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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. 

Okres objęty 
 kontrolą 

Lata 2014-2015 oraz wybrane dane dotyczące programów i opracowań oraz danych 
statystyczno-finansowych dotyczące lat wcześniejszych (2010-2013). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Piotr Bulski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/9/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.                         (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Szkolna 8, 25-660 
Koprzywnica (dalej: Stowarzyszenie). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Majkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia (dalej: Prezes). 
             (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Stowarzyszenie wywiązywało się z obowiązków organizacji pozarządowej 
wykonującej zadania publiczne. Realizując zadania statutowe, przestrzegało 
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego)2, jednak jego 
działania w latach 2014-2015 były prowadzone w ograniczonym zakresie. 

Stowarzyszenie uczestniczyło w wypracowaniu polityki zdrowotnej, opiekuńczej  
i społecznej wobec osób w podeszłym wieku, czego efektem było przyjęcie do 
realizacji „Świętokrzyskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 r.” Brało 
udział w konferencjach alzheimerowskich i działaniach podejmowanych w ramach 
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich (dalej: OPOA). 
Aktywność Stowarzyszenia sprowadzała się do spotkań w trakcie corocznych 
konferencji, wymiany doświadczeń i opiniowania dokumentów. Z środków 
Stowarzyszenia sfinansowano działanie gabinetu psychologa, udzielającego porad 
w szczególności osobom z chorobą Alzheimera i ich rodzinom. Działalność 
Stowarzyszenia popularyzowano głównie za pośrednictwem jego strony 
internetowej3. 

                                                      
1 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. 
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm. 
3 Od utworzenia w 2002 r. do 2013 r. Stowarzyszenie zrealizowało szereg zadań statutowych, z których do 
najważniejszych należały: otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Koprzywnicy (dalej: ZOL), tworzenie 
grup wsparcia społecznego, edukacja i pomoc opiekunom poprzez kształtowanie umiejętności opieki nad 
chorymi z zaburzeniami pamięci, realizacja badań w ramach Programu Integracji Społecznej, zorganizowanie 
Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich w 2008 r. oraz wydawanie biuletynów 
informacyjnych. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Udział w wypracowaniu polityki zdrowotnej, opiekuńczej 
i społecznej wobec osób z chorobą Alzheimera oraz ich 
rodzin 

Zgodnie z § 5 statutu, Stowarzyszenie prowadziło działalność społecznie użyteczną 
na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych na chorobę Alzheimera, grupy 
społecznej wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową  
i materialną w stosunku do społeczeństwa, tj. działania określone w art. 4 ustawy  
o działalności pożytku publicznego w zakresie m.in. pomocy społecznej, ochrony  
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym. Statut organizacji pożytku 
publicznego Stowarzyszenie uzyskało w dniu 6 kwietnia 2005 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-16) 

W dniu 25 września 2014 r. Lucyna Majkowska, członek Stowarzyszenia4 
uczestniczyła w konferencji „Sytuacja i potrzeby osób starszych w województwie 
świętokrzyskim”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski. Zaprezentowała 
wówczas wystąpienie „Działalność Stowarzyszenia na rzecz osób z chorobą 
Alzheimera w Koprzywnicy”. Na mocy uchwały nr 3065/14 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2014 r. Lucyna Majkowska została powołana  
w skład Zespołu ds. konsultacji „Świętokrzyskiego Programu na Rzecz Osób 
Starszych do 2020 r.”, do którego zadań należała m.in. weryfikacja merytorycznej 
zawartości projektu programu, analiza danych zawartych w części diagnostycznej 
oraz analiza i weryfikacja celów strategicznych i operacyjnych. Posiedzenie ww. 
Zespołu odbyło się w dniu 13 października 2014 r. w Kielcach. Program został 
pozytywnie zaopiniowany i jest w trakcie realizacji5. 

