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Uprzejmie informuję Panią Minister, że Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
przedłożył Rzecznikowi informację o wynikach kontroli kierowania osób do domów 
pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego 
(Warszawa 2010 r.). 

Z informacji wynika generalnie pozytywna ocena działań organów samorządu 
w zakresie kierowania osób do domów pomocy społecznej oraz finansowania kosztów 
ich pobytu na podstawie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. Jednocześnie 
jednak stwierdzono nieprawidłowości przy ustalaniu średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca oraz braki dostosowania stanu zatrudnienia pracowników 
socjalnych w gminach do wskaźników określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 

Z negatywną oceną NIK spotkała się natomiast działalność gmin na rzecz 
rozwoju własnego systemu usług opiekuńczych oraz działalność powiatów w zakresie 
rozwoju bazy domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zdaniem NIK 
obecny system finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej nie motywuje 
gmin do tworzenia własnego systemu usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu 
zamieszkania, natomiast powiaty ograniczają swoją działalność do administrowania 
już istniejącymi zasobami miejsc w domach pomocy społecznej. Zdarzają się także 
przypadki likwidacji placówek oraz zmniejszania liczby miejsc w domach pomocy 
społecznej. 

W konkluzji Najwyższa Izba Kontroli postuluje opracowanie i wdrożenie przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej rządowego programu ustalającego zasady 
finansowania budowy nowych placówek. W ocenie Rzecznika powyższy postulat 
wydaje się uzasadniony w świetle ustaleń zawartych w powołanej wyżej informacji. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 
ze zm.) uprzejmie proszę Panią Minister o zajęcie stanowiska w przedstawionej 
sprawie. 


