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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 

Kontroler Janina Balas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/75/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2)  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego 

(dowód: akta kontroli str. 2a) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK, w Urzędzie prawidłowo realizowano w latach 2014-2015 zadania 
określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa2 oraz 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3, dotyczące opracowania 
i aktualizacji planów, strategii, opracowań i badań w zakresie polityki zdrowotnej, 
opiekuńczej i społecznej województwa śląskiego względem osób starszych, 
zależnych i niepełnosprawnych (osoby z chorobą Alzheimera mogą występować 
w każdej z wyżej wymienionych grup). Założenia i kierunki działań zawarte w ww. 
opracowaniach odpowiadały wyzwaniom opisanym w diagnozie aktualnej sytuacji 
demograficznej województwa śląskiego oraz przewidywanej jej zmianie 
w perspektywie roku 2020. 

Prawidłowo zostały także wykonane przyjęte do realizacji zadania w ramach celu 
operacyjnego nr 9 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 oraz Założeń 
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, w zakresie zarówno tworzenia 
i promocji warunków do zdrowego i aktywnego trybu życia osób starszych, 
profilaktyki zdrowotnej, jak również rozwoju usług medyczno-opiekuńczych 
i społecznych, dostosowanych do potrzeb osób starszych, w tym dla osób w wieku 
podeszłym z zespołami neurodegeneracyjnymi. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Marszałek Województwa Śląskiego nie dysponował opracowaniem (w formie 
strategii, diagnozy, raportu lub analizy), które odnosiłoby się bezpośrednio do 

                                                      
1 zwany w dalszej części „Urzędem”. 
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 486 
3 Dz. U. z 2016 r., poz. 930 
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środowiska osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin. Zastępca Dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu wyjaśnił, że głównym dokumentem 
wyznaczającym kierunki polityki opiekuńczej i społecznej, w tym także na rzecz 
osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich rodzin, jest „Strategia Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”. Dodał, że z uwagi na ogólny poziom 
ww. dokumentu, który wyznaczał ramy działania, a nie odnosił się do konkretnych 
jednostek chorobowych, określono w nim kategorie beneficjentów objętych 
planowanymi działaniami, a w  aktualizacji  Strategii z 2015 roku zawarto zapisy 
dotyczące działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (do których to grup 
należą osoby dotknięte chorobą Alzheimera) oraz ich opiekunów.  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r. 
przyjęto „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”4. 
W opracowaniu tym przedstawiono diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa oraz zdefiniowano obszary priorytetowe (strategiczne) polityki rozwoju 
województwa: nowoczesnej gospodarki, szans rozwojowych mieszkańców, 
kształtowania przestrzeni regionu oraz relacji regionu z otoczeniem 
i partnerstw wewnątrzregionalnych. W Strategii Rozwoju wyznaczono obszary 
priorytetowe, cele strategiczne i cele operacyjne, a następnie określono kierunki 
działań do roku 2020. Za najważniejsze trendy społeczno-gospodarcze 
wyznaczające zakres głównych działań w obszarze priorytetowym Strategii Rozwoju 
dot. szans rozwojowych mieszkańców, celu strategicznego pn. „Województwo 
śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającym się na powszechnej 
dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie” uznano m.in.: 
sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej, starzenie 
się społeczeństwa, kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze 
struktury wieku, konieczność ponoszenia coraz większych nakładów na system 
ochrony  zdrowia oraz wsparcie rozwoju usług dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. Ww. cel strategiczny obejmował m.in. poniższe cele 
operacyjne i kierunki działań:  
− poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa, poprzez m.in.: 

stworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz 
ograniczenia chorób i uzależnień cywilizacyjnych oraz promocję zdrowego 
i aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian demograficznych. Jako 
zakładane efekty planowanych działań wymieniono m.in.: wysoki poziom 
jakości usług placówek służby zdrowia, ograniczenie zachorowalności na 
choroby cywilizacyjne, podniesienie świadomości i aktywności na rzecz 
zdrowego stylu życia, aktywność i dobry stan zdrowia mieszkańców regionu, 
w tym osób starszych oraz dostępną i wysokiej jakości opiekę paliatywną; 

− harmonię społeczną i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia 
mieszkańców, realizowane poprzez m.in.: podnoszenie dostępu do usług 
wspierających funkcjonowanie rodziny, rozwój publicznych i rynkowych usług 
wspierających funkcjonowanie osób starszych. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 9, 29-45) 

Dokumentami kierunkowymi w zakresie polityki społecznej, obowiązującymi 
w kontrolowanym okresie były: „Strategia Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego na lata 2006-2020”5 oraz „Strategia Polityki Społecznej Województwa 

                                                      
4 Zwana dalej „Strategią Rozwoju”. 
5 Strategia przyjęta uchwałą nr II/47/3/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r., zwana dalej „Strategią 
2006-2020”. 
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Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”6, Zawarto w nich m.in.: diagnozę 
sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców województwa śląskiego, priorytety 
regionalnej polityki społecznej, cel główny (misję), cele strategiczne i kierunki 
działań., 
Celem głównym (misją), wskazanym  w obu ww. dokumentach, była poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców województwa śląskiego.  
Realizację tego celu w Strategii 2006-2020 założono m.in. poprzez wspieranie osób 
starszych w pełnieniu ról społecznych. Jako kierunki działań przyjęto:  
− włączanie osób starszych do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. 