(dowód: akta kontroli str. 97-100, 102-119) 

W dniu 26 listopada 2010 r. Stowarzyszenie przystąpiło do OPOA, zawartego w celu 
koordynacji działań zmierzających do podniesienia jakości życia chorych i ich rodzin, 
lepszego zrozumienia przez społeczeństwo problemów, jakie stwarza choroba 
Alzheimera oraz przyczynianie się do zmiany polityki społecznej państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 122-124) 

W latach 2014-2015 Prezes6 i Lucyna Majkowska uczestniczyli w dwóch 
konferencjach alzheimerowskich: w dniach od 11 do 13 września 2014 r. – 
"Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego", zorganizowanej przez 
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz od 11 do 
13 września 2015 r. – zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Osób z Chorobą 
Alzheimera oraz ich Rodzin „Ad Finem” z siedzibą w Sokołowsku. W programie 
konferencji znalazły się m.in. wystąpienia przedstawicieli organizacji 
alzheimerowskich działających w Polsce, wykładowców uczelni wyższych oraz 
przedstawicieli służby zdrowia i opieki społecznej dotyczące: organizacji opieki nad 
osobami z chorobą Alzheimera w Polsce i za granicą, zaburzeń poznawczych w tej 
chorobie i jej anatomicznego podłoża, roli opieki pielęgniarskiej, metod wsparcia 
osób chorych (psychoterapia, rehabilitacja, dieta) i ich rodzin/opiekunów, rodzajów 
zajęć edukacyjno-aktywizujących dla osób w podeszłym wieku, kwestii przemocy 
wobec osób starszych i chorych. W trakcie konferencji poruszano także sprawy 

                                                      
4 Lucyna Majkowska pełni również funkcję Kierownika ZOL, wchodzącego w skład struktury organizacyjnej 
NZOZ „Medyk” w Koprzywnicy. 
5  Uchwała Nr XLVIII/854/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji „Świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych do 2020 r.” 
6 Marek Majkowski jest jednocześnie Dyrektorem NZOZ „Medyk” w Koprzywnicy. 
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związane z bieżącymi pracami organizacji alzheimerowskich, podejmowanymi m.in. 
w celu przyjęcia standardów opieki nad osobami z chorobą Alzheimera. Członkowie 
Stowarzyszenia nie występowali w trakcie tych konferencji z własnymi prelekcjami7. 

(dowód: akta kontroli str. 55-57, 87-91, 95, 162-169) 

Z wyjaśnienia Prezesa wynika, że zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń 
występowali w roli gości, tzn. brali czynny udział w dyskusjach i warsztatach  
w trakcie konferencji. Udział w konferencjach stwarzał okazję do wymiany 
doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się w realizacji zamierzonych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 158-161) 

Przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2015 r. OPOA skierowało apel do przyszłych 
posłów i senatorów „Pomóż nam uczynić choroby demencyjne priorytetem zdrowia 
publicznego”. Wsparcie w ww. sprawie nie zostało jednak uzyskane od żadnego 
kandydata z województwa świętokrzyskiego. W toku kontroli przedstawiono również 
materiały opracowane przez organizacje współpracujące w ramach OPOA, 
opiniowane przez Stowarzyszenie w badanym okresie: informację prasową  
w związku z obchodami Światowego Dnia Choroby Alzheimera, ankietę badania 
świadomości społecznej dotyczącej choroby Alzheimera i ankietę dotyczącą 
kosztów choroby Alzheimera. Stowarzyszenie nie prowadziło badań ankietowych, 
ani nie brało udziału w pracach związanych z opracowaniem wyników. 

(dowód: akta kontroli str. 97-100, 178-189) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W badanym okresie Stowarzyszenie uczestniczyło w wypracowaniu polityki 
zdrowotnej, opiekuńczej i społecznej wobec osób w podeszłym wieku, czego 
efektem było opracowanie i przyjęcie do realizacji „Świętokrzyskiego Programu na 
Rzecz Osób Starszych do 2020 r.”. Brało również udział w konferencjach 
alzheimerowskich oraz działaniach podejmowanych w ramach OPOA, przy czym 
aktywność w tym zakresie polegała zasadniczo na wymianie doświadczeń oraz 
opiniowaniu dokumentów.  

