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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/086 - „Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w województwie 
warmińsko-mazurskim”. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie. 

Kontroler Cezary Gogolewski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli Nr LOL/17/2017 
z dnia 20 stycznia 2017 roku. 

Jednostka 
kontrolowana 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 
7/9, 10-575 Olsztyn (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski (od 8 grudnia 2015 r.). 

(Dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Wojewoda w okresie objętym kontrolą2 nie posiadał wystarczającego rozeznania 
w zakresie potrzeb dotyczących utworzenia na terenie województwa sieci ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz potrzeb jednostek samorządu 
terytorialnego („jst”) w tym zakresie.  

W poszczególnych latach badanego okresu, wojewoda corocznie dokonywał analizy 
potrzeb zgłaszanych przez jst na środki finansowe na realizację tego zadania. 
Decyzje o dofinansowaniu trzech wniosków jst (na 30 badanych), podjęte zostały 
bez przeprowadzenia rzetelnej analizy w zakresie istnienia potrzeb lokalnej 
społeczności na nowe miejsca w śds i nie znajdowały uzasadnienia w danych 
wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Nie były 
też poparte żadnymi wiarygodnymi analizami, określającymi potrzeby jst w zakresie 
świadczenia wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. Rzetelnie natomiast 
przeprowadzana była w ww. latach cykliczna analiza wykorzystywania miejsc przez 
poszczególne śds, co pozwalało na bieżące korygowanie liczby dofinansowanych 
miejsc w ośrodkach i uzyskiwanie z tego tytułu oszczędności w budżecie państwa 
w cz. 85/28 - województwo warmińsko-mazurskie (dalej: „budżet cz. 85/28”). 

Urząd był wystarczająco, pod względem organizacyjnym, przygotowany do realizacji 
zadania rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działalność 
bieżącą oraz rozwój infrastruktury śds, a także do sprawowania nad nimi nadzoru 
i kontroli. Zadania z tego zakresu przydzielono do realizacji Wydziałowi Polityki 
Społecznej (dalej: „WPS” lub „Wydział”) i zapisano w jego regulaminie 
organizacyjnym, a także w zakresach obowiązków wyznaczonych pracowników. 
W ocenie NIK brak kontroli obejmujących zagadnienie wykorzystania dotacji 
celowych udzielonych na rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w jst, a także do 2016 r. pisemnych procedur 
dotyczących rozdysponowania dotacji na działalność bieżącą śds oraz na rozwój 
i funkcjonowanie ich infrastruktury, mógł przyczynić się do powstania 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Okres objęty kontrolą stanowią lata 2014-2016, ale dla celów statystyczno-porównawczych uwzględnia się również dane 
z 2013 roku. 
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nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na prowadzenie śds przez niektóre 
podmioty spoza sektora finansów publicznych.  

Rozdysponowanie dotacji na prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w ocenie NIK, w latach 2014 i 2015 nie było 
prawidłowe. Przy podziale środków kierowano się głównymi priorytetami, 
określonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej („MPiPS”), tj. m.in. tym, iż 
pierwszeństwo w dofinansowaniu mają wnioski związane z wydatkami na 
standaryzację placówek3 oraz dokończeniem zadań rozpoczętych w latach 
ubiegłych. Natomiast przy podziale środków na tworzenie nowych śds nie 
przestrzegano zasady załączania do wniosku analizy potwierdzającej konieczność 
utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub 
niedostatecznie weryfikowano przedłożoną analizę. 

Podkreślenia wymaga jednak, iż wprowadzone przez wojewodę w 2016 r. ww. 
pisemne procedury w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji znacząco 
usprawniły rozdysponowanie środków na rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez co, w ocenie NIK, stało się ono 
bardziej transparentne. Na pozytywną ocenę zasługuje również fakt, iż dzięki 
wydatkowaniu znacznych kwot na standaryzację wszystkie ośrodki z terenu 
województwa osiągnęły, wymagany przez § 18 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 
grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 
(dalej: „rozporządzenie w sprawie śds”)4, standard usług bytowych. 

Nadzór nad funkcjonowaniem śds-ów nie we wszystkich aspektach sprawowany był 
prawidłowo. W badanym okresie pracownicy Urzędu nie przeprowadzali kontroli 
kompleksowych nadzorowanych śds, a jedynie kontrole problemowe, które odnosiły 
się tylko do wybranych, merytorycznych zagadnień funkcjonowania ośrodków. 
Kontrole kompleksowe, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawowania nadzoru i kontroli 
w pomocy społecznej5, powinny odnosić się do wszystkich sfer organizacji 
i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, w tym do prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu, a takie kontrole nie były 
przeprowadzane. Stwierdzono również znaczne opóźnienia w przekazywaniu 
protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz 
przypadki nieprzestrzegania § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie nadzoru 
i kontroli, poprzez niezawieranie w wystąpieniach oceny kontrolowanej działalności. 
Wojewoda, natomiast, stosownie do wymogu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
śds, niezwłocznie uzgadniał przedkładane przez kierowników domów regulaminy 
organizacyjne, programy działalności i roczne plany pracy. Dokonywał też rzetelnej 
analizy przedkładanych przez ośrodki rocznych sprawozdań z działalności. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przeprowadzenie analizy potrzeb dotyczącej świadczenia usług 
opiekuńczych w ramach ŚDS. 

1. W badanym okresie, jak również w latach wcześniejszych, Wojewoda dokonywał 
okresowej analizy potrzeb w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w województwie warmińsko-mazurskim. Analiza ta 
przeprowadzana była w celu podziału pomiędzy jst dotacji celowych z budżetu 

                                                      
3 Wydatki związane z osiągnięciem tzw. „standardu usług bytowych”, określonego w § 18 rozporządzenia w sprawie śds, 
mające na celu doprowadzenie do spełnienia wymogów w zakresie pomieszczeń ośrodka oraz ich wyposażenia. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, ze zm. 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543, ze zm. 
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państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów 
samopomocy i wynikała z następujących danych i dokumentów: 

• W lipcu 2011 r. Urząd skierował do MPiPS pismo, w którym przedstawił 
informację nt. docelowej sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w województwie do 31 grudnia 2025 roku. Z pisma tego wynikało 
m.in., że: 

− ustalona na koniec grudnia 2010 r. liczba osób z zaburzeniami psychicznymi na 
terenie województwa wynosiła 15.793 osoby (szacowano, że na koniec grudnia 
2015 r. wyniesie ona 18.736). Przewidywano, że liczba ta w następnych latach 
będzie systematycznie rosła do poziomu 22.667 osób w 2025 r. (wzrost o 44%), 

− liczba osób z zaburzeniami psychicznymi kwalifikujących się do umieszczenia 
w śds wynosiła na koniec 2010 r. 3.034 i oszacowano, że wyniesie ona 4.707 
osób na koniec 2015 r. i 5.563 osób na koniec 2025 roku, 

− dane do ustalenia ww. wielkości pochodziły z ośrodków pomocy społecznej 
oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie i ustalone zostały na podstawie 
wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych, 
a także w oparciu o informacje z lokalnych przychodni zdrowia oraz poradni 
zdrowia psychicznego, powiatowych zespołów ds. orzekania 
o niepełnosprawności oraz od organizacji pozarządowych działających w sferze 
pomocy społecznej, 

− na dzień 28 lipca 2011 r. na terenie województwa działały 52 śds, dysponujące 
łącznie 2.162 miejscami dziennymi i 30 miejscami całodobowymi, 

− uwzględniając liczbę osób, które na 31 grudnia 2010 r. kwalifikowały się do 
uczestnictwa w zajęciach śds, tj. 3.034 osoby - oszacowano, że na terenie 
województwa brakują w śds 872 miejsca, 

− założono, iż w 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa uruchomionych 
zostanie 155 nowych miejsc w śds, z tego 105 w czterech nowych placówkach 
oraz 50 dodatkowych miejsc w placówkach już istniejących. Oznaczało to, że 
z końcem 2011 r. funkcjonować będzie 2.317 miejsc, co w dalszym ciągu nie 
zapewni możliwości korzystania z ośrodków wszystkim potrzebującym, 

− z uwagi na to, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi kwalifikujących się do 
objęcia opieką w śds będzie w kolejnych latach rosnąć do poziomu 5.563 osób, 
aby zapewnić wszystkim potrzebującym możliwość korzystania z tych ośrodków, 
należałoby w latach 2012-2025 na terenie województwa uruchomić 3.246 
nowych miejsc, co dawało prawie 232 uruchamianych miejsc rocznie, 

− 13 gmin i powiatów deklarowało chęć utworzenia nowych śds i w placówkach 
tych powstałoby 460 nowych miejsc (130 w powiatach i 330 w gminach). 
Niezbędne środki wskazane przez jst na uruchomienie tych ośrodków wyniosły 
22 mln zł. W ramach tej kwoty 10 jst planowało wyremontować posiadane 
budynki i zaadaptować je na potrzeby śds (6 mln zł), a 3 wskazały na potrzebę 
utworzenia na swoim terenie śds, jednak ze względu na brak odpowiedniego, 
wolnego budynku, który mógłby zostać przeznaczony na działalność ośrodka, 
zakładały, że konieczne jest wybudowanie nowych obiektów (kwota 16 mln zł), 

− funkcjonujące na terenie województwa śds deklarowały chęć uruchomienia 150 
dodatkowych miejsc w ramach posiadanych możliwości lokalowych, 

− przeprowadzono również weryfikację potrzeb w zakresie realizacji programów  
naprawczych, z której wynikało, że spośród 52 śds funkcjonujących na terenie 
województwa, 21 jest w pełni wystandaryzowanych, pozostałe zaś wymagają 
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dodatkowych nakładów finansowych na realizację programu naprawczego. 
Główne potrzeby dotyczyły: likwidacji barier architektonicznych (m.in. brak wind), 
powstania wystarczającej liczby toalet dla uczestników oraz zwiększenia 
powierzchni budynków w celu zapewnienia min. 8 m2 powierzchni na jednego 
uczestnika. Oszacowano, że na pełne wystandaryzowanie funkcjonujących śds 
zgłoszone zostały potrzeby w wysokości ok. 10 mln zł. 

• Wojewoda, stosownie do wymogu art. 22 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej6, sporządzał analizy stanu i skuteczności pomocy 
społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za dany rok. Analizy te 
wykonywane były na podstawie przekazywanego mu dokumentu „Ocena 
zasobów pomocy społecznej na dany rok województwa warmińsko-
mazurskiego”, który przygotowywał Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, a przyjmował Sejmik Województwa. Były to: 

− Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa warmińsko-
mazurskiego za 2014 r. - wynikało z niej, iż na 31 grudnia 2014 r., 
w województwie funkcjonowało 66 śds; nastąpił wzrost wydatków na 
prowadzenie i rozwój śds dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 18,9% 
w stosunku do 2013 r. i 28,7% w stosunku do 2012 r.; z analizy odnośnie 
funkcjonowania śds wynikało, iż dysponowały one 2.991 miejscami dziennego 
pobytu i 58 miejscami całodobowymi (łącznie 3.049 miejsc). W 2014 r. 
utworzono jeden śds na 40 miejsc oraz zwiększono o 166 liczbę miejsc w już 
funkcjonujących jednostkach. Na przestrzeni 3 lat uruchomiono 11 śds 
o łącznej liczbie 379 miejsc oraz zwiększono liczbę miejsc w istniejących już 
ośrodkach o 326, zatem w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. nastąpił 18% 
wzrost liczby śds oraz o 31% wzrost liczby miejsc w tych placówkach. 
W analizie wskazano, iż pomimo dynamicznie rozwijającej się bazy śds, 
potrzeby w tym zakresie nie są jeszcze w pełni zaspokojone, o czym świadczy 
ubieganie się samorządów o tworzenie nowych jednostek, bądź zwiększenie 
miejsc w już istniejących. Na umieszczenie w placówkach - wg stanu na 
31.12.2014 r. - oczekiwało 86 osób. Jako wniosek w zakresie podjęcia 
niezbędnych działań podano: „dalszy rozwój oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania poprzez rozwój 
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zwiększania bazy śds (…)”. 

− Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa warmińsko-
mazurskiego za 2015 r. - wynikało z niej, iż na dzień 31.12.2015 r. na terenie 
województwa funkcjonowało 65 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi na ogólną liczbę 3.348 miejsc. Z liczby tej 40 ośrodków było 
gminnych (z 1.919 miejscami dziennymi i 33 miejscami całodobowymi), a 25 
powiatowych (z 1.367 miejscami dziennymi i 29 całodobowymi). W 2015 r. 
powstały 3 nowe śds, a w 20 funkcjonujących ośrodkach liczba miejsc została 
zwiększona o 214. Z analizy wynikało, iż potrzeby oszacowane w 2011 r. nie 
zostały jeszcze w pełni zaspokojone, co potwierdzają wnioski jst ubiegających 
się o tworzenie nowych lub zwiększenie miejsc w istniejących placówkach, 
a także informacje z śds o liczbie osób oczekujących na przyjęcie do ośrodków 
(było ich 104). Na koniec 2015 r. z ośrodków wsparcia korzystało 3.249 
uczestników, zaś stopień zaspokojenia potrzeb wyniósł 89,5%, a stopień 
wykorzystania miejsc w ośrodkach - 97,1%. Podano, iż na koniec 2015 r. na 
terenie każdego powiatu funkcjonował przynajmniej jeden śds. We wnioskach 
z analizy wskazano, iż niezbędne będą dalsze działania zmierzające do 
rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

                                                      
6 t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.  
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(Dowód: akta kontroli str. 2-39) 

• Na początku każdego roku budżetowego wojewoda sporządzał zbiorczą analizę 
potrzeb w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Analiza ta wykonywana była w celu przedłożenia MPiPS informacji 
o tych potrzebach, w związku z przygotowywanym podziałem środków w ramach 
rezerwy celowej budżetu państwa. Przedmiotowa analiza sporządzana była 
w oparciu o uzyskane z jst dane o potrzebach oraz planowanych wydatkach oraz 
na podstawie przedkładanych przez śds tzw. „Informacji o funkcjonowaniu 
środowiskowego domu samopomocy”. Aplikowanie o środki z rezerwy celowej 
budżetu państwa na funkcjonowanie i rozwój śds przedstawiało się następująco: 

− w związku z prośbą MPiPS o przekazanie informacji o potrzebach jst na 
prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu 
podziału środków w rezerw celowych budżetu państwa na to zadanie, wojewoda 
przesyłał do wszystkich jst z terenu województwa pismo informujące 
o możliwości składania przez nie wniosków o te środki, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb na dokończenie zadań rozpoczętych w roku ubiegłym 
oraz zadań związanych ze standaryzacją śds, 

− w pismach tych wojewoda zwracał uwagę jakie są wytyczne ministerstwa 
w zakresie dofinansowania ww. zadania w danym roku oraz prosił o dokonanie 
rozeznania potrzeb w zakresie jego realizacji i przekazanie do Urzędu danych 
w tym zakresie na dołączonym do pisma formularzu, 

− po zebraniu informacji od jst o potrzebach w zakresie rozwoju infrastruktury ww. 
ośrodków oraz ich przeanalizowaniu co roku wojewoda przedkładał MPiPS 
zbiorczą informację o potrzebach województwa w zakresie dotacji na zadania 
związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych ze 
standaryzacją śds oraz potrzeb na dokończenie zadań wcześniej rozpoczętych, 

− na podstawie zgłoszonych potrzeb MPiPS informował wojewodę o podziale 
dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ww. zadań. 

