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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 Waldemar Góra, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/71/2016 z 15 czerwca 2016 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Stowarzyszenie „YAVA”1, 
42-280 Częstochowa, ul. Lakowa 101 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Monika Podgórska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia2. 
[dowód: akta kontroli str. 3-4, 179] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3 w okresie objętym kontrolą4 Stowarzyszenie 
aktywnie uczestniczyło w wypracowaniu polityki zdrowotnej, opiekuńczej 
i społecznej wobec osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin na poziomie 
krajowym i lokalnym, m.in. uczestnicząc w tworzeniu Rządowego Programu 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz dokumentów 
strategicznych obowiązujących w Częstochowie, związanych z ochroną zdrowia, 
pomocą społeczną oraz pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym.  

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez zapewnienie 
specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin 
w prowadzonym Ośrodku wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera. Zrealizowane 
zostały również zadania określone w umowach zawartych z Miastem na lata 2014-
2015, a otrzymana ze środków publicznych dotacja w łącznej wysokości 70,0 tys. zł 
została prawidłowo wydatkowana i rozliczona. 

 

                                                      
1 Zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Nr REGON 152141369. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) 15 października 2003 r., nr KRS: 0000176095. 
2 Zwana dalej „Prezesem Zarządu”. Pełni funkcję od 2013 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna oraz ocenę opisową, jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 3-stopniowej skali 
byłoby nadmiernie utrudnione, albo ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania jednostki 
w zakresie objętym kontrolą. 
4 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2015, przy czym wybrane dane, np. projekty programów i opracowań, dane 
statystyczno-finansowe dotyczyły także lat wcześniejszych (2010-2013). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz 
wsparcie dla ich rodzin. 

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

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera od 20 
grudnia 2005 r., zlokalizowany obecnie w Częstochowie, Al. Pokoju 145, w którym 
funkcjonuje placówka wsparcia dziennego, zapewniająca opiekę chorym w dni 
powszednie, w godzinach 7.00-17.00. 

[dowód: akta kontroli str. 179] 

Stowarzyszenie uczestniczyło w wypracowaniu polityki zdrowotnej, opiekuńczej 
i społecznej wobec osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin, poprzez współpracę 
z Miastem Częstochowa6 w opracowaniu dokumentów strategicznych, 
np. „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy 
na lata 2011-2015”7, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Częstochowy na lata 2014-2020”8, „Programu działań na rzecz seniorów na lata 
2014-2020 „Częstochowa seniorom”9 oraz „Programu działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnością na lata 2014-2020 „Częstochowa osobom 
niepełnosprawnym”10.  

[dowód: akta kontroli str. 28-83] 

Prezes Stowarzyszenia została powołana przez Prezydenta Miasta do zespołu 
biorącego udział w opracowaniu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, który był realizacją wytycznych określonych w Narodowym 
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego i zawierał upowszechnienie 
środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 
W ww. Programie, Stowarzyszenie zostało wyszczególnione w części „Działalność 
organizacji pozarządowych”, jako podmiot prowadzący Dzienny Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Chorobą Alzheimera oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi, a także organizujący inicjatywy na rzecz osób 
starszych m.in. klub seniora, warsztaty itp. 

[dowód: akta kontroli str. 34-39] 

Również w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, 
Stowarzyszenie zostało wymienione w części „Sytuacja osób niepełnosprawnych”, 
jako jeden z funkcjonujących na terenie Częstochowy ośrodków wsparcia dziennego 
dla osób niepełnosprawnych, realizujący program terapeutyczny, w skład którego 
wchodzi m.in. leczenie medyczne, zapewniające chorym porady lekarzy 
psychiatrów, leczenie farmakologiczne oraz zabiegi pielęgniarskie, ponadto program 
rehabilitacyjny dla chorych i psychoedukacyjny program dla opiekunów. 