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 zapisano, że opiera ono swoją działalność na pracy 
społecznej członków, koncentrując się na: utworzeniu zakładu opiekuńczo-
pielęgnacyjnego dla osób z chorobą Alzheimera, leczeniu i pomocy chorym na 
chorobę Alzheimera i ich rodzinom, działalności na rzecz osób znajdujących się  
w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osób niepełnosprawnych), 
uczestniczeniu w spotkaniach innych organizacji o podobnym profilu, wymianie 
doświadczeń, a także nawiązywaniu kontaktów z organizacjami zagranicznymi, 
wymianie doświadczeń oraz pozyskiwaniu środków z zagranicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-12) 

W badanym okresie Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników, nie 
współpracowało z wolontariuszami i nie prowadziło działalności gospodarczej. 

                                                      
7 Stowarzyszenie było ponadto organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszeń i Organizacji 
Alzheimerowskich w dniach od 13 do 15 czerwca 2008 r. w Koprzywnicy. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli 
również udział w The 21st Alzheimer Europe Conference – „European solidarity without borders”, która miała 
miejsce w Warszawie w dniach od 6 do 8 października 2011 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W 2014 r. przychody Stowarzyszenia wyniosły 9,4 tys. zł, z czego 6,6 tys. zł (70,1%) 
stanowiły kwoty przekazane z tytułu 1% podatku dochodowego osób fizycznych,  
a 2,3 tys. zł (24,9%) – dobrowolne wpłaty osób fizycznych. Koszty działania wyniosły 
12,6 tys. zł, z czego 10,2 tys. zł (80,9%) przeznaczono na sfinansowanie 
działalności gabinetu psychologa. W 2015 r. przychody wyniosły 8,6 tys. zł, z czego 
6,5 tys. zł (75,8%) stanowiły kwoty przekazane z tytułu 1% podatku dochodowego 
osób fizycznych, a 2,1 tys. zł (24,2%) – dobrowolne wpłaty osób fizycznych. Koszty 
wyniosły 17,9  tys. zł, z czego 10,0 tys. zł (55,6%) przeznaczono na sfinansowanie 
działalności gabinetu psychologa.  
Stowarzyszenie opracowało sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności 
w 2014 r. i podało je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z nim przez zainteresowane podmioty8, a także sporządziło i złożyło do urzędu 
skarbowego roczne sprawozdania finansowe za 2014 r. i 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 222-251) 

W latach 2014-2015 w działającym przy Stowarzyszeniu gabinecie psychologa 
udzielono 118 porad, z których 15 dotyczyło diagnostyki funkcji poznawczych oraz 
diagnostyki w kierunku procesu otępiennego. Celem pozostałych porad była  
w większości przypadków pomoc osobom w sytuacji trudności emocjonalnych  
i zaburzeń zachowania. 

(dowód: akta kontroli str. 96, 125-126) 

Z wyjaśnienia Prezesa wynika, że ww. gabinet utworzono w 2004 r. Psycholog,  
prowadzący go od października 2012 r. na podstawie zawieranych z Prezesem 
umów zlecenia, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentami 
cierpiącymi na chorobę Alzheimera i ich rodzinami. Ukończył prowadzone przez 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 4-letnie szkolenie w zakresie 
psychoterapii. Realizuje pracę doktorską  „Ocena stresorów i własnych kompetencji, 
a zespół wypalenia zawodowego u opiekunów wspierających osoby z chorobą 
Alzheimera”. Jest także współautorem publikacji naukowych i referatów na temat 
funkcjonowania osób z zespołem otępiennym, wygłoszonych na konferencjach 
naukowych w latach 2010-2016. 

