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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 Warszawie 

Kontroler Witold Markiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/11/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie1, 03-917 
Warszawa, ul. Jagiellońska 26 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego2 

(dowód: akta kontroli str. 3-67) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej4, opracował Strategię Polityki Społecznej 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”5, obejmującą m.in. pomoc 
społeczną, w tym zdrowotną i opiekuńczą dotyczącą populacji osób starszych. 
W okresie objętym kontrolą6 Urząd Marszałkowski7 realizował zadania wynikające 
z opracowanej Strategii, w tym działania ukierunkowane na utrzymanie aktywności 
społecznej osób starszych i zwiększenie pomocy ich rodzinom. Samorząd 
województwa nie opracował wydzielonych programów zdrowotno-opiekuńczych 
ukierunkowanych tylko na grupę osób chorujących na chorobę Alzheimera. Jednak 
osoby takie były objęte działaniami profilaktycznymi wynikającymi z realizacji 
Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie 
Mazowieckim na lata 2012-2017, przyjętego przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w 2012 r. Istotnym podkreśleniem znaczenia zmian 
demograficznych zachodzących wśród mieszkańców Mazowsza było powołanie, w 
2014 r., Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki 
Senioralnej. Bezpośrednim realizatorem wszystkich zadań zdrowotno-opiekuńczych 
wynikających z zatwierdzonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego polityki 
społecznej jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie8.  

                                                      
1 Dalej: Urząd Marszałkowski. 
2 Stanowisko sprawuje od 10 grudnia 2001 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub 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. 
4 Dz. U. z 2015, poz. 163. 
5 Przyjęta uchwałą Nr 218/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. 
6 Kontrolą objęto lata 2014-2015, przy czym wybrane dane (projekty programów i opracowań, dane statystyczno-finansowe) 
dotyczą lat wcześniejszych 2010-2012. 
7 Zadania z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej realizował Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, zgodnie 
z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wprowadzonym uchwałami  
Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 2522/214/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. i Nr 287/26/15 z dnia 10 marca 2015 r.  
8 Utworzone na mocy uchwały Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 1999 r.; dalej: MCPS. 
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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 

Przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, w 2014 r., dokument pn. 

„Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 

określa misje, cele oraz sposoby ich realizacji, wyznacza najważniejsze kierunki dla 

realizacji programów społecznych i nowych polityk publicznych w województwie. 

Dokument zawiera charakterystykę problemów społecznych Mazowsza 

z uwzględnieniem obszarów, określonych w ustawie o pomocy społecznej, w tym 

charakterystykę problemu długotrwałej i ciężkiej choroby, obejmującego także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi.  

W Strategii wyodrębniono również nowe, regionalne polityki publiczne strategiczne 

dla rozwoju województwa, w tym politykę senioralną. 

W ramach polityki senioralnej wskazano na dwa cele szczegółowe: cel pierwszy 

polegający na zwiększeniu zakresu i liczby programów profilaktycznych 

utrzymujących aktywność społeczną osób starszych realizowanych w oparciu 

o zdiagnozowane potrzeby. Realizacja tego celu będzie polegała m.in. na badaniu 

i monitorowaniu sytuacji osób starszych na Mazowszu poczynając od 2016 r., cel 

drugi polegający na zwiększeniu zakresu i jakości usług społecznych, 

umożliwiających samodzielne funkcjonowanie osób starszych i ich rodzin. 

Realizacja tego celu będzie polegała m.in. na zapewnieniu równego dostępu do 

usług całodobowej okresowej opieki nad chorym oraz miejsc w dziennych domach 

pomocy dla osób starszych. 

(dowód: akta kontroli str. 68-267) 

Zadania wynikające ze Strategii zostały uszczegółowione w „Programie 

przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim 

na lata 2012- 2017”, przyjętym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego9. 

Dokument zawiera analizę sytuacji zdrowotnej w województwie, wskazuje główne 

problemy zdrowotne oraz określa priorytetowe działania w zakresie polityki 

zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia. Zasadniczym celem 

Programu jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy stanu zdrowia 

i związanej z nim jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego oraz 

zmniejszenia różnic społecznych m.in. poprzez aktywizację osób w wieku 

poprodukcyjnym. 

Wyodrębnionym obszarem działań w ramach Programu (cel operacyjny nr 5) jest 

aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym poprzez m.in. promocję aktywności 

fizycznej i intelektualnej. Celem tych działań winna być poprawa kondycji 

psychofizycznej osób starszych oraz przeciwdziałanie ich izolacji społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 268-303) 

Opracowanie i wdrożenie powyższych dokumentów strategiczno-planistycznych to 

efekt diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej, wskazującej na zachodzące 

                                                      
9 Uchwała Nr 2488/214/12 z dnia 4 grudnia 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-
2017”. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

zmiany struktury demograficznej województwa mazowieckiego, rosnący udział osób 

starszych w populacji ogółem i jego konsekwencje, w tym między innymi 

pogorszenie się stanu zdrowia czy wykluczenie społeczne związane ze starzeniem 

się. Jednak – jak wyjaśnił Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – w tych dokumentach nie 

wskazano na żadną, specyficzną grupę seniorów, w tym oddzielnie osób chorych na 

chorobę Alzheimera. 

