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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/067 – Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich 
rodzin 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Marian Dłucik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/29/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15  00-952 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
I. W kontrolowanym okresie (lata 2014-2015) Minister Zdrowia nie przystąpił 
do opracowania systemowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia 
w sposób szczególny ukierunkowanych na udzielanie świadczeń osobom 
chorym na chorobę Alzheimera. Minister przyjął  bowiem założenie, że 
choroba ta nie wymaga rozwiązań innych niż funkcjonujące w ramach 
powszechnego systemu opieki zdrowotnej. NIK ocenia natomiast, że ze 
względu na zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany demograficzne1 
celowe jest podjęcie przez Ministra stosownych działań w tym zakresie.  
Na potrzebę taką wskazują także międzynarodowe instytucje, inne  
organy konstytucyjne Państwa i organizacje społeczne zajmujące się tą 
problematyką2.  

II. Działania podejmowane przez Ministra na podstawie jego kompetencji 
ustawowych i w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-20153 
(Cel operacyjny Nr 9 - Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób 
starszych) oraz jego uczestnictwo w realizacji Programu rządowego pn. 
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-20204 ukierunkowane 

                                                      
1 Zjawiska te to m.in. postępujące  starzeniu się społeczeństwa i poszerzaniu się w nim grupy wiekowej 65+ objętej 
największym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera – patrz dane Głównego Urzędu Statystycznego dostępne: 
www.stat.gov.pl, zakładka banki i bazy danych, demografia. 
2 Do tworzenia systemowych rozwiązań np. w formie narodowych planów alzheimerowskich wezwał w oświadczeniu z dnia  
19 stycznia 2011r. Parlament Europejski – problemy, jakie powinny być ujęte w takim planie zostały szczegółowo opisane niżej 
w pkt 1.3.; z podobną inicjatywą wystąpił także Rzecznik Praw Obywatelskich i Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji 
Alzheimerowskich. 
3 Zwanego dalej NPZ lub Programem, realizowanego na podstawie uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. 
w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 (uchwała niepublikowana) 
4 Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki 
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. 

Ocena ogólna  
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były na rozwiązywanie problemów zdrowotnych ogółu osób starszych, bez 
szczególnego skoncentrowania na osobach z chorobą Alzheimera. W ocenie 
NIK, ze względu na fakt, iż liczba osób dotkniętych tą chorobą systematycznie 
rośnie i mają one swoiste potrzeby wynikające z natury samego schorzenia, 
celowe jest wyodrębnienie w ramach istniejących programów rządowych 
działań bezpośrednio ukierunkowanych na opiekę nad tymi osobami bądź 
opracowanie odrębnego programu.  

Minister nie stworzył narzędzia pozwalającego na gromadzenie rzetelnych 
danych o realizacji Celu operacyjnego nr 9 NPZ przez zaangażowane w ten 
program podmioty (administracja rządowa, jst, organizacje pozarządowe). 
Działania Ministra w ramach Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 
2014-2020 do dnia kontroli znajdowały się w początkowym stadium realizacji 
lub miały jednostkowy charakter, dlatego też nie spowodowały jakościowej 
zmiany sytuacji osób chorych. 

1] Minister nie traktował choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych  
jako odrębnego obszaru wymagającego indywidualnego podejścia do spraw 
identyfikacji osób zagrożonych, wczesnej diagnostyki i ukierunkowanej terapii.  
Brak wydzielonych działań systemowych uzasadniał nieznaną etiologią choroby  
i brakiem skutecznych sposobów jej leczenia. Minister nie inicjował wobec tego i nie 
podejmował działań w celu opracowania polityki zdrowotnej i opiekuńczej względem 
osób dotkniętych chorobą Alzheimera.  

Minister dokonał wprawdzie korekt w przepisach, pozwalających na wcześniejsze 
diagnozowanie chorób otępiennych, lecz jedynie w odniesieniu do podmiotów 
udzielających świadczeń z zakresu opieki szpitalnej5 nie wypracował jednakże 
rozwiązań pozwalających na wczesne (na etapie podstawowej opieki zdrowotnej) 
wyodrębnienie z ogółu osób starszych tych, u których występuje uzasadnione 
ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Deklarowane przez Ministra  
w sierpniu 2014 r6. działania na rzecz stworzenia takiego mechanizmu nie dały do 
dnia kontroli wyników. 

2] W latach 2014-2015 Minister Zdrowia nie dysponował rzetelnymi danymi o  liczbie 
osób z chorobą Alzheimera w Polsce, lecz jedynie danymi Narodowego Funduszu 
Zdrowia o liczbie świadczeń udzielonych pacjentom z tym schorzeniem, których było 
ok. 55 tys. rocznie. Tymczasem dostępne dane o epidemiologii schorzenia w innych 
krajach Europy oraz opinie ekspertów wskazują, że liczba chorych na chorobę 
Alzheimera w Polsce w kontrolowanym okresie była od siedmiu do dziesięciu razy 
większa7. Z tego też względu celowe jest zdaniem NIK podjęcie przez Ministra 
działań adresowanych w sposób szczególny do osób z chorobą Alzheimera o skali 
adekwatnej do rozmiaru tego zjawiska i dynamiki jego narastania w Polsce. 
Wykazane przez Ministra koszty leczenia osób z chorobą Alzheimera8  były 
zaniżone, pomijały bowiem koszt refundacji leków przez NFZ oraz koszty pokrywane 
przez osoby prywatne ze środków własnych, czy też indywidualnych ubezpieczeń. 
Izba zwraca uwagę, że analizując koszty związane z tym schorzeniem należy brać 
pod uwagę także koszty ponoszone przez opiekunów i otoczenie chorych w postaci 
                                                      
5 §6a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz. U.  poz. 1520 ze zm.) 
6 Informacja przekazana przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej 
Sejmu RP w dniu 28 sierpnia 2014 r. 
7 Według prof. dr hab. n. med. Marii Barcikowskiej-Kotowicz liczba chorych na Alzheimera w 2014 r. wynosiła  
w Polsce do 470 tys. osób, a według szacunków organizacji Alzheimer Europe jest to nawet 501 tys. osób. 
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/0D87FC8CF6FE4D7AC1257D4F0042F426/%24File/0363307.pdf. 
Sam Minister Zdrowia w piśmie z dnia 15 kwietnia 2014 r. skierowanym do Marszałka Senatu RP stwierdza, że szacunkowa 
liczba osób spełniających kryteria diagnostyczne określone dla otępienia alzheimerowskiego wynosi ok. 200 tys. i do 2050 
roku może wzrosnąć 4-krotnie. 
8 Według Ministra roczne koszty leczenia osoby chorej na chorobę Alzheimera wynosiły w przybliżeniu 1000 zł. 
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np. świadczonej pracy, wartości poświęcanego czasu, czy utraty dochodów 
wynikającej z rezygnacji z zatrudnienia celem podjęcia opieki nad chorym 

3] Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (Cel operacyjny nr 9) przewidywał 
wprawdzie tworzenie rozwiązań systemowych umożliwiających opiekę nad osobą 
starszą i/lub niepełnosprawną w środowisku zamieszkania z poszanowaniem jej 
praw i zapewnieniem najwyższej z możliwych jakości usług opiekuńczo-leczniczych, 
lecz Minister do dnia kontroli nie podjął działań, obejmujących systemowo zarówno 
całą populację osób starszych jak i odnoszących się szczególnie do osób z chorobą 
Alzheimera. W ocenie NIK wyodrębnienie tej grupy (zarówno na poziomie 
programowania jaki i  realizacji działań) jest w pełni uzasadnione jej szacowaną 
liczebnością oraz swoistymi problemami wyróżniającymi osoby z tym schorzeniem9 
na tle ogółu osób w wieku senioralnym . 

Informacji o działaniach podejmowanych na  rzecz osób z chorobą Alzheimera 
i innymi chorobami otępiennymi przez inne podmioty w ramach realizacji Celu 
operacyjnego nr 9 NPZ także nie gromadzono, bowiem oparty na rozporządzeniach 
Ministra10 system przekazywania danych o realizacji programów zdrowotnych, 
służący sporządzaniu sprawozdań z jego realizacji, przewidywał tylko raportowanie 
przez wojewodów działań kierowanych do ogółu osób starszych m.in. przez 
poszczególne instytucje, jst i organizacje pozarządowe. Nawet jednak w tym 
przypadku realizowana przez wojewodów procedura gromadzenia danych oraz ich 
zakres i stopień szczegółowości okazały się niewystarczające do skutecznego 
monitorowania realizacji Celu operacyjnego nr 9 NPZ i precyzyjnego określenia,  
do jakiej grupy (wyróżniającej się swoistymi cechy, potrzebami czy liczebnością) 
skierowane zostało wsparcie i jakie działania faktycznie obejmowało.  

Przyjęte dla Celu operacyjnego nr 9 NPZ wskaźniki monitoringu i ewaluacji nie  
miały ustalonych wartości docelowych pozwalających na skuteczne zarządzanie 
procesem realizacji programu, co uniemożliwiało rzetelną ocenę efektywności 
zaangażowania środków finansowych i działań organizacyjnych. 

W ramach rządowego programu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 
2014-2020 Minister Zdrowia realizował w latach 2014-2015 działania na rzecz 
utworzenia sieci placówek dziennej opieki medycznej dla osób starszych 
i niesamodzielnych, a także podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego. 
Działania te odnosiły się wprawdzie do osób z chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi, miały jednak testowy (pilotażowy) charakter lub w okresie 
objętym kontrolą znajdowały się we wstępnym stadium realizacji – zatem do dnia 
kontroli nie spowodowały zmiany jakościowej w systemie udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 

W ocenie NIK, jedynie stworzenie i wdrożenie systemowych rozwiązań 
pozwalających na wczesną selekcję pacjentów objętych podwyższonym  
ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera, szybką diagnostykę, a następnie  
– u osób, u których zdiagnozowano tę chorobę – podjęcie specjalistycznego 
i zindywidualizowanego leczenia, może umożliwić skuteczne ograniczenie 
przyszłych finansowych i społecznych kosztów leczenia osób dotkniętych chorobą 
Alzheimera. . 

                                                      
9 Choroba Alzheimera  polega na upośledzeniu a następnie utracie tzw. wyższych funkcji umysłowych, tj. pamięci, orientacji, 
rozumienia, oceny sytuacji, liczenia czy mowy, co powoduje w konsekwencji pełną zależność od osób trzecich. 
10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych 
oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. Nr 163, poz. 1024, obowiązujące do dnia 28 listopada 2015 r.) 
i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w tej samej sprawie  (Dz. U. poz. 1867). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego11, na przestrzeni lat 2010-2015 
liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o 93 tys. (0,24%), przy czym populacja 
mieszkańców z grupy wiekowej 65+ zwiększyła się równocześnie o  883 tys. osób 
(17%). Według dostępnych badań naukowych12, częstotliwość występowania 
choroby Alzheimera dla grupy wiekowej 65-70 lat wynosi 3% i w kolejnych okresach 
pięcioletnich ulega szybkiemu powiększeniu do 40% dla grupy 85+ oraz 69% dla 
grupy 90+. 

