
 
 

 
 

 
 
LWA.410.006.04.2016 
P/16/067 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Elżbieta Grzędzińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/16/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz nr LWA/45/2016 z dnia 
20 czerwca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Alzheimera w Warszawie, ul. Wilanowska 257, 02-730 Warszawa1.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Gnioska, Dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W latach 2014-2015 w Dziennym Domu Pomocy Centrum Alzheimera w Warszawie3 
przebywało łącznie 129 osób cierpiących na zespoły otępienne, w tym 113 chorych 
na chorobę Alzheimera. Placówka świadczyła usługi opiekuńcze i specjalistyczno-
opiekuńcze, a każdy pacjent z chorobą Alzheimera miał opracowany indywidualny 
plan postępowania wspierająco - aktywizującego, uwzględniający zajęcia 
terapeutyczne dostosowane do indywidualnych predyspozycji i potrzeb. Dom 
zapewniał zajęcia mające na celu aktywizowanie osób chorych, podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb, prowadził 
treningi umiejętności samoobsługi, a także wspierał w formie asystowania 
w codziennych czynnościach życiowych, udzielał wsparcia w zachowaniu więzów 
rodzinnych. Ponadto, pacjentom zapewniono jeden ciepły posiłek dziennie.  

Przy DDP działa grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na 
Alzheimera. Ponadto rodziny i opiekunowie pensjonariuszy DDP mieli możliwość 
skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji  w ramach pomocy prawnej oraz 
psychiatrycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym, działającym przy 
Centrum.  

W latach 2014-2015 DDP współpracował z innymi podmiotami w zakresie opieki nad 
osobami z chorobą Alzheimera, w tym z domami pomocy społecznej w dziedzinie 
kulturalno-oświatowej tj. wspólne organizowanie warsztatów plastycznych w DDP, 
koncertów muzyki rozrywkowej, a także wspólne wyjazdy do teatrów i muzeów. 

                                                      
1 Dalej także: Centrum. Kontrolą objęto Dzienny Dom Pomocy. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dalej także DDP, Dom lub Placówka. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1.1. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych, 

opiekuńczych i społecznych osobom z chorobą Alzheimera oraz 
wsparciem dla ich rodzin, w tym ich finansowanie 

1.2. Skala działalności skierowanej do podopiecznych z chorobą Alzheimera 

Centrum Alzheimera w Warszawie powstało z dniem 1 czerwca 2011 r., na mocy 
uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy4 i jest jednostką organizacyjną 
m.st. Warszawy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, określone 
w przepisach prawa jako zadania własne gminy i zadania własne powiatu. Jest to 
jedyna tego typu publiczna, specjalistyczna placówka terapeutyczno-rehabilitacyjno-
opiekuńcza, przeznaczona dla mieszkańców Warszawy. Celem Centrum jest 
zapewnienie wsparcia osobom cierpiącym na zespoły otępienne, w tym chorobę 
Alzheimera, w szczególności poprzez świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Centrum. 

Zgodnie ze Statutem5 w strukturze organizacyjnej Centrum, ze względu na rodzaj 
działalności, wyodrębniono: dom pomocy społecznej dla osób przewlekle 
somatycznie chorych oraz ośrodek wsparcia, który zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Centrum6 działa jako Dzienny Dom Pomocy, dla osób cierpiących 
na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera.  

(dowód: akta kontroli str. 7-37) 

Łączne koszty funkcjonowania DDP w okresie objętym kontrolą wyniosły 
3 086 816,09 zł, z tego:  

 w 2014 r. - 1 405 722,13 zł, w tym koszty udzielonych świadczeń - 589 168,58 
zł (tj. 41,9% kosztów ogółem), koszty sfinansowane wpłatami podopiecznych7 – 
261 822,72 zł (18,6% kosztów ogółem, 44,4% kosztów udzielonych 
świadczeń),  

 w 2015 r. - 1 681 093,96 zł, w tym koszty udzielonych świadczeń - 697 354,04 
zł (tj. 41,5% kosztów ogółem), koszty sfinansowane wpłatami podopiecznych – 
325 663,51 zł (19,4% kosztów ogółem i 46,7 % kosztów udzielonych 
świadczeń). 