• Każdego roku wojewoda dokonywał analizy wykorzystania miejsc w śds na 
terenie województwa i na tej podstawie ustalał wysokość dotacji celowej na jedno 
miejsce w gminnych i powiatowych ośrodkach wsparcia. Informował wówczas 
poszczególne jst o kwotach zaplanowanych dla nich dotacji w ramach rozdz. 
85203 „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na działalność bieżącą, związaną 
z funkcjonowaniem miejsc w danych śds. W pismach do jst wojewoda informował 
też o przyznanych im i ujętych w planie dotacji dodatkowych środkach z rezerwy 
celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań 
standaryzacyjnych, o zasadach naliczania i rozliczania dotacji na bieżące 
utrzymanie śds oraz składania miesięcznych meldunków o ilości uczestników. 

Według ww. pism ustalona kwota dotacji w 2014 r. i 2015 r. na jedno miejsce 
dzienne i całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi wynosiła 1 tys. zł oraz 1,2 tys. zł za utrzymanie tych miejsc w śds 
dla osób z chorobą Alzheimera. W 2016 r. kwota dotacji przyznanej na jedno 
miejsce wynosiła 1.268 zł. W 2014 i 2015 r., zgodnie z zasadami finansowania 
śds, należna dotacja naliczana była maksymalnie do statutowej liczby miejsc. 
Miesięczna transza środków obliczana była na podstawie liczby uczestników 
korzystających z usług śds i podlegała zmniejszeniu o 50% w przypadku osób, 
które uczestniczyły w zajęciach od 1 do 10 dni w miesiącu. Nieobecność 
uczestnika z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym, nie powodowała zmniejszenia dotacji. Wskazywano, że 
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w przypadku, gdy statutowa liczba miejsc nie będzie w pełni wykorzystywana, 
dotacja ulega zmniejszeniu. 

W 2016 r. w związku z wprowadzeniem zasad finansowania działalności bieżącej 
śds, wprowadzono regułę, iż w przypadku uczestników korzystających w danym 
miesiącu z usług śds w wymiarze od 1 do 10 dni należna dotacja nie będzie 
pomniejszana o 50%. 

(Dowód: akta kontroli str. 40-76) 

W badanym okresie liczba miejsc w śds, dla których jst z terenu województwa były 
organem prowadzącym lub zlecającym, wzrastała i wynosiła odpowiednio: 

− 2013 r. - 2.785 miejsc, z tego 1.595 w śds gminnych i 1.190 w powiatowych, 

− 2014 r. - 3.049 miejsc, z tego 1.797 w śds gminnych i 1.252 w powiatowych, 

− 2015 r. - 3.348 miejsc, z tego 1.952 w śds gminnych i 1.396 w powiatowych, 

− 2016 r. - 3.561 miejsc, z tego 2.125 w śds gminnych i 1.436 w powiatowych7. 

Wzrastała również liczba osób przebywających w śds na podstawie wydanych 
decyzji o skierowaniu do ośrodka i wynosiła ona odpowiednio: 2013 r. - 2.812 osób, 
2014 r. - 2.943 osoby, 2015 r. - 3.328 osób i 2016 r. - 3.631 osób. Liczba osób 
faktycznie korzystających z usług ośrodków wsparcia w ww. latach wynosiła 
odpowiednio: 2.734 osoby w 2013 r., 2.914 osób w 2014 r., 3.226 osób w 2015 r. 
i 3.530 osób w 2016 roku. 

W wyjaśnieniach z 20 marca 2017 r. na pytanie jakie są obecnie założenia 
dotyczące dalszego rozwoju w województwie sieci ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi Dyrektor WPS podał, że finansowany w latach 
ubiegłych rozwój infrastruktury śds pozwolił na wyeliminowanie z obszaru 
województwa tzw. „białych plam”, gdyż na terenie każdego z powiatów funkcjonuje 
obecnie co najmniej jeden ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wskazał także, że z uwagi na szeroko rozwiniętą sieć tych ośrodków zakłada się 
obecnie, iż ewentualne decyzje o utworzeniu nowych placówek będą podejmowane 
w oparciu o zakładaną przez jst specyfikę tworzonego śds. Oznacza to, że 
priorytetowo traktowane będą potrzeby związane z tworzeniem placówek 
wyspecjalizowanych, tzn. świadczących usługi dla osób z chorobą Alzheimera bądź 
chorych na autyzm. Analizując potrzeby zgłaszane przez jst pod uwagę brany 
będzie również aspekt związany z ilością śds funkcjonujących na terenie danej jst 
oraz liczbą miejsc w tych placówkach w stosunku do liczby osób z terenu danej jst 
oczekujących na przyjęcie do śds. 

(Dowód: akta kontroli str. 77-81) 

2. Zadania dotyczące finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz sprawowania nad nimi nadzoru i kontroli realizował w Urzędzie 
WPS, w ramach którego funkcjonował m.in. Oddział Budżetu, Planowania i Analiz 
(dalej: „Oddział Budżetu”) oraz Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej 
(dalej: „Oddział Nadzoru”). Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Wydziału do 
zadań Oddziału Budżetu należało m.in.: 

− ustalenie, w ramach wskaźników wynikających z ustawy budżetowej, podziału 
środków wg wymaganej szczegółowości na zadania z zakresu m.in. pomocy 
społecznej, 

                                                      
7 W analizie z lipca 2011 r. brak miejsc w ośrodkach szacowano na 717. Tymczasem w latach 2012-2016, w wyniku działań 
związanych z uruchomieniem nowych śds lub powstaniem nowych miejsc w ośrodkach już istniejących, powstały łącznie 1.244 
miejsca. 
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− opracowanie harmonogramu realizacji dotacji w oparciu o plan wydatków oraz 
ustawę budżetową z przeznaczeniem na zadania z zakresu m.in. pomocy 
społecznej oraz aktualizowanie tego harmonogramu, a także sporządzanie 
comiesięcznej lokalizacji dotacji na zadania obejmujące zakres działania 
Wydziału, według wymaganej szczegółowości,  

− szczegółowe naliczanie i rozliczanie dotacji dla jst w oparciu o wypracowane 
kryteria i obowiązujące w tym zakresie przepisy; sporządzanie i analiza 
sprawozdawczości z wykonania dotacji z przeznaczeniem na zadania z zakresu 
m.in. pomocy społecznej oraz podział, na podstawie przeprowadzonej analizy 
potrzeb, dodatkowych środków przyznanych decyzjami ministra właściwego ds. 
finansów na zadania z ww. zakresu. 

Według regulaminu organizacyjnego WPS, do zadań Oddziału Nadzoru, należało 
m.in.: 

− nadzór nad realizacją przez jst zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym nad 
jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad 
jakością usług, dla których minister do spraw zabezpieczenia społecznego 
określił standardy, a także nad zgodnością zatrudniania pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, 

− kontrola jakości usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego określił standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na 
podstawie umowy z organami administracji rządowej lub samorządowej, 

− wydawanie i egzekucja zaleceń pokontrolnych jednostkom organizacyjnym 
pomocy społecznej. 

Sprawami dotyczącymi finasowania śds w Oddziale Budżetu zajmowało się dwóch 
pracowników (kierownik oddziału oraz jeden pracownik merytoryczny), natomiast 
zadanie dotyczące sprawowania nadzoru i kontroli nad ośrodkami wsparcia 
w Oddziale Nadzoru realizowało czternastu pracowników (kierownik oddziału oraz 
13 pracowników merytorycznych, zatrudnionych w siedzibie Urzędu oraz jego 
Delegaturach w Elblągu i Ełku). 

W zakresach obowiązków pracowników ww. oddziałów określono wszystkie zadania 
przewidziane dla Wydziału w odniesieniu do przyznawania i rozliczania dotacji na 
prowadzenie i rozwój infrastruktury śds oraz sprawowania nad nimi nadzoru 
i kontroli. Do zadań tych należała m.in. kontrola podmiotów niepublicznych oraz jst 
w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej z budżetu państwa. 

  (Dowód: akta kontroli str. 82-113) 

W okresie 2013-2016 liczba zatrudnionych i wykonujących czynności kontrolne 
pracowników Oddziału Nadzoru w stosunku do liczby nadzorowanych podmiotów 
wynosiła: 11 pracowników w 2013 r. (nadzorowano 290 jednostek), 12 w 2014 r. 
(nadzorowano 301 jednostek), 12 w 2015 r. (nadzorowano 321 jednostek) oraz 13 
w 2016 r. (nadzorem objęto 327 jednostek). 

Izba zwraca uwagę, że na 15.02.2017 r. 13 pracowników Oddziału Nadzoru, którym 
przypisano zadania z zakresu nadzoru i kontroli, nadzorowało 327 jednostek, a tym 
samym, określony w art. 127b ustawy o pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia 
(1 inspektor ds. nadzoru i kontroli na 25 jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej), był zachowany. Odnotowania przy tym wymaga fakt, że od 
28.04.2016 r. jeden z ww. pracowników przebywał w sposób ciągły na zwolnieniu 
lekarskim i czynności nadzoru sprawowało faktycznie 12 pracowników. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W wyjaśnieniach z dnia 20.03.2017 r. Dyrektor Wydziału podał, iż mając na 
względzie trudną sytuację kadrową w Oddziale Nadzoru spowodowaną m.in. 
długotrwałą nieobecnością jednego z pracowników podejmował działania dotyczące 
poprawy sytuacji. W tym celu m.in. w dniu 22 grudnia 2016 r. wystąpił do Dyrektora 
Generalnego Urzędu z pismem wskazując, iż długotrwała nieobecność pracownika, 
a także vacat głównego specjalisty w Delegaturze w Elblągu, powodują utrudnienia 
w realizacji zadań nadzoru i kontroli przez ww. oddział. 

Według NIK, Urząd powinien podjąć działania organizacyjne w celu zapewnienia 
obsady pracowników wykonujących czynności nadzoru i kontroli w jednostkach 
pomocy społecznej gwarantujące należytą realizację zadań WPS. 

(Dowód: akta kontroli str. 78-81, 468-472) 

Zadania dotyczące podziału, przekazywania oraz rozliczania kwot dotacji, 
przekazanych jst na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a także 
sprawowania w tym zakresie kontroli finansowej, realizował w Urzędzie Wydział 
Finansów i Kontroli („WFiK”). Do zadań tych należało m.in.: 

− przekazywanie dotacji celowych jst i jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych, w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań oraz 
prowadzenie kontroli finansowej w jst w zakresie wykorzystania dotacji 
przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym zleconych, 

− prowadzenie kontroli finansowej w innych podmiotach w zakresie wykorzystania 
dotacji przyznanych z budżetu państwa, opracowywanie wniosków i zaleceń 
pokontrolnych w wystąpieniu pokontrolnym oraz podejmowanie działań w celu 
zapewnienia ich realizacji, a także przeprowadzanie czynności sprawdzających 
wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

− koordynacja oraz uczestniczenie w kontrolach koordynowanych, wspólnie 
z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek 
podległych wojewodzie, w zakresie badania gospodarki finansowej 
kontrolowanego podmiotu. 

Zadania dotyczące kontroli finansowej w WFiK realizował Oddział Kontroli 
Finansowej, w którym zatrudnionych było 7 pracowników (kierownik oraz 6 
pracowników merytorycznych). W zakresach obowiązków tych pracowników 
określono wszystkie zadania odnośnie sprawowania kontroli finansowej, w tym 
dotyczące przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej zleconych jst oraz innym podmiotom.   

(Dowód: akta kontroli str. 114-171) 

W okresie 2013-2015 w Urzędzie nie funkcjonowały pisemne procedury (zasady) 
dotyczące finansowania z dotacji celowych działalności bieżącej śds oraz w zakresie 
udzielania i rozliczania ww. dotacji na realizację zadań związanych z rozwojem 
infrastruktury ośrodków. Procedury oraz zasady w powyższym zakresie 
wprowadzono w Urzędzie w 2016 r., na podstawie dwóch zarządzeń wojewody, tj.: 

− Zarządzenia Nr 197 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie ustalenia procedur finansowania i rozliczania zadań 
związanych z funkcjonowaniem i rozwojem na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
(zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania). 

− Zarządzenia Nr 235 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2016 r. 
w sprawie ustalenia zasad finansowania działalności bieżącej środowiskowych 
domów samopomocy funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-

Opis stanu 
faktycznego 
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mazurskiego (zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i miało 
zastosowanie do dotacji naliczanych od 1 stycznia 2016 r.). 

W zasadach finansowania działalności bieżącej w śds ustalono m.in., że: 

− dotacja należna na bieżące funkcjonowanie śds naliczana jest maksymalnie do 
kwoty stanowiącej iloczyn miejsc statutowych i kwoty dotacji przyznanej na jedno 
miejsce, a wysokość miesięcznej transzy dotacji stanowi iloczyn liczby miejsc 
statutowych i kwoty dotacji na jedno miejsce, pomniejszonych o wartość 
nadmiernie pobranej dotacji z tytułu niewykorzystania miejsc w śds w miesiącu 
poprzednim, 

− informacja nt. liczby osób faktycznie uczestniczących w zajęciach śds w danym 
miesiącu przekazywana jest przez jednostki w formie miesięcznego meldunku 
z wykorzystania miejsc, za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej 
(„CAS”), a informacje zawarte w meldunkach podlegają weryfikacji podczas 
kontroli domu, przeprowadzanych przez pracowników WPS, 

− oszczędności generowane z tytułu niewykorzystania miejsc w środowiskowych 
domach samopomocy, wojewoda może przeznaczyć na sfinansowanie potrzeb 
związanych ze standaryzacją i rozwojem infrastruktury śds na podstawie 
pisemnych wniosków jst, zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu 
wojewody Nr 197. 