Za priorytetowe uznano dostosowanie systemu wsparcia, w tym pomocy 
społecznej i opieki medycznej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, jak 
również prowadzenie i wspieranie działań umożliwiających osobom starszym 
korzystanie z przysługujących im praw, uczestnictwo w życiu społecznym 
i rozwój w środowisku rodzinnym lub w placówkach spełniających 
obowiązujące standardy i normy. Za istotne uznano upowszechnianie działań 
mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób starszych poprzez 
włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego (uniwersytety trzeciego 
wieku). Za konieczne uznano monitorowanie jakości w opiece długoterminowej, 
podejmowanie działań na rzecz zwiększenia częstotliwości kontroli stanu 
zdrowia samotnych osób starszych, wzmacniania nadzoru medycznego nad 
osobami starszymi przebywającymi w domach pomocy społecznej oraz 
zniesienia kryterium wiekowego w dostępie do usług medycznych i programów 
zdrowotnych; 

− dostosowanie systemu wsparcia, w tym pomocy społecznej do potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa. Za istotne uznano stopniowe przygotowanie 
systemu wsparcia, zwłaszcza pomocy społecznej do nowych potrzeb 
wynikających z procesu starzenia się ludności – podejmowanie działań 
i wsparcie przedsięwzięć na rzecz rozwijania różnych form pomocy 
środowiskowej i rodzinnej (dzienne domy pomocy społecznej, rodzinne domy 
pomocy, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, asystencja socjalna, 
wolontariat, dzienne oddziały geriatryczne, pielęgniarska opieka domowa, 
paliatywna i hospicyjna opieka domowa). Jako priorytet uznano podejmowanie 
i wspieranie działań mających na celu przygotowanie profesjonalnej kadry 
służby społecznych do pracy z osobami starszymi, tak aby m.in. służyły ocenie 
stanów kryzysowych oraz symptomatologii najczęstszych chorób; 

− upowszechnianie wiedzy na temat starzenia się i jego konsekwencji 
(profilaktyka starzenia), poprzez wspieranie działań na rzecz promocji 
zdrowego stylu życia, pogłębianie wiedzy na temat problemów społecznych, 
zdrowotnych i socjalnych ludzi starszych.  

W WSPS realizację celu głównego założono m.in. poprzez:  

− tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania rodziny, 
zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza 
osobom zależnym, wzmocnienie polityki prorodzinnej (Cel strategiczny nr 1); 

− tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu 
społecznym, w tym zawodowym (Cel strategiczny nr 2). Jako kierunki działań 
wymieniono: 
• wspieranie i wzmacnianie potencjału osób starszych oraz aktywnego ich 

uczestnictwa w życiu społecznym, realizowane m.in. poprzez: inicjowanie 
działań na rzecz rozwoju wolontariatu oraz aktywności obywatelskiej osób 

                                                      
6 Strategia przyjęta uchwałą Nr V/11/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., zwana dalej „WSPS”. 
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starszych, utworzenie Regionalnej Księgi Dobrych Praktyk w zakresie 
polityki geronospołecznej, powołanie rady ds. polityki senioralnej przy 
marszałku jako organu doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego 
w sprawach dot. osób starszych; 

• identyfikację, łagodzenie, zapobieganie i przeciwdziałanie barierom 
utrudniającym pełnoprawne życie osób starszych w społeczeństwie, 
realizowane m.in. przez: diagnozowanie i monitorowanie ograniczeń 
psychospołecznych i zdrowotnych w funkcjonowaniu osób starszych; 

• kształtowanie wizerunku osób starszych i poprawę relacji 
międzygeneracyjnych, m.in. poprzez prowadzenie kampanii społecznych 
upowszechniających wizerunek osób starszych 
i starości jako naturalnego, zróżnicowanego i wartościowego etapu życia; 

• dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa, m.in. poprzez inicjowanie działań na rzecz powstania 
klastra gerontologicznego7, opracowanie i wspieranie programów 
wspomagania opiekunów rodzinnych czy podnoszenie jakości usług 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych poprzez wspieranie rozwoju profesjonalnej 
kadry zajmującej się opieką nad seniorami. 

− wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz 
zawodowym (Cel strategiczny nr 3). Jako kierunki działań podano m.in. 
kształtowanie postaw prospołecznych sprzyjających kreowaniu środowiska 
przyjaznego osobom niepełnosprawnym, integrowanie i inicjowanie działań 
różnych podmiotów w zakresie wzmacniania wsparcia i uczestnictwa 
społecznego osób niepełnosprawnych, w tym poprzez działania polegające 
m.in. na zwiększanie dostępności usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 
osób niepełnosprawnych; 

− poprawę warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i społecznie wykluczonym (Cel strategiczny 4). Jednym  
z kierunków był rozwój specjalistycznych usług społecznych w regionie,  
a jako działania  wymieniono m.in.: dostosowanie istniejącej bazy 
instytucjonalnej pomocy i integracji społecznej do potrzeb społecznych, 
tworzenie specjalistycznej infrastruktury opartej o zasoby lekarzy  
i pielęgniarek wyspecjalizowanych w geriatrii czy promowanie wyboru 
specjalizacji geriatrycznej wśród lekarzy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 48, 57-78) 