Od listopada 2013 r. obowiązują następujące stawki za godzinę świadczonych usług 
w DDP8: usługi specjalistyczne – 11,47 zł za godzinę, usługi opiekuńcze – 14,01 zł 
za godzinę, posiłki (stawka dzienna) - 14,85 zł. 
Średni koszt9 udzielonych świadczeń w miesiącu na 1 osobę w latach 2014-2015 
wyniósł odpowiednio: 1 022,87 zł i 717,45 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 46-49, 198-240)  

Struktura wiekowa świadczeniobiorców DDP przedstawiała się następująco: 

 w 2014 r. było 48 pacjentów, w tym 38 z chorobą Alzheimera (79,2%), 
w następujących przedziałach wiekowych: powyżej 60 roku życia - 4 
podopiecznych (8,3% ogółu pacjentów), w tym 3 z chorobą Alzheimera (7,9% 

                                                      
4 Nr VIII/145/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Alzheimera ze zm.  
5 Załącznik do uchwały Nr VIII/145/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2011 r., zmieniony uchwałą XIII/222/2011 
Rady m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2011 r. oraz uchwałą XXX/674/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r.  
6 Przyjęty zarządzeniem Nr 1791/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada  2011 r., zmieniony 
zarządzeniem Nr 6645/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2014 r. 
7 Wpłaty podopiecznych jako dochody przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.  
8 Zarządzenie Dyrektora Centrum Alzheimera w Warszawie nr 18/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu 
godzinowego specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Centrum Alzheimera 
w Warszawie. 
9 Koszty udzielonych świadczeń ogółem podzielono przez 12 miesięcy oraz liczbę pensjonariuszy DDP. Koszt pobytu 
uzależniony jest od indywidualnej decyzji administracyjnej, wydanej przez OPS dot. prawa korzystania z usług opiekuńczych 
lub opiekuńczo-specjalistycznych na okres 2, 3 lub 6 miesięcy oraz decyzji dot. odpłatności za posiłek (posiłki), a także od 
nieobecności pensjonariusza (nieobecności usprawiedliwione, tj. choroby, pobyt w szpitalu, sanatorium). 

Opis stanu 
faktycznego 
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tej grupy pacjentów); pomiędzy 65-70 rokiem życia - 5 podopiecznych (10,4%), 
w tym 4 z chorobą Alzheimera (10,5% tej grupy pacjentów); powyżej 70 roku 
życia - 10 podopiecznych (20,8%), w tym 7 z chorobą Alzheimera (18,4%); 
pomiędzy 75 a 80 rokiem życia - 11 podopiecznych (22,9%), w tym 8 z chorobą 
Alzheimera (21,0%); powyżej 80 roku życia - 18 podopiecznych, w tym 16 
z chorobą Alzheimera (42,1%); 

 w 2015 r. było 81 pacjentów, w tym 77 z chorobą Alzheimera (95,1%), w tym 
w następujących przedziałach wiekowych: poniżej 60 roku życia - 4 
podopiecznych (4,9% ogółu pacjentów), wszyscy z chorobą Alzheimera (5,2% 
tej grupy pacjentów); powyżej 60 roku życia - 2 podopiecznych (2,5%), wszyscy 
z chorobą Alzheimera (2,6%); pomiędzy 65-70 rokiem życia - 5 podopiecznych 
(6,2%), wszyscy z chorobą Alzheimera (6,5%); powyżej 70 roku życia - 14 
podopiecznych (17,3%), w tym 13 z chorobą Alzheimera (16,9%); pomiędzy 75 
a 80 rokiem życia -15 podopiecznych (19,5%), wszyscy z chorobą Alzheimera 
(20%); powyżej 80 roku życia - 41 podopiecznych (60,6%), w tym 38 z chorobą 
Alzheimera (49,3%). 

