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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 (projekty programów i opracowań, dane statystyczno-
finansowe) dotyczące także lat wcześniejszych (2010-2013). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Agnieszka Olejarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/16/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (dalej: MOPR), 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Scelina, Dyrektor MOPR (dalej: Dyrektor). (dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Środowiskowy Dom Samopomocy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych przy ul. Krzemionkowej 1 (dalej: ŚDS lub Dom), 
funkcjonujący w strukturze MOPR, w okresie objętym kontrolą spełniał wymogi określone  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy2, dotyczące sposobu funkcjonowania domu oraz 
świadczonych w nim usług. Kierownik domu oraz osoby zatrudnione na stanowiskach 
psychologa, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej3 posiadały wymagane 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zespół wspierająco-aktywizujący opracowywał 
indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dla uczestników z chorobą 
Alzheimera i co najmniej raz na sześć miesięcy zbierał się celem omówienia realizacji tych 
planów i osiągniętych rezultatów. Usługi, z których korzystał uczestnicy, odpowiadały 
usługom wskazanym do realizacji w indywidualnych planach postępowania wspierająco-
aktywizującego i były dostosowane do ich możliwości psychofizycznych. Dokumentacja  
indywidualna prowadzona była zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. Dokumentacja 
zbiorowa zawierała ewidencję uczestników i obecności uczestników w Domu oraz dzienniki 
dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Natomiast  
w dzienniku jednego z pracowników nie wpisywano planów zajęć z treningu umiejętności 
praktycznych, treningu kulinarnego i treningu gospodarowania własnymi środkami 
finansowymi oraz tematyki tych zajęć i sposobu ich realizacji, co było niezgodne z § 24 ust. 
3 pkt 2 lit. b i d ww. rozporządzenia.  

ŚDS współpracował z ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnią 
zdrowia psychicznego, organizacją pozarządową oraz innymi osobami lub podmiotami 
działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników. 

                                                      
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. Nr 238, poz. 1586, ze zm. 

3 Trzech instruktorów uzyskało wymagane kwalifikacje w 2015 r. i 2016 r. 

Ocena ogólna 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Skala działalności skierowanej do podopiecznych z chorobą Alzheimera 

ŚDS mieścił się w strukturach organizacyjnych MOPR. Koszty funkcjonowania Domu 
wyniosły 583.486,30 zł w 2014 r. i 574.364 zł4 w 2015 r. Wpłaty podopiecznych Domu za 
pobyt i obiady wyniosły 41.245,19 zł w 2014 r. i 39.410,04 zł w 2015 r. Stanowiły one 
odpowiednio 7,1% i 6,9% ww. kosztów funkcjonowania ŚDS. Szacunkowe koszty 
świadczeń udzielonych osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami typu 
Alzheimera5 wyniosły 460.647,00 zł w 2014 r. i 301.196,07 zł w 2015 r., a wpłaty związane  
z pobytem tych osób – odpowiednio 36.034,10 zł i 28.675,62 zł. (dowód: akta kontroli str. 
12-93)  

W 2014 r. w ŚDS było ogółem 38 uczestników, w tym 30 z chorobą Alzheimera lub innymi 
zaburzeniami typu Alzheimera, natomiast w 2015 r. odpowiednio 39 i 21. Osób chorych na 
Alzheimera lub z inne zaburzenia typu Alzheimera było w grupie wiekowej: 

 od 60 do 65 lat – jedna w 2014 r. i jedna w 2015 r., 

 od 66 do 70 lat – trzy w 2014 r. i trzy w 2015 r., 

 od 71 do 75 lat – osiem w 2014 r. i dwie w 2015 r., 

 od 76 do 80 lat – pięć w 2014 r. i siedem w 2015 r., 

 powyżej 80 lat – 13 w 2014 r. i osiem w 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 30, 84-93) 