(dowód: akta kontroli, str. 7) 

1. Udział Ministra Zdrowia w wypracowaniu polityki 
zdrowotnej, opiekuńczej i społecznej wobec osób 
z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin 

1.1 Kreowanie ram prawnych i instytucjonalnych 

1] W dniu 15 maja 2007r. Rada Ministrów uchwaliła Narodowy Program Zdrowia  
na lata 2007-2015, w którym wskazano szereg celów operacyjnych dla struktur 
Państwa. Cel operacyjny nr 9 NPZ dotyczył Tworzenia warunków do zdrowego 
i aktywnego życia osób starszych. Wśród zadań administracji rządowej 
przewidzianych do realizacji w ramach ww. celu było m.in.: 
− promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom w ciągu trwania całego życia, 
− budowa i implementacja programów zdrowotnych nakierowanych na tworzenie 

warunków do aktywnego fizycznie i psychicznie stylu życia osób powyżej  
60 roku życia, 

− tworzenie rozwiązań systemowych umożliwiających opiekę nad osobą starszą 
i/lub niepełnosprawną w środowisku zamieszkania z poszanowaniem jej praw 
i zapewnieniem najwyższej z możliwych jakości usług opiekuńczo-leczniczych.  

Realizacja celu nr 9 miała podlegać monitorowaniu i ewaluacji przy zastosowaniu 
następujących wskaźników: 
− liczba niepełnosprawnych w grupie osób powyżej 60 roku życia, 
− wskaźnik umieralności w populacji powyżej 60 roku życia, 
− liczba lat wolnych od niepełnosprawności, 
− przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 60 lat, 
− poziom życia gospodarstw domowych osób starszych, 
− nasycenie instytucjonalnymi formami opieki nad osobami starszymi o niepełnej 

sprawności funkcjonalnej lub mentalnej, 
przy czym nie określono docelowego poziomu poszczególnych wskaźników, 
umożliwiających ocenę stopnia realizacji samego celu i jego poszczególnych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 200-205) 

2] W dniu 24 grudnia 2013 r. Rada Ministrów RP podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020. W § 3 Uchwały jako organ odpowiedzialny za jej realizację wskazany 
został minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. W ww. dokumencie 
politykę senioralną zdefiniowano jako ogół celowych działań organów administracji 
publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują 
                                                      
11 Zwanego dalej GUS. Strona internetowa GUS www.stat.gov.pl, zakładka: Banki i bazy danych, demografia. 
12 Bermejo-Pareja F., Benito-Leon J., Medrano M. J., Roman G. C.: Incidence and subtypes of dementia in three populations  
of central Spain. Journal of the Neurological Science. 264 (1-2), s. 63-72, 01 2008. 
Di Carlo A., Vito Lepore i inni: Incidence of dementia, Alzheimer’s disease, and vascular dementia in Italy. The ILSA Study. 
Journal of the American Geriatric Society. 50 (1), s. 41-48, 01 2002. 
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zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. 
Stwierdzono także, że polityka senioralna winna być zaprogramowana 
horyzontalnie, tj. powinna być spójna ze wszystkimi obszarami aktywności państwa, 
w tym także w obszarze zdrowia. 
Jednym z priorytetów Założeń Polityki Senioralnej było Stworzenie systemowych 
rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych  
(pkt 2.1.1), w którym wymieniono działania polegające m.in. na przygotowaniu 
systemu opieki zdrowotnej do rozwiązań niezbędnych dla wzrastającej w tej grupie 
wieku wielochorobowości i inwalidztwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi  
na rozwój geriatrii i wprowadzenie jej do praktyki lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej, wczesne wykrywanie i prewencję chorób przewlekłych poprzez badania 
skriningowe i programy profilaktyczne (s. 16 dokumentu). Jako cele określone  
dla tego priorytetu wskazano rozwój geriatrii jako specjalizacji, przygotowanie  
i doskonalenie kadry medycznej w kierunku całościowej i kompleksowej opieki 
zdrowotnej nad pacjentem starszym oraz wspieranie i rozwój poradni geriatrycznych 
w Polsce. 

3] W dniu 22 listopada 2013 r. Minister Zdrowia na podstawie art. 31d ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych13 wydał rozporządzenie14, w którym zobowiązano 
świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji 
planowej do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta,  
z wyjątkiem oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz 
położniczo-ginekologicznym. Założono, iż procedura ta będzie przeprowadzona  
w szpitalu niezależnie od faktu posiadania w ramach struktury organizacyjnej 
podmiotu leczniczego oddziału szpitalnego o profilu geriatria. Do opracowania  
i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta wprowadzono okres 
dostosowawczy do dnia 30 czerwca 2016 r. Zdaniem Ministra, procedura ta (…)  
w przyszłości przyczyni się do lepszej oceny rozpowszechnienia choroby 
Alzheimera (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 31) 

4] W dniu 3 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym15, której art. 2 ustala m.in. jako zadania z zakresu zdrowia 
publicznego monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia  
oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa (pkt 1), profilaktykę chorób 
(pkt 4). W art. 3 ust. 1 tej samej ustawy do realizacji zadań z zakresu zdrowia 
publicznego poza Ministrem zobowiązane zostały państwowe jednostki 
organizacyjne a także jednostki samorządu terytorialnego. 

5] Minister Zdrowia wyjaśnił, że w Narodowym Programie Zdrowia na lata  
2016-2020 kwestia starzenia się polskiego społeczeństwa uznana została  
za priorytetową, a do realizacji przewidywane są zadania obejmujące, między 
innymi, (…) zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej 
ukierunkowanych na zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń występujących 
powszechnie u osób starszych oraz opracowanie i wdrożenie bilansu zdrowotnego 
60-latka. Według Ministra, wdrożenie ww. działań powinno przyczynić się  
do wcześniejszego wykrywania chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera. 

(dowód: akta kontroli, str. 260-262) 

                                                      
13 Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm. 
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz. U.  poz. 1520 ze zm.) 
15 Dz.U. poz. 1916. 
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Powyższe działania należy ocenić jako podejmowane w ramach obowiązujących 
przepisów prawa. Odnoszą się one jednak do całej populacji osób starszych,  
nie wyróżniając w niej żadnej grupy o specyficznych deficytach, potrzebach 
i problemach. 

Założenia Polityki Senioralnej to dokument o charakterze strategicznym, mogący 
dopiero stanowić podstawę planowania i podejmowania konkretnych 
projektów/zadań/działań, nie różnicujący ponadto osób starszych ze względu na 
charakter problemów, które ich dotykają (np. występowanie chorób otępiennych, 
w tym Alzheimera) oraz skalę tych problemów,  

Opracowanie i przyjęcie procedury oceny geriatrycznej i zobowiązanie szpitali do jej 
wdrożenia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada  
2013 r. jest działaniem celowym, ale pozwala na dokonanie diagnozy w kierunku 
choroby Alzheimera dopiero wobec pacjenta, który przyjmowany jest do szpitala,  
a zatem nie stanowi narzędzia do przeprowadzenia nawet ograniczonych badań 
przesiewowych. Tymczasem na wagę prewencji i wczesnego rozpoznania dla 
zapewnienia skuteczności podejmowanych działań wobec osób z chorobą 
Alzheimera już w 2011 r. wskazał Parlament Europejski, a także Prezes  
Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego podczas Konferencji Alzheimer 
Europe16. Zbieżne stanowisko zajął także Rzecznik Praw Obywatelskich17.  
W związku z powyższym Izba zauważa, że dla zapewnienia szybkiego rozpoznania  
i oceny rozpowszechnienia choroby Alzheimera celowe jest opracowanie  
i wdrożenie wstępnej, uproszczonej  procedury działania u świadczeniodawców 
podstawowej opieki zdrowotnej, która pozwoli na wskazanie osób narażonych na 
uzasadnione ryzyko rozwinięcia się choroby Alzheimera i przeprowadzenie wobec 
nich diagnostyki w tym kierunku.  

1.2 Informacje posiadane przez Ministra Zdrowia o liczbie osób 
z chorobą Alzheimera w Polsce, kosztach i dostępności jej 
leczenia 

Według danych przekazanych przez Ministra Zdrowia, w latach 2010-2015 zmianie 
ulegała liczba leczonych pacjentów z chorobą Alzheimera, przy czym w latach  
2010-2012 następował stały wzrost ich liczby o dynamice 5-7% rocznie (z 50 705 
osób w 2010 r. do 62 047 osób w 2012 r.), w latach 2013-2014 odnotowano stały 
spadek liczby pacjentów łącznie o 9,3% (do liczby 56 269 osób), a w roku  
2015 nastąpiła kolejna zmiana tendencji i odnotowano wzrost o 1% (do liczby 
56 831 osób). W ocenie Ministra Zdrowia powyższe dane (…) są tylko zapisem 
administracyjnie rozliczonych procedur medycznych i nie odzwierciedlają 
rzeczywistej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa. W celu wykonania realnej oceny 
sytuacji epidemiologicznej koniecznym jest przeprowadzenie szczegółowych badań, 
których realizacja jest bardzo kosztowna. Nie jest więc możliwym przeprowadzanie 
takich badań w każdym roku. Dla przykładu badanie sprawdzające stan zdrowia 
i funkcjonowania osób starszych w wielu aspektach zostało przeprowadzone 
w ramach badania PolSenior. Przedmiotowe badanie trwało kilka lat. Wskazać 
należy, że dane dotyczące występowania chorób neurodegeneracyjnych są bardzo 
trudne do uzyskania i nawet w bardzo dobrze przygotowanym badaniu 
epidemiologicznym jak PolSenior takich danych nie ujęto. 
Podkreślenia wymaga fakt, że (…) dla większości grup wiekowych częstość 
występowania demencji nie zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich kilku lat (…). 