W procedurach finasowania i rozliczania zadań związanych z funkcjonowaniem 
i rozwojem śds ujęto m.in. następujące zasady: 

− w przypadku ubiegania się przez jst o środki z rezerwy celowej budżetu państwa  
na standaryzację, wniosek powinien zawierać opis braków w standardzie 
wynikających z wytycznych zawartych w rozporządzeniu w sprawie śds; 
w przypadku ubiegania się o środki na realizację planów rozwojowych, gdy 
dotyczą one uruchomienia nowych miejsc w śds wniosek powinien zawierać 
udokumentowaną analizę potrzeb w zakresie konieczności zwiększenia miejsc 
śds, uwzględniającą liczbę osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 
planowaną liczbę nowych miejsc oraz termin ich uruchomienia. Natomiast 
w przypadku ubiegania się o środki na uruchomienie nowych śds - 
udokumentowaną analizę potrzeb w zakresie konieczności świadczenia usług 
w ramach tych ośrodków, uwzględniającą liczbę osób kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, 

− weryfikacja wniosków składanych przez jst na zadania związane ze 
standaryzacją, planami rozwojowymi śds i tworzeniem nowych śds będzie 
przeprowadzana przez czteroosobowy zespół, składający się z pracowników 
WPS, a z posiedzenia Zespołu sporządzany będzie protokół wraz z listą 
rankingową wniosków przyjętych do finansowania, który przedstawia się do 
akceptacji wojewodzie, a po ich akceptacji wojewoda zgłasza do MRPiPS 
zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej budżetu państwa, 

− w oparciu o ww. zapotrzebowanie MRPiPS podejmuje decyzję o przyznaniu 
środków, a po otrzymaniu od ministra właściwego ds. finansów publicznych 
informacji o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa, wojewoda 
dokonuje podziału tych środków na poszczególne jst, zgodnie ze wskazaniem 
MRPiPS, 

− w przypadku śds prowadzonych przez jst, do zamówień na dostawy i usługi, 
opłacane ze środków z dotacji, stosuje się przepisy o zamówieniach publicznych, 
a umowy z jst wojewoda będzie zawierał tylko wówczas, gdy środki na realizację 
zadania przekroczą kwotę 100 tys. zł. 
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 (Dowód: akta kontroli str. 172-181) 

W 2016 r. audytor wewnętrzny Urzędu przeprowadził audyt dotyczący „Zasad 
przyznawania środków finansowych na funkcjonowanie śds”. W wyniku audytu nie 
stwierdzono słabości kontroli zarządczej w obszarze przyznawania dotacji na 
funkcjonowanie śds i nie formułowano zaleceń. Audytor pozytywnie ocenił działania 
polegające na opracowaniu dwóch zarządzeń regulujących procedurę finansowania 
i rozliczania zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem sieci śds oraz 
finansowania ich działalności bieżącej. Wskazano w raporcie z audytu, że 
zarządzenia te w sposób kompleksowy regulują zasady przyznawania środków na 
funkcjonowanie śds. Audytor pozytywnie ocenił także opracowanie aneksu do 
umowy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych 
z rozwojem sieci śds i stwierdził, iż wdrożone w procesie przyznawania środków 
finansowych na funkcjonowanie śds mechanizmy kontrolne oraz procedury 
odpowiadają potrzebom Urzędu oraz wymogom prawa, są adekwatne i skuteczne, 
toteż należy uznać, iż badany obszar funkcjonuje prawidłowo. 

  (Dowód: akta kontroli str. 182-239) 

3. W I kwartale w latach 2014-2016 wojewoda dokonywał analizy wniosków jst 
o przyznanie dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. W trakcie przeprowadzania tej analizy brana była pod 
uwagę kwestia możliwości finansowych realizacji wniosku, natomiast nie 
analizowano wniosków pod kątem ich zgodności z lokalną strategią rozwiazywania 
problemów społecznych, ani nie domagano się od wnioskodawców dostarczenia 
wyliczeń odnośnie liczby osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi 
wsparcia w ramach śds na terenie danej gminy/powiatu. 

Badanie prawidłowości rozpatrywania ww. wniosków, przeprowadzone na próbie 30 
spraw (po 10 z każdego roku objętego kontrolą) wykazało, że: 

− 27 wniosków rozpatrzonych zostało zgodnie z określonymi dla danego roku 
przez MPiPS kryteriami w zakresie priorytetów przyznawania środków, 

− tylko w dokumentacji odnośnie trzech wniosków w uzasadnieniach ubiegania się 
o dofinansowanie znajdowały się odwołania do lokalnych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych (dot. UM Ełk, UG Kozłowo i UG Wielbark), w których 
zaprezentowano potrzeby jst odnośnie wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

− z 30 badanych wniosków 17 dotyczyło m.in. uruchomienia nowych śds lub 
uruchomieniem nowych miejsc w funkcjonującym ośrodku - w każdym przypadku 
takiego wniosku wnioskodawca dokonał z wojewodą uzgodnienia, stosownie do 
wymogu art. 51c ustawy o pomocy społecznej, tj. co do możliwości 
sfinansowania ze środków budżetowych zadania utworzenia śds lub 
uruchomienia w ośrodku nowych miejsc, 

− w każdym przypadku dokonywana była przez Urząd analiza wniosku pod kątem 
możliwości finansowych jego realizacji, co miało swoje odzwierciedlenie 
w decyzjach wojewody o przyznaniu środków dotacji w ramach środków z rezerw 
celowych bądź w ramach budżetu wojewody, 

− wszystkie wnioski złożone zostały na wymaganym przez Urząd formularzu 
i w określonym terminie, 

− w 6 przypadkach wnioski realizowane były na podstawie zatwierdzonych przez 
wojewodę programów inwestycyjnych. Dotyczyło to jst: UG Janowiec Kościelny 
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(śds w Szczepkowie Borowym), UM w Lidzbarku Warmińskim  (śds w Lidzbarku 
ul. Góreckiego 7), SP w Ełku (śds „Tęczowy Dom”), UM w Ełku (śds 
ul. Kościuszki 28b), UM w Mrągowie (śds Mrągowo),UG w Pieckach (śds Piecki), 

− wnioski z 2014 r. dotyczyły: w pięciu przypadkach wydatków na standaryzację 
i dokończenie realizacji zadań rozpoczętych w roku wcześniejszym; w czterech 
przypadkach wydatków na standaryzację placówek; w jednym wydatków na 
standaryzację i realizację planu rozwojowego zadania rozpoczętego w 2013 r. 
(UM Reszel). Wniosek Miasta Olsztyn obejmował także powstanie dwóch 
nowych śds, tj. „Pomost” i „Dar Serca” na łącznie 105 miejsc. Ośrodek „Dar 
Serca” na ul. Jacka Kuronia 16 powstać miał w wyniku przeniesienia 
likwidowanego śds „Leśna Chata”, który nie spełniał wymogów w zakresie 
standardów lokalowych. Likwidacja śds „Leśna Chata” nastąpiła na podstawie 
uchwały Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 października 2014 r., na mocy której 
ośrodek ten został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2014 r. Powodem likwidacji 
było niespełnianie przez placówkę standardów w zakresie warunków lokalowych 
określonych w rozporządzeniu w sprawie śds (w celu ciągłości realizacji zadania 
uczestnikom śds zaproponowano usługi świadczone przez stowarzyszenie 
ECWS „Helper” w Olsztynie, tj. w śds „Dar Serca” na ul. J. Kuronia 16), 

− wnioski z 2015 r. dotyczyły: w pięciu przypadkach wydatków na standaryzację 
oraz uruchomienie nowych miejsc w śds; w trzech przypadkach uruchomienia 
nowego śds (UM Orzysz, UG Kozłowo i UG Wielbark); a w dwóch standaryzacji 
i uruchomienia nowych śds (Miasto Ełk i UG Purda), 

− wnioski z 2016 r. dotyczyły wydatków na standaryzację, realizację planów 
rozwojowych ośrodków lub dokończenie zadań rozpoczętych w latach 
wcześniejszych. 

(Dowód: akta kontroli str. 562-677, 683-692, 1137-1248, 1255-1318) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Rozpatrując w I kw. 2015 r. wniosek UM w Mrągowie z 10.02.2015 r. 
o przyznanie dofinansowania w kwocie 827 tys. zł na standaryzację oraz 
uruchomienie nowych 15 miejsc (wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania 
wynieść miały 696,3 tys. zł) pracownicy WPS nie wyegzekwowali dołączenia 
przez jst do wniosku programu inwestycji, opracowanego na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa8. 
Program ten sporządzony został dopiero 02.12.2015 r. i w miesiącu tym 
dostarczono go do Urzędu (został on zaakceptowany przez wojewodę). 

W wyjaśnieniu z dnia 20.04.2017 r. podano, iż Miasto Mrągowo nie dołączyło do 
wniosku z lutego 2015 r. programu inwestycyjnego na wnioskowane zadanie, 
pomimo, iż w piśmie Urzędu do jst wskazano jakie dokumenty należy dołączyć 
do wniosku. Wyegzekwowanie złożenia ww. programu od gminy nastąpiło 
dopiero w grudniu 2015 r., gdyż formalne przyznanie dotacji nastąpiło na 
podstawie decyzji wojewody z listopada 2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 562-579, 635-638, 1249-1254) 

2. W ramach badanej próby wniosków o dofinansowanie wystąpiło 9 przypadków 
wnioskowania o uruchomienie nowego śds, w których pracownicy Wydziału nie 
wymagali od wnioskodawców dołączenia do dokumentacji programów 

                                                      
8 Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579. 
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inwestycyjnych. Wynikało to z faktu, iż wnioskodawcy klasyfikowali wydatki ujęte 
we wnioskach jako remonty, tj. wydatki bieżące. Z dołączonej do wniosków 
dokumentacji wynika natomiast, iż planowane roboty budowlane nie miały 
charakteru remontu i na ich prowadzenie powinien być sporządzony program 
inwestycyjny, a wydatki traktowane jako inwestycyjne (§ 6 ww. rozp. RM). 

Dotyczyło to wniosków: 

− z 2014 r. - UM Olsztyn na śds „Pomost” na ul. Barcza 12  (kwota 2.461,2 tys. zł - 
przystosowanie na potrzeby śds budynku wymiennikowni), śds „Dar Serca” na ul. 
J. Kuronia 16 (kwota 5.668,0 tys. zł), UM Reszel na uruchomienie śds Reszel II  
(kwota 1.279,2 tys. zł), 

− z 2015 r. - UM Orzysz (na powstanie śds w Orzyszu - kwota 2.800,0 tys. zł - 
remont i przebudowa budynków powojskowych wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania, według kosztorysu inwestorskiego „rozbudowa i przebudowa 
budynków”), UG Kozłowo (na powstanie śds w Sarnowie - adaptacja budynku 
byłej szkoły - 450 tys. zł), UG Wielbark (na uruchomienie śds w Wesołowie - 
adaptacja budynku byłej szkoły - 402,8 tys. zł), UM Olsztyn na uruchomienie 
dwóch nowych śds, tj. „Pomost II na ul. Profesorskiej 18  (634,9 tys. zł), „Dar 
Serca II” na ul. J. Kuronia 18 (2.708,0 tys. zł), UG Purda (na uruchomienie 
nowego śds w Marcinkowie - 2.645,0 tys. zł). 

Wojewoda wyjaśnił, że rozpoczynając coroczną procedurę weryfikacji potrzeb jst, 
w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
do wszystkich jst kierowane jest pismo, zawierające szczegółowe informacje, co 
powinien zawierać wniosek o środki na realizację zadania. Zawierana jest również 
informacja, że w przypadku zadań, stanowiących budownictwo inwestycyjne, do 
wniosku należy dołączyć program inwestycyjny. W wyjaśnieniu podano, iż za 
prawidłową realizację zadań, w tym złożenie wniosku z właściwie oszacowanymi i 
sklasyfikowanymi wydatkami, odpowiadają jst, aplikując o środki z budżetu państwa. 
Ponadto wskazano, iż pracownicy WPS nie posiadają wiedzy i kwalifikacji, aby na 
podstawie składanej przez jst dokumentacji jednoznacznie stwierdzić czy planowany 
zakres prac jest inwestycją budowlaną w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane. 
Jednocześnie z uwagi na krótki termin jaki wojewoda ma na zebranie informacji o 
potrzebach w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi niemożliwe jest przekazanie zebranej dokumentacji do innych 
komórek Urzędu, które mogłyby zweryfikować czy planowany zakres prac 
remontowych winien być kwalifikowany jako inwestycja budowlana. Gminy Reszel, 
Orzysz, Kozłowo, Wielbark i Miasto Olsztyn w swoich wnioskach jednoznacznie 
wskazywały, iż wnioskowane środki na utworzenie nowych śds klasyfikują jako 
wydatki bieżące nie inwestycyjne, w związku z czym nie przedkładały również 
programów inwestycyjnych. Wojewoda poinformował, że od roku bieżącego, 
w przypadku gdy jst składa wniosek o środki na remont, a nie przedkłada programu 
inwestycyjnego, proszona jest o złożenie oświadczenia, iż przy wykonaniu 
założonych prac nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa. 

(Dowód: akta kontroli str. 562-579, 588-670, 1249-1254) 

3. Decyzje o dofinansowaniu trzech wniosków, złożonych przez jst w zakresie 
uruchomienia nowych śds, podjęte zostały bez przeprowadzenia analizy 
w zakresie istnienia potrzeb lokalnej społeczności na nowe miejsca w śds i nie 
znajdowały uzasadnienia w danych wynikających z lokalnych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Nie były też poparte żadnymi 
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wiarygodnymi analizami, określającymi potrzeby jst w zakresie świadczenia 
wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. Z dokumentacji wniosku nie 
wynikało też, ażeby Urząd dokonał weryfikacji zgłoszonych potrzeb utworzenia 
śds przez jst, a decyzje o dofinansowaniu podjęte zostały na podstawie niepełnej 
dokumentacji dostarczonej przez jst. Dotyczyło to następujących wniosków: 

− UM w Reszlu z 2014 r. na śds Reszel II (prowadzony przez ECWS „Helper”) na 
kwotę 3.493.200 zł / wnioskodawca otrzymał 1.279.200 zł. W dniu podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu nowego ośrodka (tj. 18.11.2014 r.) w Reszlu trwały 
prace nad utworzeniem śds Reszel I na 60 miejsc również dofinansowanego 
z budżetu państwa (rozpoczął on działalność w marcu 2015 r.). Do wniosku na 
powstanie śds Reszel II dołączono jedynie jednostronicową, wstępną koncepcję 
i kosztorys adaptacji budynku na ogólną kwotę 3.493.200 zł, z której I etap 
realizacji zadania wynieść miał 1.279.200 zł. Ośrodek Reszel II na 30 miejsc 
rozpoczął działalność w listopadzie 2016 r. 

− UM Olsztyn z 2015 r. na śds J. Kuronia 18 „Dar Serca II” (prowadzony przez 
ECWS „Helper”) wnioskowano na kwotę 2.780.000 zł / wnioskodawca otrzymał 
1.410.000 zł. Do wniosku nie dołączono żadnych dokumentów, potwierdzających 
potrzebę oraz koszt realizacji zadania, a jedynie w treści formularza wniosku 
opisano na co przeznaczone zostaną środki otrzymanej dotacji, tj. na wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowalnych w danych branżach. 
Ośrodek ten do dnia kontroli NIK nie rozpoczął działalności, 

− UG w Purdzie na nowy budynek w śds w Marcinkowie (prowadzony przez ECWS 
„Helper”) - wnioskowano na kwotę - 2.705.000 zł / wnioskodawca otrzymał 
1.080.000 zł. Do wniosku dołączono jedynie, oprócz wymaganego formularza 
z zapotrzebowaniem na środki, jednostronicowe uzasadnienie, w którym 
potrzebę adaptacji nowego budynku na śds uzasadniono następująco: „Plany 
rozwoju uwzględniają adaptację nowego budynku w celu zwiększenia liczby 
miejsc statutowych o 60 (…). Rozbudowa polegająca na adaptacji nowego 
budynku ułatwi terapeutom rehabilitację i możliwości wsparcia podopiecznych, 
a co najważniejsze umożliwi zwiększenie statutowej liczby miejsc o 60”. Do dnia 
kontroli NIK budynek ten nie został przystosowany do rozpoczęcia w nim 
działalności. 

