aktywność bierną, oznaczającą krótkotrwałe, 
jednorazowe działania polegające głównie na konsumpcji różnorodnych 
usług.  

 



Ocena ogólna 

 

Skuteczność Programu ASOS rozumiana jako osiągnięcie trwałych efektów 
w odniesieniu do założonego celu głównego była niska. Tylko około 27% 
zbadanych projektów ukierunkowanych było na pobudzenie czynnej 
aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów – wymagających 
stałych i regularnych działań. Niska skuteczność Programu ASOS wynikała  
z następujących przyczyn: 
– opracowania jego założeń na podstawie częściowo nieaktualnych 

danych, które nie zostały poprzedzone bezpośrednimi badaniami 
potrzeb osób starszych 

– niedostatecznej spójności Programu ASOS ze strategiami rozwojowymi 
kraju 

– realizowania podobnych kierunków działań w różnych Priorytetach  
– błędów w zarządzaniu . 
Organizacje pozarządowe realizujące projekty w ramach Programu ASOS 
czyniły to na ogół zgodnie ze złożoną ofertą. 

27 



Ocena ogólna 

 

Prowadzona przez Ministra sprawozdawczość, przyjęte mierniki realizacji 
celów oraz wskaźniki rezultatów ustalane samodzielnie przez oferentów 
tylko w niewielkim stopniu odnosiły się do celu głównego, tj. poprawy 
jakości i poziomu życia osób starszych.     

Krytycznie należy ocenić nieprzeprowadzenie przez Ministra w 2017 r. 
rewizji Programu ASOS, co ograniczyło możliwość dostosowania go do 
strategicznych celów polityki senioralnej zawartych m.in. w Założeniach 
Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, a także powoduje, 
że w dalszym ciągu system monitoringu i ewaluacji jest niedostosowany 
do skutecznego zarządzania Programem, w tym określenia, w jaki 
sposób zmieniać kierunki działań. 

28 



 Przeprowadzenie rewizji Programu ASOS, w wyniku której Minister 
powinien: 
– określić kierunki działań realizowanych w ramach poszczególnych 

Priorytetów, bez ich powielania się; 
– doprecyzować lub zmienić wskaźniki realizacji celu głównego i celów 

szczegółowych, tak aby skutecznie monitorować efekty realizacji 
Programu ASOS; 

– jednoznacznie ustalić rodzaje wskaźników realizacji projektów, którymi 
powinni posługiwać się oferenci. 

 Diagnozowanie potrzeb osób starszych, w sposób umożliwiający 
prawidłowe planowanie działań w ramach Programu.  

 Przestrzeganie ustalonego podziału limitu środków na poszczególne 
Priorytety. 

 Terminowe zatwierdzanie rozliczenia dotacji przedstawianych  
przez beneficjentów. 

 Wdrożenie współpracy z Radą ds. Polityki Senioralnej w zakresie 
monitorowania przez nią realizacji Programu ASOS. 
 
 
 

29 Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 



Wnioski – organizacje pozarządowe 

 Podjęcie działań ukierunkowanych na diagnozowanie i analizowanie 
potrzeb osób starszych. 

 Współpraca między lokalnymi organizacjami pozarządowymi  
a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie projektowania  
działań adresowanych do seniorów. 

 

30 



 W wystąpieniach do kierowników 22 jednostek sformułowano 26 
wniosków pokontrolnych, z których 14 zrealizowano, 12 było w trakcie 
realizacji. 

 Wnioski dotyczyły głównie: 

– Stosowania elementów oceny złożonych ofert, określonych w art. 15 
ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego. 

– Opisywania dowodów księgowych zgodnie z wymogami określonymi  
w regulaminie otwartego konkursu ofert, w ramach Rządowego 
Programu ASOS 2014–2020. 

– Dokumentowania prowadzonych zajęć oraz wykonywanych świadczeń 
wolontariackich. 

– Złożenia korekty sprawozdań końcowych z realizacji zadania  
w ramach Programu ASOS. 

31 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 
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