                                                      
16 Zagadnienie opisane szczegółowo w pkt 1.3.1 i 1.3.2.  nin. Wystąpienia 
17 Jak wyżej 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

 

Izba nie podziela powyższej argumentacji, gdyż bardziej precyzyjne niż dotychczas 
określenie liczby osób z chorobą Alzheimera nie wymaga każdorazowego 
przeprowadzania kosztownych badań w ramach programu takiego jak badanie 
PolSenior. W literaturze wskazuje się na fakt, iż wstępne badania, pozwalające na 
skuteczną ocenę ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera (np. tzw. test zegara)  
nie niosą ze sobą dodatkowych kosztów, są w praktyce proste, łatwe w stosowaniu  
i nieczasochłonne18, a mogą być przeprowadzane przez medyczny personel 
pomocniczy zatrudniony w placówkach POZ. Wyniki tych badań dają następnie 
podstawę do kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów celem postawienia 
jednoznacznej diagnozy i podjęcia leczenia na wczesnym etapie rozwoju choroby. 
Na potrzebę wprowadzenia badań przesiewowych do placówek POZ wskazywało 
już w 2011 r. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich 
w projekcie Narodowego planu alzheimerowskiego, a także w 2014 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich19.  
Nadto, w wyjaśnieniach Minister wskazuje na niezmienny udział osób z chorobą 
Alzheimera w poszczególnych grupach wiekowych, co pomija fakt, iż chociaż 
rzeczywiście w poszczególnych grupach wiekowych częstotliwość występowania 
chorób nie zmieniła się w ostatnich latach, to z uwagi na zjawisko starzenia się 
społeczeństwa i wydłużanie się średniego czasu życia Polaków, corocznie zwiększa 
się bezwzględna liczba osób z chorobą Alzheimera i rośnie znaczenie tego 
problemu dla całokształtu polityki zdrowotnej państwa. Na to, że  natężenie zmian 
demograficznych i uwarunkowania ekonomiczne z tym związane będą powodem 
problemów strukturalnych państw europejskich uwagę zwrócił już w 2011 r. 
Parlament Europejski20. W ocenie NIK, celowe jest zatem podjęcie działań 
pozwalających na określenie wiarygodnej liczby osób z chorobą Alzheimera  
w Polsce. 
Z tych względów, za celowe należy uznać włączenie badań umożliwiających ocenę 
ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera do bilansu zdrowotnego 60-latka, którego 
wprowadzenie do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zadeklarował 
Minister21. 

 (dowód: akta kontroli, str. 8-10, 14-15, 21) 

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia, w latach 2010-2015 
ogólne koszty ochrony zdrowia finansowane ze środków publicznych wzrosły 
z 58 369 952,29 tys. zł w 2010 r. do 69 959 551,01 tys. zł w 2015 r. (wzrost 
o 19,2%), wykazując stałą tendencję wzrostową i zmienną dynamikę wzrostu – 
najwyższy wzrost zarejestrowano w roku 2015 (o 7,3%), a najniższy w roku 2014 
(o 1,5%). W tym samym okresie udział finansowanych ze środków publicznych 
kosztów leczenia i opieki nad osobami z chorobą Alzheimera w ogólnych kosztach 
ochrony zdrowia kształtował się na poziomie od 0,08% (lata 2010-2013) do 0,06% 
(lata 2014-2015).  

(dowód: akta kontroli, str. 8-10) 

Kwoty identyfikowane przez NFZ jako koszty leczenia osób z rozpoznaniem  
choroby Alzheimera, wykazywały w latach 2010-2013 tendencję wzrostową 
(z 45 811,49 tys. zł w 2010 r. do 53 564,27 tys. zł w 2013 r., tj. łącznie o 16,9%), 
przy słabnącej z roku na rok dynamice tego wzrostu (z 7% w 2011 r. do 3,7% 
w 2013 r.). W 2014 r. nastąpił spadek kwoty wydatkowanej na leczenie tej grupy 

                                                      
18 Krzymiński S. Test rysowania zegara [w:] Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, nr 4, suplement 1(2), s. 21-30. 
19 Omówiono szczegółowo w pkt. 1.3.2. nin. Wystąpienia 
20 Opisano szczegółowo w pkt. 1.3.1. nin. Wystąpienia. 
21 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz.U. poz. 1492) wprowadzono Narodowy Program Zdrowia na 
lata 2016-2020, w którym w Załączniku, pkt IX w ramach zadań na rzecz realizacji Celu operacyjnego nr 5 Promocja zdrowego 
i aktywnego starzenia się przewidziano opracowanie i wdrożenie bilansu zdrowotnego 60-latka. 
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pacjentów w porównaniu do 2013 r. o 23,6% (do kwoty 40 910,03 tys. zł),  
a w 2015 r. odnotowano ponowny wzrost kosztów w ujęciu rok do roku o 6,5%  
(do kwoty 43 572,31 tys. zł). Zmieniała się także kwota jednostkowego kosztu 
leczenia pacjenta z chorobą Alzheimera, która wynosiła: 903,49 zł w 2010 r.,  
870,73 zł w 2011 r., 832,49 zł w 2012 r., 914,66 zł w 2013 r., 727,04 zł w 2014 r. 
oraz 766,70 zł w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 8-13) 

W przedstawionych przez Ministra kosztach leczenia i opieki nad osobami z chorobą 
Alzheimera w latach 2010-2015, nie zostały uwzględnione koszty leczenia 
w podmiotach prywatnych i świadczeń pokrywanych z ubezpieczeń indywidualnych, 
a także refundacji leków nabywanych przez osoby z chorobą Alzheimera. Minister 
Zdrowia wyjaśnił, że Ministerstwo Zdrowia nie jest upoważnione do gromadzenia 
takich danych. Wskazał również, że (…) nie jest możliwe uzyskanie informacji na 
temat wysokości środków finansowych przeznaczonych na refundację leków dla 
pacjentów chorujących na chorobę Alzheimera, ponieważ na receptach nie znajduje 
się rozpoznanie ICD 10. Podkreślenia wymaga fakt, że leki przyjmowane przez 
chorych na Alzheimera, stosowane są w leczeniu wielu innych jednostek 
chorobowych. Niezależnie od powyższego, dane dotyczące udziału kosztów 
leczenia i opieki nad osobami z chorobą Alzheimera w ogólnych kosztach ochrony 
zdrowia w latach 2010-2015 obejmują także hospitalizacje tych pacjentów, w tym 
koszt leków podawanych podczas leczenia szpitalnego (…). 

 (dowód: akta kontroli, str. 24-28) 

Minister Zdrowia wyjaśnił również, że (…) w ramach swoich kompetencji, podejmuje 
działania skutkujące poprawą dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz podnoszeniem jakości udzielanych 
świadczeń zdrowotnych. Świadczenia opieki zdrowotnej zakwalifikowane jako 
świadczenia gwarantowane, finansowane są ze środków publicznych, w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przysługują zatem na zasadach 
ogólnych wszystkim świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym i chorym na 
chorobę Alzheimera, kwalifikującym się do danego typu leczenia. Świadczenia na 
rzecz osób z chorobą Alzheimera udzielane są przede wszystkim w ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach neurologicznych. Osoby 
z chorobą Alzheimera mają zapewniony również dostęp do leczenia szpitalnego 
m.in. w oddziałach neurologii, chorób wewnętrznych, geriatrii. Ponadto w związku 
z występowaniem w przebiegu tej choroby zespołów otępiennych zaliczanych do 
organicznych zaburzeń psychicznych włącznie z zespołami objawowymi, osoby 
z rozpoznaniem FOO – otępienie w chorobie Alzheimera mają prawo do świadczeń 
gwarantowanych realizowanych w ramach opieki psychiatrycznej (w tym do 
zakładów opiekuńczo-leczniczych). 

(dowód: akta kontroli, str. 11-13) 

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, na dzień kontroli  
zarejestrowanych było 435 oddziałów/zakładów opiekuńczo-leczniczych 
dysponujących 21 282 łóżkami, z czego 18 oddziałów/zakładów opiekuńczo-
leczniczych i 528 łóżek przeznaczonych jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia  
18 roku życia. 
Minister wskazał, (…) iż niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie ile z tych 
miejsc dedykowanych jest pacjentom z chorobą Alzheimera, z uwagi na fakt,  
iż podstawą kwalifikacji do opieki długoterminowej, niezależnie od rozpoznanej 
jednostki chorobowej, jest ocena stanu zdrowia świadczeniobiorcy według skali 
poziomu samodzielności (…). 
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Na pytanie ile średnio trwa oczekiwanie na miejsce w zakładzie opiekuńczo- 
leczniczym przez pacjentów wymagających stałej opieki stacjonarnej, Minister 
wyjaśnił, że (…) Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie prowadzą 
rejestrów z zakresu list oczekujących na miejsca w zakładach opiekuńczo-
leczniczych (w tym czasu oczekiwania) (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 29-37) 

NIK zauważa, że wykazywane przez Ministra koszty leczenia pacjentów z chorobą 
Alzheimera (zarówno ogólne jak i indywidualne) są zaniżone. Koszty ogólne 
zaniżone są w wyniku przyjętej metody ustalania liczby chorych przez pryzmat liczby 
rozliczonych procedur medycznych udzielonych pacjentom22, których było 
ok. 55 tys. rocznie. Jednocześnie koszty jednostkowe podane przez Ministra nie 
uwzględniają ani ponoszonych indywidualnie wydatków pokrywanych wprost przez 
pacjentów i ich rodziny lub ze środków ubezpieczeń indywidualnych, ani wydatków 
NFZ na refundację leków. Minister niesłusznie twierdzi, że tych ostatnich danych nie 
może pozyskać – gdyż pozwala na to baza danych NFZ, którego działalność 
Minister nadzoruje. NIK zwraca uwagę, że wg danych o epidemiologii schorzenia  
w innych krajach Europy oraz opinii ekspertów, liczba chorych na chorobę 
Alzheimera w Polsce w kontrolowanym okresie wynosiła – w zależności od źródła 
szacunków - pomiędzy 470 tys. a 501 tys. osób23. Pamiętać przy tym należy, że do 
kosztów związanych  z opieką nad osobą chorą, poza wydatkami należy zaliczyć 
także koszt utraconego dochodu opiekunów rezygnujących z aktywności zawodowej 
częściowo lub w pełnym zakresie, wartość ich pracy wykonywanej w ramach 
czynności opiekuńczych i obciążenie systemu opieki społecznej wsparciem 
udzielanym opiekunom pozbawionym dochodów z pracy. 
Posiadanie danych o liczbie miejsc w specjalistycznych placówkach, które mogą 
udzielać świadczeń osobom chorym na chorobę Alzheimera jest celowe z punktu 
widzenia rzetelnego projektowania zmian w systemie publicznej opieki zdrowotnej, 
tak by mógł on odpowiadać na pojawiające się nowe wyzwania wynikające 
z powiększania się liczby osób narażonych na ryzyko rozwinięcia się choroby 
Alzheimera i wymagających opieki stacjonarnej. 
NIK podkreśla, że informacje o epidemiologii, kosztach leczenia i zasobach systemu 
opieki zdrowotnej służących wykonywaniu poszczególnych zadań są niezbędne  
do rzetelnego wypełniania przez Ministra Zdrowia obowiązku wynikającego z art. 2 
pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, tj. monitorowania 
i dokonywania oceny stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości 
życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa oraz profilaktyki chorób. 