W wyjaśnieniu Wojewody W-M z dnia 20.04.2017 r. wskazano, iż rozpatrywane 
w latach 2014-2015 wnioski jst o dofinansowanie nie były weryfikowane pod kątem 
zgodności zgłaszanych potrzeb z zapisami lokalnych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Co do decyzji dofinansowania ośrodka Reszel II podano, iż 
we wniosku jst wskazano, że na terenie gminy zamieszkują osoby kwalifikujące się 
do objęcia wsparciem przez placówkę wyspecjalizowaną w kierunku świadczenia 
usług dla osób z chorobą Alzheimera. Miasto Olsztyn natomiast potrzebę kolejnego 
śds uzasadniało tym, iż na jego terenie zamieszkuje ponad 200 osób przewlekle 
chorych psychicznie, zaś nowy ośrodek miał zostać przeznaczony wyłącznie dla tej 
kategorii osób, co pozwoliłoby osobom przewlekle psychicznie chorym na sprawną 
aktywizację, zapewniając profesjonalną terapię dostosowaną do potrzeb. 
W odniesieniu do Gminy Purda wyjaśniono, iż powodem udzielenia jej 
dofinansowania była treść wniosku, w którym wskazywano, iż realizacja 
zamierzonych celów pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz przyczyni się do sprawniejszej rehabilitacji osób 
korzystających z usług śds. 

Zdaniem NIK, wnioski o udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój 
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sprawie 
uruchomienia nowych miejsc w śds lub nowych śds powinny być weryfikowane pod 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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kątem udokumentowanych potrzeb społeczności lokalnej w ww. zakresie. W każdym 
przypadku, zgodnie z zasadą określoną w zarządzeniu wojewody Nr 197, do 
wniosku jst powinna być dołączona analiza z określeniem liczby osób 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach śds.  

    (Dowód: akta kontroli str. 562-677, 819-842, 979-983, 1100-1116, 1126-1254) 

W poszczególnych latach badanego okresu, wojewoda corocznie dokonywał analizy 
potrzeb zgłaszanych przez jst na środki finansowe na realizację świadczeń 
opiekuńczych w ramach śds. Decyzje o dofinansowaniu trzech wniosków jst (na 30 
badanych), podjęte zostały bez przeprowadzenia rzetelnej analizy w zakresie 
istnienia potrzeb lokalnej społeczności na nowe miejsca w śds i nie znajdowały 
uzasadnienia w danych wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Nie były też poparte żadnymi wiarygodnymi analizami, 
określającymi potrzeby jst w zakresie świadczenia wsparcia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. 

NIK zauważa, że w ocenie MRPiPS infrastruktura śds na terenie województwa jest 
szeroko rozwinieta, w związku z czym w 2017 r. zaprzestano zgłaszania potrzeb 
związanych z uruchamianiem nowych miejsc dziennych, a w 2017 r. wojewoda 
rozpoczął proces racjonalizacji liczby miejsc w śds, zmniejszając je w tych 
placówkach, które regularnie nie wykorzystywały ich statutowej liczby. 

Wskazać należy także, iż wieloletnie działania na rzecz powstania sieci ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa przyniosły 
pozytywne rezultaty i spowodowały, że wszystkie ośrodki osiągnęły wymagany 
w § 18 rozporządzenia w sprawie śds standard usług bytowych, co oznacza, że ich 
baza lokalowa oraz wyposażenie pozwalają na pełne i prawidłowe świadczenie 
usług uczestnikom śds, a na terenie województwa nie ma tzw. „białych plam” 
i w każdym z powiatów istnieje przynajmniej jeden śds. 

2. Rozdysponowanie środków na prowadzenie ŚDS. 

W okresie 2013-2016 Wojewoda Warmińsko-Mazurski udzielał jst dotacji na 
funkcjonowanie i rozwój na terenie województwa infrastruktury śds. 
W poszczególnych latach kwota udzielonych dotacji kształtowała się następująco: 

− 2013 r. - 49.696,6 tys. zł (31.912,0 tys. zł 35 gminom i 17.784,6 tys. zł dla 14 
powiatów), 

− 2014 r. - 59.108,6 tys. zł (33.786,0 tys. zł dla 34 gmin i 25.322,6 tys. zł dla 14 
powiatów), 

− 2015 r. - 64.890,8 tys. zł (41.875,6 tys. zł dla 38 gmin i 23.015,2 tys. zł dla 14 
powiatów), 

− 2016 r. - 55.141,9 tys. zł (33.423,5 tys. zł dla 38 gmin i 21.718,4 tys. zł dla 14 
powiatów). 

Dotacje na działalność bieżącą śds (ustalaną miesięcznie jako iloczyn liczby miejsc 
i stawki określonej na to miejsce) wyniosły: w 2013 r. - 30.809,4 tys. zł 
(17.310,9 tys. zł dla gmin i 13.498,5 tys. zł dla powiatów); w 2014 r. - 35.001,7 tys. zł 
(20.465,1 tys. zł dla gmin i 14.536,6 tys. zł dla powiatów); w 2015 r. - 37.165,7 tys. zł 
(21.683,5 tys. zł dla gmin i 15.482,2 tys. zł dla powiatów) i w 2016 r. - 
51.477,9 tys. zł (30.447,2 tys. zł dla gmin i 21.030,7 tys. zł dla powiatów). 

Pozostałe wydatki w ramach dotacji związane były z wydatkami na utworzenie śds, 
wydatkami na standaryzację oraz realizację planów rozwojowych (uruchomienie 
nowych miejsc oraz pokrycie ich działalności bieżącej). Wydatki te klasyfikowane 
były zarówno jako bieżące jak i inwestycyjne, z których dotacje na zadania 

Ocena cząstkowa 
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inwestycyjne wyniosły: w 2013 r. - 2.492,1 tys. zł (2.446,9 tys. zł dla gmin i 45,2 tys. 
zł dla powiatów); w 2014 r. - 3.627,7 tys. zł (2.939,7 tys. zł dla gmin i 688,0 tys. zł dla 
powiatów); w 2015 r. - 3.449,5 tys. zł (3.110,5 tys. zł dla gmin i 339,0 tys. zł dla 
powiatów) i w 2016 r. - 1.313,7 tys. zł (1.154,5 tys. zł dla gmin i 159,2 tys. zł dla 
powiatów). 

Ogółem wydatki na dotacje dla jst na realizację zadania „Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w latach 
2013-2016 wyniosły - 228.837.933,86 zł.  

Wydatkowanie środków budżetowych na rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia 
(rozdz. 85203) w stosunku do planu pierwotnego oraz planu po zmianach w ww. 
latach wynosiło: w 2014 r. - plan pierwotny - 34.853,0 tys. zł /plan po zmianach - 
59.164,9 tys. zł / wykonanie - 59.108,6 tys. zł (6,0% wydatków w dz. 852 - Pomoc 
społeczna); w 2015 r. - plan pierwotny - 36.762,0 tys. zł / plan po zmianach - 
65.366,7 tys. zł / wykonanie - 64.890,8 tys. zł (7,0% wydatków dz. 852); w 2016 r. - 
plan pierwotny - 41.102,0 tys. zł / plan po zmianach - 55.196,3 tys. zł / wykonanie - 
55.141,9 tys. zł (3,0% wydatków dz. 852). 

Wydatki dla gmin i powiatów na utworzenie nowych śds wyniosły: 

− 2013 r. - 11.228,3 tys. zł (UM Dobre Miasto 281,5 tys. zł na śds Piotraszewo, UM 
Gołdap 171,9 tys. zł na śds w Gołdapi, UM Reszel 2.652,8 tys. zł na śds 
„Reszel  I”, UG Jedwabno 3.020,3 tys. zł na śds w Jedwabnie oraz UG Purda 
5.101,8 tys. zł na śds w Prejłowie),  

− 2014 r. - 8.851,2 tys. zł (UM Reszel na śds „Reszel I” - 7.022,0 tys. zł, UM 
w Reszlu na śds Reszel II - 1.279, 2 tys. zł i SP w Piszu na śds w Białej Piskiej - 
550,0 tys. zł), 

− 2015 r. - 14.081,2 tys. zł (UM w Ełku na śds ul. Kościuszki 28B - 1.698,6 tys. zł, 
UM Orzysz na śds w Orzyszu - 3.747,6 tys. zł, UM Reszel na śds „Reszel II” - 
2.214,0 tys. zł, UG Braniewo na śds w Żelaznej Górze - 2.343,9 tys. zł, UG 
Wielbark na śds w Wesołowie - 1.456,9 tys. zł i UG Kozłowo na śds w Sarnowie - 
720,0 tys. zł, UM Olsztyn na śds „Pomost II” - 490 tys. zł i dla śds „Dar Serca II” - 
1.410 tys. zł), 

− 2016 r. - 765,8 tys. zł (dla UG w Kozłowie na śds w Sarnowie), 

− ogółem w latach 2013-2016 wydatki na uruchomienie nowych ośrodków 
wsparcia wyniosły 34.926,5 tys. zł9. 

W pierwotnym budżecie państwa w cz. 85/28 - województwo warmińsko-mazurskie 
w rozdz. 85203 planowane były jedynie wydatki na działalność bieżącą śds (dotacje 
na zadania bieżące dla gmin i powiatów). W trakcie roku kwoty wydatków w ww. 
rozdziale były zwiększane poprzez uzyskiwanie środków z rezerw celowych budżetu 
państwa z przeznaczeniem na dotacje dla gmin/powiatów na zadania z zakresu 
administracji rządowej. 

W 2014 r. z rezerw celowych budżetu państwa (na podstawie 2 decyzji Ministra 
Finansów) przyznano jst ogółem 5.369,8 tys. zł, z tego 22 gminom - 4.066,7 tys. zł 
i 11 powiatom - 1.303,1 tys. zł.  

W 2015 r. z ww. rezerw celowych (na podstawie 2 decyzji MF) przyznano jst ogółem 
5.807,8 tys. zł, z tego 37 gminom - 5.417,8 tys. zł i 14 powiatom - 390,0 tys. zł, 
a w 2016 r. (na podstawie 3 decyzji MF) przyznano jst ogółem 14.081.7 tys. zł, 
z tego 38 gminom - 9.707,5 tys. zł i 14 powiatom - 4.374,2 tys. zł. 
                                                      
9 Cztery gminy na utworzenie na swoim terenie śds, prowadzonych przez stowarzyszenie EWCS „Helper”, otrzymały ogółem 
22.700,1 tys. zł, tj. 64% wszystkich środków przeznaczonych przez wojewodę na uruchomienie nowych śds. 
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(Dowód: akta kontroli str. 77, 985, 1124-1227) 

Zgłaszane przez wojewodę w latach 2014-2016 do MPiPS zapotrzebowanie na 
środki z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi przedstawiało się następująco: 

• Zapotrzebowanie na 2014 r. 

− pismo z 28 lutego 2014 r. skierowane do MPiPS dotyczące zapotrzebowania na 
środki z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - łączne potrzeby jst 
oszacowano na 29.973.030 zł, a powyższa kwota przeznaczona miała być na: 
standaryzację śds - 10.657.649 zł, kolejne etapy realizacji zadania - 7.364.954 zł, 
uruchomienie nowych miejsc w śds, wykonanie prac z tym związanych oraz inne 
plany rozwojowe niezwiązane z uruchomieniem miejsc - 5.639.983 zł, 
uruchomienie nowych śds - 6.310.444 zł. 

Załącznikiem do ww. wniosku było tabelaryczne zapotrzebowanie na środki, według 
wzoru przekazanego przez MPiPS, obejmujące jst, które wystąpiły z wnioskiem 
o dofinansowanie. Do wniosku dołączono również uzasadnienie opisowe dotyczące 
wniosku każdej jst. W ramach zapotrzebowania na środki na standaryzację śds, 
z 14 wniosków jst, najwyższy kwotowo był wniosek: 

− UM Olsztyn na śds „Leśna Chata” na ul. Fałata w Olsztynie na kwotę 
5.410.000 zł - dotyczyło to przeniesienia ww. śds z ul. Fałata na ul. J. Kuronia, 
tj. do bazy lokalowej, w której będzie można spełnić wszystkie wymogi 
standaryzacyjne. Wskazano, że dodatkowo będzie istniała możliwość 
zwiększenia o 25 statutowej liczby miejsc (z 35 do 60), 

− UG w Janowcu Kościelnym - 1.530.000 zł - na realizację II etapu zadania - 
rozbudowa śds w Szczepkowo Borowe w celu spełnienia standardu związanego 
z wymaganym metrażem na 1 uczestnika, 

− UG Lubomino na kwotę 1.145.000 zł - na II etap realizacji zadania rozbudowy 
śds w Wolnicy.  

Na kolejny etap realizacji zadania wnioskowały dwie jst, tj. UM w Reszlu na śds 
„Reszel I” - 6.650.250 zł oraz UM w Elblągu dla ŚDS „Lazarus” - 714.704 zł. 

Na uruchomienie nowych miejsc w istniejących śds oraz wykonanie prac z tym 
związanych ubiegało się 15 jst. Na realizację innych planów rozwojowych 
niezwiązanych z uruchamianiem miejsc - 16 jst. 

 O uruchomienie nowych śds ubiegły się: Powiat Piski (śds w Białej Piskiej-
600.000 zł), Powiat Mrągowski (śds Mrągowo - 1.465.000 zł), Miasto Górowo 
Iławeckie (śds w Górowie Iławeckim - 550.000 zł), Miasto Reszel (śds „Reszel II” - 
1.279.200 zł) i Miasto Olsztyn (jako powiat grodzki - na filię śds „Pomost” 
w Olsztynie - 2.416.244 zł) - na łącznie 210 miejsc. 

W piśmie do MPiPS odnośnie przyznania środków na uruchomienie nowego śds, 
tj. Reszel II (1.279.200 zł) wskazano, iż będzie to ośrodek dla osób z chorobą 
Alzheimera. Podano, że mimo, iż w roku bieżącym gmina będzie realizowała ostatni 
etap tworzenia śds dla 60 uczestników istnieje potrzeba utworzenia nowej placówki 
wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera także na 60 miejsc, a kolejny ośrodek 
wsparcia będzie funkcjonował w sąsiedztwie obecnie tworzonego śds. 

(Dowód: akta kontroli str. 986-1006) 
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• Zapotrzebowanie na 2015 rok: 

− Wniosek z 26 lutego 2015 r. Zgłoszono zapotrzebowanie na środki w ogólnej 
wysokości 35.143.534 zł. 

Załącznikiem do ww. wniosku było tabelaryczne zapotrzebowanie na środki, według 
wzoru przekazanego przez MPiPS, obejmujące jst, które wystąpiły z wnioskiem 
o dofinansowanie (następnie sporządzono informację uzupełniającą na środki 
z rezerwy celowej ze skorygowanym zapotrzebowaniem, wraz z uzasadnieniem). 

Na standaryzację i zakończenie realizacji zadań ubiegało się 6 jst na ogólną kwotę 
5.288.509 zł. W kategorii tej najwyższy kwotowo był wniosek UM w Reszlu na kwotę 
2.286.000 zł - II etap realizacji zadania rozpoczętego w roku ubiegłym ze środków 
budżetu państwa, polegające na utworzeniu filii funkcjonującego w Reszlu śds, która 
miała być przeznaczona dla osób z chorobą Alzheimera. 