 (dowód: akta kontroli str. 47) 

1.2. Proces udzielania świadczeń opiekuńczych dla podopiecznych 
z chorobą Alzheimera 

DDP jest placówką pobytu dziennego, czynną w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00. Działalność Domu określa Regulamin Pobytu 
w Dziennym Domu Pomocy Centrum Alzheimera10. W badanym okresie Dom mógł 
przyjąć do 40 osób dziennie. W DDP znajdują się pracownia plastyczna, muzyczna, 
pracownia - kuchnia, sala widowiskowa oraz sale terapeutyczne, gdzie prowadzone 
są zajęcia rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, a także ukierunkowane na 
usprawnianie fizyczne i psychiczne pensjonariuszy. Ponadto na terenie Centrum 
znajduje się dział rehabilitacji oraz kaplica. Zgodnie z § 5 i 6 Regulaminu Pobytu 
w DDP zakres działania obejmował prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo, 
polegających na rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji 
organizmu; prowadzeniu zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych; 
udzielaniu porad psychologicznych; świadczeniu pomocy w rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji życiowych (np. pomoc w uzyskaniu zasiłku celowego, pomoc w uzyskaniu 
orzeczenia o niepełnosprawności, pomoc w dotarciu do lekarzy specjalistów itp.), 
udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych, a także zapewnieniu co 
najmniej jednego posiłku dziennie. DDP świadczył usługi specjalistyczne 
i opiekuńcze, zgodnie z ww. Regulaminem oraz Statutem Centrum.  

(dowód: akta kontroli str. 20-45) 
 

1.3. Zakres usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych.  

W okresie objętym kontrolą w DDP przebywało łącznie 129 pensjonariuszy (2014 r. - 
48 pacjentów, 2015 r. - 81 pacjentów). Przyjmowanie pacjentów do DDP, zgodnie 
z § 8 Regulaminu Pobytu, przebiegało w dwóch etapach: 

- I etap - kwalifikacje obejmowały ocenę stanu zdrowia dokonywaną przez lekarza 
psychiatrę zatrudnionego w Centrum Alzheimera we współpracy z psychologiem, 
z wykorzystaniem testu Mini Mental State Examination, testu zegara, skali oceny 
podstawowych czynności życia codziennego ADL - Skala Katza oraz skali złożonych 
czynności życia codziennego IADL. Przeprowadzany był również wywiad 
z opiekunem pacjenta. W oparciu o wyniki kwalifikacji, chorego przydzielano do 
jednej z grup terapeutyczno-opiekuńczych: grupa zielona - niskie zaawansowanie 

                                                      
10 Wprowadzony zarządzeniem Nr 16/2013 Dyrektora Centrum Alzheimera w Warszawie z dnia 12.11.2013 r. 



 

5 

choroby, żółta - średnie i czerwona - wysokie. W przypadku zakwalifikowania 
chorego do DDP wypełniany był wniosek do właściwego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o udzielenie pomocy w formie usług DDP z określeniem rodzaju usług, 
liczby dni pobytu w tygodniu oraz liczby godzin w ciągu dnia; 

- w II etapie OPS przeprowadzał wywiad środowiskowy i wydawał decyzje o 
skierowaniu do DDP na okres 2, 3 lub 6 miesięcy, określając liczbę dni pobytu w 
tygodniu, liczbę godzin pobytu dziennie oraz odpłatność za godzinę usługi, zgodnie 
z § 9 Regulaminu Pobytu, obowiązującymi stawkami pobytu oraz ze szczegółowymi 
warunkami przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze11. Druga decyzja 
dotyczyła ustalenia odpłatności za posiłki. W przypadku osób, które po raz pierwszy 
wystąpiły o skierowanie do DDP, decyzje wydawano na okres nie dłuższy niż 3 
miesiące.  