1.3 Opracowania (analizy, programy, badania, strategie, raporty) 
dotyczące leczenia i opieki nad osobami z chorobą 
Alzheimera posiadane przez Ministra Zdrowia i ich 
wykorzystanie 

1.3.1. Minister Zdrowia posiadał informacje o następujących inicjatywach instytucji 
międzynarodowych w sprawie choroby Alzheimera: 

1] Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z 19 lutego 2009 r. w sprawie 
priorytetów walki z chorobą Alzheimera, w którym zwrócił się do Rady Europy, 
Komisji Europejskiej oraz rządów państw członkowskich o uznanie choroby 

                                                      
22 Procedury udzielone pacjentom o unikalnym numerze PESEL. 
23 Według prof. dr hab. n. med. Marii Barcikowskiej Kotowicz liczba chorych na Alzheimera w 2014 r. wynosiła w Polsce  
do 470 tys. osób, a według szacunków organizacji Alzheimer Europe jest to nawet 501 tys. osób 
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/0D87FC8CF6FE4D7AC1257D4F0042F426/%24File/0363307.pdf.  
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Alzheimera za priorytet zdrowia publicznego w Europie i o opracowanie 
europejskiego planu działań mających na celu: promowanie badań naukowych 
w zakresie przyczyn choroby, zapobiegania jej oraz leczenia, poprawę wczesnego 
diagnozowania, uproszczenie formalności dla chorych i opiekunów oraz poprawę 
jakości ich życia, promowanie roli stowarzyszeń działających w obszarze choroby 
Alzheimera i przyznanie im regularnego wsparcia. 

(dowód: akta kontroli, str. 38-41) 

2] Rezolucja Parlamentu Europejskiego podjęta 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji, 
w której wskazano 29 przesłanek merytorycznych (dane statystyczne, ekonomiczne 
i epidemiologiczne oraz wnioski i oceny z raportów/opracowań/ekspertyz) 
uzasadniających podjęcie przez Radę Europy, Komisję Europejską oraz kraje 
członkowskie szczególnej aktywności w celu przezwyciężenia problemów 
związanych z chorobą i wszelkimi tego konsekwencjami. Parlament Europejski 
opisał postulowaną aktywność w 65 odrębnych punktach (w 66 punkcie zobowiązał 
przewodniczącego PE do przedłożenia rezolucji Radzie Europy, Komisji 
Europejskiej oraz rządom i parlamentom państw członkowskich). Wśród 
zgłoszonych postulatów było, między innymi24:  
− wezwanie krajów członkowskich do opracowania szczegółowych krajowych 

planów i strategii w celu zajęcia się społecznymi i zdrowotnymi skutkami 
demencji oraz świadczenia usług i udzielania wsparcia osobom cierpiącym  
na demencję oraz ich rodzinom, 

− wskazanie, że dane demograficzne (starzenie się ludności krajów UE) oraz 
ekonomiczne (presja na finanse publiczne dot. wydatków na starzejącą się 
ludność) będą powodem problemów strukturalnych państw członkowskich, 

− podkreślenie zasadniczej roli prewencji, a także znaczenia wczesnego 
rozpoznania dla zapewnienia skuteczności podejmowanych działań (w tym 
kontekście wezwano kraje członkowskie do usprawnienia gromadzenia danych 
epidemiologicznych i klinicznych), 

− zachęcenie krajów członkowskich do określenia, opracowania i wdrożenia 
wspólnych protokołów wczesnej diagnostyki (w kilku innych postulatach 
powracano do kluczowego znaczenia wczesnej diagnostyki dla procesu 
leczenia i opieki, zwracając także uwagę na aspekt ekonomiczny,  
tj. im wcześniejsza diagnoza tym niższe koszty leczenia i opieki), 

− zachęcenie krajów UE do tworzenia na całym swoim obszarze 
wyspecjalizowanych ośrodków diagnostycznych (podkreślono decydujące 
znaczenie w diagnostyce obrazowania rezonansem magnetycznym), 

− uznanie diagnozy wczesnych symptomów zaburzeń pamięci za jeden 
z głównych obszarów ochrony zdrowia pracowników, a także zachęcanie do 
promowania bezpłatnych badań pamięci dla grup wysokiego ryzyka wystąpienia 
choroby Alzheimera lub innych chorób związanych z demencją, 

− wezwanie do uznania stowarzyszeń alzheimerowskich za najważniejszych 
partnerów prowadzonych działań (prewencja i upowszechnianie dobrych 
praktyk, wspieranie osób z demencją i ich opiekunów, przedkładanie potrzeb 
osób chorych i ich opiekunów politykom, ustanawianie partnerstwa z lekarzami 
w celu zapewniania całościowego leczenia i opieki). 

(dowód: akta kontroli, str. 42-55) 

                                                      
24 Wszystkie postulaty są komplementarne względem siebie i tworzą spójną całość. Ich obszerność wyklucza możliwość 
przedstawienia ich wszystkich w ramach niniejszego wystąpienia. 
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1.3.2. Minister posiadał informacje o następujących inicjatywach, działaniach 
i projektach podejmowanych w Polsce: 

1] Projekt „Narodowego Programu Badań Chorób Mózgu Prowadzących do 
Otępienia” opracowany w grudniu 2010 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa 
Alzheimerowskiego. W projekcie tym, wskazano m.in. cele oraz następujące 
zadania:  
− diagnoza stanu badań naukowych w Polsce na tematy związane z Programem, 
− diagnoza systemu leczenia i opieki nad chorymi, analiza sytuacji 

epidemiologicznej  w zakresie otępienia w Polsce oraz przygotowanie założeń 
do konkursu badań epidemiologicznych przydatnych dla kreowania polityki 
zdrowotnej w tym zakresie w Polsce, 

− przygotowanie na podstawie diagnozy stanu badań założeń do konkursu 
projektów badawczych dotyczących chorób mózgu prowadzących do otępienia, 
których wyniki mogą znaleźć zastosowanie dla poprawy rozpoznawania 
i leczenia otępienia,  

− współpraca z innymi instytucjami i organizacjami (edukacja społeczna, edukacja 
opiekunów indywidualnych i instytucjonalnych, stworzenie strony internetowej 
stanowiącej prezentację Programu oraz platformę informacyjną i dyskusyjną). 

(dowód akta kontroli: str. 56-61) 

2] Projekt Narodowego Planu Alzheimerowskiego25 opracowany w 2011 r. 
z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich,  
w którego założeniach przedstawiono, między innymi, zadania w zakresie 
organizacji pomocy medycznej (diagnostyka i leczenie) polegające na:  
stworzeniu w wybranych jednostkach służby zdrowia modelowych ośrodków 
pomocy medycznej dla osób z chorobą Alzheimera (wielospecjalistyczna 
diagnostyka, poradnictwo, dzienne hospitalizacje, wypracowanie modelu pomocy 
medycznej i zdefiniowanie trudności w udzielaniu tej pomocy), opracowaniu 
programu terapeutycznego dla osób z chorobą Alzheimera (kompleksowe, 
wielospecjalistyczne leczenie w oddziałach dziennych, poradniach i w domu).  
W zakresie opieki nad pacjentem w ww. dokumencie zaproponowano m.in.:  
− opracowanie standardów opieki dla osób z zespołami otępiennymi, w tym opieki 

paliatywnej również w warunkach domowych, 
− stworzenie szerokiej sieci specjalistycznych placówek opieki instytucjonalnej  

dla chorych z otępieniem, takich jak: placówki całodobowe (pobyt stacjonarny, 
pobyt czasowy i krótkoterminowy pełnopłatny); placówki dzienne (terapia  
i rehabilitacja osób w lekkim i umiarkowanym stadium choroby) oraz grupy 
terapeutyczne dla osób we wczesnym stadium choroby, 

− wprowadzenie standardu badania wszystkich pacjentów po 65 roku życia 
przesiewowymi testami pamięci przez pielęgniarki w ramach wizyty u lekarza 
POZ, 

− wsparcie finansowe opieki dla chorego przebywającego w domu, w postaci 
zaliczenia opiekunowi czasu opieki w domu nad chorym do okresu składkowego 
dla celów emerytalno-rentowych w przypadku rezygnacji z pracy zawodowej, 
wprowadzenie „bonów opiekuńczych” przyznawanych choremu na pokrycie 
kosztów płatnej opieki sprawowanej przez opiekuna zawodowego lub 
rodzinnego z uwzględnieniem kryterium dochodowości innego niż wynikającego 
z ustawy o pomocy społecznej, 

                                                      
2525 Założenia Planu były opracowane w 2011 r. przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 
Alzheimerowskich: M. Barcikowską-Kotowicz, G. Opalę, T. Parnowskiego, A. Szczudlika z Polskiego Towarzystwa 
Alzheimerowskiego oraz  E. Długosz, A. Sadowską, A. Rossę, Z. Wierzyńskiego. 
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− zapewnienie chorym i opiekunom możliwości udziału w specjalistycznych 
turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych (dla chorego: opieka, terapia, 
rehabilitacja; dla opiekuna rehabilitacja, wsparcie psychologiczne), 

− opracowanie programu działań edukacyjnych: społeczeństwa; opiekunów 
domowych; kadry medycznej i pomocy społecznej. Innym zadaniem byłoby 
inicjowanie i prowadzenie badań społecznych i humanistycznych oceniających 
m.in. społeczne koszty choroby, obciążenia opieką, poziomu życia chorych, 
opiekunów i rodzin, a także zapewnienie środków na ww. zadania. 

 (dowód: akta kontroli s. 62-72) 

3] Konferencja Alzheimer Europe zorganizowana w październiku 2011 r. 
w Warszawie. W jej trakcie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
z chorobą Alzheimera zwróciła uwagę na brak w Polsce systemów i standardów 
opieki, brak pomocy rodzinom opiekującym się chorymi, zbyt małą liczbę ośrodków 
dla chorych, domów dziennego i całodobowego pobytu.  
Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego zwrócił uwagę na rolę 
wczesnego diagnozowania, które daje chorym szanse na wcześniejsze leczenie, 
a to z kolei na złagodzenie postępowania choroby i przedłużenie samodzielnego 
funkcjonowania. Opóźnienie w diagnostyce – zdaniem Wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Alzheimerowskiego – jest związane w dużym stopniu z brakiem 
wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i bagatelizowaniem objawów, takich 
jak problemy z pamięcią, apatia, odsuwanie się od życia. Innym problemem – 
zdaniem Wiceprezes – jest też utrudniony dostęp do lekarza specjalisty i badań 
diagnostycznych oraz średnio półroczny okres oczekiwania chorego na miejsce 
w specjalistycznym ośrodku. Poprawa wczesnej diagnostyki i szybkie wdrażanie 
terapii, pomogłyby – zdaniem przedstawiciela Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie – średnio o dwa lata wydłużyć czas samodzielnego funkcjonowania 
chorego i zmniejszyć liczbę osób w najbardziej nasilonych stadiach otępienia. 
Z danych, które zaprezentowała na Konferencji Przewodnicząca Polskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, wynika, że aż 80% 
polskich chorych na Alzheimera przebywa w domu pod opieką najbliższej rodziny, 
a nie w zakładach specjalistycznej opieki, których brakuje. (…) W całej Polsce 
domów opieki dziennej jest najwyżej 15, a w samej stolicy – tylko jeden, w dodatku 
ma tylko 12 miejsc. Koszty pobytu w specjalistycznym ośrodku dla chorych na 
alzheimera wynoszą ok. 4,7 tys. zł miesięcznie i rodzina musi to pokryć z własnej 
kieszeni. Na Konferencji tej eksperci ostrzegali, że jeśli Polska nie wdroży 
Narodowego Planu Alzheimerowskiego, który wytyczy standardy opieki nad chorymi 
z tą chorobą, to koszty ekonomiczne i społeczne tego schorzenia będą lawinowo 
rosły. 