1.2. Proces udzielania świadczeń podopiecznym z chorobą Alzheimera 

ŚDS działał w oparciu o statut MOPR6. Zakres podstawowych zadań środowiskowych 
domów samopomocy, zgodnie z § 5 statutu MOPR, określał regulamin organizacyjny 
MOPR. Obejmował on prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, 
treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningów umiejętności spędzania 
czasu wolnego, poradnictwa psychologicznego, terapii ruchowej; pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych, w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; zapewnienie 
niezbędnej opieki oraz umożliwienie uczestnikom spożycia gorącego posiłku i udziału  
w terapiach kulinarnych. (dowód: akta kontroli str. 3-28, 95) 

Funkcjonowanie domu w latach 2014-2015 określały regulamin ŚDS, programy działalności  
Domu i plany pracy Domu. Dokumenty te zostały opracowane przez kierownika ŚDS,  
w uzgodnieniu z wojewodą, oraz zostały zatwierdzone przez MOPR. ŚDS, zgodnie  
z własnym regulaminem, świadczy usługi w ramach indywidulanych lub zespołowych 
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, 
rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego  
i funkcjonowania w życiu społecznym. (dowód: akta kontroli str. 96-119) 

Zgodnie z regulaminem ŚDS, Dom był ośrodkiem wsparcia dla 25 osób z zaburzeniami 
psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagały pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,  
w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich 
integracji społecznej. Dom obejmował świadczeniami w pierwszej kolejności mieszkańców 
miasta Kielce, a w przypadku posiadania wolnych miejsc również z innych gmin. Działał on 
pięć dni w tygodniu po 10 godzin dziennie, w tym co najmniej przez sześć godzin dziennie 
były prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczano na czynności 

                                                      
4 Uwzględniono kwotę 15 tys. zł na zakup inwestycyjny (klimatyzator). 

5 Stanowią one iloczyn rocznego kosztu świadczeń udzielonych jednemu uczestnikowi ŚDS i liczby uczestników z chorobą 
Alzheimera lub innymi zaburzeniami typu Alzheimera. Roczny koszt świadczeń udzielonych jednemu uczestnikowi ŚDS 
(niezależny od rodzaju schorzenia, stanowiący iloraz rocznych kosztów funkcjonowania Domu, pomniejszonych o zakupy 
inwestycyjne, i ogólnej liczby uczestników ŚDS) wyniósł 15.354,90 zł w 2014 r. i 14.342,67 zł w 2015 r. 

6 Nadany uchwałą nr XLIV/797/2013 Rady Miasta Kielce z 16 maja 2013 r. i zaktualizowany uchwałami Rady Miasta Kielce:  
nr LII/933/2013 z 7 listopada 2013 r., nr LIV/953/2013 z 5 grudnia 2013 r., nr LXIII/1106/2014 z 26 czerwca 2014 r.  
i nr XXI/416/2016 z 18 lutego 2016 r. 
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porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji. 
(dowód: akta kontroli str. 96-101, 121, 122) 

Spełnianie warunków dotyczących przyjęcia do ŚDS osób z zaburzeniami psychicznymi,  
o których mowa w § 7 ust. 1, 5 i 6 oraz w § 8 rozporządzenia w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy, zweryfikowano na próbie 20 osób z chorobą Alzheimera lub innymi 
zaburzeniami typu alzheimerowskiego przebywających w Domu w kontrolowanym okresie. 
Skierowanie do ŚDS na pobyt dzienny we wszystkich badanych przypadkach następowało 
w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie dokumentacji zawierającej: 
wniosek o skierowanie do domu, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę 
lub neurologa, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach domu, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, w przypadku osób posiadających takie orzeczenie. Pierwszą decyzję  
o skierowaniu do domu wydawano na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W dokumentacji 
uczestników ŚDS znalazły się również m.in.: karta informacyjna, oświadczenie  
o zapoznaniu się z regulaminem dla osób korzystających z oferty ŚDS, dotyczącym zasad 
funkcjonowania w Domu, karta obserwacji prowadzonych przez psychologa, karta badania 
psychologicznego (wywiad z rodziną), wywiad pielęgniarski i/lub ocena pielęgniarska 
dotycząca stanu zdrowia uczestnika, ocena możliwości zaproponowania osobie 
indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, w której zawarto wyniki 
obserwacji, cele zespołu wspierająco-aktywizującego, proponowane zadania7 i działania8, 
indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, miesięczne karty ich 
realizacji9 oraz oceny ich realizacji. (dowód: akta kontroli str. 122-125) 