Jednym z priorytetów rozwoju ochrony zdrowia w województwie śląskim są działania 
dot. sfery zdrowia psychicznego. Dokumentem, w którym przedstawiono sytuację 
epidemiologiczną w województwie śląskim oraz stan zasobów psychiatrycznej opieki 
stacjonarnej i ambulatoryjnej regionu, definiując cele programowe, okres ich 
realizacji oraz określając regionalny model opieki psychiatrycznej, jest przyjęty 
uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego8 „Śląski Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2013-2020”9. Przedstawione tam główne cele polityki 
zdrowotnej ukierunkowane zostały na zapewnienie powszechności dostępu do 
profilaktyki i świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenia jakości usług medycznych. 
Program ten definiuje trzy obszary priorytetowe: [1] zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym, [2] zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 
rozwijanie opieki środowiskowej oraz [3] poprawę funkcjonowania osób 
z problemami zdrowia psychicznego oraz ich bliskich. W Programie Ochrony 

                                                      
7 Klaster – wyodrębniana geograficznie grupa przedsiębiorstw i instytucji działających w określonej dziedzinie powiązanych ze 
sobą poprzez wspólne cechy i wzajemnie się uzupełniających 
8 Nr 2406/290/IV/2013 z dnia 29 października 2013 r. 
9 zwanego dalej „Programem Ochrony Zdrowia” 
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Zdrowia wyznaczono cztery cele główne oraz cele szczegółowe i kierunki działań10. 
Łączne nakłady, przewidziane na realizację Programu Ochrony Zdrowia w latach 
2013-2020 wynoszą 59 500,0 tys. zł, w tym 4 230,0 tys. zł na realizację I Celu 
głównego (470,0 tys. zł w 2014 r. i 570,0 tys. zł w 2015 r.), 53 600,0 tys. zł na 
realizację II Celu głównego, 1 400,0 tys. zł na realizację III Celu głównego (100,0 
tys. zł  w 2014 r. i 200,0 tys. zł w 2015 r.) oraz 270,0 tys. zł na realizację IV Celu 
głównego (po 30,0 tys. zł w 2014 i 2015 roku). Dla każdego z ww. celów ustalono 
wskaźniki monitorujące. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 10-11, 42- 47, 76-114) 

Kolejnym dokumentem strategicznym opracowanym przez Samorząd Województwa 
Śląskiego, a dotyczącym problematyki zdrowia i polityki społecznej był Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-202011. Powyższy 
program był narzędziem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie 
regionalnym. W ramach RPO WSL, w zakresie działań współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi IX Włączenie społeczne, 
wyznaczono następujące cele, służące m.in. realizacji polityki opiekuńczej wobec 
osób niesamodzielnych, w tym ze względu na wiek: 

− wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu, 

− wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie. 
Dla osiągnięcia ww. celów, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 
2014-202012, zaplanowano Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne 
i zdrowotne, w ramach którego wyodrębniono siedem Poddziałań. Warunki realizacji 
Poddziałań, w tym typy projektów, alokacje finansową oraz przyporządkowane 
wskaźniki, określono w Opisie Szczegółowym RPO WSL. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 42-47, 115) 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu wyjaśnił, że 
powyższe dokumenty, tworzą regionalne, strategiczne ramy w obszarze zdrowia 
i polityki społecznej, zawierają kierunki działań mające na celu poprawę dostępności 
do odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych, między innymi 
poprzez dostosowanie istniejącej bazy instytucjonalnej pomocy i integracji 
społecznej do potrzeb społecznych.   

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego13 przeprowadził 
w latach 2012-2015 badania dotyczące sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych 
i ich opiekunów , z których sporządzone zostały poniższe opracowania: 
− „Seniorzy w województwie śląskim” (2012 r.). W ramach badania 

diagnozowano m.in. sytuację życiową osób starszych (materialną, 
mieszkaniową, zdrowotną, rodzinną, samodzielność) oraz wsparcie 
otrzymywane od osób fizycznych i ośrodków pomocy społecznej. 

− „Aktywność opiekuńcza mieszkańców województwa śląskiego” (2013 r.). 
Badanie obejmowało m.in. kwestie opieki nad osobami zależnymi 

                                                      
10Cel I - Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel II - Zapewnienie osobom 
z zaburzeniami psychicznymi, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym .Cel III - Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
właściwych postaw społecznych oraz tworzenie systemów informacji, koniecznych do skutecznej ochrony i zapobiegania 
zaburzeniom zdrowia psychicznego. Cel IV - Współpraca międzynarodowa z regionami partnerskimi województwa śląskiego, 
w celu propagowania i konsultowania rozwiązań modelowych opieki psychiatrycznej oraz adaptacji na terenie województwa, 
europejskich standardów opieki psychiatrycznej  
11 Zwany dalej „RPO WSL” 
12 Zwanym dalej „Opisem Szczegółowym RPO WSL” 
13 zwanym dalej „ROPS” 



 

7 

(niepełnosprawnymi)14. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego15  
w woj. śląskim wzrasta odsetek osób w wieku 65 lat i więcej, na koniec 2013 r. 
wynosił 15,5%, a w 2010 r. 14,2%. Prognoza demograficzna GUS na lata 2014-
2050 zakłada dalszy wzrost udziału osób starszych (20,0%  
w 2020 r., 26,0% w 2035 r.). Zdaniem autorów opracowania można założyć, że 
w przyszłości będziemy mieli do czynienia ze znaczącym wzrostem 
zapotrzebowania na wsparcie, w tym na długoterminową opiekę całodobową. 
Wyniki przeprowadzonych badań (ankiet) wskazały m.in. że: osoby zależne 
występowały w 12% badanych gospodarstw domowych. Konieczność opieki 
najczęściej była spowodowana: przewlekłą chorobą (51% gospodarstw), 
podeszłym wiekiem (47% gospodarstw) oraz niepełnosprawnością (44% 
gospodarstw). Udział osób wymagających stałej opieki wśród ogółu 
respondentów wyniósł 5%. Biorąc pod uwagę kryterium wieku, najliczniejszą 
kategorię wśród analizowanej grupy stanowiły osoby w wieku 65+ (62%). 
Opieka nad osobą zależną w przeważającej liczbie przypadków miała charakter 
długoterminowy. Do czynników utrudniających sprawowanie opieki zaliczano 
m.in.: kolejki (np. do lekarzy, aptek), ograniczenia finansowe, brak 
specjalistycznego sprzętu, problemy z refundacją leków, brak wsparcia ze 
strony innych ludzi lub instytucji, przeszkody w poruszaniu się w mieszkaniu 
i na zewnątrz (np. schody); 