(dowód: akta kontroli, str. 73-75) 

4] W styczniu 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra 
Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie opracowania krajowego planu 
alzheimerowskiego, określającego strategię działania w walce z chorobą 
Alzheimera, uwzględniając także szczególną sytuację i rolę rodzin osób chorych. 
Rzecznik zwróciła uwagę, że kraje europejskie dostrzegły już potrzebę podjęcia 
środków zaradczych w tym zakresie i w 2009 r. Parlament Europejski przyjął 
deklarację o uczynieniu choroby Alzheimera priorytetem polityki zdrowotnej 
w krajach Unii Europejskiej, zalecając opracowanie narodowych planów 
alzheimerowskich oraz Europejskiego Planu Działania. Polski Rząd  – stwierdziła 
Rzecznik – nie przedstawił dotychczas nawet założeń takiego planu. Rzecznik 
wskazała na konieczność stworzenia na szczeblu centralnym odpowiednich ram 
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instytucjonalno-prawnych dla opieki nad osobami dotkniętymi tą chorobą oraz 
potrzebę utworzenia sieci ośrodków specjalistycznej pomocy medycznej dla chorych 
z otępieniami, zapewniających kompleksową opiekę lekarzy specjalistów. 
Niezbędnym – zdaniem Rzecznika – byłoby podjęcie działań edukacyjnych 
w kręgach osób potencjalnie zagrożonych chorobą, a także podniesienie poziomu 
wiedzy środowisk medycznych na temat chorób otępiennych, w tym Alzheimera. 
W ocenie RPO, na poprawę diagnostyki wpłynęłoby wprowadzenie obligatoryjnych 
badań przesiewowych dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Według RPO 
obowiązek opracowania krajowego planu alzheimerowskiego, spoczywa na 
władzach publicznych, które zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji RP są obowiązane 
do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom w podeszłym wieku, 
a zmierzające w tym kierunku działania rządu są pożądane ze względu na 
konieczność poszanowania godności osoby ludzkiej26. 

(dowód: akta kontroli, str. 76-78) 

W kwietniu 2014 r. Minister Zdrowia poinformował RPO (pismo z dnia 1 kwietnia 
2014 r.), że uważa za konieczne wypracowanie kompleksowych rozwiązań 
skierowanych do osób starszych zarówno w obszarze ochrony zdrowia, jak również 
pomocy społecznej, w tym pacjentów chorych na chorobę Alzheimera. Opiekę 
medyczną nad osobami z tą chorobą w miejscu ich zamieszkania – informował 
Minister – sprawują i koordynują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,  
a w sytuacji gdy zaistnieje konieczność dalszych badań i konsultacji 
specjalistycznych, leczenie prowadzone jest w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. W przypadku gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w ramach 
leczenia ambulatoryjnego – zdaniem Ministra – lekarz powinien skierować 
świadczeniobiorcę do leczenia szpitalnego, a kompleksowa opieka nad osobami  
z chorobą Alzheimera nie została wyodrębniona, ponieważ wszystkie elementy 
takiej opieki są dostępne. Minister zwrócił uwagę, że centralizacja działań 
związanych z diagnostyką i leczeniem choroby Alzheimera, powinna mieć raczej 
charakter funkcjonalny i stanowić efekt współpracy całego środowiska, 
a odpowiedzialnymi za działania w tym kierunku powinni być kierownicy  
podmiotów leczniczych. Ponadto obowiązujące przepisy – w ocenie Ministra – nie 
zawierają podstawy prawnej dla działań Ministra Zdrowia, zmierzających do 
tworzenia specjalistycznych ośrodków referencyjno-leczniczych. Jako przykład 
kompleksowych działań na rzecz osób starszych, Minister wskazał dokument 
pn. Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, przyjęty 
uchwałą Rady Ministrów w grudniu 2013 r.  

W odniesieniu do powyższych stwierdzeń Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że art. 
38 ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej27 
stanowi, że w celu realizacji swoich zadań minister współdziała, na zasadach 
i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym 
z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami 
administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami 
samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, 
zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych 
organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.  
Art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów28 stanowi,  
że Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za 

                                                      
26 Art. 30 Konstytucji RP 
27 Dz. U. z 2016 r., poz. 543 ze zm. 
28 Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ze zm. 
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realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. Ust. 2 ww. przepisu stanowi, że Członek Rady Ministrów 
jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania i opracowywania 
polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw 
i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów - na zasadach 
i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. W ust. 3 zostało 
sformułowane zobowiązanie, zgodnie z którym Członek Rady Ministrów realizuje 
politykę ustaloną przez Radę Ministrów. Natomiast ww. ustawa w art. 7 ust. 4 
stanowi, że Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę 
Ministrów, w szczególności: 
1)  współdziała z innymi członkami Rady Ministrów; 
2)  nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej; 
3) współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi 
i przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych; 
4) występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów międzyresortowych 
do wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania; 
5) po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy 
pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania. 

Zatem Minister posiada kompetencje do inicjowania wszelkich niezbędnych zmian 
w przepisach dotyczących jego zakresu odpowiedzialności. 

(dowód: akta kontroli, str. 79-82) 

W piśmie z dnia 15 kwietnia 2014 r., skierowanym do Marszałka Senatu RP 
stanowiącym odpowiedź na oświadczenie senatorskie dotyczące kompleksowych 
rozwiązań w zakresie walki z chorobą Alzheimera29, Minister stwierdził, że choroba 
Alzheimera (…)jest typowa dla wieku podeszłego i stanowi wyzwanie XXI wieku jako 
jeden z głównych problemów zdrowotnych tej grupy wiekowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 263) 

W dniu 28 sierpnia 2014 r. sejmowa Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła 
informację Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat 
zdrowotnych i społecznych skutków chorób otępiennych oraz choroby Alzheimera. 
Podczas spotkania Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia stwierdził m.in.  
że (…) Elementem, nad którym pracujemy jest stworzenie koncepcji i definicji,  
kiedy jakiemu pacjentowi i w jakiej sytuacji wykonujemy jakie rodzaje testów 
przesiewowych oraz kiedy i kogo kierujemy do całościowej oceny geriatrycznej, 
najpierw na poziomie lecznictwa szpitalnego w innych niż geriatryczne jednostkach 
opieki zdrowotnej, a docelowo na poziomie operacyjnym podstawowej opieki 
zdrowotnej, czyli w miejscu zamieszkania pacjenta. Drugim obszarem wskazanym 
w polityce długofalowej jest promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna. Trzeci 
element to rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
i możliwości osób starszych, w tym zapewnianie odpowiedniej opieki nad osobami 
o ograniczonej samodzielności przez rozwój usług opiekuńczych, opracowanie 
i wdrożenie systemu teleopieki, korzystanie z innowacyjnych technologii 
w ułatwieniu organizacji opieki dla osób starszych, stworzenie systemu wsparcia dla 
opiekunów nieformalnych, w szczególności na poziomie lokalnym. 
Podsekretarz Stanu wspomniał o deklaracji Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia 
Instytutu Geriatrii30, co znacznie wzmocniłoby całość gerontologii klinicznej,  
a przede wszystkim opiekę nad chorymi z zespołami otępiennymi.  

                                                      
29 Pismo znak MZ-ZP-Z-070-29451-1/AR/14 
30 W dniu 25 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. 
prof. dr hab. med. Eleonory Reicher  w Warszawie, w wyniku czego placówka ta została przekształcona w Narodowy Instytut 
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Podsekretarz Stanu poinformował również Komisję o pracy Ministerstwa Zdrowia 
nad utworzeniem uproszczonej ścieżki diagnostycznej w zakresie zaburzeń 
poznawczych. (…) Mamy świadomość – stwierdził Podsekretarz Stanu – 
niewystarczającego wykorzystania dostępnych produktów finansowych Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie wczesnej i szybkiej diagnostyki zaburzeń 
poznawczych u pacjentów. Wydaje się, że usprawnienie tego modelu, a przede 
wszystkim stworzenie takiego produktu, który ułatwi dostęp do badań 
psychologicznych i szybkiej oceny pacjenta bez konieczności hospitalizacji,  
jest narzędziem niebywale potrzebnym w obliczu tej epidemii, z którą wszyscy się 
spotykamy (…). 

NIK zauważa, że pomimo upływu czasu ani koncepcja, ani definicje wspomniane 
w powyższym wystąpieniu nie zostały opracowane. Nie wypracowano także założeń 
szybkiej ścieżki diagnostyki zaburzeń poznawczych, a do opracowania procedur 
oceny geriatrycznej zostały zobowiązane szpitale. 

(dowód: akta kontroli, str. 83-114) 

W sprawie ew. ustanowienia w Polsce narodowego programu/planu 
alzheimerowskiego, Minister Zdrowia odpowiadając na pytanie NIK wyjaśnił m.in., 
że zagadnienia dotyczące problemów związanych z leczeniem osób chorych na 
chorobę Alzheimera, a także możliwości wdrożenia narodowego programu 
alzheimerowskiego były analizowane przez Ministerstwo. Zdaniem Ministra, stale 
podejmowane są działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane, finansowanych ze 
środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. (…) Świadczenia opieki 
zdrowotnej, przysługują zatem – wyjaśnił Minister – wszystkim świadczeniobiorcom, 
w tym osobom starszym i chorym na chorobę Alzheimera, kwalifikującym się do 
danego typu leczenia (…). Mając na uwadze powyższe, zdaniem Ministra Zdrowia, 
(…) niezasadnym wydało się stworzenie programu o szerokim spektrum 
oddziaływania (kompleksowa opieka) wyłącznie dla jednej grupy pacjentów (…). 
Minister stwierdził także, że wdrożenie interwencji w postaci wydzielonych działań 
systemowych warunkowane jest poznaniem etiologii choroby oraz skutecznych 
sposobów jej leczenia(…). Ze względu na brak wiarygodnych ustaleń odnośnie 
przyczyn decydujących o zachorowaniu na chorobę Alzheimera oraz metody 
skutecznego leczenia tej choroby, nie opracowano rozwiązań systemowych 
dedykowanych w sposób szczególny osobom chorującym na Alzheimera oraz nie 
wprowadzono programu dotyczącego wyłącznie tej choroby. W obecnej sytuacji nie 
jest możliwe opracowanie i realizacja faktycznych działań profilaktycznych, 
ponieważ – bez wiedzy na temat przyczyn choroby – nie ma podstaw do 
prawidłowego określenia ich kierunku.  