(dowód: akta kontroli str. 97-100, 127-157) 

W badanym okresie Prezes uczestniczył dwukrotnie w Kongresie Stowarzyszeń 
Województwa Świętokrzyskiego (w dniach 9 października 2014 r. i 20 października 
2015 r.) oraz w Świętokrzyskim Kongresie Organizacji Pozarządowych – „Czy 
organizacje mogą działać efektywniej?” w dniu 18 czerwca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 120-121, 170-172) 

Prezes wyjaśnił, że najistotniejszą kwestią dla Stowarzyszenia jest pozyskanie ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dofinansowania na budowę basenu rekreacyjno-rehabilitacyjnego 
przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Koprzywnicy (dalej: ZOL)9. Przystąpienie 
do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowane jest  
w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 158-161) 

                                                      
8 Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy  o działalności pożytku publicznego, Stowarzyszenie powinno zamieścić 
zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności na stronie internetowej 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego za 2015 r. w terminie do dnia 
15 lipca 2016 r. (postępowanie dowodowe w ramach niniejszej kontroli zakończono 22 czerwca 2016 r.). 
Sprawozdania za lata 2011-2014 udostępniono na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl. 
9 Projekt basenu został wykonany w 2008 r. w ramach działalności Stowarzyszenia. 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
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Stowarzyszenie upowszechniało informacje na temat prowadzonych działań10,  
w tym dotyczące ZOL, głównie za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej 
pod adresem http://alzheimer.koprzywnica.info. Informacje zamieszczone w dziale 
„Ważne wydarzenia” zostały uzupełnione do 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 47-70, 84-85, 173-177) 

Z wyjaśnienia Prezesa wynika, że Stowarzyszenie założyło stronę internetową na 
przełomie lat 2003 i 2004. W związku z tym, że w 2010 r. firma hostingowa bez 
uprzedzenia zawiesiła działalność, dane umieszczone na tej stronie zostały 
utracone. W 2011 r. podjęło współpracę z firmą Sophia Online, dane zostały 
odzyskane i umieszczone na aktualnej stronie internetowej. Prezes zapewnił, że 
strona będzie wkrótce „reaktywowana”.  

(dowód: akta kontroli str. 158-161, 177) 

W latach 2014-2015 Stowarzyszenie nie realizowało innych działań związanych ze 
świadczeniem usług medycznych, opiekuńczych i społecznych przeznaczonych dla 
osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin, w tym nie nawiązywało kontaktów  
z organizacjami zagranicznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 225-239) 

Prezes wyjaśnił, że wynikało to z niekorzystnych zmian w założeniach projektów 
finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(dalej: PFRON), tj. od 2010 r. projekty muszą być realizowane na terenie całego 
województwa. W 2015 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica z propozycją współpracy w ramach programu „Senior-WIGOR”,  
tj. utworzenia domu dziennego lub klubu11. Burmistrz poinformował telefonicznie, że 
wniosek nie będzie składany przez gminę, w związku z czym nie zawarto 
porozumienia. Powyższe ustalenia nie zostały udokumentowane. Prezes wyjaśnił 
ponadto, że nie nawiązano kontaktów zagranicznych, ponieważ nie było takich 
możliwości. 

(dowód: akta kontroli str. 158-161) 

Zgodnie z informacją udzieloną przez Marka Jońcę, Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica, przedstawiciele Stowarzyszenia nie kierowali do gminy Koprzywnica 
wniosków o nawiązanie współpracy w ramach programu WIGOR-Senior i nie 
podejmowali innych inicjatyw, w związku z czym gmina Koprzywnica nie 
przekazywała Stowarzyszeniu środków finansowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 221-222) 

W okresie od utworzenia Stowarzyszenia w 2002 r. do 2013 r. do jego 
najistotniejszych działań należało: 

 otwarcie ZOL w dniu 7 kwietnia 2003 r. Działania Stowarzyszenia polegały w tym 
zakresie na wykonaniu projektu adaptacyjnego i zagospodarowania terenu wokół 
budynku i przeprowadzeniu prac adaptacyjno-wykończeniowych. Budynek  
w stanie surowym wraz działką przy ul. Szkolnej 12 w Koprzywnicy został 
przekazany Stowarzyszeniu w drodze darowizny dokonanej przez gminę 
Koprzywnica w 2002 r., a następnie – na podstawie umowy najmu z dnia  
14 czerwca 2002 r. – wynajęty Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