− „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie”. Opracowane za 
2014 i 2015 rok  we współpracy z samorządami gmin i powiatów woj. śląskiego. 
Ww. opracowania dotyczyły sytuacji społecznej i demograficznej, liczby osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przyczyn jej udzielania, 
zasobów kadrowych i instytucjonalnych, środków przeznaczanych na 
finansowanie świadczeń oraz danych o współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. W opracowaniach podano, że w zdecydowanej większości 
przypadków, za wymagających stałego wsparcia traktowane są osoby mające 
przynajmniej 80 lat. Na koniec 2013 roku w woj. śląskim takich osób było 
164 436, tj. 3,6% ogółu ludności, przy czym w całym kraju wskaźnik ten wynosił 
średnio 3,9%. Prognoza do roku 2035 wskazuje na stały wzrost udziału osób 
w wieku powyżej 80 lat, który na koniec tego okresu ma wynieść 
w województwie śląskim 8,4% (w całej Polsce 7,9%). Autorzy opracowania 
zaznaczyli, że zmianom ulega również struktura gospodarstw domowych, która 
wpływa na ograniczenie realizowanej dotychczas opieki wewnątrzrodzinnej 
oraz zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze świadczone przez 
wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. We wszystkich zaleceniach 
opiekuńczych i pomocowych w stosunku do osób starszych podkreślono 
potrzebę zachowania ich w dotychczasowym środowisku. Zdaniem autorów 
opracowania należy liczyć się z koniecznością rozwoju usług realizowanych 
w placówkach stacjonarnych. Osobom trwale chorym, całkowicie niezdolnym 
do prowadzenia gospodarstwa domowego powinno się stworzyć warunki 
gwarantujące im pełną opiekę i pomoc. W województwie śląskim w 2014 roku 
z usług opiekuńczych, realizowanych w ramach zadań własnych gmin, 
skorzystało ponad 9 tys. osób. Przeciętna liczba świadczeń na osobę, której 
przyznano świadczenie, mierzona liczbą godzin, wyniosła 248 (dla Polski 362), 
natomiast przeciętna kwota świadczenia 9,18 zł (dla Polski 11,99 zł), co 

                                                      
14 w badaniu zastosowano próbę 1110 pełnoletnich osób mieszkających na terenie województwa śląskiego, uzyskaną na 
podstawie doboru losowego prostego. Z uwagi na charakter próby badawczej oraz operat losowania, którym był wykaz 
wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, podmiotami badania byli zarówno respondenci wymagający stałej opieki, jak 
i osoby nienależące do tej kategorii. Ponadto wśród respondentów niebędących osobami zależnymi znaleźli się zarówno 
główni opiekunowie, jak też osoby niepełniące takiej roli. 
15 zwanego dalej „GUS”  
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świadczy, że usługi opiekuńcze w województwie śląskim są niedoinwestowane, 
co z kolei może się odbijać niekorzystnie na ich jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 12, 76-78) 

W świetle powyższych opracowań i informacji oraz mając na względzie: dobro osób 
korzystających z pomocy społecznej, prognozowaną sytuację demograficzną, 
aktualny stan zasobów instytucjonalnych i kadrowych pomocy społecznej, 
przewidywany wzrost liczby świadczeniobiorców, konieczność stałego podnoszenia 
kwalifikacji pracowników pomocy i integracji społecznej, ograniczone możliwości 
finansowe budżetów państwa i samorządów, jak również kierując się zapisami  
WSPS na lata 2006-2020, ROPS rekomendował16 m.in.:  
− rozwój poradnictwa rodzinnego, opiekuńczego i prawnego dla opiekunów osób 

zależnych, którego celem będzie ułatwienie dostępu do wiedzy na temat 
pielęgnacji i rehabilitacji, sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym 
oraz ulg i uprawnień wynikających ze sprawowania opieki;  

− wsparcie opiekunów w zakresie zamiany mieszkań na lepiej dostosowane do 
opieki nad osobami zależnymi; 

− promowanie idei wolontariatu, w szczególności na rzecz osób starszych, 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych; 

− rozwój wypożyczalni specjalistycznego sprzętu pomocnego w sprawowaniu 
opieki nad osobami zależnymi; 

− prowadzenie systematycznych badań sytuacji osób zależnych i ich opiekunów 
w celu dostosowywania istniejących rozwiązań do zmieniającej się sytuacji 
społeczno-demograficznej i ekonomicznej; 

− utworzenie instytucji „rodziny opiekuńczej”, która na zasadach analogicznych 
do zawodowej rodziny zastępczej mogłaby opiekować się jedną lub dwiema 
dorosłymi osobami wymagającymi stałej opieki; 