W 2014 r. (na dzień 31 grudnia) kadra świadcząca usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej10 liczyła 15 pracowników11 (14,5 etatu),  
a w 2015 r. (na dzień 31 grudnia) – 13 (12,5 etatu). W skład zespołu wspierająco-
aktywizującego wchodzili: kierownik domu oraz ww. pracownicy świadczący usługi w Domu, 
tj. terapeuta ds. usprawnienia ruchowego, terapeuci ds. rewalidacji, psycholog, instruktorzy 
terapii zajęciowej, opiekunowie, pracownik socjalny i pielęgniarka. Wskaźnik zatrudnienia 
pracowników tego zespołu, określony w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy, został spełniony (na jeden etat12 przypadało ok. 
dwóch uczestników z 27 na koniec 2014 r. i 29 na koniec 2015 r.). (dowód: akta kontroli str. 
126-134) 

Kierownik Domu Dorota Zając miała wykształcenie wyższe na kierunku Pedagogika 
opiekuńcza i praca socjalna oraz wymagany13 staż pracy na stanowisku, na którym miała 
bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie z § 9 ust. 2 ww. 
rozporządzenia, zaliczono do niego okres zatrudnienia w Domu.) Ponadto ukończyła studia 
podyplomowe na kierunkach Organizacja i zarządzanie w Pomocy Społecznej oraz 
Mediacje – alternatywne metody rozwiązywania sporów. (dowód: akta kontroli str. 126, 127) 

Wszyscy pracownicy świadczący w Domu usługi, o których mowa w § 14 rozporządzenia  
w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zatrudnieni przed 31 grudnia 2014 r. 
posiadali wymagany staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt  
z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a zatrudnieni po tej dacie co najmniej półroczne 
doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami 

                                                      
7 Np. mobilizująco-aktywizujące, uspokajające, usprawniające. 

8 Np. trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening spędzania wolnego czasu. 

9 W kartach tych wpisywano: rodzaj treningu, ilość zaplanowanych zajęć, faktyczny udział w zajęciach, nieobecności, podpis 
prowadzącego, podsumowanie oraz opinie dotyczące aktywności uczestnika i jego zachowań. 

10 Dz.U. z 2015 r. poz. 163. 

11 Jeden z tych pracowników w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Ponadto  
w przypadku tego pracownika, zatrudnionego w MOPR na pełny etat, w karcie opisu stanowiska pracy wskazano trzy miejsca 
świadczenia pracy (Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Okrzei 8 w piątek od 800 do 1600, Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy ul. Kołątaja4 w poniedziałek od 800 do 1200, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Krzemionkowej 1 
w poniedziałek od 1200 do 1600; wtorek, środa, czwartek – zgodnie z harmonogramem). 

12 Nie uwzględniono pracownika, o którym mowa w przypisie nr 9. 

13 Co najmniej półroczny. 
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psychicznymi. Tym samym spełniony został wymóg § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
(dowód: akta kontroli str. 126-134, 179-182) 

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 
pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności 
społecznych, są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 
1)   umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 
2)   kształtowania nawyków celowej aktywności; 
3)   prowadzenia treningu zachowań społecznych. 

Terapeuta ds. usprawnienia ruchowego M.C. oraz instruktorzy terapii zajęciowej W.P.  
i B.W., do zadań których – zgodnie z ich zakresem czynności – należało m.in. wdrażanie 
uczestników Domu do współżycia społecznego, nie posiadali przeszkolenia w zakresie 
określonym w powyższym przepisie. Pozostali pracownicy, których zakres obowiązków 
obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych, posiadali wymagane 
przeszkolenie. (dowód: akta kontroli str. 126-173) 