Na plany rozwojowe środki otrzymać miały 33 jst na 48 śds-ów w kwocie ogółem 
10.762.888 zł. Najwyższe kwoty to: UG w Purdzie dla śds w Prejłowie - 956.000 zł, 
UG Miłomłyn dla śds w Tardzie - 750.500 zł i UG w Rychlikach na śds 
w Kwietniewie - 468.877 zł, UM Olsztyn dla śds „Barka” - 1.453.261 zł i UM Olsztyn 
dla śds „Dar Serca II” (J. Kuronia 16) - 2.630.000 zł na realizację planów 
rozwojowych poprzez utworzenie nowych pracowni. 

O powstanie nowych śds na łączną kwotę 19.092.137 zł wnioskowały: UM Orzysz 
(śds Orzysz), UM w Ełku (śds ul. Kościuszki 28B), UM w Górowie Iławeckim (śds 
w Górowie Iławeckim-filia), UG w Wielbarku (śds w Wesołowie), UG w Kozłowie 
(śds w Sarnowie), UG w Purdzie (zadanie związane z utworzeniem filii śds 
w Marcinkowie), UG w Świątkach (śds w Kwiecewie), SP Olsztyn (śds w Biskupcu), 
SP Mrągowo (śds w Mrągowie), UM Olsztyn (powiat grodzki - na uruchomienie śds 
„Dar Serca III” w Olsztynie ul. J. Kuronia 18) i UM Olsztyn (jako powiat grodzki - na 
uruchomienie śds „Pomost III” w Olsztynie) - łącznie na 351 miejsc. 

Najwyższe kwotowo wnioski to: UM Orzysz na śds w Orzyszu na 40 miejsc - 
2.800.000 zł, UG Purda - na śds w Marcinkowie na 60 miejsc - utworzenie filii śds 
w Marcinkowie - 2.705.000 zł, UG Świątki - na śds w Kwiecewie na 60 miejsc  - 
3.054.657 zł, UM Olsztyn (powiat grodzki) - dla śds „Dar Serca III” (J. Kuronia 18) na 
60 miejsc  - 2.768.000 zł. 

W związku z informacją MPiPS o możliwości ubiegania się o kolejne środki 
z rezerwy celowej budżetu państwa w dniu 17 sierpnia 2015 r. przekazano do 
MPiPS pismo z potrzebami śds na środki związane ze standaryzacją, planami 
rozwojowymi ośrodków wsparcia możliwe do zrealizowania do końca 2015 r. oraz 
utworzenia nowych śds (zapotrzebowanie to dotyczyło 6 jst, w tym UG w Wielbarku 
utworzenia śds w Wesołowie) na ogólną kwotę 3.371.777 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1007-1026) 

• Zapotrzebowanie na 2016 rok: 

Pismo z dnia 15 marca 2016 r., w którym zapotrzebowanie na środki, po weryfikacji 
potrzeb zgłoszonych przez jst na kwotę 39,5 mln zł, oszacowano na kwotę 
11.680.004 zł (na standaryzację śds oraz dokończenie zadań rozpoczętych w latach 
ubiegłych). 

Do ww. zapotrzebowania ujęto potrzeby w zakresie standaryzacji i zakończenia 
zadań oraz planów rozwojowych - uruchomienia nowych miejsc w śds, 
wymagających pokrycia jedynie kosztów działalności bieżącej, bez konieczności 
wykonania dodatkowych prac oraz zakupu dodatkowego wyposażenia dla śds 
(wnioskowano o uruchomienie łącznie 258 miejsc). Zgłoszono zapotrzebowania 
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w odniesieniu do 21 śds z terenu 17 jst. W ramach wniosków na standaryzację 
i zakończenie wcześniejszych zadań najwyższe kwotowo były wnioski: Miasta 
Olsztyn - dla śds „Dar Serca II” ul. Jacka Kuronia 18 - 4.004.660 zł - II etap realizacji 
zadania polegającego na utworzeniu nowego śds; Gminy Reszel - śds w Reszlu 
ul. Podzamcze 1a - 2.037.600 zł - kolejny etap zadania związanego z adaptacją 
budynku na potrzeby śds; Gminy Purda - śds w Marcinkowie (2 budynek) - 
2.697.060 zł - II etap zadania oraz Gminy Kozłowo - śds w Sarnowie - 1.082.060 zł - 
na II etap zadania związanego z utworzeniem śds. 

W uzupełnieniu ww. pisma w dniu 31 marca 2016 r. wystosowano do MPiPS 
ponowne pismo z potrzebami wszystkich jst (bez przeprowadzania weryfikacji 
potrzeb), które wyniosły ogółem 41.100.032 zł (na uruchomienie 699 miejsc). 

Zapotrzebowanie powyższe obejmowało potrzeby w zakresie standaryzacji, 
realizacji kolejnego etapu prac rozpoczętych w latach wcześniejszych, kolejnych 
planów rozwojowych funkcjonujących już jednostek oraz zadań związanych 
z tworzeniem nowych placówek. Obejmowało ono łącznie 64 pozycje dotyczące śds, 
w tym uruchomienia 8 nowych placówek, tj. przez: UM w Górowie Iławeckim, UG 
w Świętajnie, UG w Baniach Mazurskich, SP Olsztyn, Gmina Prostki, Gmina Miejska 
Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Świątki i Gmina Stare Juchy. 

               (Dowód: akta kontroli str. 1027-1042) 

• Podział środków otrzymanych w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa:  

− z pisma wojewody do jst z 16 stycznia 2014 r. wynikało, że zgodnie z wytycznymi 
ministerstwa priorytetowo traktowane będą zadania związane ze standaryzacją 
funkcjonujących placówek oraz dokończeniem zadań rozpoczętych w latach 
ubiegłych, a nie będą w 2014 r. dofinansowane zadania związane z tworzeniem 
nowych śds, za wyjątkiem śds uruchamianych w celu przeniesienia już 
funkcjonujących do lokalizacji zapewniającej osiągnięcie wymaganych 
przepisami standardów, 

− w przypadku ubiegania się o środki na tworzenie nowych śds w celu 
przeniesienia funkcjonujących śds do bazy lokalowej umożliwiającej uzyskanie 
wymaganych standardów należy wykazać m.in. dokładną analizę potwierdzającą 
konieczność utworzenia (przeniesienia) ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 

− szacując koszty zaplanowanych działań należy pamiętać, iż koszt każdego z nich 
musi być liczony w sposób realny i potwierdzony dokładną kalkulacją,  

− w przypadku zadań, które miały być finansowane w ramach wydatków 
inwestycyjnych do wniosku należało dołączyć projekt inwestycyjny, sporządzony 
według wzoru rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, 

− w piśmie z 25.04.2014 r. poinformowano wojewodę o przyznaniu 3.178.958 zł 
z rezerwy celowej w rozdz. 85203, z tego 2.353.000 zł dla  gmin i 825.958 zł dla 
powiatów. Środki z rezerwy celowej przydzielono 6 powiatom i 16 gminom i miały 
służyć one uruchomieniu 160 nowych miejsc w śds, 

− w dniu 20 maja 2014 r. wojewoda wnioskował o zmianę podziału środków na 
nowo uruchamiane miejsca, zgodnie z wykazem dołączonym do pisma. 
Dokonanie zmian w podziale środków związane było z koniecznością 
uruchomienia od września 2014 r. śds w Reszlu, w pierwszym etapie na 30 
miejsc dziennych (Minister PiPS wyraził zgodę na zaproponowaną zmianę 
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w podziale środków na nowe miejsca, o ile nie spowoduje to zmiany klasyfikacji 
budżetowej), 

− wydatki budżetu w cz. 85/28 w rozdz. 85203 zwiększono środkami z rezerwy 
celowej budżetu państwa ponownie, tj. na podstawie pisma MPiPS z dnia 26 
września 2014 r. o zwiększeniu kwoty dotacji ogółem o 2.240.560 zł 
z przeznaczeniem dla powiatów i gmin (wydatki bieżące 1.522.560 zł 
i inwestycyjne 718.000 zł), 

− ostateczny podział dotacji celowych z rezerwy celowej budżetu państwa 
przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 r. przedstawiał się 
następująco: 

� w ramach rezerwy celowej w kwocie 2.240.560 zł na standaryzację i plany 
rozwojowe śds środki otrzymało 19 jst, 

� w ramach rezerwy celowej w kwocie 3.178.958 zł na standaryzację i plany 
rozwojowe środki otrzymało 23 jst. 

              (Dowód: akta kontroli str. 1043-1068) 

• Podział środków otrzymanych w 2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa: 

− z pisma wojewody do jst z 3 lutego 2015 r. wynikało, że zgodnie z wytycznymi 
ministerstwa przy rozpatrywaniu wniosków o środki z rezerwy celowej budżetu 
państwa priorytetowo traktowane będą zadania związane dokończeniem zadań 
rozpoczętych w roku ubiegłym oraz zadań związanych ze standaryzacją 
funkcjonujących placówek, 

− w przypadku ubiegania się o środki na utworzenie nowych śds informacja 
opisowa dołączona do wniosku powinna zawierać m.in. analizę potwierdzającą 
konieczność utworzenia nowego ośrodka wsparcia, 

− w piśmie z dnia 13 maja 2015 r. MPiPS poinformował wojewodę o przyznaniu 
3.553.404 zł dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdz. 85203, w tym 
712.612 zł na podwyższenie dotacji na jednego uczestnika w okresie 
październik-grudzień 2015 r. do kwoty 1.084 zł. Środki z rezerwy na zadania 
inwestycyjne, remontowe, na wyposażenie oraz na uruchomienie 188 nowych 
miejsc w ośrodkach wsparcia w łącznej kwocie 2.840.792 zł przyznane zostały 5 
powiatom i 13 gminom, 

− środki z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdz. 85203 dla województwa 
warmińsko-mazurskiego zwiększono o kwotę 2.500.073 zł (pismo MPiPS 
z 29.09.2015 r.). 

− ostateczny podział dotacji celowych z rezerwy celowej budżetu państwa 
przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków 
wsparcia dla osób za zaburzeniami psychicznymi w 2015 r. przedstawiał się 
następująco: 

� w ramach rezerwy celowej w kwocie 3.553.404 zł środki otrzymało 5 
powiatów i 13 gmin na uruchomienie łącznie w śds 188 nowych miejsc, 

� w ramach rezerwy celowej w kwocie 2.500.073 zł środki otrzymało 12 gmin, 
oraz jeden powiat (Miasto Olsztyn-powiat grodzki). W 10 przypadkach 
środki przeznaczone były na realizację planów rozwojowych śds oraz 
standaryzację, a w trzech dotoczyły sfinansowania prac związanych 
z utworzeniem śds (w Orzyszu, Wesołowie gm. Wielbark i Sarnowie gm. 
Kozłowo). 
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              (Dowód: akta kontroli str. 1069-1085) 

• Podział środków otrzymanych w 2016 r. z rezerwy celowej budżetu państwa: 

− z pisma wojewody do jst z 17 lutego 2016 r. wynikało, że zgodnie z wytycznymi 
ministerstwa priorytetowo traktowane będą zadania związane dokończeniem 
zadań rozpoczętych w roku ubiegłym oraz zadań związanych ze standaryzacją 
funkcjonujących placówek, 

− rozpatrując wnioski można było ubiegać się o środki na tworzenie nowych śds. 
Wskazano, iż w przypadku zadań dotyczących budownictwa inwestycyjnego, jst 
do wniosku powinny dołączyć program inwestycji, sporządzony według ww. 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa, 

− wszystkie jst razem z wnioskiem o dofinansowanie złożyć miały wypełniony 
formularz „Informacja nt. środowiskowego domu samopomocy”,  

− w 2016 r., w związku z wprowadzeniem procedur w zakresie rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie, wprowadzono wzór wniosku o przyznanie dotacji 
celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, tj. na standaryzację, realizację planów 
rozwojowych lub realizację kolejnego etapu zadań rozpoczętych w roku ubiegłym 
oraz odrębny wniosek na utworzenie nowego śds,  

− w dniu 12 kwietnia 2016 r. MPiPS poinformował wojewodę o przyznaniu środków 
z rezerwy celowej budżetu państwa w ogólnej kwocie 6.242.210 zł 
z przeznaczeniem dla gmin i powiatów na bieżące finansowanie ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

− zwiększenie budżetu w cz. 85/28 środkami z rezerwy celowej budżetu państwa 
nastąpiło 15 czerwca 2016 r. o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem dla gmin 
i powiatów na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci śds. Środki te 
przyznano 5 gminom i jednemu powiatowi.  

− w dniu 12 lipca 2016 r. budżet w cz. 85/28 został ponownie zwiększony środkami 
z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 5.839.514 zł, tj. dla gmin 
i powiatów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
(w związku  z podwyższeniem od 1 stycznia średniej miesięcznej kwoty dotacji 
na jednego uczestnika do wysokości 1.268 zł).  

(Dowód: akta kontroli str. 1086-1099) 

W latach 2014-2016 wojewoda zawierał z jst umowy w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (w 2013 r. umów takich nie zawierano, natomiast w 2016 r. tylko 
w przypadku kwoty dotacji większej niż 100 tys. zł). Umowy te dotyczyły 
rozdysponowania środków, które wojewoda otrzymał na funkcjonowanie śds 
w ramach zwiększenia budżetu środkami z rezerw celowych, a także podziału 
uzyskanych oszczędności w ramach budżetu w cz. 85/28. W okresie 2014-2016 
zawarto następującą liczbę umów (pierwotnych, bez aneksów): 

− 2014 r. - 65 umów, z tego 38 z gminami i 27 z powiatami, 

− 2015 r. - 61 umów, z tego 37 z gminami i 24 z powiatami, 

− 2016 r. - 7 umów z tego 6 z gminami i 1 z powiatem, 

− łącznie - 133 umowy, z tego 81 z gminami i 52 z powiatami. 
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Z ogólnej liczby zawartych umów w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, dwie umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron, tj. w 2014 r. 
z Gminą Iłowo-Osada i w 2015 r. z Gminą Banie Mazurskie. 

Powodem rozwiązania umowy przez Gminę Banie Mazurskie było unieważnienie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania budowy 
obiektu, w którym funkcjonować miał śds i zbyt krótki czas na ogłoszenie kolejnego 
przetargu. Natomiast w przypadku Gminy Iłowo-Osada umowę rozwiązano, gdyż na 
skutek powierzenia, na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, 
prowadzenia śds organizacji kościelnej, zrezygnowano z planowanego zakupu 
sprzętu i wyposażenia dla tej jednostki (jst dokonały zwrotu otrzymanych kwot 
dotacji, tj. Iłowo-Osada kwotę 18 tys. zł, a Banie Mazurskie 1.657,6 tys. zł).  

Powodem niezawierania przez wojewodę w 2013 r. (i w latach wcześniejszych) 
umów z jst w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej było przeświadczenie, iż przepisy ustawy o pomocy 
społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych10, a także 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej wystarczająco 
regulują kwestię rozliczania i kontrolowania udzielanych dotacji. Według wyjaśnienia 
Dyrektora WPS w 2014 r., z uwagi na fakt, iż na realizację zadania prowadzenia 
i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
przyznawane były coraz większe środki z budżetu państwa, kierownictwo WPS 
podjęło decyzję, aby jako dodatkowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania 
i zwiększenie uwagi jst na ich odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie 
środków publicznych, zawierać z nimi w powyższym zakresie umowy. 
W wyjaśnieniu wskazał on, iż od 2015 r. wprowadzono do umów dodatkowy przepis 
o trwałości zadania, na wypadek, gdyby jst, po wyremontowaniu albo budowie 
budynku na potrzeby śds ze środków budżetu państwa, zrezygnowała 
z prowadzenia ośrodka wsparcia. 