                                                      
5 Ośrodek pod adresem. Al. Pokoju 14 został uruchomiony w 2012 r. Od 1 września 2016 r. planowane jest 
przeniesienie Ośrodka pod adres Częstochowa, ul. Ogrodowa 47. 
6 Zwaną dalej „Miastem”. 
7 Zwanym dalej „Miejskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego”. Program został przyjęty uchwałą Rady 
Miasta Częstochowy nr 270/XVII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  
8 Zwanej dalej „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta”. Strategia została przyjęta uchwałą 
Rady Miasta Częstochowy nr 901/L/2014 z dnia 24 marca 2014 r. 
9 Zwanym dalej „Programem działań na rzecz seniorów”. Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Częstochowy nr 965/LIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. 
10 Zwanym dalej „Programem działań na rzecz osób z niepełnosprawnością”. Program został przyjęty uchwałą 
Rady Miasta Częstochowy nr 920/LI/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. 
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W ww. Strategii zawarto Prognozę problemów społecznych, w której stwierdzono 
między innymi, że: „Osoba, która z powodu stanu zdrowia, nie może przebywać 
w miejscu zamieszkania winna trafić do placówki całodobowej dostosowanej do jej 
indywidualnych potrzeb. Mając na uwadze wzrost liczby osób starszych 
w najbliższych latach należy zadbać o rozwój liczby miejsc całodobowego pobytu 
w tym sieć placówek rodzinnych, stwarzających osobom starszym najdogodniejsze 
warunki do pobytu. W obszarze aktywizacji należy zadbać o wyrównanie dostępu do 
usług społecznych, np. klubów, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-
sportowych. Uwaga lokalnych polityków społecznych winna koncentrować się nie 
tylko na pomocy dla samych seniorów, ale także ich rodzin. Rozwijające się wraz 
w wydłużającym się życiem choroby otępienie, np. choroba Alzheimera, będą 
skutecznie ograniczały wydolność opiekuńczą rodzin”. 

[dowód: akta kontroli str. 41-67] 

W Programie działań na rzecz seniorów oraz w Programie działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie zostało wymienione jako podmiot 
realizujący dla Miasta zadanie pn. „Tworzenie i realizacja programów służących 
organizacji środowiskowego wsparcia dla osób i rodzin z chorobą Alzheimera”, 
poprzez prowadzenie w Ośrodku wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera 
wielomodalnego programu terapeutycznego, w którego skład wchodzą: 
- leczenie medyczne, zapewniające chorym porady lekarzy psychiatrów, leczenie 
farmakologiczne oraz zabiegi pielęgniarskie, 
- program rehabilitacji dla chorych obejmujący: rehabilitację medyczną, terapię 
wspomnieniową, afiliacyjny system komunikacyjny, terapię środowiskową 
i walidacyjną, arteterapię, sesje terapeutyczne indywidualne i grupowe, relaksację 
i rekreację, 
- psychoedukacyjny program dla opiekunów – spotkania grupowe oraz 
indywidualne, sesje rodzinne, grupa wsparcia.  

[dowód: akta kontroli str. 68-83] 

Jak wyjaśniła Prezes Stowarzyszenia, „zapisy w strategiach i innych dokumentach 
miejskich w Częstochowie, są tzw. zapisami martwymi, które nie przekładają się na 
współpracę w tym zakresie”. Ponadto stwierdziła, że istnieje poważna luka w opiece 
nad chorymi z chorobą Alzheimera i brak jest specjalistycznych programów 
oferujących kompleksowe usługi w tym zakresie, zarówno dla samych chorych, jak 
i ich opiekunów. 

[dowód: akta kontroli str. 28-33] 

W 2013 r. Pani Monika Podgórska została powołana do Rady ds. Polityki 
Senioralnej, współpracującej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. W związku 
z powyższym, brała udział w posiedzeniach ww. Rady, dotyczących m.in. zagadnień 
polityki senioralnej, pakietów socjalnych i zdrowotnych, aktywności osób starszych, 
czy opiniowania Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020, którego celem głównym była poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im 
aktywności społecznej. 

[dowód: akta kontroli str. 28-33, 84] 

W 2016 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Ogólnopolskiego Porozumienia 
Organizacji Alzheimerowskich11, którego celami są m.in.: 
- działanie na rzecz podnoszenia jakości usług medycznych i socjalnych, 

                                                      
11 Z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 47. Stowarzyszenie złożyło deklarację przystąpienia do porozumienia 
w dniu 8 lutego 2016 r. 
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- działanie na rzecz doskonalenia systemu prawa, 
- wpływanie na politykę społeczną i zdrowotną w kierunku uwzględnienia w niej 
potrzeb chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin, 
- współdziałanie w prowadzeniu badań nad sytuacją chorych i opiekunów, 
- opracowanie i wymiana programów kształcenia opiekunów zawodowych, 
rodzinnych i wolontariuszy, 
- stała wymiana informacji i doświadczeń dotyczących realizowanych działań, 

[dowód: akta kontroli str. 85-88] 

Stowarzyszenie współpracowało z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie (z 
Zakładem Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego oraz Instytutem Wychowania 
Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii), m.in. w zakresie publikacji, organizacji praktyk 
studenckich i wolontariatu (w prowadzonym przez Stowarzyszenie Ośrodku 
Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera) oraz projektów socjalnych i 
edukacyjnych. Stowarzyszenie korzystało z opracowań i projektów realizowanych 
przez ww. Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego, z którym realizowało 
wspólne projekty dotyczące pracy socjalnej i polityki społecznej. 