(dowód: akta kontroli, str. 115-128, 260-261) 

Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia wyjaśniła, że do 
końca 2016 r. opracowana zostanie mapa potrzeb zdrowotnych dla chorób układu 
nerwowego (chorób neurologicznych wieku starczego), a obecnie prowadzone są 

                                                                                                                                       
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (Dz.U. poz. 1376). Jako zadania przekształconej placówki wskazano w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 
ww. rozporządzenia prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, studiów podyplomowych i doktoranckich, kształcenie 
kadry medycznej, nadawanie stopni naukowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do 
zastosowania w praktyce, upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym prowadzenie 
prac wdrożeniowych, uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia, w obszarze m.in. gerontologii, geriatrii oraz dyscyplin 
pokrewnych (psychogeriatrii, neurogeriatrii, neuroortopedii, onkologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, diabetologii, 
gastroenterologii i kardiologii dla osób powyżej 60. roku życia). 
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spotkania z ekspertami celem: uzyskania wiedzy na temat sposobu postępowania 
klinicznego oraz głównych problemów zdrowotnych w danym obszarze, 
oszacowania wskaźników epidemiologicznych na podstawie bazy płatnika, 
zdefiniowania wskaźników ilościowych pozwalających opisać jakość postępowania 
medycznego, zdefiniowania trendów zmian w danym obszarze. Uzyskane w toku 
konsultacji wyniki zostaną poddane ocenie podczas paneli z udziałem ekspertów, 
a choroba Alzheimera została uwzględniona w podgrupie chorób neurologicznych 
wieku starczego Choroba Alzheimera i inne otępienia (rozpoznania ICD-10: F00, 
F01, F02, F03, G30, G31, G32), dla których obecnie trwa opracowywanie danych, 
zestawień i wskaźników.  

(dowód: akta kontroli, str. 129-131) 

Zauważyć należy, że od podjęcia przez Parlament Europejski pierwszej inicjatywy 
(2009 r.) minął czas pozwalający na przystąpienie do opracowania przez Ministra 
Zdrowia nie tylko koncepcji i definicji, lecz także strategii, programów operacyjnych  
i wdrożenia działań na rzecz środowiska osób z chorobą Alzheimera. Działania  
w tym zakresie, wobec ograniczonej  aktywności Ministra, podejmowane  
były zarówno przez organizacje społeczne, jak i przez inne konstytucyjne  
organy państwa dostrzegające zagrożenia wynikające z zachodzących zmian 
demograficznych w Polsce. Minister nie wykorzystał efektów opisanej wyżej 
aktywności, a wskazywane przez niego działania na rzecz dostępności świadczeń 
medycznych dotyczą już funkcjonujących mechanizmów i regulacji i mogą być 
zastosowane w odniesieniu do wszystkich bez różnicy jednostek chorobowych, bez 
względu na częstotliwość ich występowania oraz związane z nimi koszty (finansowe 
i społeczne). 

NIK nie przychyla się jednocześnie do poglądu Ministra, według którego wdrożenie 
interwencji w postaci wydzielonych działań systemowych wobec osób z chorobą 
Alzheimera z uwagi na nieznaną etiologię choroby oraz brak skutecznych sposobów 
jej leczenia nie znajduje podstaw.  
Specyficzny charakter choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych  
oraz starzenie się społeczeństwa i wydłużanie się czasu życia mieszkańców  
Polski powodują, że rozwiązania dotychczasowe są niewystarczające, bo nie są 
ukierunkowane na wczesną wielospecjalistyczną diagnozę, szybkie wdrożenie 
wielospecjalistycznego leczenia pacjentów w pierwszej fazie choroby i organizację 
efektywnego systemu wsparcia rodzin osób chorych.  
Na konieczność odrębnego traktowania zagadnienia opieki zdrowotnej wobec osób 
z chorobą Alzheimera, poza Parlamentem Europejskim, Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich i organizacjami pozarządowymi uwagę zwróciła także Sejmowa 
Komisja Polityki Senioralnej na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2014 r. Celowe jest 
zatem – w ramach obowiązujących ram prawnych – opracowanie systemowych 
i skutecznych rozwiązań polepszających dostępność świadczeń medycznych 
i opiekuńczych dla osób z chorobą Alzheimera.  

1.4 Współpraca Ministra Zdrowia z innymi podmiotami i jej 
efekty 

Minister Zdrowia współpracował w latach 2014-2015 z Ministrem Pracy i Polityki 
Społecznej31 nad przygotowaniem Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej 
w Polsce oraz w ramach spotkań Rady ds. Polityki Senioralnej, działającej przy 
Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciel Ministra Zdrowia (w randze 
Podsekretarza Stanu) wziął także udział wspólnie z przedstawicielem Ministra Pracy 
                                                      
31 Obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 
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i Polityki Społecznej w posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w dniu 
28 sierpnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 11-13, 83-114) 

Minister gromadził informacje o podejmowanych m.in. przez jednostki samorządu 
terytorialnego inicjatywach w obszarze polityki zdrowotnej. W badanym okresie 
realizowane były samorządowe programy polityki zdrowotnej (programy zdrowotne), 
dedykowane osobom chorym na Alzheimera i ich rodzinom, w tym m.in.: 
− program dla mieszkańców Płocka z użyciem metody PET – podejrzenie choroby 

Alzheimera u młodych ludzi (gmina –miasto Płock, 2011 r.), 
− integracja środowiskowa, rehabilitacja i terapia dla osób z zespołami 

otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera (województwo śląskie 2010 r.), 
− badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń pamięci naczyniopochodnych 

zespołów otępiennych oraz choroby Alzheimera u osób powyżej 50 roku życia 
(województwo małopolskie, 2011-2012), 

− grupy wsparcia i rehabilitacje osób z chorobą Alzheimera – działalność 
pielęgnacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna oraz uspołeczniająca 
na rzecz osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera 
(województwo pomorskie 2012-2014), 

− wstępne badania neurologiczne na okoliczność choroby Alzheimera w ramach 
profilaktyki schorzeń otępiennych wśród osób starszych – zwiększenie 
świadomości mieszkańców na temat chorób otępiennych (województwo śląskie 
2011-2013). 

(dowód: akta kontroli, str. 11-13, 223-228) 

W złożonych wyjaśnieniach, Minister Zdrowia stwierdził m.in., że (…) w mojej ocenie 
przepisy, regulacje systemowe w ochronie zdrowia nie nakładają na Ministra 
Zdrowia obowiązku współpracy w zakresie organizacji opieki zdrowotnej 
z samorządami wojewódzkimi. Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej jest obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 11-13) 

Minister Zdrowia współpracował z organizacjami pozarządowymi na podstawie  
art. 151 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych32 oraz  
art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie33. Minister w badanym okresie powierzał jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizację zadań z obszaru ochrony 
i promocji zdrowia, nie było jednak wśród nich zadań z zakresu choroby Alzheimera. 
Minister Zdrowia wyjaśnił m.in., (…) Z uwagi na to, że głównymi zagrożeniami 
w latach 2010-2015 były choroby cywilizacyjne, a zadania publiczne zlecane  
do realizacji organizacjom pozarządowym są wybierane m.in. na podstawie 
priorytetów zdrowotnych, to powierzane im były przede wszystkim zadania związane 
z nadwagą, otyłością, nadciśnieniem tętniczym oraz nowotworami. 

(dowód: akta kontroli, str. 25-28) 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 28 ustawy o działach administracji 
rządowej, oraz art. 7 ust. 4 ustawy o Radzie Ministrów Minister właściwy do spraw 
zdrowia jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów  
w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie 

                                                      
32 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 
33 Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm. 

Ustalone 
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inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na 
posiedzenia Rady Ministrów - na zasadach i w trybie określonych w regulaminie 
pracy Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje politykę 
Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki 
organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane. W ocenie 
NIK, powyższe obowiązki nie były dotychczas przez Ministra wypełniane rzetelnie  
w zakresie dotyczącym osób z chorobą Alzheimera, ponieważ: 

− Minister nie podjął działań zmierzających do uzyskania wiarygodnych danych na 
temat skali problemu, jakim jest choroba Alzheimera w Polsce, a przedstawiane 
przez Ministra informacje na ten temat – jak sam wskazywał – dotyczyły liczby 
administracyjnie rozliczonych procedur medycznych, a nie liczby chorych, która 
może być – jak wskazują analizy pochodzące z innych krajów europejskich  
i przedstawiane przez ekspertów –  nawet 10 - krotnie wyższa, 

− nie zostały zidentyfikowane kompleksowe koszty leczenia osób z chorobą 
Alzheimera i opieki nad nimi, a przedstawiane przez Ministra dane w tym 
zakresie były fragmentaryczne, bo dotyczyły wyłącznie wydatków poniesionych 
przez NFZ ze środków publicznych na sfinansowanie procedur medycznych, nie 
obejmowały natomiast wydatków ponoszonych ze środków innych niż publiczne 
oraz kosztów refundacji leków i opieki świadczonej poza oddziałami szpitalnymi, 

− w okresie objętym kontrolą Minister Zdrowia nie podejmował skutecznych 
działań zmierzających do opracowania kompleksowej, spójnej i efektywnej 
polityki rozwiązywania zdrowotnych i opiekuńczych problemów osób z chorobą 
Alzheimera.  

Dysponując ustawowymi uprawnieniami do kształtowania polityki państwa, 
wynikającymi m.in. z art. 34 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 28 ustawy o działach 
administracji rządowej, a także z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o Radzie Ministrów,  
a także danymi i prognozami demograficznymi, Minister miał możliwość podjęcia 
działań w sposób szczególny ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów  
osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin z wykorzystaniem, w określonym  
przez siebie zakresie i w ramach istniejących ram prawnych, dorobku innych 
instytucji Państwa, organizacji międzynarodowych, społecznych i Parlamentu 
Europejskiego. Minister jednak z możliwości tej nie skorzystał, uznając 
niezasadność stworzenia programu o szerokim spektrum oddziaływania wyłącznie 
dla jednej grupy pacjentów.  
W ocenie NIK, ze względu na zjawiska demograficzne obserwowane w Polsce, 
powodujące narastanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa 
oraz na fakt, że istniejące ramy prawne na to pozwalają, celowe jest podjęcie wobec 
osób z chorobą Alzheimera działań analogicznych do systemowych rozwiązań 
przyjętych w zakresie leczenia chorób układu krążenia i chorób onkologicznych. 

