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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. Anna Loppe, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/67/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., 

2. Witold Wilk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/70/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego 
w Chorzowie1, ul. Karpacka 20, 41 – 506 Chorzów. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Jonek, Dyrektor ŚDS.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014 – 
2015, ŚDS prawidłowo realizował zadania związane ze świadczeniem usług 
osobom chorującym na chorobę Alzheimera2.  
 
Dom Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych 
chorobą Alzheimera spełniał ustalone w przepisach wymogi dotyczące dostępności 
i standardu świadczonych usług, a Dyrektor ŚDS oraz pracownicy zespołu 
wspierająco-aktywizującego spełniali wymogi dotyczące wykształcenia 
i  doświadczenia zawodowego. Zapewniono osobom chorym dostępność zajęć 
wspierająco-aktywizujących, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Zakres 
świadczonych podopiecznym usług odpowiadał zaleceniom określonym 
w indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego. Raz 
w miesiącu organizowano spotkania grupy wsparcia dla członków rodzin 
podopiecznych. Spełniono wymogi dotyczące prowadzenia indywidualnej i zbiorczej 
dokumentacji podopiecznych, a także umożliwiono codzienne spożywanie gorącego 
posiłku. ŚDS korzystał ze wsparcia podmiotów systemu opieki zdrowotnej (poz, 
poradniami zdrowia psychicznego, lekarzami specjalistami) w zakresie opieki nad 
osobami z chorobą Alzheimera, co polegało na rozpowszechnianiu informacji na 
temat zasad kwalifikacji osób do ŚDS oraz prowadzonych zajęć terapeutycznych. 
 

                                                      
1 Zwany dalej „ŚDS”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług 
medycznych, opiekuńczych i społecznych osobom 
z chorobą Alzheimera oraz wsparcie ich rodzin, w tym ich 
finansowanie. 

1. Stosownie do postanowień statutu, nadanego uchwałą Rady Miasta Chorzów3, 
ŚDS to placówka świadcząca wsparcie dla osób chorych psychicznie 
i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, które wymagają pomocy 
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu 
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej, 
z wyłączeniem osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.  
ŚDS, będący jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, realizował zadania, m.in., 
w zakresie: wsparcia psychologicznego i terapeutycznego przywracającego 
uczestnikowi zdolności do życia we własnym środowisku społecznym; 
organizowania na terenie swojej działalności systemu pomocy i oparcia społecznego 
dla osób, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie 
w kształtowaniu kontaktów interpersonalnych i społecznych; kształtowania wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych, 
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, przeciwdziałania ich dyskryminacji. 
W ramach ŚDS funkcjonował: Dom Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami 
otępiennymi w tym dotkniętych chorobą Alzheimera4, (przeznaczony dla 15 
uczestników), Dom Pobytu Dziennego dla osób chorych psychicznie (przeznaczony 
dla 40 uczestników), Klub uczestnika oraz Hostel dla chorych psychicznie 
wymagających długotrwałej pomocy i wsparcia (przeznaczony dla 8 osób)5.  

(dowód: akta kontroli str. 6 – 9) 

ŚDS nie posiadał wyodrębnionego budżetu dla Domu Pobytu Dziennego. Dyrektor 
ŚDS podała, że koszty funkcjonowania Domu Pobytu Dziennego to: wynagrodzenia 
pracowników świadczących usługi na rzecz podopiecznych (w 2014 r. 
ok. 75,0 tys. zł, a w 2015 r. ok. 87,0 tys. zł), materiały i wyposażenie (w 2014 r. 
ok. 1,2 tys. zł, a w 2015 r. ok. 0,8 tys. zł) oraz pozostałe koszty (w 2014 r. 
ok. 1,0 tys. zł, w 2015 r. ok. 1,1 tys. zł). Dodała, że na podstawie umowy zawartej 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie o nieodpłatnym użyczeniu 
pomieszczeń i korzystaniu z mediów6, Dom Pobytu Dziennego nie ponosił w tym 
zakresie żadnych kosztów.  
Na świadczenie usług dla uczestników Domu Pobytu Dziennego w 2014 r. 
otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 166,3 tys. zł, a w 2015 r. 
137,7 tys. zł7. Koszty sfinansowane wpłatami podopiecznych w 2014 r. stanowiły 
kwotę 13,3 tys. zł, a w 2015 r. 11,9 tys. zł.  
Spośród 18 podopiecznych, którzy korzystali z usług Domu Pobytu Dziennego 
w 2014 r., 11 osób chorowało na chorobę Alzheimera, z tego 5 podopiecznych 
w wieku 70 – 75 lat, 3 podopiecznych w wieku 76 – 80 lat i 3 podopiecznych 
w wieku powyżej 80 lat. Również 18 podopiecznych korzystało z usług Domu 
Pobytu Dziennego w 2015 r., a 11 z nich chorowało na chorobę Alzheimera, z tego: 