(Dowód: akta kontroli str. 345-347, 693-699) 

Badanie prawidłowości zawieranych umów z jst w sprawie przekazania dotacji 
celowej na funkcjonowanie śds przeprowadzono w oparciu o próbę 15 umów 
o najwyższej wartości (11%), zawartych w latach 2014-2016. W wyniku powyższego 
badania ustalono, że w umowach tych właściwie zabezpieczono interes finansów 
publicznych, gdyż m.in.: określono  w nich wymogi odnośnie sposobu wykonania 
zadania, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, 
obowiązki informacyjne i sprawozdawcze zleceniobiorcy, zasady odnośnie kontroli 
realizacji zadania i zwrotu środków dotacji, a także postanowienia dotyczące 
warunków rozwiązania umowy. 

W umowach powyższych przewidziano możliwość przeprowadzenia kontroli 
dotowanego zadania, zarówno w toku jego realizacji, jak i po zakończeniu 
(na podstawie dostarczonych dokumentów, w siedzibie zleceniobiorcy, a także 
w miejscu realizacji zadania). Wskazano w nich, iż kontrola wykonywana jest 
również przez zatwierdzenie sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy, 
a w przypadku śds prowadzonych przez jst do zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane opłacane z dotacji wprowadzono obowiązek stosowania przepisów 
prawa zamówień publicznych. W przypadkach, gdy w ramach dotacji miała być 
realizowana inwestycja budowlana, wskazywano obowiązek stosowania do niej 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870. 
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rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 
z budżetu państwa. 

Postanowienia w aneksach do umów z jst, dotyczące trwałości projektu w okresie 15 
lat w przypadku remontów i 40 lat w przypadku budowy śds, zaczęły być stosowane 
do umów zawieranych w 2015 roku. W 2016 r. ze wszystkimi jst, z którymi zawarto 
umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci śds, 
zawarto aneksy do umów, w których zmieniono przepis dotyczący sposobu 
wykonania zadania (aneksu nie podpisało tylko Miasto Olsztyn). 

Powodem niezawarcia ww. umów przez Miasto Olsztyn był fakt, iż zawarte umowy 
i określone w nich warunki udzielenia dotacji celowej były podstawą ogłoszenia 
konkursów na realizację zadań zleconych, w odniesieniu do których były udzielone 
dotacje celowe. Warunki uczestnictwa w konkursie zawierały wszystkie elementy 
jakie beneficjent miał spełnić, w tym również postanowienia umów dotyczących 
rozliczania i utrzymania trwałości zadania.   

W ww. aneksach wskazano, że w przypadku niedotrzymania minimalnego okresu 
trwałości zadania, zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości proporcjonalnej 
w takim stosunku, w jakim okres brakujący do 40 lat lub 15 lat maksymalnej 
trwałości projektu pozostaje do kwoty udzielonej dotacji traktowanej jako 100%, 
z zastrzeżeniem, że przepisu tego nie stosuje się, jeżeli na mocy prawa zadanie 
finansowane z dotacji utraci charakter zadania z zakresu administracji rządowej 
i zleceniodawca zaprzestanie finansowania bieżącej działalności śds. 

Według Dyrektora WPS aneksy do umów podpisanych w latach 2015-2016 
sporządzono też z uwagi na sygnały od jst, iż dochowanie okresu trwałości zadania, 
w przypadku zmiany przepisów prawa, w kierunku zaprzestania przekazywania 
dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność śds i scedowania prowadzenia 
ośrodków na jst, jako zadania własnego, byłoby trudne i samorządy mogłyby nie 
udźwignąć finansowo jego realizacji. Dodatkowo, po ponownej analizie prawnej 
zawartych umów, uzgodniono, że niedochowanie okresu trwałości nie może być 
uznane za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i  nie będzie 
możliwości zwrotu dotacji, po okresie dłuższym niż 5 lat, w drodze decyzji 
administracyjnej. W związku z tym w aneksach zmieniono również treść w zakresie 
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, wprowadzając w tym miejscu 
uregulowanie o karze umownej oraz dodatkowy przepis, że kara nie będzie miała 
zastosowania jeżeli z mocy prawa zadanie finansowane z dotacji utraci charakter 
zadania z zakresu administracji rządowej i zleceniodawca zaprzestanie 
finansowania bieżącej działalności śds. 

NIK zwraca uwagę, że wyegzekwowanie zawartego w umowach dotacyjnych zapisu 
dotyczącego zabezpieczenia trwałości zadania polegającego na utrzymaniu 
i rozwoju śds może być w praktyce problematyczne. Zapis taki, stosowany 
w umowach związanych z finansowaniem i realizacją konkretnie wskazanego 
zadania inwestycyjnego lub rozwojowego nie uwzględnia bowiem sytuacji, w której 
jst zleciła realizację zadania utworzenia i prowadzenia śds na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie11. Przepisy tej ustawy przewidują bowiem, znacznie krótszy okres 
obowiązywania umów o powierzenie realizacji zadania publicznego, niż stosowany 
w umowach dotacyjnych okres zabezpieczenia realizacji zadania przez jst. Ponadto, 
w sytuacji takiej jak powyższa środki z dotacji są przekazywane również na 
wyposażenie i prace budowlane w obiektach śds nie stanowiących własności 

                                                      
11 t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm. 
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dotacjobiorców. Dlatego, w takich okolicznościach możliwości zabezpieczenia przez 
jst utrzymania i rozwoju danego śds są obiektywnie uzależnione od działań 
i zamierzeń innych podmiotów, co może powodować realne ryzyko braku 
kontynuacji zadania, bądź konieczność zapewnienia finansowania jego realizacji 
przez inny podmiot, niż dotychczasowy wykonawca.   

  (Dowód: akta kontroli str. 345-347, 694, 700-983) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Pracownicy Urzędu w sposób niewystarczający weryfikowali wnioski jst w zakresie 
zadeklarowanych kosztów realizacji zadania. Przykładowo, do wniosku Gminy 
Wielbark z 2015 r. o utworzenie nowego śds na 49 miejsc (wnioskowano 
o 402,8 tys. zł) dołączono tylko opis zadania i kosztorys inwestorski na kwotę 
296,8 tys. zł, deklarując roboty jako remontowo-budowlane. W przypadku tym Urząd 
nie wymagał dostarczenia programu inwestycyjnego, zaś w dołączonej 
dokumentacji brak było dokładnej kalkulacji zadania. W zasadach przyznawania 
dotacji w 2015 r. wskazano, iż w przypadku wniosków o utworzenie nowych śds 
należy dołączyć do nich dokładny opis planowanych prac wraz z całkowitym 
kosztem inwestycji, potwierdzonym kosztorysem inwestorskim, a szacując koszty 
zadań należy uwzględnić, iż muszą być one liczone w sposób realny i potwierdzony 
dokładną kalkulacją. Gmina w maju uzyskała wnioskowane dofinansowanie, zaś 
w październiku 2015 r. wnioskowała o dodatkowe środki w kwocie 1.088,0 tys. zł, 
argumentując to tym, iż nastąpił znaczny wzrost kosztów związanych z adaptacją 
budynku na potrzeby śds. Podała też, że dopiero w trakcie realizacji sporządzono 
dokumentację projektową i wykonano ekspertyzy, które wykazały, że budynek jest 
w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntowego remontu. Ostatecznie 
gmina uzyskała wnioskowane środki w kwocie 1.456,9 tys. zł, tj. prawie 
czterokrotnie więcej niż planowano na początku roku.  

(Dowód akta kontroli str. 60-61, 562-579, 639-642, 657-661) 

W ocenie NIK, rozdysponowanie przez wojewodę w latach 2013-2015 dotacji na 
funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w wielu aspektach było nieracjonalne, a decyzje o przyznaniu środków 
nie zawsze były też przejrzyste. Świadczy o tym m.in. fakt, iż cztery jst, tj. Miasto 
Olsztyn i Reszel oraz Gmina Purda i Jedwabno na prowadzenie na ich terenie przez 
jeden i ten sam podmiot, tj. Stowarzyszenie EWCS „Helper” - 6 środowiskowych 
domów samopomocy - otrzymały łącznie 51.056,4 tys. zł dotacji, co stanowiło 22% 
ogółu poniesionych w latach 2013-2016 wydatków na prowadzenie i rozwój 
infrastruktury środowiskowych domów samopomocy przez wszystkie jst z terenu 
województwa. 

Ponadto ww. cztery jst oraz działające na ich zlecenie ww. stowarzyszenie, uzyskały 
aż 64% ogółu środków (22.700,1 tys. zł), przeznaczonych w ww. okresie przez 
wojewodę na uruchomienie nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Zaznaczyć należy, że wnioski czterech gmin o utworzenie nowych 
śds były niewystarczająco udokumentowane w zakresie rozpoznania potrzeb 
świadczenia tych usług, jak również w odniesieniu do planowanych kosztów 
realizacji zadania. 

Dopiero wprowadzenie przez wojewodę w 2016 r. szczegółowych procedur 
w zakresie podziału i rozliczania dotacji na ww. zadanie zracjonalizowało 
i usprawniło powyższy proces, a jednym z wielu, pozytywnych usprawnień, w ocenie 
NIK, jest obowiązek, przeprowadzania przed uruchomieniem środków, wizytacji 
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u beneficjenta, potwierdzających wykonanie zadania i gotowość do przyjęcia 
podopiecznych na nowe miejsca lub do nowego ośrodka. 

Pozytywnie ocenić należy zawieranie przez wojewodę z jst umów dotyczących 
przekazania dotacji na rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi,  a także wprowadzenie w nich istotnych zabezpieczeń 
interesu publicznego, gwarantujących prawidłowość wydatkowania dotacji, 
aczkolwiek problematyczne może być, w ocenie NIK, wyegzekwowanie w praktyce 
wprowadzonego na podstawie aneksów do zawartych umów dotacyjnych 
zobowiązania jst do zapewnienia trwałości funkcjonowania śds przez 40 lub 15 lat. 

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem ŚDS oraz 
wykorzystaniem dotacji. 

1. Według stanu na koniec grudnia 2016 r. na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego funkcjonowało 70 środowiskowych domów samopomocy (44 gminne 
i 26 powiatowych). Ogółem domy te dysponowały 3.561 miejscami, tj. 3.493 
miejscami dziennymi i 68 całodobowymi. Wszystkie funkcjonujące na terenie 
województwa śds osiągnęły standard usług bytowych, określony w § 18 
rozporządzenia w sprawie śds. 

W okresie 2014-2016 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego powstała 
następująca liczba nowych śds: 

− w 2014 r. - jeden w Piotraszewie (gm. Dobre Miasto) na 40 miejsc dziennych, 

− w 2015 r. - trzy, tj. w Orzyszu na 40 miejsc dziennych, w Reszlu ul. Podzamcze 1 
na 60 miejsc dziennych i Białej Piskiej na 50 miejsc dziennych, 

− w 2016 r. - pięć, tj. w Ełku ul. Kościuszki 28B - na 38 miejsc dziennych i 4 
całodobowe, w Reszlu ul. Podzamcze 1a na 30 miejsc dziennych, w Żelaznej 
Górze (gm. Braniewo) na 30 miejsc dziennych, w Wesołowie (gm. Wielbark) na 
49 miejsc dziennych oraz „Pomost II” w Olsztynie na 40 miejsc dziennych, 

− ogółem - powstało 9 nowych śds-ów na 377 miejsc dziennych i 4 całodobowe. 

Badanie procesu uzgadniania regulaminów organizacyjnych oraz programów 
działalności ośrodków wsparcia, przeprowadzone na próbie 28 śds (40%), 
wykazało, iż wojewoda prawidłowo dokonywał przedmiotowego uzgodnienia. 
W przypadku, gdy dany ośrodek obejmował różne typy (tj. A, B lub C), uzgodnienie 
takie, stosownie do wymogu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, 
przeprowadzone zostało odrębnie dla każdego typu domu. Ponadto, co zbadano na 
próbie 32 śds (45%), wojewoda dokonywał uzgodnień rocznych planów pracy 
domów na poszczególne lata objęte kontrolą. Uzgodnienie dokumentów 
organizacyjnych dotyczących funkcjonowania śds, tj. ich regulaminów 
organizacyjnych, programów działalności domu oraz rocznych planów pracy 
potwierdzane było podpisem Dyrektora WPS, a uwagi zgłaszane w procesie 
uzgadniania uwzględniane były przez śds na bieżąco i zgodnie z ich treścią.  

(Dowód: akta kontroli str. 240-262) 

2. W badanym okresie pracownicy WFiK Urzędu przeprowadzali w jst kontrole 
planowe, problemowe w zakresie wykorzystywania dotacji celowych przekazanych 
z budżetu na realizację zadań w zakresie funkcjonowania śds (rozdz. 85203). 
W badanym okresie przeprowadzono łącznie 41 ww. kontroli finansowych, tj.: 

− 2013 r. - 12, w tym 3, w których stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu 
dotacji na prowadzenie śds, 

− 2014 r. - 13 (w 1 stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na śds), 
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− 2015 r. - 9 (w 1 stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na śds), 

− 2016 r. - 7 (w 1 stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na śds). 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

− 2013 r. - UM w Górowie Iławeckim - niespełnianie wskaźnika zatrudnienia 
pracowników stanowiących zespół wspierająco-aktywizujący, o którym mowa 
w § 12 rozporządzenia w sprawie śds i nieterminowe regulowanie przez śds  
zobowiązań publiczno-prawnych, tj. m.in. składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników; 
w SP w Ostródzie - nieprawidłowości w zakresie pobierania dochodów od 
uczestników śds w Ostródzie; UG w Purdzie - nieprzeprowadzanie kontroli 
w zakresie prawidłowości wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej w śds w Marcinkowie i Prejłowie, prowadzonych przez ECWS „Helper” 
w Olsztynie, z którym Wójt Gminy zawarł umowy na prowadzenie ww. ośrodków,  

− 2014 r. - UMiG w Miłomłynie - nieprzeprowadzanie kontroli w zakresie 
prawidłowości wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
w śds w Tardzie, prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
Rejonowy w Ostródzie, z którym Burmistrz zawarł umowę na prowadzenie ww. 
ośrodka, 

− 2015 r. - UG w Jedwabnie - nieprzeprowadzanie kontroli w zakresie 
prawidłowości wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
w śds w Jedwabnie, prowadzonym przez ECWS „Helper” w Olsztynie, z którym 
Wójt Gminy zawarł umowę na prowadzenie tego ośrodka, 

− 2016 r. - UM w Pasłęku - niesporządzanie przez kierownika śds w Rzecznej 
jednostkowych sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami oraz nieprawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej dowodów 
księgowych dokumentujących wydatki poniesione przez śds. Stwierdzono także, 
że dowody księgowe dokumentujące wydatki śds, poniesione ze środków dotacji, 
nie zawierały adnotacji o dokonanym wydatku, względnie jego części z dotacji 
budżetu państwa oraz dekretacji. 