(dowód: akta kontroli str. 12-19, 47, 60-67, 75-156) 

Przed planowanym przyjęciem do DDP nowego pensjonariusza odbywało się 
spotkanie zespołu wspierająco – aktywizującego, podczas którego omawiano plan 
postępowania w ramach usług świadczonych w DDP. Psycholog przedstawiał 
zespołowi wspierająco-aktywizującemu informacje wynikające z wywiadu 
psychiatrycznego i psychologicznego oraz wynik testów diagnozujących, omawiano  
indywidualne potrzeby pensjonariusza w celu wybrania najlepszego planu 
wspierająco - aktywizującego. Plan uwzględniał stan zaawansowania choroby, 
możliwości poznawcze, stan fizyczny, stan emocjonalny, aktualne predyspozycje 
społeczne, dotychczasowe zainteresowania pacjenta, formy spędzania wolnego 
czasu oraz gotowość podejmowania działań i angażowania się w nowe sytuacje. 

W okresie objętym kontrolą w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodził 
Dyrektor Centrum oraz pracownicy świadczący usługi: psycholog, przełożona 
opiekunek (wymiennie z opiekunkami), instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, 
technik fizjoterapii, pracownik socjalny, pokojowa i instruktor ds. kulturalno- 
oświatowych. Spotkania zespołu odbywały się raz w tygodniu, chyba, że zachodziła 
potrzeba zwołania zespołu ze względu na jakieś nieoczekiwane zdarzenie. 
Spotkania były dokumentowane i podpisywane przez uczestników.  

(dowód: akta kontroli str. 60-67, 189-197) 

Na podstawie badań dokumentacji 20 pensjonariuszy12 stwierdzono, że: 

- dokumentacja indywidualna pensjonariusza zawierała wszystkie wywiady i testy 
przeprowadzone podczas kwalifikacji, decyzje administracyjne wydane przez 
właściwy ośrodek pomocy społecznej dot. przyznania usług w DDP oraz odpłatności 
za posiłki, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pobytu w DDP, podpisane 
przez podopiecznego oraz jego opiekuna, ewentualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności i zgoda rodziny na samodzielny powrót do domu;  

- wszyscy pensjonariusze posiadali indywidualną dokumentację związaną 
z uczestnictwem w zajęciach z logopedą oraz z psychologiem; 

- każdy pensjonariusz DDP został ujęty w dokumentacji zbiorczej obejmującej m.in.: 
informacje o przydziale do grupy terapeutycznej (zielonej, żółtej lub czerwonej), 
dzienniki zajęć dla każdej grupy z informacją o uczestnictwie w zajęciach i terapiach, 
listy obecności na każdy dzień tygodnia z planowaną (i faktyczną) godziną przyjścia 
i wyjścia z ośrodka wraz z podpisami pensjonariuszy i opiekunów oraz liczbą 
spożytych posiłków, listy miesięczne pensjonariuszy zawierające aktualne imię 
i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu, informacją o OPS właściwym dla 
miejsca zamieszkania, zaktualizowaną informację na temat zrealizowanych usług 

                                                      
11 Określonymi uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XXXVII/843/2004 z dnia 16 września 2004 r. oraz zasad zwrotu wydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy, zm. uchwałą Rady 
m. st. Warszawy Nr XLVII/1198/2005 z dnia 16 kwietnia 2005 r. 
12 Po 10 osób przebywających w DDP w 2014 r. i 2015 r. 
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(opiekuńczych lub specjalistyczno-opiekuńczych) w przeliczeniu na godziny, a także 
informacje dotyczące liczby spożytych posiłków, wykazy odpłatności; 

(dowód: akta kontroli str. 73-168, 169-188) 