(dowód: akta kontroli str. 69-70, 273, 337-346) 

Zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej, 

od 1999 r., realizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, 

natomiast zadania ukierunkowane na osoby starsze, od października 2014 r., 

wykonuje Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki 

Senioralnej10.  

Do zadań Pełnomocnika należy między innymi prowadzenie spraw z zakresu: 

rozpoznawania potrzeb osób starszych oraz inicjowania działań służących 

zaspakajaniu tych potrzeb; współpracy w opracowaniu dokumentów strategicznych 

i programowych przyjmowanych przez inne podmioty, adresowanych do osób 

starszych oraz udziału we wdrażaniu i monitorowaniu ich realizacji; opracowania 

i wdrażania Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego oraz monitorowania 

jej realizacji; doradztwa i upowszechniania informacji o sposobach oraz trybie 

załatwienia spraw osób starszych; współdziałania z administracją rządową oraz 

z samorządami gminnymi i powiatowymi w Województwie Mazowieckim przy 

realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej; współpracy z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych. 

(dowód: akta kontroli str. 268-269, 345-346) 
W okresie objętym kontrolą Samorząd Województwa nie podejmował działań w celu 

przygotowania opracowań (analiz, programów, badań, strategii, raportów) 

dotyczących badań naukowych, ukierunkowanych wyłącznie na leczenie i opiekę 

nad chorymi z chorobą Alzheimera.  

Sekretarza Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnił: „(…) 

Samorząd Województwa i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie 

ukierunkowują się w swoich badaniach, diagnozach czy analizach na jednym 

wybranym problemie, lecz realizują przede wszystkim zadania ustawowe oraz 

opracowują dokumenty strategiczne, na których opierają swoje działanie w okresie 

ich obowiązywania. (…) Znane są nam jednak wyniki i rekomendacje Raportu 

Rzecznika Praw Obywatelskich z maja 2014, pod nazwą „Sytuacja osób chorych na 

chorobę Alzheimera w Polsce. (…) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

reprezentując Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji zadań 

ustawowych w zakresie oceny występowania problemów społecznych i kwestii 

wynikających ze społecznych skutków chorób w tym także choroby Alzhaimera, 

prowadzi współpracę z samorządami gmin i powiatów, jednostkami pomocy 

i aktywnej integracji oraz z organizacjami pozarządowymi. Do zadań tych należy 

diagnoza sytuacji społecznej w regionie w  zakresie wybranych problemów 

społecznych, szkolenie kadr pomocy społecznej, wymiana doświadczeń w zakresie 

                                                      
10 Powołany uchwałą Nr 1465/391/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2014 r. Stanowisko to 
zajmuje Barbara Kucharska – zastępca dyrektora MCPS. 
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rozwoju usług, upowszechnianie dobrych praktyk w tej dziedzinie, kreowanie 

rożnych form aktywnej polityki społecznej, udzielanie wsparcia metodycznego 

pracownikom jednostek pomocy i aktywnej integracji, dokonywanie oceny zasobów 

pomocy społecznej na terenie województwa (...)”  

 (dowód: akta kontroli str. 337-346) 

Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej wyjaśniła m.in.: „Podczas pełnienia funkcji 
Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej, 
tj. od października 2014 roku, nie zgłosiły się do mnie bezpośrednio środowiska 
osób (rodzin) opiekujących się chorymi na chorobę Alzheimera, z prośbą o wsparcie 
działań na rzecz tego środowiska”. 

(dowód: akta kontroli str. 348-350) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie objętym kontrolą dysponował, 
opracowaną na jego zlecenie, strategią rozwoju społecznego Mazowsza oraz 
wynikającym z tej strategii programem realizacji regionalnej polityki zdrowotnej, 
opiekuńczej i społecznej, w którym w szczególności uwzględniono potrzeby osób 
starszych, stanowiących coraz liczniejszą grupę społeczności Mazowsza. 