W związku z kontrolą w UM w Pasłęku w listopadzie 2016 r. skierowano 
zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnieniu 
okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w śds 
w Rzecznej. W lutym 2017 r. w ww. sprawie Rzecznik skierował wniosek o ukaranie 
kierownika śds do Regionalnej Komisji Orzekającej. 

Do wszystkich kierowników kontrolowanych jednostek przekazano wystąpienia 
pokontrolne, w których wskazano uwagi i wnioski mające na celu usunięcie 
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Jednym z zaleceń było podjęcie przez 
jst w podmiotach spoza sektora finansów publicznych kontroli w zakresie 
wykorzystania dotacji przekazanych im na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej, tj. prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Kontrolowane gminy, w których stwierdzono nieprawidłowości, 
poinformowały wojewodę o podjętych działaniach. Polegały one na realizacji kontroli 
wydatkowania środków przez działające na ich terenie śds, które przeprowadzili 
albo upoważnieni pracownicy danego urzędu gminy, albo - na zlecenie - kancelarie 
biegłych rewidentów.  

W latach 2014-2016 WFiK objął kontrolą finansową 29 jst, spośród 50, którym 
z budżetu państwa udzielono dotacji celowych na realizację zadania dotyczącego 
funkcjonowania i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
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psychicznymi. W badanym okresie WFiK nie przeprowadzał w ogóle kontroli 
w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji w śds, dla których jst były organem 
prowadzącym lub zlecającym.  

Dyrektor WFiK wyjaśniła, iż objęcie kontrolą finansową tylko 29 z 50 jst, którym 
udzielono dotacji na prowadzenie śds wynikało z faktu przyjęcia 4-5 letniego cyklu 
przeprowadzania kontroli finansowej w jst oraz założenia, iż w ciągu roku 
kontrolowanych jest 25% środków dotacji przekazanych jst. Podała także, że 
częstotliwość kontroli uzależniona jest od dużej liczby podległych i nadzorowanych 
jednostek, których łącznie jest 228 i że skład Oddziału Kontroli Finansowej WFiK 
pozwala jedynie na przeprowadzenie kontroli finansowej z ww. częstotliwością. 

Natomiast w odniesieniu do faktu nieprzeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji 
celowych bezpośrednio w podmiotach spoza sektora finansów publicznych, 
prowadzących śds wskazała, iż brak jest podstawy prawnej do kontroli wojewody 
w powyższych podmiotach, co potwierdzone zostało stosowną opinią Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Urzędu. 

W 2017 r. zaplanowano prowadzenie przez WFiK kontroli wspólnych z WPS 
w zakresie wykorzystania dotacji celowych za lata 2015-2016, udzielonych na 
funkcjonowanie śds (w I kw. 2017 r. zakończono kontrolę w Starostwie Powiatowym 
w Ełku w zakresie funkcjonowania śds w Nowej Wsi Ełckiej, natomiast pozostałe 
kontrole, które zaplanowano w gminach: Reszel, Purda, Jedwabno, Janowiec 
Kościelny Górowo Iławeckie oraz Olsztyn - są w toku). W ramach kontroli wspólnej 
pracownicy WFiK przeprowadzają czynności kontrolne w siedzibach jst, natomiast 
pracownicy WPS w poszczególnych śds. 

NIK zwraca uwagę, że w ramach przeprowadzonej w śds w Olecku kontroli Izby 
stwierdzono niepełną realizację zadań, określonych w rozporządzeniu w sprawie 
śds, polegającą na niezapewnieniu uczestnikom śds minimalnej liczby 
obowiązkowych zajęć (co najmniej 6 godzin dziennie), wymaganej § 6 cyt. 
rozporządzenia. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był fakt funkcjonowania przy 
ośrodku Centrum Edukacji Specjalnej, w ramach którego działał zespół szkół 
specjalnych, którego uczniowie, będący równocześnie uczestnikami śds, w tym 
samym czasie odbywali zajęcia edukacyjne. 

   (Dowód: akta kontroli str. 155-158, 251-341, 1126-1127) 

3. W okresie 2014-2016 sprawdzenie przez WPS prawidłowości wykorzystania 
udzielonej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odbywało się 
poprzez analizę sprawozdań, przedstawianych przez jst na wzorze określonym 
przez Urząd. Sprawozdanie to zawierało m.in. opis zrealizowanego zadania, 
zestawienie kosztów w ujęciu rodzajowym i wykaz faktur potwierdzających 
dokonanie wydatków. Faktury i rachunki, potwierdzające poniesione wydatki, nie 
były dołączane do sprawozdania, ale miały być pozostawione w jst do wglądu 
podczas kontroli przeprowadzanej przez pracowników Urzędu. Termin złożenia 
sprawozdania w latach 2014-2016 określała zawarta z jst umowa, natomiast 
w 2013 r. był on określany w piśmie skierowanym do jst o udzieleniu dotacji.  

Badanie prawidłowości dokonywania przez WPS analizy składanych przez jst 
sprawozdań z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych na rozwój ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeprowadzone na próbie 20 
sprawozdań, złożonych w latach 2014-2016, wykazało m.in., że: 

− w każdym przypadku dotacji, na udzielenie której zawarta została umowa, jst 
złożyła sprawozdanie z jej wykorzystania, 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

28 

− sprawozdania te zawierały: merytoryczny opis realizacji zadania, sprawozdanie 
finansowe oraz zestawienie faktur, dotyczących wydatków poniesionych w toku 
realizacji zadania. W każdym przypadku sprawozdanie było podpisane przez 
kierownika właściwej jst, 

− sprawozdania z 2016 r., zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami 
w zakresie rozliczania dotacji, były sprawdzone przez pracowników WPS 
(pracownik merytoryczny i Kierownik Oddziału Budżetu) pod względem 
merytorycznym, finansowym, co do wykorzystania dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem, złożenia go w wyznaczonym terminie oraz podpisania przez 
osoby upoważnione oraz zaakceptowane przez Dyrektora WPS. Częścią 
sprawozdania było oświadczenie kierownika jst o wykorzystaniu dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem, 

− z 20 analizowanych sprawozdań: 19 złożonych zostało w terminie określonym 
w umowie, a jedno złożono z opóźnieniem 4 dni,  

− dane zawarte w sprawozdaniach były analizowane przez pracowników WPS - 11 
z badanych sprawozdań było uzupełnianych lub poprawianych przez jst poprzez 
złożenie stosownych korekt. 

NIK zwraca uwagę, iż w latach 2014-2016 pracownicy Urzędu - w celu sprawdzenia 
prawidłowości wykorzystania dotacji - nie przeprowadzili żadnej kontroli dotowanego 
zadania w toku jego realizacji bezpośrednio u beneficjenta, pomimo iż możliwość 
taką zagwarantowano w umowach zawieranych z jst w sprawie przekazania dotacji 
celowej z budżetu państwa. 

(Dowód: akta kontroli str. 78-80, 342-386, 700-704, 715-720) 

4. W Wydziale - w latach 2014-2016 - zaplanowano następującą liczbę kontroli, 
które Wydział określił jako „kompleksowe”, tj. dotyczące merytorycznego 
funkcjonowania śds: 2014 r. - 26 kontroli (39% nadzorowanych śds), 2015 r. - 15 
kontroli (23% nadzorowanych śds), 2016 r. - 21 kontroli (30% nadzorowanych 
ośrodków). W każdym z ww. lat plan kontroli został zrealizowany. 

 W badanym okresie każdy śds objęty został kontrolą określoną jako „kompleksową” 
przeprowadzaną przez pracowników Wydziału, za wyjątkiem 8 ośrodków, dla 
których nie upłynął okres 3 lat od ich powstania (3 powstały w 2015 r., a 5 
w 2016 r.). W ww. okresie pracownicy Oddziału Nadzoru przeprowadzili ponadto 
192 innych kontroli nadzorowanych jednostek pomocy społecznej, tj. 62 w 2014 r., 
58 w 2015 r. i 72 kontrole w 2016 roku.  

Prawidłowość przeprowadzania kontroli w śds zbadano na próbie 20 postępowań 
kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników WPS w latach 2014-2016 (32% 
ogółu kontroli śds). W wyniku tego badania ustalono m.in., że: 

− czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o plan kontroli na dany 
rok i były one prawidłowo udokumentowane, gdyż w aktach sprawy znajdowały 
się m.in. upoważnienia do podjęcia kontroli, zawiadomienia organu 
prowadzącego dom o terminie rozpoczęcia kontroli, oświadczenia członków 
zespołu kontrolnego o niepodleganiu wyłączeniu z kontroli, dokumenty 
potwierdzające stan faktyczny w odniesieniu do badanych zagadnień, protokoły 
kontroli oraz wystąpienia pokontrolne,  

− pracownicy WPS, wykonujący kontrole w jednostkach pomocy społecznej, 
spełniali wymogi uprawniające do wykonywania tych kontroli, określone w § 19 
ust. 2 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, tj. 
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odpowiednie wykształcenie, staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację 
z zakresu organizacji pomocy społecznej, 

− kontrole obejmowały wszystkie zagadnienia merytoryczne związane 
z funkcjonowaniem śds, tj. dotyczyły oceny sposobu funkcjonowania śds, 
standardu świadczonych usług, kwalifikacji zawodowych kierownika i osób 
wykonujących usługi,  

− protokoły tych kontroli odnosiły się m.in. do następujących elementów stanu 
faktycznego: posiadanie aktualnych dokumentów regulujących funkcjonowanie 
śds, kadra domu i jego lokalizacja, dokumentowanie usług świadczonych w śds, 
postępowanie aktywizująco-wspierające, prowadzenie dokumentacji zbiorczej 
i indywidualnej uczestników, dzienniki dokumentujące pracę pracowników 
zespołu wspierająco-aktywizującego, standard usług bytowych, określony w § 18 
rozporządzenia w sprawie śds. Wszystkie protokoły kontroli zawierały elementy 
określone w § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli 
w pomocy społecznej, 

− w aktach sprawy każdego poddanego kontroli śds znajdowała się kserokopia 
regulaminu organizacyjnego danego domu, na której znajdowała się adnotacja, 
iż został on uzgodniony z wojewodą,  

− w każdym przypadku, gdy w wystąpieniu pokontrolnym zawarto do realizacji 
zalecenia pokontrolne, wyegzekwowano od kierownika śds udzielenie informacji 
nt. sposobu realizacji tych zaleceń, 

− w wyniku ww. 20 kontroli - w 11 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości lub 
uchybienia i wydano w związku z tym łącznie 37 zaleceń pokontrolnych, 
natomiast w 9 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie formułowano 
zaleceń pokontrolnych, 

− stwierdzone w wyniku ww. kontroli nieprawidłowości i wydane zalecenia 
dotyczyły m.in.: podjęcia działań w celu spełniania wskaźnika zatrudnienia 
pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego (śds w Rzecznej); 
dokonywania w dziennikach zajęć wpisów zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie śds (śds w Mikołajkach, Nowym Mieście Lubawskim 
oraz „Pomost” w Olsztynie), zatrudniania osób posiadających wymagane 
kwalifikacje (śds Pieniężno), przedkładania sprawozdania z działalności 
jednostce prowadzącej (śds w Przezmarku), rzetelnego i bieżącego prowadzenia 
ewidencji uczestników domu (śds w Marcinkowie i Nidzicy). W jednym przypadku 
stwierdzono rozbieżności między listami obecności, a miesięcznym meldunkami 
nt. uczestnictwa, przekazywanymi do Urzędu, co skutkowało nadmiernie pobraną 
dotacją w kwocie 4,2 tys. zł (podmiot prowadzący śds zwrócił ww. kwotę),   

− w wyniku ww. kontroli nie stwierdzono rażących naruszeń prawa w związku  
z czym nie były kierowane do właściwych organów zawiadomienia o popełnieniu 
wykroczeń/przestępstw. Na podstawie ustaleń tych kontroli nie zlecano także 
przeprowadzenia czynności kontrolnych przez inne wyspecjalizowane organy, 
tj. np. Sanepid, Straż Pożarną, nadzór budowlany. 

(Dowód: akta kontroli str. 251-262, 387-464, 479-500) 

Pracownicy Oddziału Nadzoru przeprowadzali również w śds kontrole doraźnie, 
które związane były m.in. z rozpatrywanymi skargami na funkcjonowanie tych 
placówek. W okresie 2014-2016 przeprowadzono łącznie 7 takich kontroli, tj.: 

− w 2014 r. - kontrolę w śds w Kwietniewie w związku z rozpatrzeniem zarzutów 
złożonych w skardze na działalność tego ośrodka, 
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− w 2015 r. - kontrolę w śds w Gołdapi, która dotyczyła rozpatrzenia skargi na 
funkcjonowanie tej placówki, 

− w 2016 r. - przeprowadzono 5 kontroli doraźnych, w tym dwie dotyczyły 
rozpatrzenia złożonych skarg (śds w Rzecznej i Kętrzynie), a trzy kontrole 
(wizytacje) dotyczyły oceny spełniania przez śds standardu usług określonych 
w rozporządzeniu w sprawie śds, w celu uruchomienia środków finansowych na 
bieżące funkcjonowanie - dwie wizytacje w śds w Reszlu i jedna w Żelaznej 
Górze. Obowiązek przeprowadzania wizytacji wprowadzono w 2016 r., zgodnie 
z którym dotacja na działalność bieżącą jest przekazywana dopiero po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kontrolerów WPS odnośnie przygotowania jednostki do 
przyjęcia zwiększonej liczby podopiecznych w związku z uruchomieniem nowych 
miejsc w funkcjonujących śds lub nowych śds. 

W wyniku przeprowadzenia w latach 2013-2016 kontroli określonych jako 
„kompleksowe” lub doraźnych w śds oraz stwierdzenia istotnych nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu tych jednostek, pracownicy Urzędu podejmowali następujące 
działania: 

− w 2013 r., po kontroli w śds w Iłowie-Osada, zawiadomiona została Prokuratura 
Rejonowa w Działdowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego 
na podrabianiu ewidencji obecności uczestników śds. Prokuratura, po zebraniu 
materiału dowodowego, skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu 
Rejonowego w Działdowie,   

− w dwóch przypadkach - po kontrolach w  śds w Iłowie-Osada (2013 r.) oraz 
w śds w Gołdapi (2015 r.) powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy 
o naruszaniu praw pracowniczych osób zatrudnionych w tych jednostkach, 

− po kontroli „śds we Wronkach w 2016 r. zawiadomiono Prokuraturę Rejonową 
w Olecku o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na fałszowaniu 
list obecności uczestników śds oraz o podżeganiu do poświadczenia nieprawdy 
(dochodzenie w tej sprawie zostało umorzone, a w śds zaplanowano w 2017 r. 
przeprowadzenie kontroli sprawdzającej). 

W latach 2014-2016 wykonywane przez pracowników WPS kontrole w śds nie 
dotyczyły kwestii wykorzystania przez nie środków dotacji celowej na 
funkcjonowanie lub rozwój ich infrastruktury, stąd zdaniem NIK - nie spełniały one 
przymiotu kompleksowych. 