- z usług opiekuńczych (obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem) skorzystało 6 pensjonariuszy, z usług 
specjalistyczno-opiekuńczych (różne rodzaje terapii zajęciowej i treningów, m.in. 
trening umiejętności poznawczych, terapia reminiscencyjna, terapia ruchem 
i tańcem, terapia poprzez sztukę, walidacja gerontologiczna, poradnictwo 
psychologiczne, zajęcia logopedyczne, rehabilitacja, ćwiczenia poprawiające 
koordynację ruchową, gimnastyka ogólnorozwojowa) skorzystało 14 pensjonariuszy. 
Zajęcia były prowadzone wg tygodniowego planu pracy zespołu terapeutycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 62, 63, 73-74) 

Podopiecznym umożliwiono spożywanie posiłków, w tym jednego ciepłego dziennie, 
który był przygotowywany przez kuchnię prowadzoną w Centrum Alzheimera, 
a menu było konsultowane z dietetykiem. 

(dowód: akta kontroli str. 63) 
Na koniec 2014 r. oraz 2015 r. kadra DDP składała się z 13 osób w tym 
3 instruktorów terapii zajęciowej, technika fizjoterapii, 2 psychologów, terapeuty oraz 
terapeuty zajęciowego, 3 opiekunek, instruktora ds. kulturalno-oświatowych 
i pokojowej. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnieni byli: logopeda oraz lekarz 
psychiatra.  

(dowód: akta kontroli str. 50-51) 

1.4. Badanie satysfakcji podopiecznych i ich rodzin 

W kontrolowanym okresie DDP nie przeprowadzał badań satysfakcji podopiecznych 
i ich rodzin.  

Wg wyjaśnień Dyrektora Centrum Alzheimera, ze względu na specyfikę choroby 
Alzheimera, chorzy mają trudności w obrębie funkcjonowania pamięci krótkotrwałej, 
np. często twierdzą po wyjściu ze stołówki, że nic nie jedli lub mają problemy 
z przypomnieniem sobie wydarzeń bieżącego dnia. W 2012 r. podjęto próbę 
badania poziomu satysfakcji pensjonariuszy, jednak pensjonariusze mieli problemy 
z udzieleniem odpowiedzi na pytania. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy jest 
w stałym kontakcie z rodzinami i stara się na bieżąco reagować na wszystkie 
pojawiające się uwagi dotyczące problemów dnia codziennego, udzielając wsparcia 
zarówno podopiecznym, jak i rodzinom oraz dostosowując rodzaj świadczonych 
usług do indywidualnych potrzeb pensjonariuszy i ich bliskich. 

(dowód: akta kontroli str. 64) 

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

DDP od 2012 r. stale współpracuje z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
w zakresie prowadzenia kwalifikacji do placówki przez lekarza psychiatrę. Ponadto 
ten sam lekarz współprowadził grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych 
oraz prowadził konsultacje w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym, 
działającym od 2014 r. na terenie Centrum. W 2014 r. w Punkcie przeprowadzono 
łącznie 178 konsultacji, w tym 80 konsultacji psychologicznych, 61 porad prawnych 
i 33 konsultacje psychiatryczne, ukierunkowane na udzielanie wsparcia i pomocy 
osobom z chorobą Alzheimera oraz ich rodzinom i opiekunom. W 2015 r. 
przeprowadzono 152 konsultacje. Ponadto osoby zainteresowane skorzystały 
z konsultacji telefonicznych oraz drogą mailową. 
Placówka nie współpracowała z konsulatem wojewódzkim w zakresie geriatrii lub 
neurologii.  
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(dowód: akta kontroli str. 64-66, 241-246, 251, 254-255) 
Dodatkowo DDP współpracował lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej 
i lekarzami specjalistami. Współpraca ta polegała na towarzyszeniu osobom 
samotnym i bezradnym podczas wizyt u lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów 
w celu rozpoczęcia lub kontynuacji leczenia. Pracownicy DDP pomagali 
w skompletowaniu dokumentów niezbędnych przy wnioskach do Miejskiego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na prośbę rodziny pacjenta, uczestniczyli 
w komisjach ds. orzekania o niepełnosprawności, a także współpracowali z NFZ 
w sprawie refundacji środków pomocniczych oraz zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne pensjonariuszy DDP.  