[dowód: akta kontroli str. 29-31] 

Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że monitowała do władz lokalnych 
o zwiększenie środków na prowadzenie Ośrodka, który był jedyną w mieście 
i powiecie placówką zajmującą się problematyką osób z chorobą Alzheimera, 
„(…) niestety ten problem jest skutecznie spychany na margines pomocy 
społecznej. Osoby z chorobą Alzheimera poza naszą placówką nie mają możliwości 
w mieście skorzystać z żadnej pomocy tzw. wsparcia środowiskowego. Pomoc 
w Częstochowie uzyskują tzw. seniorzy aktywni, mobilni, reprezentacyjni i dla nich 
stworzone są placówki w ramach Wigor-Senior, Centrum Aktywności Seniora, 
Uniwersytety III wieku, place rekreacji ruchowej. Tych działań można wymieniać 
bardzo dużo. Niestety zapomniano o seniorach chorych, słabych, zagubionych, 
niejednokrotnie skazanych na cztery ściany swego mieszkania. A przecież te osoby 
są mieszkańcami miasta, powiatu, pracowali w tym mieście, działali na rzecz tej 
społeczności, a teraz kiedy potrzebują pomocy i wsparcia są zepchnięci na 
margines życia społecznego. W mieście poza domami pomocy społecznej lub 
oddziałami szpitalnymi nie ma żadnej oferty dla takich osób”. 

[dowód: akta kontroli str. 31] 

W latach 2014-2015 przedstawiciele Stowarzyszenia kierowali wiele pism 
poruszających problem osób z chorobą Alzheimera (m.in. do 
europarlamentarzystów, przedstawicieli rządu, władz samorządowych i organizacji 
pozarządowych), udzielali wywiadów prasowych na temat sytuacji osób z chorobą 
Alzheimera , nagrywali i zamieszczali w internecie filmy o ludziach zmagających się 
z tą chorobą. W ww. okresie Stowarzyszenie nieskutecznie próbowało uzyskać 
dofinansowanie na realizację działań i programów pomocowych dla osób z chorobą 
Alzheimera (np. uruchomienie filii Środowiskowego Domu Samopomocy z 10 
miejscami dla osób z chorobą Alzheimera). W 2016 r. Stowarzyszenie złożyło 
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ośrodek Kompleksowego Wsparcia Osób 
i Rodziny YAVA”, którego celem ma być wsparcie dla osób zależnych 
i niesamodzielnych, zwłaszcza z chorobą Alzheimera i z niepełnosprawnością oraz 
ich rodzin i opiekunów12. 

[dowód: akta kontroli str. 28-33, 89-177] 

                                                      
12 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) został złożony w czerwcu 2016 r. i do dnia 
zakończenia kontroli nie został rozpatrzony. 
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W ocenie NIK, Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w wypracowaniu polityki 
zdrowotnej, opiekuńczej i społecznej wobec osób z chorobą Alzheimera oraz ich 
rodzin na poziomie krajowym i lokalnym. Przedstawiciele Stowarzyszenia 
współpracowali z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w tworzeniu polityki 
senioralnej, pakietów socjalnych i zdrowotnych oraz utworzeniu Rządowego 
Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na poziomie 
lokalnym, Stowarzyszenie uczestniczyło w opracowaniu obowiązujących 
w Częstochowie dokumentów strategicznych związanych z ochroną zdrowia, 
pomocą społeczną oraz pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym. W 
prowadzoną działalność Stowarzyszenie zaangażowało uczelnię wyższą, m.in. 
organizując staże i wolontariaty dla studentów. Podejmowało także działania mające 
na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób dotkniętych chorobą 
Alzheimera oraz ich rodzin. 