W latach 2014-2015 Minister Zdrowia nie realizował przysługującej  mu kompetencji 
kreowania i realizacji polityki zdrowotnej państwa w stosunku do osób z chorobą 
Alzheimera i pomimo wezwań ze strony instytucji Unii Europejskiej, innych organów 
państwa i organizacji pozarządowych zajmujących się tym problemem nie podjął 
skutecznych działań na rzecz opracowania i wdrożenia systemu służącego 
kompleksowemu wsparciu dla tych osób. Minister nie posiadał wiarygodnych danych 
o liczbie chorych, kosztach opieki medycznej i dostępności do świadczeń 
medycznych dla osób chorych. Tymczasem podjęcie prac nad stworzeniem takiego 
systemu, do czego niezbędna jest rzetelna wiedza o epidemiologii i kosztach 
związanych z tą chorobą, jest w ocenie NIK celowe ze względu na obserwowane 
w Polsce procesy demograficzne. 

Ocena cząstkowa  
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2 Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług 
medycznych, opiekuńczych i społecznych osobom 
z chorobą Alzheimera oraz dotyczących wsparcia ich 
rodzin, w tym ich finansowanie 

W ramach swoich kompetencji ustawowych Minister nie podejmował działań 
w sposób szczególny odnoszących się do osób z chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi, co wyjaśniał nieznaną etiologią tej choroby i jej 
nieuleczalnym charakterem. 

(dowód: akta kontroli str.260-262) 

2.1 Realizacja Celu operacyjnego nr 9 Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2007-2015 dla środowiska osób z chorobą 
Alzheimera i ich rodzin 

W zakresie dotyczącym realizacji Celu operacyjnego nr 9 NPZ przyjęto wskaźniki 
realizacji34, przy czym nie określono ich docelowego poziomu w sposób 
umożliwiający ocenę stopnia realizacji samego celu i jego poszczególnych zadań. 
Celu oraz wskaźników nie aktualizowano w trakcie realizacji Programu. 

 (dowód: akta kontroli str. 200-205) 

Minister Zdrowia wyjaśnił, że z uwagi na wieloaspektowy charakter inicjatyw 
administracji rządowej i samorządowej w ramach realizacji NPZ, Wskaźniki ustalone 
w celu monitorowania i ewaluacji Programu, nie w każdym przypadku mogły 
bezpośrednio odzwierciedlić rezultaty realizacji wyznaczonych działań, ale miały  
za zadanie dostarczyć informacji na temat ogólnej sytuacji oraz kierunku zmiany.  
Ze względu na wielość czynników mających wpływ na sytuacje osób starszych nie 
było możliwości wskazania takich mierników rezultatów, które oddawałyby faktyczny 
efekt wpływu wyłącznie działań Programu. Minister nie wskazał powodów, dla 
których odstąpiono od aktualizacji Celu i mierników, tak by odpowiadały one 
wymogom przyjętym w sektorze finansów publicznych, to jest by było możliwe 
monitorowanie stopnia jego realizacji35. 

(dowód: akta kontroli str. 262) 

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 108 z dnia 2 grudnia 2004 r. powołany 
został Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia.  
Do zadań Zespołu należało koordynowanie działań ministerstw i instytucji 
w realizacji  Narodowego Programu Zdrowia, w szczególności: 

− okresowe zgłaszanie Radzie Ministrów wniosków i propozycji zmian priorytetów 
realizacji NPZ, 

− okresowe ocenianie postępów realizacji zadań określonych w NPZ, 
− opracowywanie projektów zmian Programu, 
−  inicjowanie przedsięwzięć służących upowszechnianiu założeń Programu, 
− podejmowanie działań w obszarze dostosowywania zasad monitorowania 

sytuacji zdrowotnej ludności do zasad rekomendowanych dla państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 

                                                      
34 NPZ opisany wyżej w pkt. 1.1 nin. Wystąpienia. 
35 Standard nr 6 Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej  
dla sektora finansów publicznych – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 
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Międzyresortowy Zespół Koordynujący nie wystąpił z inicjatywą dostosowania 
sposobu monitorowania sytuacji zdrowotnej ludności do zasad rekomendowanych 
dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Analiza dokumentacji prac Zespołu 
wykazała, że sprawy dotyczące osób z chorobą Alzheimera nie były przedmiotem 
jego prac36.  

(dowód: akta kontroli, str. 212-219, 229, 268-272) 

Zarządzeniem Nr 49 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów zniósł 
Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli, str. 229) 

Według danych sprawozdawczych przekazanych w latach 2011-2014 przez 
wojewódzkich pełnomocników ds. NPZ, działania związane z realizacją Celu 
operacyjnego nr 9 NPZ – Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób 
starszych objęły łącznie 778 tys. mieszkańców Polski, z czego 246 tys. osób 
w 2011 r., 382 tys. osób w ramach 136 programów w 2012 r. oraz 150 tys. osób 
w ramach 109 programów w 2013 r. (brak danych dot. liczby programów w 2011 r.). 
W corocznych sprawozdaniach z działalności Międzyresortowego Zespołu 
Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia, wskazywano niską aktywność 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach Celu operacyjnego nr 9,  
zwracano uwagę na niski poziom rzetelności i wiarygodności przekazywanych 
danych o realizacji programów zdrowotnych, wskazano na brak zrozumienia  
czym w rzeczywistości jest program zdrowotny (wiele działań wymienionych 
w nadesłanych przez poszczególne województwa zestawieniach nie było 
programem zdrowotnym).  
W danych przekazywanych przez wojewodów brakowało również informacji 
o populacji objętej danym programem zdrowotnym czy też finansowaniu 
konkretnego działania. Wszystkie te czynniki – w ocenie Międzyresortowego 
Zespołu Koordynacyjnego NPZ – spowodowały, że sporządzanie opracowań 
z realizacji NPZ było utrudnione, a ponadto nie oddawały one rzeczywistej sytuacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 207-219) 

Realizacja zadań w ramach NPZ za lata 2008-2014 sprawozdawana była na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie 
przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu 
zawierającego te informacje37. Według sprawozdań złożonych przez wojewodów 
z realizacji zadań w ramach Celu nr 9 Narodowego Programu Zdrowia za 2013 r., 
zrealizowano 58 programów skierowanych dla osób starszych służących ich 
aktywizacji bądź poprawie opieki nad tą grupą wiekową, w których uczestniczyło 
32 996 osób. Wydatki poniesione na realizację tych programów stanowiły kwotę 
2 205 822,55 zł, z czego udział środków finansowych z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego wynosił 1 682 172,69 zł, tj. 76,3 % ogółu poniesionych 
wydatków. 

 (dowód: akta kontroli, str. 220-228) 

Według sprawozdań z wykonania  w 2014 r. zadań w ramach Celu nr 9 Narodowego 
Programu Zdrowia zrealizowano 9 programów związanych z aktywizacją  
seniorów lub dotyczących chorób układu kostno-szkieletowego, geriatrii, opieki 
długoterminowej i paliatywnej lub innych ukierunkowanych na profilaktykę chorób 

                                                      
36 Ocena treści Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 oraz ocena prac Zespołu dokonana została także w toku 
innych kontroli NIK – patrz Wystąpienie pokontrolne skierowane do Ministra Zdrowia po  kontroli Koordynacji polityki 
prorodzinnej w Polsce P/14/046 z dnia 5 grudnia 2014 r, str. 4 
37 Dz. U. Nr 163, poz. 1024, obowiązujące do dnia 28 listopada 2015 r. 
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neurologicznych. Wydatki poniesione na realizację tych programów stanowiły 
ogółem kwotę 1 161 285,00 zł, z czego udział środków finansowych z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego wynosił 1 158 268,00 zł, tj. 99,7 % ogółu 
poniesionych wydatków. 
Minister zwrócił uwagę na (…) liczne braki danych w przekazanych przez 
wojewodów informacjach o zrealizowanych oraz planowanych do realizacji 
programach zdrowotnych, co uniemożliwiało przeprowadzenie rzetelnej analizy. 
Również poziom ogólności nazw jak i opisów programów utrudniał precyzyjne 
wyodrębnienie z ogółu przekazanych danych tych odpowiadających tematowi 
prowadzonej przez NIK kontroli. 

 (dowód: akta kontroli, str. 220-228) 

W roku 2015 dokonano zmiany sposobu sprawozdawania informacji o programach 
polityki zdrowotnej zrealizowanych i planowanych do realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego. (…) W związku z powyższym – wyjaśnił Minister Zdrowia 
– realizacja programów w latach 2014-2015 została sprawozdana w odmienny 
sposób. (…). Dane za rok 2015, przekazywane były na podstawie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania  
informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te 
informacje38. (…) Wskazać należy – wyjaśnił Minister – iż w nowoprzyjętej  
formule sprawozdawania informacji przez wojewodów, nie są oni zobowiązani  
do przekazywania danych dotyczących liczby odbiorców programu. W związku 
z powyższym Departament Polityki Zdrowotnej nie dysponuje danymi za rok 2015, 
dotyczącymi liczby odbiorców danego programu. 

(dowód: akta kontroli, str. 220-228) 

NIK zauważa, że Narodowy Program Zdrowia w swoim Celu operacyjnym nr 9 
traktował populację osób powyżej 60 r. życia jako jednorodną grupę, nie przewidując 
szczególnych rozwiązań dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 
otępiennymi. Podejście takie mogło wpłynąć negatywnie na dalszą możliwość 
projektowania przedsięwzięć (programów, projektów, działań) ukierunkowanych na 
wsparcie tych osób. Pomimo pojawiających się inicjatyw ze strony Unii Europejskiej, 
innych organów państwa i organizacji pozarządowych (opisanych w pkt. 1.3. nin. 
Wystąpienia). 
Także ustalenie wskaźników monitoringu bez określenia wartości docelowych 
uniemożliwiało rzetelną weryfikację prawidłowości wdrażania przyjętych założeń 
i ocenę stopnia realizacji zakładanych celów oraz nie spełniało wymogów 
wynikających ze standardów obowiązujących w sektorze finansów publicznych 39. 
Powołany do monitorowania osiągania celów NPZ Zespół Międzyresortowy nie 
zajmował się w sposób szczególny sprawami dotyczącymi osób z chorobą 
Alzheimera. 

Przyjęty w kolejnych rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania 
informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te 
informacje (rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. i 28 października 2015 r.) 
zakres raportowania realizacji programów zdrowotnych (w tym realizacji  
Celu nr 9) nie zapewniał Ministrowi pozyskania kompletnych (rzetelnych) danych 
o osiągniętych wartościach wskaźników realizacji (np. docelowa liczba odbiorców, 
liczba planowanych działań) i stopniu realizacji przyjętych założeń dla zadań 
podejmowanych przez administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego 

                                                      
38 Dz. U. poz. 1867. 
39 Standard nr 6 Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej  
dla sektora finansów publicznych – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 
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i organizacje pozarządowe. Z tych powodów też przydatność treści zawartych 
w sprawozdaniach do zarządzania realizacją NPZ była poddawana w wątpliwość 
przez Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny NPZ i samego Ministra.  

NIK zauważa, że za treść rozporządzenia, a więc także za zawarte w nim elementy, 
które powinny służyć pozyskiwaniu rzetelnych i kompletnych informacji o liczbie 
programów zdrowotnych, osiąganych efektach i kosztach, odpowiada Minister 
Zdrowia jako organ je wydający. 