 

2. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług 

medycznych, opiekuńczych i społecznych osobom chorym na 

chorobę Alzheimera oraz wsparciem ich rodzin, w tym ich 

finansowanie 

W okresie objętym kontrolą Samorząd Województwa Mazowieckiego i jego 
wyspecjalizowane agendy  zrealizowały m.in. następujące działania: 

 zorganizowano cykl spotkań z przedstawicielami organizacji środowisk 
senioralnych, w których wzięło udział blisko stu reprezentantów z Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów i Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, podczas których zapoznano seniorów z problematyką 
chorób wieku starczego (w tym choroby Alzheimera i demencji) oraz tematyką 
wsparcia opiekunów nieformalnych w ramach rozwoju usług społecznych 
i deinstytucjonalizacji w Województwie Mazowieckim;  

 zorganizowano dla kadry jednostek pomocy i aktywnej integracji, studia 
podyplomowe z zakresu gerontologii, w których uczestniczyło 100 osób z terenu 
Województwa Mazowieckiego;  

 podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
starszych, między innymi z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Fundacją Zaczyn, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, 
Uniwersytetami Trzeciego Wieku, w wyniku której włączono organizacje 
pozarządowe do  prac nad przygotowaniem „Programu polityki 
deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych”;  

 uruchomiono stronę internetową adresowaną do środowiska senioralnego i jego 
otoczenia (seniorzy.mcps.com.pl), gdzie zamieszczono bazy danych instytucji 
wspierających seniorów (Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy 
Społecznej, Dzienne Domy Seniora – WIGOR, organizacje pozarządowe, 
Gminne Rady Seniorów i inne instytucje świadczące usługi dla seniorów), co 
powinno ułatwić dostęp do odpowiednich instytucji wsparcia dla osób 
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potrzebujących i ich otoczenia, w tym dla osób chorych na chorobę Alzheimera 
i ich rodzin;  

 zorganizowano seminarium pt. „Usługi dla osób niesamodzielnych, w tym osób 
z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej, dla kadry 
zarządzającej”, którego celem było zapoznanie dyrektorów domów pomocy 
społecznej z terenu Mazowsza z zadaniami podległych im placówek m.in. 
w zakresie rozwiązań medyczno – opiekuńczych dla osób starszych 
w odniesieniu do środowiska osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin 
(uczestniczyli m.in. przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej dla Osób 
z Chorobą Alzheimera w Mordach (powiat siedlecki), prowadzonego przez 
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera);  

 rozpoczęto wydawanie biuletynu informacyjnego pt. „Samorządowa Polityka 
Senioralna na Mazowszu”, w którym w sposób przystępny przedstawiono 
najważniejsze informacje dla seniora, jego rodziny, organizacji pozarządowych 
i samorządów z Województwa Mazowieckiego, w biuletynie zawarto 
podstawowe informacje statystyczne dotyczące demografii, dokumenty 
strategiczne ważne dla Mazowsza w odniesieniu do polityki senioralnej oraz 
informacje o aktywności samorządów i organizacji pozarządowych w obszarze 
polityki senioralnej; 

 podjęto działania organizacyjne w celu zwołania Sejmiku Senioralnego 
Województwa Mazowieckiego (odbył się w marcu 2016 r.), na którym 
zapoznano przedstawicieli środowiska senioralnego z działaniami 
podejmowanymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rzecz tej 
grupy wiekowej, jak też umożliwiono przedstawienie wzajemnych oczekiwań, 
służących podniesieniu jakości i wzmocnieniu współpracy. 

(dowód: akta kontroli str. 304-350) 
Powyższe działania wpisują się w priorytety Narodowego Programu Zdrowia, 
określone jako cel operacyjny nr 9 „Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego 
życia osób starszych”11, których realizacja spoczywa na administracji 
samorządowej. 

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

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż Raport Rzecznika Praw Obywatelskich12 
dotyczący sytuacji osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce, wskazuje na  
potrzebę uwzględnienia w realizowanych działaniach samorządu województwa, 
w ramach polityki senioralnej na Mazowszu, większego wsparcia edukacyjnego 
i organizacyjnego w zakresie pomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz dla ich 
rodzin.  

Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie objętym kontrolą podejmował 
różnorodne działania w zakresie realizacji zadań wynikających z regionalnej polityki 
społecznej, a przede wszystkim w zakresie edukacyjnego wsparcia ww. podmiotów 
działających w obszarze polityki senioralnej na Mazowszu.  

                                                      
11 Cel operacyjny nr 9 Narodowego Programu Zdrowia dotyczy „Tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia osób 
starszych", a zadania administracji samorządowej w tym zakresie są następujące: • umacnianie działań na rzecz stworzenia 
przyjaznego dla wieku i bezpiecznego środowiska bytowego, • zmniejszenie czynników ryzyka związanych z chorobami 
i wspomaganie czynników pozytywnych dla zdrowia występujących w środowisku zamieszkania, • uaktywnienie szkoleń 
i edukacji osób, które mają bezpośredni wpływ na tworzenie prozdrowotnych zachowań w populacji osób powyżej 50 roku 
życia, • aktywizacja środowisk lokalnych w podejmowaniu działań dla kształtowania zdrowego stylu życia populacji osób 
powyżej 50 roku życia. 
12 Wydany w maju 2014 r. 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13 
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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag. 

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. 

 

Warszawa, dnia              czerwca 2016 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Witold Markiewicz 
Gł. specjalista k. p. 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

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