W wyjaśnieniach Dyrektor WPS podał, iż pracownicy Wydziału nie przeprowadzali 
kontroli finansowych w zakresie wydatkowania dotacji celowych udzielonych jst na 
realizację zadania związanego z funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż oceny sposobu 
wydatkowania dotacji w rozdz. 85203 przez poszczególne jst dokonuje WFiK 
podczas kontroli wykonania budżetu przeprowadzanej w jst. Wskazał także, iż 
z jego inicjatywy do planu kontroli na 2017 r. wprowadzone zostały kontrole 
koordynowane z WFiK w ww. zakresie, które są obecnie realizowane. 

(Dowód: akta kontroli str. 78-81, 465-478) 

5. Badanie prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych o skierowaniu do 
śds oraz prawidłowości naliczania odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach 
wsparcia realizowane było przez pracowników WPS w trakcie kontroli 
poszczególnych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy 
rodzinie. W 2014 r. przeprowadzono 26 takich kontroli, w 2015 r. - 6, a w 2016 r. - 
12 kontroli. Stwierdzono w ww. zakresie następującą liczbę nieprawidłowości: 
w 2014 r. - 16, w 2015 r. - 5 i w 2016 r. - 4.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

31 

Kwestia ustalania dochodów w związku ze świadczeniem usług w śds była również 
badana w trakcie kontroli finansowych, realizowanych przez WFiK w organach jst. 
W latach 2014-2016 dochody z tytułu odpłatności podopiecznych śds za usługi 
świadczone w tych domach, ustalone na podstawie art. 51b ust. 1 i ust. 3 ustawy 
o pomocy społecznej, wyniosły łącznie 1.708,9 tys. zł, z tego: w 2014 r. - 
603,2 tys. zł (uzyskane z 55 śds), w 2015 r. - 650,4 tys. zł (z 57 śds), a w 2016 r. -  
455,3 tys. zł (z 61 śds). 

(Dowód: akta kontroli str. 467, 529, 1319-1409) 

6. Pracownicy WPS dokonywali analizy sprawozdań rocznych z działalności śds, 
o których mowa w § 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie śds, złożonych za lata 
2014-2016. Przeprowadzona na próbie 20 śds analiza w ww. zakresie wykazała, iż 
sprawozdania te składane były w większości przypadków w wyznaczonym terminie, 
tj. do 15 lutego po okresie sprawozdawczym i zawierały one wszystkie wymagane 
informacje, określone w § 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds. Na 59 
zbadanych sprawozdań trzy wpłynęły do Urzędu po terminie, tj. sprawozdanie śds 
Pieniężno za 2014 r. - wpłynęło do Urzędu 13.03.2015 r., a sprawozdania śds 
w Przezmarku za 2014 r. i 2016 r. - odpowiednio: 19.02.2015 r. i 20.02.2017 r. 
Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane przez WPS bez uwag, a drobne 
błędy lub niejasności w ich treści usuwane były na bieżąco. 

W ramach nadzoru sprawowanego nad śds na początku każdego roku Wydział 
kierował do ośrodków opracowaną przez siebie ankietę, gromadzącą dane nt. 
funkcjonowania danej jednostki. Ankiety te obejmowały m.in. informacje dotyczące: 
organu prowadzącego lub zlecającego, właściciela obiektu, w którym funkcjonuje 
śds, dane o statutowej liczbie miejsc, liczbie budynków, zapewniania usług 
transportowych, pomieszczeń sanitarnych, informacje o salach i pracowniach oraz 
ich wyposażeniu, spełniania standardu w zakresie miejsc dziennych, kadry śds, 
planów rozwoju ośrodka. Ankiety powyższe wykorzystywane były do planowania 
kontroli oraz do weryfikowania składanych wniosków o dofinansowanie działalności 
śds w zakresie dotacji na standaryzację i realizację planów rozwojowych.  

W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy WPS przeprowadzali z kadrą śds 
okresowe narady, na których omawiane były aspekty funkcjonowania ośrodków 
wsparcia. W badanym okresie przeprowadzono 4 takie narady, na których 
poruszono m.in. tematykę zasad finansowania śds, kierowania osób do ośrodków 
wsparcia oraz sporządzania indywidualnych planów postępowania wpierająco-
aktywizującego. Na naradach tych pracownicy WPS przedstawiali także 
kierownikom śds wnioski i zalecenia, wynikające ze stwierdzonych w trakcie kontroli 
funkcjonowania placówek, nieprawidłowości. 

(Dowód: akta kontroli str. 246, 359-386, 530-538) 

7. W badanym okresie do Wydziału wpłynęło 7 skarg i wniosków dotyczących 
funkcjonowania śds: 

− w 2014 r. wpłynęły 4 skargi (śds Kwietniewo, śds „Słoneczny Dom” w Gołdapi 
oraz dwie skargi dotyczące funkcjonowania śds „Tezeusz” w Olsztynie) - trzy 
skargi rozpatrzono (w 2 przypadkach przeprowadzono kontrole doraźne, 
w jednym udzielono odpowiedzi na podstawie posiadanych dokumentów), 
a jedną przekazano według właściwości do podmiotu prowadzącego placówkę, 

− w 2015 r. wpłynęła jedna skarga - dot. funkcjonowania śds w Marcinkowie 
i Prejłowie - przeprowadzono kontrole - nie stwierdzono nieprawidłowości 
i udzielono stosownej odpowiedzi, 
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− w 2016 r. - wpłynęły dwie skargi, tj. na funkcjonowanie śds we Wronkach oraz 
w Rzecznej - skargę na śds we Wronkach rozpatrzono w trakcie 
przeprowadzania w nim kontroli (skarga okazała się częściowo zasadna, o czym 
- w odpowiedzi - poinformowano skarżącego). Natomiast skargę na śds 
w Rzecznej rozpatrzono w ramach kontroli doraźnej, udzielając skarżącemu 
stosownej odpowiedzi. 

Analiza prawidłowości rozpatrywania ww. skarg wykazała, że rozpatrywane były one 
zgodnie z KPA. W trakcie rozpatrywania ww. skarg przeprowadzono w dwóch śds 
kontrole „kompleksowe” i 3 kontrole doraźne, a w przypadkach gdy część zarzutów 
potwierdziła się, co poświadczały ustalenia przeprowadzonych kontroli, do 
kierowników poszczególnych śds kierowano zalecenia pokontrolne. W jednym 
przypadku, tj. po kontroli śds we Wronkach skierowano do Prokuratury Rejonowej 
w Olecku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 

(Dowód: akta kontroli str. 539-561) 

8. W badanym okresie wojewoda, w ramach sprawowanego nadzoru, nie zlecał 
przeprowadzenia w śds kontroli przez inne uprawnione organy zewnętrzne, 
tj. Sanepid, Straż Pożarną, PINB, ani nie przeprowadzał w nadzorowanych 
ośrodkach kontroli wspólnych z ww. organami. 

(Dowód: akta kontroli str. 465-467) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W siedmiu przeprowadzonych przez WPS kontrolach śds, w których stwierdzono 
nieprawidłowości, wystosowano do kontrolowanych jednostek zalecenia 
pokontrolne, jednakże w pismach z tymi zaleceniami nie zawarto oceny odnoszącej 
się do wszystkich aspektów kontrolowanej działalności, co było niezgodne z § 17 
ust. 1 i 2 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 
Przepis ten stanowi, iż po zakończeniu postępowania kontrolnego w przypadku 
stwierdzenia uchybień w jednostce podlegającej kontroli, zespół inspektorów 
sporządza zalecenia pokontrolne, które zawierają m.in. ocenę działalności jednostki 
podlegającej kontroli, wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli. 

W wyjaśnieniu z dnia 15.02.2017 r. Kierownik Oddziału Nadzoru podała, iż w ww. 
wystąpieniach zastosowano ocenę opisową. Podała także, że oddział 
w przeprowadzanych kontrolach posiłkuje się Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego Nr 53 z 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, w którym 
w § 24 ust. 4 wprowadzono przepis, stanowiący, iż w wyjątkowych przypadkach, 
uzasadnionych przedmiotem kontroli, gdy nie można dokonać oceny w sposób 
wymieniony zarządzeniu (tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, 
lub nieprawidłowościami, negatywna), można zastosować inną skalę ocen, 
np. opisową. 

Według NIK, w ww. wystąpieniach nie było w ogóle oceny odnoszącej się do 
wszystkich aspektów kontrolowanej działalności, tj. ani opisowej, ani według 
czterostopniowej skali, a jedynie oceny cząstkowe niektórych skontrolowanych 
zagadnień. Było to zatem niezgodne z rozporządzeniem MPS w sprawie nadzoru 
i kontroli w pomocy społecznej oraz § 24 ust. 1 i 2 ww. zarządzenia wojewody, które 
stanowi, iż projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera w szczególności ocenę 
skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. 

(Dowód: akta kontroli str. 251-262, 465-468, 501-528) 
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2. W okresie 2014-2016 pracownicy Urzędu, tj. WPS i WFiK, nie przeprowadzili żadnej 
kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielonych na rozwój infrastruktury 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi bezpośrednio w jst lub 
w ww. ośrodkach (prowadzonych przez jst). 

Dyrektor WPS na pytanie dlaczego w latach 2014-2016 nie przeprowadzano kontroli 
bezpośrednio w jst lub śds w zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu 
wojewody na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi podał, iż nie dysponuje wiedzą na temat przyczyn 
nierealizowania takich kontroli. 

Wyjaśnił także, że oceny wydatkowania dotacji w rozdz. 85203 przez poszczególne 
jst dokonuje WFiK podczas kontroli budżetu prowadzonej w gminach i powiatach. 
WPS przeprowadzał jedynie kontrole kompleksowe i doraźne śds, natomiast do 
planu kontroli na 2017 r. zostały wpisane kontrole koordynowane z WFiK, które są 
obecnie realizowane. 

Dyrektor WFiK wyjaśniła natomiast, iż brak jest podstawy prawnej do 
przeprowadzania kontroli finansowych wykorzystania dotacji celowych z budżetu 
państwa bezpośrednio w podmiotach prowadzących śds na zlecenie.  

 (Dowód: akta kontroli str. 78-80, 155-158, 334-340) 

3. Badanie prawidłowości przeprowadzania przez pracowników WPS kontroli w śds 
wykazało, iż w sześciu przypadkach (30% zbadanych) od dnia zakończenia 
czynności kontrolnych do dnia podpisania i przekazania jednostce protokołu kontroli 
upłynęło ponad 3 miesiące (np. w przypadku kontroli śds „Tezeusz” w Olsztynie od 
zakończenia kontroli do wysłania protokołu upłynęło ponad 5 miesięcy, śds 
w Nidzicy ponad 7 miesięcy, a śds w Olecku ponad 8 miesięcy). Wystąpienia 
pokontrolne w tych kontrolach, w tym 4 z zaleceniami, wysyłano jeszcze później. 
Według Izby, opóźnienia w przekazywaniu protokołów kontroli, w szczególności 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń, oraz 
wystąpień pokontrolnych jest działaniem nierzetelnym, skutkującym tym, 
iż kontrolowana jednostka nie może odpowiednio szybko zareagować na 
stwierdzone nieprawidłowości i wdrożyć działań naprawczych. 

W wyjaśnieniu z 15.02.2017 r. Kierownik Oddziału Nadzoru podała, iż przyczyną 
opóźnień w sporządzaniu protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych po 
kontrolach w nadzorowanych jednostkach jest zbyt niski poziom zatrudnienia 
pracowników oddziału w stosunku do dużej liczby nadzorowanych podmiotów, 
podlegających kontroli, oraz realizacja przez tych pracowników wielu innych 
ważnych zadań. Podała ona m.in., iż w oddziale zatrudnionych jest na dzień 
15.02.2017 r. wprawdzie 13 pracowników wykonujących czynności kontrolne, ale 
jeden z nich od 28.04.2016 r. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 
natomiast drugi zatrudniony jest dopiero od 01.12.2016 r. i nie jest jeszcze w pełni 
samodzielnym i efektywnym kontrolerem.   

  (Dowód: akta kontroli str. 251-262, 465-478) 

Sprawowany przez wojewodę w latach 2014-2016 nadzór nad funkcjonowaniem 
środowiskowych domów samopomocy oraz wykorzystaniem przez nie udzielonych 
im z budżetu państwa dotacji celowych nie był skuteczny.  

Pracownicy WPS przeprowadzali w nadzorowanych śds kontrole, zachowując, 
wynikający z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej, wymóg nie rzadszego niż raz na trzy lata kontrolowania danej jednostki 
według planu kontroli. Kontrole te nie były jednak kontrolami kompleksowymi, gdyż 
w trakcie ich przeprowadzania inspektorzy WPS nie badali wszystkich sfer 
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organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążących się 
z realizacją zadania określonego w ustawie, w tym dotyczącej prawidłowości 
wykorzystania dotacji na funkcjonowanie śds, co było niezgodne z §  5 ust. 1 ww. 
rozporządzenia. W konsekwencji przeprowadzone kontrole, które nazywano 
„kompleksowymi” w rzeczywistości nimi nie były, a ponieważ odnosiły się tylko do 
merytorycznego funkcjonowania śds odpowiadały definicji kontroli problemowej, 
określonej w § 6 cyt. rozporządzenia. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania kontroli przez 
pracowników WPS dotyczyły także przypadków niezawierania w pismach 
z zaleceniami, skierowanymi do kierowników śds, oceny kontrolowanej działalności, 
co było niezgodne z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz opóźnień w przekazywaniu 
kontrolowanym jednostkom protokołów kontroli (dotyczyło to 30% zbadanych 
spraw), w skrajnym przypadku wynoszącym nawet 8 miesięcy od zakończenia 
czynności kontrolnych. 

Wojewoda, stosownie do wymogu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, 
rzetelnie i bez zbędnej zwłoki uzgadniał dokumenty organizacyjne ośrodków, tj. ich 
regulaminy organizacyjne, programy działalności i roczne plany pracy. Pozytywnie 
ocenić należy także organizowanie i przeprowadzanie cyklicznych narad 
z pracownikami śds, na których omawiane były główne nieprawidłowości i problemy 
związane z ich funkcjonowaniem. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12, wnosi o: 

1. Egzekwowanie dołączania do wniosku, składanego przez jst na dofinansowanie 
zadań związanych z rozwojem infrastruktury śds, programów inwestycyjnych 
w przypadku klasyfikowania dofinansowanych wydatków jako inwestycyjne.  

2. Weryfikowanie zgłaszanych potrzeb jst na nowe miejsca w śds lub powstanie 
nowych śds z rzetelnymi danymi. 

3. Przeprowadzanie kontroli kompleksowych w jednostkach podlegających kontroli, 
obejmujących wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki, zgodnie 
z dyspozycją § 5 ust. 1 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli 
w pomocy społecznej, w tym w zakresie wykorzystania dotacji celowych 
udzielonych z budżetu wojewody na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury śds. 

4. Podjęcie działań w celu usprawnienia przeprowadzania procesu kontrolnego 
nadzorowanych jednostek, w tym w zakresie jego czasu trwania.  

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 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 Olsztynie. 

                                                      
12 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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 i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

Olsztyn, dnia 17 lipca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Cezary Gogolewski 

Doradca ekonomiczny 
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