2.2 Efekty realizacji w latach 2014-2015 Założeń Długofalowej 
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 w zakresie 
rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych 
w odniesieniu do środowiska osób z chorobą Alzheimera 
i ich rodzin 

Program rządowy pn. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020 został zaplanowany jako jedno z narzędzi realizacji Rządowego 
Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2020, 
ukierunkowane m.in. na rozwiązanie deficytów w zakresie opieki zdrowotnej nad 
osobami starszymi. Zdaniem Ministra, efektem realizacji tego narzędzia będzie 
wdrożenie kompleksowego systemu opieki nad osobami starszymi i powszechne 
wdrożenie standardów i procedur medycznych dla osób starszych oraz rozwój 
geriatrii w Polsce, w szczególności rozwój kadr medycznych i infrastruktury 
geriatrycznej. Minister zwrócił uwagę, że (…) ze środków Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych przy pomocy narzędzi wskazanych w „Policy  
paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, realizowane były cele i kierunki 
interwencji polityki spójności na rzecz ochrony zdrowia w Polsce w latach  
2014-2020 wynikające z Długofalowej Strategii Rozwoju Kraju40. Odpowiadały one 
celom i kierunkom interwencji w trzech priorytetach dla obszaru dotyczącego 
„Uwarunkowań rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych” określonych 
w dokumencie „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata  
2014-2020”, tj.: 
− Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług 

medycznych dla osób starszych, 
− Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna, 
− Rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób 

starszych. 
Minister wyjaśnił, że (…) przy udziale wsparcia ze środków funduszy strukturalnych, 
w perspektywie finansowej 2014-2020 zaprogramowano działania wdrażające 
rozwiązania na rzecz osób starszych i niesamodzielnych (bez szczególnego 
ukierunkowania na osoby cierpiące na choroby otępienne).  

(dowód: akta kontroli, str. 117-118) 

1] W ramach realizacji Założeń Polityki Senioralnej, Priorytet 1 – Stworzenie 
systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób 
starszych, cel 3 – Wspieranie i rozwój poradni i opieki geriatrycznej w Polsce41, dnia 
23 lipca 2015 r. Ministerstwo ogłosiło konkurs42 na realizację projektów mających na 
celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu Dziennego Domu Opieki 
Medycznej (DDOM). Zgodnie z założeniami projektu, standard DDOM zostanie 
najpierw przetestowany pilotażowo na poziomie centralnym przez Ministerstwo 

                                                      
40 Zwanej dalej DSRK. 
41 Zakres odpowiadający w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 celowi operacyjnemu B pn. Przeciwdziałanie 
negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi. 
42 Konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
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Zdrowia, a następnie upowszechniony z wykorzystaniem środków Regionalnych 
Programów Operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  
Wsparcie realizowane w DDOM kierowane będzie do osób niesamodzielnych, 
w szczególności do osób w wieku 65+, których stan zdrowia nie pozwala na 
pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru 
lekarskiego i pielęgniarskiego, realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia  
w DDOM udzielane będą pacjentom wymagającym świadczeń pielęgnacyjnych, 
opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, którzy w ocenie skalą 
poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów, a nie wymagają 
hospitalizacji na oddziale szpitalnym. Do podstawowych kategorii świadczeń 
zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM będą należały: 
− opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki 

i samopielęgnacji, 
− doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, 
− usprawnianie ruchowe, 
− stymulacja procesów poznawczych, 
− terapia zajęciowa, 
− przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania 

edukacyjne). 
W wymagających tego przypadkach zapewnione mają być pacjentowi badania 
diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. DDOM ma zapewniać 
w razie potrzeby bezpłatny transport pacjentów z miejsca zamieszkania do placówki 
oraz powrót do miejsca zamieszkania. 

(dowód: akta kontroli, str. 121-123) 

W ramach ww. konkursu dofinansowanie mogły uzyskać podmioty lecznicze 
posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem 
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W terminie przewidzianym 
warunkami konkursu (30 października 2015 r.) złożonych zostało 148 wniosków, 
z których do realizacji wybrano 54 na łączną kwotę 54 383 205,49 zł, w tym 
wnioskowane dofinansowania w kwocie 52 122 134,11 zł (95,8% kosztów).  
Dnia 20 czerwca 2016 r. Ministerstwo Zdrowia zawarło pierwszych siedem  
umów na realizację projektów DDOM, a do końca lipca 2016 r. zawartych zostało  
35 umów.  

(dowód: akta kontroli, str. 230-246) 

2] W ramach realizacji Założeń Polityki Senioralnej, Priorytet 1 – Stworzenie 
systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób 
starszych, cel 2 – Przygotowanie i doskonalenie zawodowe kadry medycznej 
w kierunku całościowej i kompleksowej opieki zdrowotnej nad starszym  
pacjentem43, dnia 8 października 2015 r. Ministerstwo ogłosiło konkurs44 pn. 
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z 
potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. W terminie przewidzianym 
warunkami konkursu (10 grudnia 2015r.) złożone zostały 63 wnioski, z których do 
realizacji wybrano 27 na łączną kwotę 70 979 843,53 zł, w tym wnioskowane 
dofinansowania w kwocie 68 776 682,53 zł (96,9% kosztów). Do dnia 20 lipca 2016 
r. Ministerstwo Zdrowia zawarło 25 umów na realizację zadań objętych ww. 

                                                      
43 Zakres odpowiadający w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 celowi operacyjnemu D pn. Wsparcie systemu 
kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych. 
44 Konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
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konkursem, jedna umowa znajdowała się na etapie uzgodnień formalnych, a jeden 
podmiot zrezygnował z uczestniczenia w realizacji projektu. 

(dowód: akta kontroli, str. 124-125, 247-256) 

W ocenie NIK, projekty tworzenia sieci placówek dziennego pobytu dla chorych oraz 
podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego odpowiadają rekomendacjom 
ekspertów polskich i europejskich jednak oczekiwane efekty zostaną uzyskane 
dopiero wtedy, gdy skala podejmowanych działań będzie adekwatna do potrzeb, 
a kolejne działania/projekty będą wpisywały się w rozwiązania systemowe 
nacelowane na rozwiązywanie całościowe istniejącego problemu, a nie tylko jego 
poszczególnych elementów. 

 

2.3 Efekty realizacji programów (nieobjętych ww. programami 
ogólnopolskimi), których przedmiotem było leczenie lub 
opieka nad osobami z chorobą Alzheimera i ich rodzinami 

W realizowanym w ramach funduszy europejskich dla sektora ochrony zdrowia45 
Programie PL07 – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 
demograficzno-epidemiologicznych, Minister Zdrowia pełni funkcję Operatora 
Programu. W Programie tym przewidziany został obszar interwencji dotyczący 
„Lepszego dostosowania opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko 
rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób 
starszych”. Mimo że w tym Programie nie przewidziano działań skierowanych 
wyłącznie do osób chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów, Minister 
wskazał na jeden z projektów, realizowany obecnie przez Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, 
pn. Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle 
chorych w Górnie wraz z infrastrukturą. Projekt ten jest skierowany w sposób 
szczególny do osób chorych na Alzheimera i ich opiekunów, z myślą o których 
prowadzone są warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla pacjentów i ich rodzin, 
wykłady, porady, dni alzheimerowskie oraz spotkania grup wsparcia. 

(dowód: akta kontroli, str. 127) 

Działania podejmowane przez Ministra w ramach realizacji Celu operacyjnego nr 9 
NPZ nie uwzględniały w sposób szczególny potrzeb osób z chorobą Alzheimera. 
Jednym z zadań przewidzianych do realizacji przez Ministra w ramach Celu nr 9 
NPZ było tworzenie rozwiązań systemowych umożliwiających opiekę nad osoba 
starszą i/lub niepełnosprawną w środowisku zamieszkania z poszanowaniem jej 
praw i zapewnieniem najwyższej z możliwych jakości usług opiekuńczo-leczniczych, 
lecz Minister do dnia kontroli nie podjął działań, obejmujących systemowo zarówno 
całą populację osób starszych jak i odnoszących się szczególnie do osób z chorobą 
Alzheimera. W ocenie NIK wyodrębnienie tej grupy (zarówno na poziomie 
programowania jaki i  realizacji działań) jest w pełni uzasadnione jej szacowaną 
liczebnością oraz swoistymi problemami wyróżniającymi osoby z chorobą 
Alzheimera na tle ogółu osób w wieku senioralnym. 

 

W ramach realizacji Celu operacyjnego nr 9 NPZ nie gromadzono także informacji 
o działaniach podejmowanych szczególnie na rzecz osób z chorobą Alzheimera 

                                                      
45 MF EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i NMF – Norweski Mechanizm Finansowy. 
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i innymi chorobami otępiennymi, bowiem oparty na rozporządzeniach Ministra46 
system gromadzenia danych o realizacji programów zdrowotnych, służący 
sporządzaniu sprawozdań z jego realizacji nie został przygotowany w sposób 
rzetelny. Tryb i zakres sprawozdawanych informacji o działaniach podejmowanych 
dla realizacji Celu operacyjnego nr 9 NPZ przez inne podmioty (jst, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorcy) powodował, że gromadzone dane nie stanowiły 
podstawy nie tylko do rzetelnej oceny postępów we wdrażaniu poszczególnych 
projektów, ani też do pogłębionej analizy skierowanych osób starszych programów 
zdrowotnych, kosztach ich realizacji oraz uzyskanych efektach. 

Natomiast działania podjęte w celu realizacji Założeń Polityki Senioralnej i inne 
podejmowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych (np. w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG), choć należy je ocenić jako celowe, to ze względu na ich 
ograniczony zakres w kontrolowanym okresie, nie doprowadziły jeszcze do  
zmian jakościowych, ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych 
i opiekuńczych osób z chorobą Alzheimera. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że ze względu na szacowany rozmiar populacji 
osób z chorobą Alzheimera w Polsce oraz medyczne, społeczne i ekonomiczne 
konsekwencje trwających procesów demograficznych (starzenie się społeczeństwa  
i wydłużanie się średniego czasu życia) celowe jest opracowanie programu 
alzheimerowskiego, analogicznie do programów funkcjonujących już w odniesieniu 
do chorób układu krążenia i chorób onkologicznych. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli,  
Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli47 wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu wypracowanie rozwiązań 
systemowych, pozwalających na skuteczne rozwiązywanie problemów 
zdrowotnych i  opiekuńczych osób z chorobą Alzheimera w Polsce. 

2. Zapewnienie rzetelności danych służących do zarządzania działaniami 
podejmowanymi w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

                                                      
46 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych 
oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. Nr 163, poz. 1024, obowiązujące do dnia 28 listopada 2015 r.) 
i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w tej samej sprawie  (Dz. U. poz. 1867). 
47 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 04 października 2016 r. 
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