− utworzenie placówek całodobowej opieki krótkoterminowej (np. do miesiąca), 
które pozwolą opiekunom osób zależnych na zregenerowanie sił psychicznych 
i fizycznych (np. skorzystanie z wczasów, wyjazd do sanatorium itp.). Usługi 
takie mogłyby być również świadczone w ramach istniejących typów instytucji, 
np. domów pomocy społecznej; 

− zwiększenie wsparcia dla osób podejmujących się osobistej całodobowej opieki 
nad osobami zależnymi m.in. poprzez: ułatwienia w podejmowaniu pracy 
w niepełnym wymiarze godzin, wprowadzenie urlopów opiekuńczych (na 
zasadach podobnych do urlopów macierzyńskich i wychowawczych), 
zwiększenie wysokości świadczeń finansowych rekompensujących brak 
możliwości podjęcia zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 76-78) 

W dyspozycji Urzędu znajdowały się również poniższe opracowania, przygotowane 
przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Nadzoru Nad Systemem 
Opieki Zdrowotnej - Oddział Analiz i Statystyki Medycznej: 
− „Jesień Życia” (z 2014 r.), wg danych zamieszczonych  

w opracowaniu w 2013 r. wzrosła liczba mieszkańców woj. śląskiego  
w wieku 60 lat i więcej, hospitalizowanych na oddziałach geriatrycznych  
z 5578 (2012) do 6131 (2013), przy czym średni czas pobytu na ww. oddziale 
spadł z 10,3 (2012 r.) do 9,9 dnia (2013 r.) ; 

− „Ocena funkcjonowania i dostępności świadczeń w systemie opieki zdrowotnej 
(Część III)”, z 2015 r., w której podano, że wg danych demograficznych do 
2030 r. województwo śląskie będzie najstarszym demograficznie 

                                                      
16 Rekomendacje zawarte zostały w 2014 r. w raporcie z badania pn. „Aktywność opiekuńcza mieszkańców województwa 
śląskiego.” 
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województwem w kraju. Problemem będzie zapewnienie osobom starszym 
oraz przewlekle chorym kompleksowej opieki specjalistycznej, w tym 
specjalistycznej w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i zakładach 
opiekuńczo-leczniczych. W związku  z wydłużeniem życia mieszkańców 
woj. śląskiego oraz postępem medycyny występują bardzo duże braki miejsc 
w nielicznie obecnie funkcjonujących oddziałach geriatrycznych oraz 
w placówkach opiekuńczo-leczniczych. Praktycznie nie funkcjonuje system 
zintegrowanej opieki paliatywnej nad przewlekle chorymi. Liczba placówek 
geriatrycznych jest ciągle za mała w stosunku do potrzeb. Zmalała liczba łóżek 
funkcjonujących na oddziałach geriatrii w woj. śląskim z 287 (2013) do 256 
łóżek w (2014 r.). Nadal występuje brak oddziałów geriatrycznych na terenie 
Bielska-Białej, Żywca, Gliwic, Myszkowa, Zawiercia, Kłobucka, Lublińca 
i Jastrzębia–Zdrój. Według autorów opracowania ograniczenia 
w zabezpieczeniu świadczeń dla osób w podeszłym wieku szczególnie 
widoczne są w obszarze m.in.: geriatrii, chorób wewnętrznych, neurologii, 
medycyny paliatywnej, zdrowia publicznego, rehabilitacji medycznej oraz 
medycyny rodzinnej; 

− „Ocena Zabezpieczenia Opieki Zdrowotnej na terenie woj. śląskiego (Część 
IV)” z 2015 r., w której wskazano m.in., że liczba łóżek w latach 2012-2014 na 
oddziałach geriatrycznych w szpitalach17 na 10 tys. ludności wynosiła 
odpowiednio: w Polsce 0,2 (w 2012 i 2013 r.), a w woj. śląskim było to 0,6 
(2013 r.) i 0,7 (2014 r.), liczba leczonych na ww. oddziałach przypadających na 
1 łóżko wynosiła: w Polsce 25,6 (2012 r.) i 27,1 (2013 r.), a w woj. śląskim 24,9 
(2013 r.) i 24,8 w (2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 12, 130-157) 

Ww. Strategie i Programy spełniały wymogi wytycznych określonych w Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2007-201518, Założeniach Długofalowej Polityki 
Senioralnej w Polsce na lata 2014–202019 oraz Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego20.  

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 42-47, 120-121) 

1.2. Zarząd Województwa nie inicjował ani nie utrzymywał współpracy 
z samorządami lokalnymi w zakresie badań naukowych, leczenia i opieki nad 
chorymi z chorobą Alzheimera.  
Współpraca Samorządu Województwa Śląskiego z samorządami lokalnymi gmin 
i powiatów województwa śląskiego polegała jedynie na współdziałaniu przy 
opracowywaniu dokumentów strategicznych i planistycznych. W ramach 
ww. współpracy Urząd m.in.:  
− skierował do wszystkich gmin i powiatów w województwie śląskim, 

regionalnych instytucji społecznych, gospodarczych, zakładów opieki 
zdrowotnej, specjalistów z dziedziny psychiatrii, organizacji pozarządowych 
ekologicznych oraz rektorów uczelni wyższych, informacje o rozpoczęciu prac 
nad ww. dokumentami i zaprosił te podmioty do współpracy 

− zorganizował (na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2020+) cykl spotkań o charakterze warsztatowym 
z udziałem przedstawicieli gmin, powiatów oraz Radnych Sejmiku 