Z wyjaśnień Kierownika Domu Doroty Zając wynika, że zatrudnieni w 2013 r. pracownicy, 
którzy w swych zakresach czynności mieli prowadzenie treningów umiejętności społecznych 
zostali, z powodu skromnych środków finansowych na szkolenie personelu, zgłoszeni na 
bezpłatne szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych, organizowane przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach projektu systemowego PO KL Edukacja receptą na lepsze 
jutro14. Niestety nie wszyscy, w tym ww. instruktorzy terapii zajęciowej, zostali na to 
szkolenie zakwalifikowani. Poza tym terapeuta ds. usprawnienia ruchowego, świadcząca 
usługi w Domu od 17 marca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. oraz instruktorzy terapii 
zajęciowej, którzy współpracę z ŚDS zakończyli w I kwartale 2015 r., nie zostali 
przeszkoleni w powyższym zakresie z powodu deklaracji chęci przeniesienia się do innych 
placówek. (dowód: akta kontroli str. 175, 176) 

Trzech instruktorów terapii zajęciowej w ŚDS w dniu ich zatrudnienia nie spełniało 
wszystkich wymogów określonych w załączniku nr 3, tabeli IV, części H, pkt III ppkt 26 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych15, tj. nie ukończyły policealnej szkoły odpowiedniej 
specjalności. Osoby te posiadały wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie 
resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Dwóch z tych pracowników w 2015 r. uzyskało 
kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy16, jeden w 2016 r. Na dzień 16 czerwca 2016 
r., wszyscy pracownicy, o których mowa w § 10 rozporządzenia w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy, posiadali wymagane kwalifikacje zawodowe. (dowód: akta kontroli 
str. 126-173) 

Z wyjaśnień Dyrektora MOPR Marka Sceliny wynika, że zatrudniając ww. osoby wzięto pod 
uwagę ich wykształcenie, wyższe niż podane w rozporządzeniu, ich predyspozycje do pracy  
z osobami starszymi oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. (dowód: akta 
kontroli str. 178) 

Jeden z pracowników Domu, zatrudniony na stanowisku opiekuna, prowadził z uczestnikami 
trening orientacji w czasie i przestrzeni, mimo iż w zakresie czynności nie powierzono mu 
prowadzenia tego treningu, posiadał tylko wykształcenie średnie i był dopiero w trakcie 
nauki w szkole policealnej na kierunku terapeuta zajęciowy oraz studiów licencjackich na 
kierunku pedagogika, specjalność psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna. 
(dowód: akta kontroli str. 131, 155, 156) 

Kierownik ŚDS Dorota Zając wyjaśniła, że pracownik ten posiada szczególne predyspozycje 
do bycia terapeutą. Zajęcia z uczestnikami, w przygotowanie których wkłada mnóstwo 
wysiłku, prowadzi przy wsparciu doświadczonego instruktora terapii zajęciowej. Poza tym  
w czerwcu 2016 r. kończy edukację w powyższej szkole policealnej. Wskazała ona także, 

                                                      
14 Szkolenie odbywało się w 2014 r. 

15 Dz. U. z 2014 r. poz. 1786. 

16 Ukończyli odpowiednie szkoły policealne. 
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że w obowiązującym rozporządzeniu nie ma zapisu, z którego wynikałoby, że opiekun nie 
może prowadzić zajęć z uczestnikami. (dowód: akta kontroli str. 184, 185) 

Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia zaadaptowane do potrzeb ŚDS, był 
usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. 
Całkowita powierzchnia użytkowa tych pomieszczeń wynosiła 259,19 m2. Powierzchnia 
użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosiła nie mniej niż 8 m2. Obiekt był 
pozbawiony barier architektonicznych i wyposażony w udogodnienia umożliwiające 
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (podjazd dla niepełnosprawnych, szerokie 
przejścia bez progów, balustrady z poręczami, schody zewnętrzne z krawędziami 
pomalowanymi farbą odblaskową, zamontowane w toaletach uchwyty dla osób 
niepełnosprawnych). W ŚDS znajdowały się pomieszczenia, o których mowa w § 18 pkt 5 
lit. c, d, f i g rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. pokój do 
indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pełniący ponadto funkcję pokoju 
wyciszenia, wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem 
gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, łazienka z toaletą 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażona w natrysk, dwie toalety dla 
uczestników (osobno dla kobiet i mężczyzn) oraz toaleta dla personelu.  