 

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

W Statucie Stowarzyszenia wpisane zostały m.in. następujące cele: 
- działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez poprawę 
warunków ich leczenia i rehabilitacji. 
- zapobieganie izolacji społecznej, 
- wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności 
rehabilitacyjnej, 
- promocja i popieranie higieny psychicznej,  
- ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi, 
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i dyskryminacji; 
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia oraz 
prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia 
- udzielanie wsparcia dla osób starszych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, 
rekreacyjnych oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej 
- przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania 
pracy, 
- pomoc psychiatryczna, psychologiczna oraz prawna osobom - adresatom działań 
realizowanych przez Stowarzyszenie. 
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

[dowód: akta kontroli str. 10-20] 

W latach 2014-2015 Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez zapewnienie 
specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin 
w prowadzonym Ośrodku wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera, zlokalizowanym 
w Częstochowie przy Al. Pokoju 14.  
W prowadzonym Ośrodku, Stowarzyszenie m.in. zapewniało opiekę osobom chorym 
na tę chorobę, prowadziło dla tych osób terapię, zapewniało wsparcie oraz pomoc 
psychologiczną rodzinom i opiekunom chorych, prowadziło rehabilitację chorych 
oraz grupy wsparcia i poradnictwa. Ponadto Stowarzyszenie współpracowało 
z mediami, instytucjami pomocowymi oraz samorządowymi, a także organizowało 
spotkania i wykłady związane z sytuacją chorych. 
Jak wyjaśniła Prezes Stowarzyszenia, podejmowane w Ośrodku działania 
skutkowały m.in. redukcją depresji i objawów psychopatologicznych, poprawą 
funkcjonowania chorych w sferze czynności psychicznych i somatycznych, 

Ocena cząstkowa 
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zwiększeniem aktywizacji i nawiązywania kontaktów w grupie, wyjściem z izolacji, 
aktywizacją zdolności przeżywania, poprawą orientacji czy redukcją strachu. 

[dowód: akta kontroli str. 28-33, 184-188] 

Liczba osób przebywających w Ośrodku wsparcia wynosiła od 8 do 20. Jak 
wyjaśniła Prezes Zarządu, liczba ta uzależniona była m.in. od stanu zdrowia chorych 
(pogorszenie zdrowia, pobyt w szpitalu lub placówkach rehabilitacyjnych, zgon), 
dyspozycyjności członków rodziny, pory roku (mniej osób w okresach zimowych 
i w czasie świąt). 
Przyjęcie pacjentów do Ośrodka Wsparcia uzależnione było głównie od oceny stanu 
zdrowia osoby chorej. Osoby te nie mogły być agresywne, musiały same 
sygnalizować potrzeby fizjologiczne i samodzielnie wykonywać podstawowe 
czynności życiowe. 
Pacjentami zajmowało się stale 3 pracowników. Ponadto w placówce pomagali 
czasowo studenci, wolontariusze oraz stażyści. 

[dowód: akta kontroli str. 28-33, 184-188] 

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie wpisywały się w założenia celu 
operacyjnego nr 9 Narodowego Programu Zdrowia13, dotyczącego „Tworzenia 
warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych”, który dla organizacji 
pozarządowych przewidywał m.in. wspieranie osób starszych w pełnym udziale w 
życiu rodzinnym i społecznym, czy też kształtowanie pozytywnego wizerunku osób 
starszych w społeczeństwie. 
W latach 2014-2015 Stowarzyszenie wzięło udział w kampanii społecznej „Żywioły 
duszy”, która dotyczyła poprawy wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym osób starszych z chorobą Alzheimera, zorganizowało konferencję „YAVNA 
zmiana”, której celem było przybliżenie problematyki zdrowia psychicznego, a także 
prowadziło specjalistyczne szkolenia dla seniorów oraz ich rodzin. 
Z powodu nie uzyskania dofinansowania, Stowarzyszeniu nie udało się utworzyć 
placu aktywności ruchowej w pobliżu Ośrodka Wsparcia, ani uczestniczyć 
w Rządowym Programie na Rzecz Aktywności Społecznej na lata 2014-2020. Dwa 
projekty zgłoszone przez Stowarzyszenie w latach 2014-2015 nie zostały wybrane 
do dofinansowania14. 
Jednak Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że jej zdaniem zadania nałożone 
w Narodowym Programie Zdrowia na administrację rządową i samorządową nie były 
realizowane, ponieważ większość działań zostało zaplanowanych z myślą 
o seniorach aktywnych i mobilnych. Brak natomiast zapisów mających pomóc 
osobom chorym, brak dostępności do badań przesiewowych, brak programów 
profilaktycznych w zakresie starzenia się. 