                                                      
3 Uchwała nr XV/217/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu 
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 150). 
4 Mieszczący się w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 18, zwany dalej „Domem Pobytu Dziennego”. 
5 Mieszczące się w Chorzowie przy ul. Karpackiej 20. 
6 Umowa nr 110/XI/2011 z dnia 1 września 2011 r. Umowa nr 70/XI/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. 
7 Kwota dotacji uzależniona była od liczby uczestników Domu Pobytu Dziennego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1 podopieczny w wieku 60 – 65 lat, 2 podopiecznych w wieku 70 – 75 lat, 
2 podopiecznych w wieku 76 – 80 lat i 6 podopiecznych w wieku powyżej 80 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 10 – 17) 

2. ŚDS spełniał warunki funkcjonowania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy8. Posiadał statut, regulamin organizacyjny, program działania Domu 
Pobytu Dziennego, plany działania na rok 2014 i 2015, zatwierdzone przez 
Prezydenta Miasta Chorzów i uzgodnione z Wojewodą Śląskim, stosownie do § 4 
ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 3 – 4, 18 – 71) 

Dom Pobytu Dziennego spełniał wymogi dotyczące dostępności i standardu 
świadczonych usług, określone w §§: 5, 6 i 18 rozporządzenia w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy. Zajęcia dla podopiecznych odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. Obiekt usytuowany był 
w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. Teren wokół 
budynku ogrodzony był murem. Budynek i jego pomieszczenia oraz teren wokół 
budynku pozbawione były barier architektonicznych. Poddany oględzinom obiekt 
przeznaczony był dla 15 uczestników9. Całkowita powierzchnia użytkowa 
pomieszczeń służących do zajęć wspierająco-aktywizujących wynosiła 198 m2 (na 
jednego uczestnika przypadało 13m2). Obiekt wyposażony był w udogodnienia 
umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, w tym toaleta i winda 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdowały się 
pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęt niezbędny do prowadzonych w nich 
zajęć, tj.: sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin 
(był to również pokój do indywidualnych rozmów z uczestnikami, pełniący funkcje 
pokoju wyciszenia, wykorzystywany także do różnych zajęć w zależności od 
potrzeb); sala wielofunkcyjna do prowadzenia działalności wspierająco-
aktywizującej, w której znajdował się m.in. sprzęt muzyczny i tv-audio-video, która 
pełniła również funkcję sali integracyjnej; sala do prowadzenia rehabilitacji ruchowej 
(kinezyterapii); jadalnia z kuchnią; pomieszczenie biurowe; toaleta dla personelu; 
łazienka wyposażona w natrysk, umywalkę i toaletę.  

(dowód: akta kontroli str. 3 – 4, 18, 22, 72 – 80) 

Przyjęcia podopiecznych odbywały się na podstawie decyzji Prezydenta Miasta 
Chorzowa, wydanej na wniosek strony o skierowanie do Domu Pobytu Dziennego10. 
Do wniosku załączano zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o prawo 
pobytu dziennego, wydane przez lekarza psychiatrę (zatrudnionego w ŚDS) oraz 
zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach. W odniesieniu do osób, które po raz pierwszy 
występowały o skierowanie do Domu Pobytu Dziennego, Prezydent Miasta 
Chorzowa wydał decyzje przyznające prawo pobytu na czas określony nie dłuższy 
niż 3 miesiące. Przy przyjęciu podopiecznego, osoba prowadząca (psycholog) 
sporządzała charakterystykę psychologiczną uczestnika oraz indywidualny plan 
postępowania wspierająco-aktywizującego zawierający m.in.: cele terapii, rodzaje 
zajęć, w których będzie uczestniczył podopieczny. W przypadku osób ubiegających 
się o skierowanie do Domu Pobytu Dziennego, zamieszkałych na terenie innej 