                                                      
17 Publicznych i niepublicznych (bez MON, MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości) 
18 Przyjęty uchwałą nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. 
19 Program ustanowiony uchwałą nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia 
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r., poz. 118) 
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 24, poz. 128). 
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Województwa Śląskiego w każdym z czterech subregionów województwa. 
Celem warsztatów była identyfikacja potencjałów każdego z subregionów oraz 
określenie specyficznych dla nich oraz wspólnych dla całego subregionu, celów 
rozwojowych. Przeprowadzono także ankiety wśród osób wytypowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego nt. potencjałów regionu oraz 
zorganizowano konferencję pt. „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego 
do roku 2020”, w której uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego województwa śląskiego, uczelni wyższych, jednostek naukowo-
badawczych, instytucji społeczno-gospodarczych oraz organizacji 
pozarządowych, 

− korzystał w trakcie opracowywania założeń Strategii na lata 2006-2020 i WSPS 
z wsparcia merytorycznego Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Geriatrii, 
środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, przedstawicieli ośrodków 
pomocy społecznej, domów pomocy, ROPS, Śląskiego Centrum Zdrowia 
Publicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 12-14, 22-23, 41, 42-47,49-56, 113-114, 116-117) 

Ponadto ROPS w latach objętych kontrolą (2014-2015) prowadził badania w ramach 
corocznie przygotowywanej „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie 
śląskim”. Badania prowadzono za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej, 
przy czym wszystkie  gminy i powiaty z terenu województwa śląskiego. udostępniały 
dane w zakresie m.in. udzielanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. 

(dowód: akta kontroli str. 76-78) 

1.3. W latach 2014-2015 Samorząd Województwa Śląskiego prowadził współpracę 
z organizacjami pozarządowymi na podstawie opracowywanego corocznie 
Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi, 
zatwierdzonymi uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego21. Realizacja zadań 
publicznych w zakresie promocji i ochrona zdrowia należała także do zadań 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu, który realizował je poprzez 
ogłaszane corocznie otwarte konkursy ofert lub w trybie pozakonkursowym 
(tzw. małe granty). 
W 2015 r. Samorząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia psychicznego przez. 
organizacje pozarządowe. Wśród obszarów objętych możliwym wsparciem znalazły 
się m.in.: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie 
zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; 
wsparcie psychologiczne dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzin; kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających 
stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidacje stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja służąca przeciwdziałaniu 
dyskryminacji ludzi starszych z zaburzeniami psychicznymi.  
Żaden z wniosków złożonych w ramach ww. konkursu nie obejmował tematyki 
zdrowia psychicznego seniorów. 

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 262-283) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu 
w zakresie  opracowanych, zatwierdzonych i funkcjonujących w województwie 
śląskim Strategii i Programów, zawierających założenia polityki zdrowotnej, 
                                                      
21 Nr IV/44/3/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego 
z organizacjami pozarządowym na rok 2014 oraz nr IV/57/2/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowym na rok 2015. 

Ocena cząstkowa 
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opiekuńczej i społecznej względem osób starszych, zależnych i niepełnosprawnych, 
w tym również względem osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich rodzin. 
W ocenie NIK, założenia i kierunki działań zawarte w ww. opracowaniach 
odpowiadały wyzwaniom opisanym w diagnozie aktualnej sytuacji demograficznej 
województwa śląskiego oraz przewidywanej jej zmianie w perspektywie roku 2020.  

2. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług 
medycznych, opiekuńczych i społecznych osobom chorym 
na chorobę Alzheimera oraz wsparciem ich rodzin, w tym 
ich finansowanie 

2.1. Realizacja celu operacyjnego nr 9 Narodowego Programu 
Zdrowia dla środowiska osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin 

Cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia dot. „Tworzenia warunków do 
zdrowego i aktywnego życia osób starszych” (Nr 9), realizowany był przez Urząd 
w ramach Programu Ochrony Zdrowia. W Urzędzie 18 listopada 2015 r. 
zorganizowano konferencję poświęconą tematyce zaburzeń otępiennych 
pn. „Zaburzenia otępienne jako problem zdrowotny i społeczny”. Konferencję 
skierowano do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, udzielających wsparcia 
osobom z zaburzeniami otępiennymi i ich rodzin oraz do opiekunów seniorów 
z regionu województwa śląskiego, udział w niej wzięło 50 osób. Spotkanie miało na 
celu ukazanie problemu zaburzeń otępiennych wieku podeszłego oraz przybliżenie 
zagadnień z zakresu wstępnej diagnozy, udzielania właściwego wsparcia, pomocy 
i opieki nad osobami w wieku podeszłym z zespołami neurodegeneracyjnymi. 
Konferencja była początkiem kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu dotyczącej zaburzeń otępiennych, 
realizowanej w ramach ww. Programu. Podczas konferencji referaty22 przedstawił 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii, Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Geriatrii oraz lekarze psychiatrzy. Konferencji towarzyszyła prezentacja 
filmu edukacyjnego pt. „Otępienie”, obejmującego tematykę charakterystyki 
zaburzeń otępiennych, której jednym z rodzajów jest choroba Alzheimera. 
Wypowiadający się w filmie lekarze i specjaliści z zakresu geriatrii, psychiatrii, 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz pracownicy socjalni23 udzielają wskazówek, 
porad i informacji potencjalnym opiekunom osób z zaburzeniami otępiennymi 
w zakresie: jak rozpoznawać pierwsze oznaki choroby otępiennej, jakie występują 
rodzaje otępień. Informują o możliwych formach wsparcia i opieki nad osobami 
w wieku podeszłym z zespołami neurodegeneracyjnymi oraz formach leczenia osób, 
u których zdiagnozowano chorobę otępienną (w tym również osób z chorobą 
Alzheimera).  