Zgodnie z § 18 pkt 5 lit. a, b, e ww. rozporządzenia, standard usług w domu uważa się za 
spełniony, jeżeli w obiekcie, w którym usługi są świadczone, znajdują: 

a) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, 

b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności 
wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów, 

e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub 
pomieszczenia do terapii ruchowej. 

Termin dostosowania domów do wymaganych standardów, zgodnie z § 26 ww. 
rozporządzenia, upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. 

W ŚDS znajdowały się: 

 pomieszczenie pełniące (niejednocześnie) funkcje: sali ogólnej umożliwiającej 
spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, jadalni, sali aktywizacji i terapii zajęciowej 
lub pomieszczenia do terapii ruchowej. W pomieszczeniu tym odbywały się m.in. 
muzykoterapia, gimnastyka poranna, trening orientacji w czasie i przestrzeni, trening 
umiejętności spędzania wolnego czasu, spotkania kulturalno-towarzyskie, msza święta.  

 jedno wielofunkcyjne pomieszczenie do prowadzenia działalności wspierającej, 
aktywizującej i rehabilitacyjnej, m.in. w formie treningów (arteterapii, zajęć 
rewalidacyjnych, rehabilitacji indywidualnej), służące również do spożywania drugiego 
śniadania. W pomieszczeniu tym znajduje się sprzęt rehabilitacyjny, meble do 
przechowywania sprzętu i materiałów wykorzystywanych do terapii, stoły do zajęć. 

NIK zwraca uwagę, że z brzmienia § 18 pkt 5 lit. a, b i e rozporządzenia w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy wynika, iż w obiekcie, w którym świadczone są usługi 
spełniające standard, sala ogólna, wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia 
działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej oraz jadalnia (mogąca ponadto 
pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii 
ruchowej) powinny być odrębnymi pomieszczeniami. 

Zgodnie z § 18 pkt 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ŚDS 
był wyposażony w sprzęty do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących: 

a)  sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, 
żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, odkurzacz i inne sprzęty w zależności 
od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny, 

b)  sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video. (dowód: akta kontroli str. 229-243) 

1.3. Zakres usług świadczonych podopiecznym z chorobą Alzheimera 

Ustaleń w zakresie usług świadczonych w kontrolowanym okresie uczestnikom z chorobą 
Alzheimera dokonano na podstawie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej dotyczącej  
20 osób z tą chorobą lub innymi zaburzeniami typu Alzheimera. Dla każdego uczestnika 
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opracowywane były indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego.  
W każdym z tych planów wskazano okres jego realizacji, usługi spośród wymienionych  
w § 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, które miały być 
świadczone uczestnikowi oraz usługi, które ze względu na ograniczenia psychofizyczne 
uczestnika nie były planowane do realizacji. Ponadto w każdym planie zapisano, że usługi 
obejmujące: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc  
w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, niezbędną opiekę, będą 
realizowane przez rodzinę uczestnika przy jednoczesnym wsparciu personelu ŚDS. 
Wszystkie indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego zostały 
opracowane przez zespół wspierająco-aktywizujący, który raz na 6 miesięcy zbierał się  
w celu omówienia realizacji tych planów i osiągniętych rezultatów.  

Usługi, z których korzystali uczestnicy, odpowiadały usługom wskazanym do realizacji  
w indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego. Wszystkie ww. osoby 
brały udział w treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny oraz  
w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych. Ponadto uczestnicy, w zależności od swoich 
możliwości psychofizycznych, korzystali z treningu umiejętności praktycznych, treningu 
kulinarnego, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi, treningu orientacji 
w czasie i przestrzeni, zajęć kształtujących pozytywne relacje z innymi osobami, zajęć 
rozwijających zainteresowanie literaturą, audycjami radiowymi, zajęć z turystyki i rekreacji, 
gimnastyki porannej, rehabilitacji indywidualnej, arteterapii, muzykoterapii oraz zajęć 
rewalidacyjnych. Zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia, usługi w Domu były świadczone  
w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. (dowód: akta kontroli str. 122-125, 244) 

Uczestnikom podczas pobytu w Domu zapewniono gorący posiłek w formie dwudaniowego 
obiadu, który dostarczała firma zewnętrzna. (dowód: akta kontroli str. 72-81, 122-125) 