                                                      
8 Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm., zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy”.  
9 Odpowiadało to zapisom § 2 ust. 7 regulaminu organizacyjnego ŚDS. 
10 Ustaleń kontroli w tym zakresie dokonano na podstawie badania dokumentacji losowo wybranej grupy 20 podopiecznych, 
u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera, po 10 przypadków dla każdego roku objętego kontrolą (2014 i 2015). 
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gminy niż Chorzów, przyjęcia odbywały się na podstawie porozumienia zawartego 
pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego11.  
Przyjęcia podopiecznych prowadzono zgodnie z § 7 ust. 1, 3, 4, 5, 6 i 7 
rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 3 – 4, 81 – 113, 215 – 216) 

Dyrektor ŚDS oraz pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego spełniali 
wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w §§: 
9, 10 i 11 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 
W  Domu Pobytu Dziennego wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-
aktywizującego wyniósł 5 (na 1 etat przypadało 5 podopiecznych), co spełniało 
wymogi określone w § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. W skład zespołu 
wspierająco-aktywizującego wchodzili: instruktor terapii zajęciowej, opiekun 
i fizjoterapeuta. Ponadto, raz na dwa tygodnie w Domu Pobytu Dziennego 
przebywał psycholog, a raz w miesiącu lekarz psychiatra. 

(dowód: akta kontroli str. 3 – 4, 82 – 97)  

3. Dla każdego z podopiecznych Domu Pobytu Dziennego prowadzono 
indywidualną dokumentację w zakresie wymaganym § 24 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy12. W teczce podopiecznego 
znajdowała się: dokumentacja dotycząca przyjęcia (decyzje Prezydenta Miasta 
przyznające prawo pobytu dziennego, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie 
zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, zaświadczenie 
lekarza psychiatry); charakterystyka psychologiczna podopiecznego; indywidualny 
plan postępowania wspierająco-aktywizującego; notatki (wpisy) lekarza psychiatry, 
psychologa, opiekuna i fizjoterapeuty dotyczące aktywności podopiecznego, jego 
zachowań, motywacji do udziału w zajęciach (notatki te sporządzano w zależności 
od potrzeb, jednak co najmniej raz w miesiącu)13; oceny postępów rehabilitacji 
przeprowadzone przez psychologa i lekarza psychiatrę co najmniej raz na 
6 miesięcy. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego 
sporządzała osoba prowadząca (psycholog) i zawierał: wstępną charakterystykę 
uczestnika, cele terapii, rodzaje zajęć, w których będzie uczestniczył. 
Zapewniona była dostępność zajęć zarówno grupowych, jak i indywidualnych. 
W ramach prowadzonych zajęć grupowych podopieczni uczestniczyli w treningu: 
poznawczym, reminiscencyjnym, prokognitywnym, orientacji w rzeczywistości, 
a także brali udział w terapii zajęciowej (arteterapii, muzykoterpaii, terapii manualnej, 
ludoterapii, biblioterapii), gimnastyce i kinezyterapii. Na podstawie przeglądu 
dzienników zajęć i zeszytów zajęć ustalono, że zakres świadczonych usług 
odpowiadał zaleceniom określonym w indywidualnych planach postępowania 
wspierająco-aktywizującego, a zespół wspierająco-aktywizujący odbywał swoje 
spotkania z częstotliwością co 6 miesięcy, odpowiadającą wymaganiom § 13 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Obok zajęć 
grupowych podopieczni uczestniczyli w indywidualnych zajęciach z kinezyterapii. 
Raz w miesiącu prowadzono grupę wsparcia dla członków rodzin podopiecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 82 – 111, 114 – 146) 

Każdy z podopiecznych ujęty był w dokumentacji zbiorczej prowadzonej przez Dom 
Pobytu Dziennego, a dokumentacja ta odpowiadała wymogom określonym w § 24 
                                                      