[dowód: akta kontroli str. 28-33, 89-177] 

W 2014 r. na zadania związane z pomocą osobom z chorobą Alzheimera 
Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 69 942,59 zł, z czego kwota 30 000,00 zł 
(42,9%) została pokryta z dotacji otrzymanej od Gminy Miasta Częstochowa15, 
kwota 24 342,59 zł (34,8%) została pokryta z innych źródeł (w tym wpłat pacjentów), 
natomiast kwota 15 600,00 zł (22,3%) została pokryta z wkładu osobowego, w tym 
pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz świadczeń wolontariuszy. 

                                                      
13 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 90/2007 z dnia 15 
maja 2007 r. 
14 Były to zadania pn. „Pokoleniowy akumulator” w 2014 r. oraz „Piernikarnia” w 2015 r., mające na celu m.in. 
przygotowanie kadr opiekujących się osobami starszymi. 
15 Otrzymanej na podstawie umowy nr CRU/573/2014 zawartej w dniu 12 marca 2014 r. 
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Kwota 69 942,59 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników (wraz 
z pochodnymi) w wysokości 43 840,69 zł (62,7%), media w wysokości 17 601,34 zł 
(25,2%) oraz pozostałe koszty w wysokości 8 500,56 zł (12,1%). 
Szczegółowym badaniem objęto wydatki sfinansowane dotacją w wysokości 
30 000,00 zł i stwierdzono, że zostały one wykorzystane zgodnie z zawartą umową: 
na wynagrodzenia (13 000,00 zł), koszty utrzymania, m.in. czynsz, media 
(11 000,00 zł) oraz pozostałe koszty, np. art. biurowe i chemiczne (6 000,00 zł). 

[dowód: akta kontroli str. 184-211] 

W 2015 r. wydatki Stowarzyszenia na ww. zadania stanowiły łączną kwotę 
60 000,00 zł, z czego kwota 40 000,00 zł (66,7%) została pokryta z dotacji 
otrzymanej od Gminy Miasta Częstochowa16, kwota 7 600,00 zł (12,6%) została 
pokryta z innych źródeł (w tym wpłat pacjentów), natomiast kwota 12 400 zł (20,7%) 
została pokryta z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków 
Stowarzyszenia oraz świadczeń wolontariuszy. 
Kwota 60 000,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników w 
wysokości 56 400,00 zł (94,0%), koszty obsługi księgowej i prawnej w wysokości 
2 400,00 zł (4,0%) oraz inne koszty (m.in. art. biurowe) w wysokości 1 200,00 zł 
(2,0%). 
Szczegółowym badaniem objęto wydatki sfinansowane dotacją w wysokości 
40 000,00 zł i stwierdzono, że zostały one wykorzystane zgodnie z zawartą umową 
na wynagrodzenia (26 000,00 zł) oraz pozostałe koszty, m.in. czynsz, media, opłaty 
bankowe (14 000,00 zł). 

[dowód: akta kontroli str. 184-188, 212-230] 

W umowie zawartej na 2016 r., Stowarzyszenie zaplanowało wydatki w łącznej 
kwocie 67 200,00 zł, które miały zostać sfinansowane z dotacji w wysokości 
40 000,00 zł (59,5%), środków własnych w wysokości 3 400,00 zł (5,1%), z innych 
źródeł (w tym wpłat pacjentów) w wysokości 7 000,00 zł (10,4%) oraz wkładu 
osobowego (pracy społecznej członków Stowarzyszenia) w wysokości 16 800,00 zł 
(25,0%) 

[dowód: akta kontroli str. 231-249] 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że środki otrzymywane z dotacji Miasta nie 
zaspokajały wszystkich potrzeb związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, a koszt 
dotacji stanowi kwotę 8,50 zł za dziesięciogodzinny pobyt jednego chorego 
w Ośrodku.  

[dowód: akta kontroli str. 181] 

 
 

W ocenie NIK, Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez 
zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę 
Alzheimera i ich rodzin w prowadzonym Ośrodku wsparcia dla osób z chorobą 
Alzheimera. W pełni zostały zrealizowane zadania zdefiniowane w umowach 
zawartych z Miastem na lata 2014-2015, a otrzymana na ich podstawie dotacja 
w łącznej wysokości 70,0 tys. zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
 

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

                                                      
16 Otrzymanej na podstawie umowy nr CRU/295/2015 zawartej w dniu 6 lutego 2015 r. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli17, 
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 26 lipca 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Waldemar Góra 
Specjalista kontroli państwowej 

 
 

……………………… 
 

 

 

 

 
  

 

                                                      
17 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 