Dla każdego z uczestników objętych badaniem prowadzono dokumentację indywidualną  
w zakresie wymaganym § 24 ust. 2  rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy. (dowód: akta kontroli str. 122-125, 244) 

Każdy z podopiecznych był ujęty w dokumentacji zbiorowej, która zawierała spełniającą 
wymogi § 24 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia ewidencję uczestników i obecności 
uczestników w Domu oraz dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu 
wspierająco-aktywizującego. Każdy z pracowników prowadził własny dziennik, w którym 
odnotowywał prowadzone przez siebie zajęcia. Dziennik jednego z pracowników nie 
spełniał wszystkich wymogów określonych w § 24 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. 
Dzienniki pozostałych pracowników zespołu prowadzone były zgodnie z powyższym 
przepisem. (dowód: akta kontroli str. 245-289) 

1.4. Badanie satysfakcji podopiecznych i ich rodzin 

W ŚDS nie przeprowadzano badania satysfakcji podopiecznych i ich rodzin. (dowód akta 
kontroli str. 176) 

1.5. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie opieki nad osobami chorymi na 
Alzheimera i wsparcia ich rodzin 

Zgodnie § 21 pkt 2, 3, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy17, pracownicy domu,  
w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z: ośrodkami pomocy 
społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie; poradniami zdrowia psychicznego, 
szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej; organizacjami 
pozarządowymi; innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej 
uczestników. 

Ze sprawozdań z działalności ŚDS wynika, że w okresie objętym kontrolą współpracowano 
z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kielcach. W ramach tej współpracy Kierownik ŚDS 
uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych, mających – jak wynika z jej wyjaśnień – 

                                                      
17 Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm. 
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charakter  indywidualnych porad, które bardzo ułatwiły pracę z uczestnikami wykazującymi 
urojenia i omamy. (dowód: akta kontroli str. 212, 213, 218, 219, 223) 

Z wyjaśnień Kierownika ŚDS Doroty Zając wynika, że podopieczni ŚDS wymagający 
bezzwłocznej konsultacji bądź porady byli umawiani na spotkania ze specjalistami 
wchodzącymi w skład Zespołu Konsultantów MOPR (tj. z lekarzem psychiatrą, 
psychologiem oraz pielęgniarką psychiatryczną), którzy pełnili rolę swoistych przewodników 
po skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej. Efektem tej współpracy są bezpłatne  
i szybkie porady w kwestiach dotyczących zachowań osoby chorej, udzielenie wsparcia 
rodzinie, wskazanie innych możliwych rozwiązań. (dowód: akta kontroli str. 222, 223) 

W latach 2014-2015 ŚDS nie współpracował z konsultantami wojewódzkimi w zakresie 
geriatrii i neurologii. (dowód: akta kontroli str. 224) 

Ze sprawozdań z działalności ŚDS wynika, że w okresie objętym kontrolą współpracowano 
ze Środowiskowymi Domami Samopomocy w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4, ul. Okrzei 8, ul. 
Orzeszkowej 53 i ul. Miodowej 7, Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta  
w Kielcach, Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, Klubem Seniora  
w Kielcach przy ul. Jana-Nowaka Jeziorańskiego 75, Warsztatem Terapii Zajęciowej  
w Kielcach, świetlicami środowiskowymi. W ramach tej współpracy organizowano spotkania 
integracyjne, występy artystyczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki. (dowód: akta 
kontroli str. 212, 213, 218, 219, 224) 

Kierownik ŚDS Dorota Zając wyjaśniła, że odwiedziny w placówkach całodobowych mają 
przybliżyć uczestnikom sposób ich funkcjonowania, wskazać na przyjazny ich charakter 
oraz przełamać stereotyp o „domach starców”. Integracja z pozostałymi placówkami 
pomocy społecznej ma na celu realizację celów zaplanowanych w indywidualnych planach 
wspierająco-aktywizujących, takich jak: podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych, 
udział w treningach umiejętności społecznych, udział w zaplanowanych zajęciach turystyki  
i rekreacji oraz zabawach integracyjnych. W efekcie uczestnicy są zrelaksowani, wyciszeni, 
chętni do współpracy. (dowód: akta kontroli str. 224) 