Dyrektor Centrum wyjaśnił: „Współpraca Dziennego Domu Pomocy w ww. zakresie 

z podmiotami systemu opieki zdrowotnej jest istotnym elementem wsparcia chorych 

i ich rodzin, mającym na celu ułatwienie w uzyskaniu dostępu do pomocy lekarskiej, 

gdyż osoby starsze często czują się zagubione, bezradne i lekceważone”. 

(dowód: akta kontroli str. 65-66, 273-274, 278-279) 

DDP współpracował m.in. z Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi dla miejsca 

zamieszkania pensjonariusza w zakresie prowadzonej przez OPS procedury 

mającej na celu wydanie decyzji o przyznanie świadczeń w postaci usług w DDP. 

Ponadto współpraca z pracownikami socjalnymi z OPS miała na celu stałe 

monitorowanie sytuacji pensjonariusza oraz jego rodziny, np.: pomoc rodzinie 

w uzyskaniu zasiłku celowego na zakup leków lub asystenta osoby 

niepełnosprawnej. Dodatkowo wspólnie organizowano konferencje i warsztaty dla 

placówek pomocy społecznej, mających na celu popularyzację wiedzy na temat 

przebiegu choroby Alzheimera oraz instytucjonalnych form wsparcia chorego i jego 

opiekunów. DDP współpracował z domami pomocy społecznej w zakresie 

kulturalno-oświatowym tj. wspólne organizowanie warsztatów plastycznych w DDP, 

lub  koncertów muzyki rozrywkowej, klasycznej, patriotycznej, dziecięcej, spotkań 

z ciekawymi ludźmi, zabaw tanecznych (organizowane w sali widowiskowej Centrum 

Alzheimera).  

(dowód: akta kontroli str. 66-67, 144-156, 247-253, 273-274, 278-279) 

DDP na stałe współpracował z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, teatrami 

i muzeami. Jak wyjaśnił Dyrektor Centrum, DDP stara się spełniać oczekiwania 

chorych i być placówką otwartą. Jest to ważne, gdyż specyficzny przebieg choroby 

wymaga stosowania podwyższonych procedur bezpieczeństwa, chorzy muszą 

jednak czuć, że są częścią społeczeństwa. Stąd ogromny nacisk położony jest na 

umożliwienie im wychodzenia poza placówkę, np.: zwiedzania wystaw tematycznych 

w muzeach, zabytków polskiej historii, miejsc kultu religijnego, wyjść do kina, teatru, 

spacerów w miejscach o szczególnie pięknym krajobrazie (Łazienki, Wilanów, 

Ogród Botaniczny). Poza wrażeniami estetycznymi, na co zwracają niejednokrotnie 

uwagę chorzy, ważne jest spotkanie z drugim człowiekiem, osobą, która poświęca 

im swoją uwagę, czas i traktuje z szacunkiem. W większości instytucji, z którymi 

współpracuje DDP pracują edukatorzy, którzy są przygotowani do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. W 2014 r. DDP zorganizował specjalne szkolenie dla 

pracowników działu edukacji Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego dot. 

praktycznych aspektów komunikacji z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera. 

Podobne szkolenie odbyło się dla wolontariuszy i pracowników Fundacji „Dr Clown” 

oraz Stowarzyszenia Ptaki Polskie. 

(dowód: akta kontroli str. 67, 247-253, 257-271, 281-293) 
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W okresie objętym kontrolą w DDP w każdy czwartek pierwszego miesiąca 
odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na 
Alzheimera. Spotkania były bezpłatne i miały charakter otwarty. Grupa działała na 
zasadach grupy samopomocowej, tzn. były jedynie moderowane przez psychologa 
i lekarza psychiatrę. 

(dowód: akta kontroli str. 255) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje uwag i 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. 

 

Warszawa, dnia            lipca 2016 r. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Elżbieta Grzędzińska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

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

 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