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 158-166) 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu w okresie objętym kontrolą w ramach 
prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. m.in. zaburzeń otępiennych 
(demencji) zlecił: 
− druk materiałów informacyjno-promocyjnych24, w tym: ulotek i plakatów 

dotyczących tematyki demencji osób starszych (pn. „Strategia niezapominajek 
– bo ważne są te dni których jeszcze nie znamy”), koszt realizacji zadania, 

                                                      
22 „Otępienie jak pomóc, żeby samemu nie zachorować”, „Otępienie – diagnoza i terapia funkcji poznawczych”, „Otępienie jako 
problem zdrowotny i społeczny” oraz „Poprawa opieki nad chorymi w starszym wieku z zespołami neurodegeneracyjnymi – 
rekomendacje dla województwa śląskiego” 
23 Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Geriatrii, lekarz rodzinny oraz lekarze 
psychiatrzy 
24 Umowa z dnia 15 września 2015 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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w tym druk przewodnika pn. „Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w województwie śląskim” wraz z kopertami (300 szt.) wyniósł 14 702,19 zł 
brutto; 

− realizację filmu informacyjno-edukacyjnego pn. „Otępienie”25 (opracowanie 
scenariusza, produkcja filmu i wykonanie i dostarczenie dwóch kopii filmu, 
wykonanych w różnych formatach26) na kwotę 15 000,00 zł brutto; 

− opracowanie scenariuszy, produkcję i nagranie materiałów programowych 
przeznaczonych do emisji w radiu w trzech tematach27, po cztery audycje  
z każdego tematu28. Koszt zadania 49 129,89 zł brutto. Audycje te 
wykorzystane zostały w trakcie kampanii radiowej29, prowadzonej od 20 do 30 
czerwca 2016 r. w postaci 30 sekundowych spotów radiowych (radiowa 
reklama społeczna) oraz emisji czterech 3 minutowych wywiadów w temacie 
demencji. W kampanii udział wzięły 4 stacje radiowe30 obejmujące swym 
zasięgiem województwo śląskie. Celem kampanii było upowszechnianie wiedzy 
na temat wczesnego rozpoznawania otępienia starczego oraz dostępnych form 
pomocy dla osób nim dotkniętych, uświadomienie jak ważne jest wczesne 
rozpoznanie demencji osób w podeszłym wieku, walka ze stygmatyzacją osób 
z demencją oraz uświadomienie konieczności wczesnej diagnozy celem 
minimalizowania następstw otępienia starczego. Koszt emisji materiału 
radiowego w temacie demencji wyniósł 29 340,2 zł brutto. 
 

W ramach prowadzonych przez Urząd działań informacyjnych rozprowadzono 
5 tys. ulotek i 500 szt. plakatów związanych z tematyką zaburzeń otępiennych.  

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 210-261) 

Ponadto w 2015 roku realizując założenia celu operacyjnego Narodowego Planu 
Zdrowia w zakresie tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia wszystkich 
osób starszych, w tym dotkniętych chorobą Alzheimera, podjęte zostały w Urzędzie 
następujące działania:  

• zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego31 powołano dnia 17 grudnia 
2015 r. Śląską Radę ds. Seniorów, składającą się z przedstawicieli środowisk 
senioralnych. Zgodnie z Regulaminem Śląskiej Rady ds. Seniorów32, ww. Rada 
jest organem o charakterze opiniująco doradczym i inicjatywnym działającym 
na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, przy Marszałku 
Województwa Śląskiego. Do zadań Rady będzie należało w szczególności 
m.in.: prowadzenie działalności informacyjnej związanej z polityką senioralną, 
identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób 
starszych w województwie śląskim, opiniowanie oraz konsultowanie 
kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną 
politykę senioralną, monitorowanie realizacji działań na rzecz osób starszych 
wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich.  

• uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego33, przyjęto projekt pn. „Śląskie dla 
Seniorów- Śląska Karta Seniora”, którego celem jest zapewnienie dodatkowego 

                                                      
25 Umowa z 14 września 2015 r. zawarta z firmą JARO FILM z siedzibą w Katowicach 
26 DVD VIDEO, BD VIDEO, MPEG 2 HD, MP-4, HD, MPEG-2SD 
27 Zaburzenia odżywiania, demencja i autyzm 
28 Umowa zawarta 12 listopada 2015 r. z firmą „EUROZET” Sp. z o o.o. z siedziba w Warszawie 
29 Umowa z dnia 16 czerwca 2016 r.  
30 Antyradio, Radio ZET Gold, Radio Chilli oraz Radio FIAT 
31 Nr 00082/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
32 Regulamin przyjęty Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego Nr 00068/2015 z dnia 19 października 2015 r. 
33 Nr 1953/70/V/2015 z dnia 13 października 2015 r. 
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wsparcia dla seniorów, poprzez zaoferowanie im specjalnych usług oraz ulg 
i/lub szczególnych uprawnień dla osób starszych, co pozwoli na udostępnienie 
zasobów np. instytucji kultury, reakcji, sportu i edukacji. Dokumentem 
legitymacyjnym, umożliwiającym korzystanie z ulg będzie dowód osobisty, 
potwierdzający wiek 60 lat lub więcej. W ramach ww. Karty seniorzy mogą 
skorzystać m.in. z rabatu na zakup wyrobów medycznych. 