                                                      
10 Popularyzacji działań służyła również publikacja przez Stowarzyszenie czterech numerów biuletynu 
informacyjnego „Pomocna dłoń” (w latach 2002-2009). Aktywność Stowarzyszenia była przedmiotem artykułów 
prasowych opublikowanych w: „Naszym Regionie – Świętokrzyskim Informatorze Samorządowym” z 31 stycznia 
2008 r., „Gościu Niedzielnym” z 10 lutego 2008 r., „Echu Dnia” z 19 czerwca 2008 r. i „Koprzywnickich 
Pejzażach” z 4 czerwca 2010 r. Stowarzyszenie zorganizowało ponadto 16 października 2004 r. konferencję pod 
nazwą „Wygraj z czasem”. Prezes wystąpił wówczas z wykładem „Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
we wczesnym diagnozowaniu choroby Alzheimera”, a Lucyna Majkowska – z wykładem „Doskonalenie 
umiejętności i jakości opieki nad osobami z chorobą Alzheimera”. 
11 Zgodnie z założeniami programu, oferta jest składana przez gminę. 

http://alzheimer.koprzywnica.info/
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„Medyk” s.c. Majkowski Marek, Majkowska Lucyna, Machaj Dominik w celu 
prowadzenia ZOL12; 

 realizacja w latach 2004-2007 – z udziałem środków PFRON – programu 
„Partner”, którego celem było tworzenie grup wsparcia społecznego, edukacja  
i pomoc opiekunom poprzez kształtowanie umiejętności opieki nad chorymi  
z zaburzeniami pamięci oraz projektu „Prowadzenie grupowych i indywidualnych 
zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”; 

 realizacja w latach 2008-2009 – ze środków Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich – projektu badawczego w ramach Programu Integracji Społecznej 
finansowanego, którego beneficjentami było 100 mieszkańców gminy 
Koprzywnica w wieku powyżej 60 roku życia. W trakcie projektu dokonano m.in. 
oceny dobowego zapotrzebowania i wydatkowania energetycznego (za pomocą 
opaski SenseWear), aktywności psychicznej (test MMSE13) i zagrożenia 
niedożywienia (test MNA14), zbadano poziom glukozy i cholesterolu, udzielono 
indywidualnych wskazówek dotyczących poprawy jakości życia, propagowano 
aktywność fizyczną jako formę integracji społecznej osób starszych.  

(dowód: akta kontroli str. 29-43, 47-48, 51-54, 59-83, 86, 202-220)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK, Stowarzyszenie powinno dołożyć starań w celu zapewnienia na 
prowadzonej stronie internetowej kompletnych i aktualnych informacji dotyczących  
w szczególności działań prowadzonych na rzecz osób z chorobą Alzheimera i ich 
rodzin. 

W latach 2014-2015 aktywność Stowarzyszenia była ograniczona do udzielania 
porad psychologicznych oraz uczestniczeniu w spotkaniach stowarzyszeń  
i organizacji pozarządowych, które miały na celu pozyskanie informacji na temat 
możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie popularyzowało 
działania podejmowane na rzecz osób cierpiących na chorobę Alzheimera głównie 
za pośrednictwem swojej strony internetowej. 

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 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 Dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

 

                                                      
12 Z aneksami zawartymi w dniach: 1 lipca 2002 r., 1 lipca 2012 r. i 2 stycznia 2015 r.  
13 Mini Mental State Examination (Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego). 
14 Mini Nutritional Assessment (Ocena stanu odżywienia). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
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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. 

Kielce, dnia 22 lipca 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz 

 
Piotr Bulski 

Starszy inspektor kp. 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 


