
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka,  
Henryka Górskiego, Jana Marię Jackowskiego,  
Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa,  

Krzysztofa Słonia i Jarosława Obremskiego 
na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 października 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, do 

prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz do prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Prezydent! Szanowny Panie Prezesie! 
W jednym z programów z cyklu „Sprawa dla reportera”, emitowanym we wrześniu 2012 r. w TVP1, zo-

stała przedstawiona dramatyczna sprawa pani Karoliny K., mieszkanki Warszawy, młodej kobiety, całkowi-
cie sparaliżowanej, która w dodatku nie ma żadnych bliskich krewnych i zdana jest wyłącznie na opiekę spo-
łeczną, do której udzielania obowiązany jest samorząd m.st. Warszawy. 

Według informacji przedstawionych w tej sprawie faktyczną opiekę nad panią Karoliną K. sprawuje wy-
najęta przez Urząd m.st. Warszawy prywatna firma, a jakość usług tej firmy jest bardzo zła. Pani Karolina 
uskarża się na poniżające i nieludzkie traktowanie jej osoby, na zaniedbania opiekunów, a nawet zdarzające 
się kradzieże. 

Pragniemy zwrócić uwagę Pani Prezydent m.st. Warszawy na tę konkretną sytuację konkretnej osoby, pa-
ni Karoliny K., i prosimy o niezwłoczne przyjrzenie się jej losowi, ale mamy też pytania. Jaka jest skala zle-
cania usług opiekuńczych m.st. Warszawy podmiotom zewnętrznym? Czy to jest jedna, czy więcej firm? W 
jaki sposób ta firma czy firmy zostały wybrane? Czym miasto kierowało się w ich wyborze? W jaki sposób 
sprawowany jest nadzór nad ich działalnością? Jakie są koszty zleconej na zewnątrz opieki, zarówno ogólne, 
jak i jednostkowe, w statystycznym przeliczeniu na jedną osobę podopieczną? 

Do ministra pracy i polityki społecznej kierujemy następujące pytania. Czy ma on wiedzę, jak problem 
zlecania usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym wygląda w całym kraju? Czy jest to praktyka tylko 
warszawska, czy może występująca szerzej? Jeśli szerzej, to w jakiej skali ona występuje. Jaka jest ocena tej 
praktyki ze strony Pana Ministra? Czy Pan Minister akceptuje takie zlecenie zadań z zakresu opieki społecz-
nej podmiotom prywatnym? 

Do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się o skontrolowanie zlecania przez samorządy za-
dań opiekuńczych podmiotom zewnętrznym w mieście stołecznym Warszawie, a może i szerzej, w innych 
regionach Polski, pod kątem prawidłowości wyboru tych firm, a przede wszystkim pod kątem prawidłowości 
realizowania przez te firmy ich zadań opiekuńczych oraz nadzoru władz samorządowych nad realizacją tych 
zadań. Oczekujemy też oceny, czy taka swoista prywatyzacja zadań z zakresu opieki społecznej jest legalna 
w świetle prawa. Pan Prezes NIK mógłby w ramach rozpoznania problemu zbadać ten problem w Warsza-
wie, a następnie rozważyć potrzebę kontroli ogólnokrajowej. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Henryk Górski 
Jan Maria Jackowski 
Marek Martynowski 
Robert Mamątow 
Krzysztof Słoń 
Jarosław Obremski 