Nadto Urząd prowadzi stronę internetową seniorzy.slaskie.pl, na której 
zamieszczane są najważniejsze informacje o realizowanych przedsięwzięciach34, 
skierowanych do seniorów w regionie.  

(dowód: akta kontroli str. 18, 76-78, 167-187, 194-209) 

2.2. Realizacja w latach 2014-2015 Założeń Polityki Senioralnej  
w zakresie rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych 
w odniesieniu do środowiska osób z chorobą Alzheimera i ich 
rodzin  

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28 grudnia 2015 r. ogłosił nabór wniosków  
o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, ogłoszonego  
w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne  
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług 
społecznych.35 O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty, które m.in. 
deklarowały realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku 
środowiskowej formuły, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, 
obejmujących m.in.: 

• usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób 
niesamodzielnych podjęcie aktywności zawodowej, 

• usługi dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, 
wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe, 

• rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. 
teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych 
(sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii, 

• usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych (likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie 
uzupełniające projekty dot. usług asystenckich lub opiekuńczych. 

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego36 dokonano rozstrzygnięcia 
ww. konkursu, w wyniku którego do dofinansowania wybrano 8 projektów 
realizujących usługi opiekuńcze. Wnioskowana wartość dofinansowania dla tych 
projektów wynosi 3 184 317,85 zł. Przedsięwzięcia te skierowane były przede 
wszystkim do osób starszych oraz niepełnosprawnych. Jeden37 z ww. projektów, 
o wartości 283 434,23 zł będzie realizował wsparcie dla osób cierpiących na 
choroby otępienne wieku podeszłego, w tym osób chorych na chorobę Alzheimera. 
Realizacja projektów rozpoczęła się w 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 24-25, 307-359) 
                                                      
34 „Senioralia i Piknik Europejski w Parku Śląskim”, „Koperta, która ratuje życie”, „Ogólnopolska Olimpiada Sportowa 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. 
35 Konkurs nr RPSL.09.02.05-IŻ.01-24-039/15 
36 Nr 865/113/V/2016 z dnia 17 maja 2016 r.  
37 „Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej – Bezpłatne usługi opiekuńcze dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta 
Świętochłowice, cierpiących na choroby otępienne, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym 
funkcjonowaniu we własnym środowisku domowym i lokalnym” 
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Ponadto ROPS w latach 2014-2015 w ramach zadania dot. organizowania 
kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz realizacji 
w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 
projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji 
społecznej województwa śląskiego, zorganizował studia podyplomowe na 
kierunkach „Gerontologia społeczna” oraz „Wyrównywanie szans życiowych osób 
niepełnosprawnych”. Studia współfinansowane były ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, łącznie wydatkowano na nie 159 827,10 zł38. 
W latach 2014-2015 studia ukończyło 59 osób (30 Gerontologię społeczną i 29 osób 
Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych). 

(dowód: akta kontroli str. 8, 118-119) 

2.3. Realizacja regionalnych (lokalnych) programów, których 
przedmiotem było leczenie lub opieka nad osobami  
z chorobą Alzheimera i ich rodzinami 

W latach objętych kontrolą Samorząd Województwa Śląskiego39 ogłosił dla 
organizacji pozarządowych otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu promocji i ochrony zdrowia psychicznego, którego celem była promocja 
zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym m.in. poprzez: 
− upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania 

zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu 
psychicznemu, 

− zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, 
− likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 
− organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 

dla dorosłych oraz dzieci, 
− podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami  

z zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych). 

W 2014 roku w ramach rozstrzygnięcia ww. konkursu zawarto umowy z 11 
podmiotami na łączną kwotę 204 228,38 zł. Celem tylko jednego40 spośród 11 
projektów było zwiększenie świadomości i dostarczenie pomysłów, narzędzi 
służących poprawie zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia osób starszych, 
osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości, omówienie tematyki 
lęków i fobii towarzyszących osobom starszym i w podeszłym wieku oraz sposoby 
radzenia sobie z tymi problemami. Otrzymane z budżetu województwa 
dofinansowanie dla tego projektu wyniosło 9 000,00 zł. W 2015 r. żaden ze 
złożonych wniosków w ramach ww. konkursu nie obejmował tematyki zdrowia 
psychicznego seniorów. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-16, 24, 284-306) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w latach 2014-2015 
dotyczącą realizacji celu nr 9 Narodowego Programu Zdrowia oraz Założeń Polityki 
Senioralnej w zakresie tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia osób 
starszych oraz realizacji założeń polityki senioralnej, w obszarze zdrowia, poprzez 
m.in. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, promujących zdrowie 
i profilaktykę zdrowotną oraz rozwój usług społecznych i opiekuńczych 
                                                      
38 82 553,10 zł „Gerontologia społeczna” i 77 274,00 zł „Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych” 
39 Uchwała nr 362/316/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2014 r. 
40 Pn. „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”,  realizowany przez Parafię Ewangelicko-
Augsburską w Katowicach 
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dostosowanych do potrzeb osób starszych, poprzez organizację konkursów ofert, 
związanych z realizacją zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia 
psychicznego. NIK zwraca przy tym uwagę na ograniczony zakres działań, który 
w ramach ww. programów był skierowany do środowiska osób z chorobami 
otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera.  

IV. 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 Najwyższej Izbie Kontroli41 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 dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

 

Katowice, dnia 12 sierpnia 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  

Mariusz Podolski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................  

  

  

  

 

                                                      
41 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