11 Badanie dokumentacji losowo wybranej grupy 20 podopiecznych wykazało, że 3 podopiecznych było mieszkańcami 
Siemianowic Śląskich. Gmina Chorzów i Siemianowice Śląskie 20 maja 2011 r. zawarli porozumienie w sprawie kierowania 
osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Siemianowice Śląskie do ŚDS.  
12 Ustaleń kontroli w tym zakresie dokonano na podstawie badania dokumentacji losowo wybranej grupy 20 podopiecznych, 
opisanej w pkt III.2 wystąpienia pokontrolnego. 
13 Informacje o aktywności i motywacji podopiecznych do udziału w zajęciach, ich zachowań, na bieżąco, zamieszczał 
prowadzący zajęcia (psycholog, instruktor terapii zajęciowej) w zeszytach zajęć. 
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ust.  3 – 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 
W prowadzonej ewidencji i teczce uczestnika znajdowały się dane podopiecznego, 
o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia14. Prowadzono listy 
obecności podopiecznych. W dziennikach zajęć i zeszytach zajęć odnotowywano 
tematykę przeprowadzonych zajęć wraz z krótkim opisem ich realizacji, imiona 
i nazwiska uczestniczących wraz z informacją o ich aktywności w zajęciach, imiona 
i nazwiska osób prowadzących zajęcia, datę odbytych zajęć. Przeprowadzenie zajęć 
wspierająco-aktywizujących osoba prowadząca potwierdzała podpisem. 
Stosownie do postanowień § 15 ww. rozporządzenia, podopiecznym umożliwiono 
codzienne spożywanie gorącego posiłku15. 

(dowód: akta kontroli str. 82 – 97, 156 – 161) 

4. W Domu Pobytu Dziennego nie przeprowadzono badania satysfakcji 
podopiecznych i ich rodzin. Dyrektor ŚDS wyjaśniła, że członkowie rodzin 
podopiecznych – w ustnej formie – wyrażają aprobatę, wdzięczność i zadowolenie 
z funkcjonowania Domu Pobytu Dziennego. Wskazała, że przepisy prawa nie 
nakładają obowiązku przeprowadzenia tego typu badań.  

(dowód: akta kontroli str. 162 – 174) 

NIK zwraca uwagę, że możliwość wyrażenia przez podopiecznych ŚDS oraz ich 
opiekunów anonimowej opinii o jakości sprawowanej opieki może być cennym 
źródłem informacji wspierających proces planowania i realizacji zadań. 

 

5. ŚDS korzystał ze wsparcia podmiotów systemu opieki zdrowotnej (poz, 
poradniami zdrowia psychicznego, lekarzami specjalistami) w zakresie opieki nad 
osobami z chorobą Alzheimera. Polegała to na rozpowszechnianiu informacji na 
temat zasad kwalifikacji osób do Domu Pobytu Dziennego oraz rodzaju 
prowadzonych zajęć terapeutycznych. Jak podała Dyrektor ŚDS, lekarze byli 
zainteresowani informacjami w zakresie: rodzaju prowadzonych zajęć, kadry 
przeprowadzającej zajęcia, osób przyjmowanych do Domu Pobytu Dziennego i na 
jakiej podstawie oraz w jakich godzinach prowadzona była działalność Dom Pobytu 
Dziennego.  
ŚDS nie współpracował z innymi placówkami pomocy społecznej (ośrodkami 
dziennego pobytu, środowiskowymi domami samopomocy, domami pomocy 
społecznej), jak również z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 
pozarządowymi lub innymi podmiotami, które prowadzą działalność w zakresie 
opieki nad osobami z chorobą Alzheimera.  

(dowód: akta kontroli str. 162 – 174) 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16, 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 

                                                      
14 Imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania i nr telefonu (o ile posiadał), imię 
i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i nr telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika, datę i przyczynę rezygnacji 
z pobytu. 
15 Dyrektor ŚDS zawarł umowy, których przedmiotem była usługa cateringowa – wyżywienie dla uczestników skierowanych do 
Domu Pobytu Dziennego (umowa nr 2/ŚDS/2013 z 31 grudnia 2013 r. – obowiązująca w 2014 r. i umowa nr 3/ŚDS/2014 
z 31 grudnia 2014 r. – obowiązująca w 2015 r.). 
16 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 
 

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

 