Z wyjaśnień Kierownika ŚDS wynika, że Dom współpracował z Kieleckim Stowarzyszeniem 
Alzheimerowskim. W ramach tej współpracy brano udział w różnych szkoleniach  
i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie. (dowód: akta kontroli str. 225) 

ŚDS nawiązał współpracę z lokalnymi przedszkolami, szkołami, klubami seniora, 
Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, które organizują dla uczestników Domu występy 
artystyczne i imprezy okolicznościowe. Podczas tych spotkań – jak wynika z wyjaśnień  
Kierownika ŚDS – podopieczni chętnie śpiewają, tańczą, klaszczą. Spotkania z dziećmi  
i młodzieżą przynoszą obopólne korzyści. Dzieci oswajają się ze starością a uczestnicy 
chętnie angażują się we wspólne zajęcia, wzruszają się, odżywają w nich wspomnienia.  

W ŚDS odbywały się również spotkania literackie. Były one prowadzone przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Kielcach. Ponadto ŚDS zapewniał uczestnikom Domu cykliczne 
wyjścia do kawiarni „Cremova”. 

W pracę na rzecz uczestników Domu zaangażowana była parafia pw. Wincentego 
Pallotiego oraz klerycy z seminarium duchownego. Co miesiąc organizowane były msze 
święte oraz inne nabożeństwa. Cyklicznie odbywały się również spotkania o tematyce 
religijnej. (dowód: akta kontroli str. 212, 213, 218, 219, 225) 

Dużym powodzeniem – jak wyjaśniła Kierownik ŚDS Dorota Zając – cieszyły się odwiedziny 
wolontariuszy, którzy po ukończonym szkoleniu organizowanym przez MOPR są kierowani 
do ŚDS do pracy wolontaryjnej. Wolontariusze uczestniczyli w zajęciach Domu, pomagali 
uczestnikom podczas terapii zajęciowej, towarzyszyli na spacerach i rozmawiali. (dowód: 
akta kontroli str. 226) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niewpisywaniu do dziennika prowadzonego przez K.W., 
instruktora terapii zajęciowej, planów zajęć z treningu umiejętności praktycznych, treningu 
kulinarnego i treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz tematyki tych 
zajęć i sposobu ich realizacji. (dowód: akta kontroli str. 245, 246, 254-263) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 lit. b i d rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy, do dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-
aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub  
w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami kierownika domu, wpisuje się: przyjęty 
w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco-aktywizujących, zgodny  
z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego oraz tematykę zajęć  
i sposób ich realizacji. 

K.W. w swych wyjaśnieniach nie wskazała wprost przyczyn niewpisywania do dziennika 
planów ww. zajęć. Miesięczne plany zajęć sporządzała jedynie z turystyki i rekreacji, 
ponieważ – jak wynika z jej wyjaśnień – każde wyjście na zewnątrz wiąże się  
z przeorganizowaniem dnia. Treningi: kulinarny, umiejętności praktycznych  
i gospodarowania własnymi środkami finansowymi są – jak wyjaśniła K.W. – treningami, 
którym trudno nadać konkretną tematykę. (…) Zakres i sposób realizacji treningów są 
dostosowane do możliwości uczestnika i jego stanu psychofizycznego. Ważnym elementem 
terapii chorych na Alzheimera jest stałość, niezmienność, uporządkowanie, unikanie 
niepotrzebnych zmian. Każda zmiana, wprowadzanie nowych elementów do terapii może 
zaburzyć poczucie bezpieczeństwa uczestnika i niepotrzebnie wywołać niepokojące 
zachowania. (dowód: akta kontroli str. 288-289) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o wyeliminowanie 
przypadków niewpisywania do dzienników, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia, 
przyjętych w określonym przedziale czasowym planów zajęć wspierająco-aktywizujących 
oraz tematyki zajęć i sposób ich realizacji. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18, 
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 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

Kielce, dnia 25 lipca 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz Agnieszka Olejarz 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

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