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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 Hubert Sikorski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/33/2017 z 20 lutego 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Parafia Ewangelicko-Augsburska, Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu 
opieki „Arka” (dalej: ”ŚDS” lub „Dom”), ul. Kolejowa 5a, 11-730 Mikołajki.  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Ks. Bogusław Juroszek – Proboszcz Parafii. 
Anna Lambert – Dyrektor ŚDS.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Mikołajkach (dalej: „Parafia”) 
prowadząca ŚDS w wyniku rozstrzygniętego przez Gminę konkursu, prawidłowo 
realizowała zadania zapewnienia wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi  
z terenu Gminy Mikołajki. Zgodnie z podpisaną umową, zapewniła miejsca dla 60 
osób, w ośrodku wydzielonym z własnych zasobów lokalowych. Parafia posiadała 
wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia ŚDS, w tym uzgodnione  
z Wojewodą i zatwierdzone przez Burmistrza: regulamin organizacyjny, programy 
działalności domu i plany pracy na każdy rok. Dyrektor i pracownicy ŚDS posiadali 
wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a pomieszczenia Domu 
spełniały wymagania standardu usług określone w §18 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie ŚDS”). Prawidłowo 
wykorzystywano również otrzymane dotacje oraz terminowo składano sprawozdania 
z prowadzonej działalności.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Osiągnięcie przez ŚDS zakładanego poziomu świadczonych usług, 
zgodność wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami. 

1.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach prowadzony jest przez Parafię 
Ewangelicko – Augsburską św. Trójcy w Mikołajkach. Przeznaczony jest on dla osób 
przewlekle psychicznie chorych – typ A, niepełnosprawnych intelektualnie – typ B 
i wskazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych – typ C.  
ŚDS świadczy usługi dla 60 osób z terenu Gminy Mikołajki, a działalność prowadzi 
od poniedziałku do piątku (w godzinach od 7.00 do 15.00) i nie posiada miejsc 
całodobowego pobytu. Dom usytuowany jest w kompleksie budynków będących 
własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach, przy ul. Plac Kościelny 
5a. Jego pomieszczenia, o pow. 648,36m2 (10,8 m2 na jednego uczestnika), 
mieszczą się na parterze i I piętrze Domu Opieki „Arka” i są oddzielone od 
pozostałej części budynku. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2  Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, ze zm. 
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Pod opieką ŚDS przebywa ok. 60 uczestników. Liczba podopiecznych na dzień  
31 grudnia w latach 2014-2016 wynosiła odpowiednio 59, 60 i 60 osób. Struktura 
wiekowa uczestników w badanym okresie przedstawiała się następująco: 

- 19-40 lat – od 12 do 16%; 

- 41-60 lat – 28-30,5%; 

- 61-75 lat – 20–23%; 

- 76-90 lat – 30-36%; 

- powyżej 90 lat – 1,5%. 

Wśród podopiecznych większość stanowiły kobiety (od 52,5 do 58%). W I kwartale 
2017 r. sześciu uczestników miało opiekunów prawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

1.2. ŚDS posiada podstawowe dokumenty określające jego funkcjonowanie,  
tj. statut, regulamin organizacyjny, programy działalności domu (oddzielne dla typów 
A, B i C) i plany pracy na każdy rok. Regulamin organizacyjny, programy 
działalności domu i plany pracy na każdy rok zostały uzgodnione z wojewodą 
i zatwierdzone przez Burmistrza Mikołajek.  

Dla całego obiektu, w którym wydzielono pomieszczenia ŚDS prowadzono 
wymaganą książkę obiektu budowlanego, w którym odnotowywano przeprowadzane 
okresowe przeglądy  roczne i pięcioletnie. 

(dowód: akta kontroli str. 5-39) 

1.3. W skład Zespołu Wspierająco-Aktywizującego ŚDS w Mikołajkach wchodziło  
14 osób (12,5 etatu), w tym: Dyrektor, koordynator zespołu wspierająco-
aktywizującego, 9 terapeutów zajęciowych, psycholog, fizjoterapeuta i instruktor 
terapii. Dwóch terapeutów zajęciowych zatrudnionych było na czas określony,  
a 11 pozostałych pracowników na czas nieokreślony. W 2014 r. usługi 
psychologiczne, na podstawie umowy zlecenia, świadczone były przez psychologa 
w każdy czwartek po 4 godziny, a w 2015 i 2016 r. zawarto umowę zlecenia z innym 
psychologiem, który przebywał w Ośrodku 3 razy w tygodniu. Wskaźnik zatrudnienia 
(bez uwzględnienia psychologa) był zgodny z §12 ust. 1 i 2 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS. 

Kwalifikacje dyrektora domu oraz pracowników zatrudnionych w ŚDS były zgodne 
z określonymi w § 9-11 rozporządzenia w sprawie ŚDS. Posiadali oni odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz wymagany staż pracy na stanowiskach z bezpośrednim 
kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Dyrektor Domu organizowała 
też, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie 
tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych  
z funkcjonowaniem domu. Dodatkowo pracownicy systematycznie brali udział  
w indywidualnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje zawodowe. 
Dyrektor prowadziła ewidencję indywidualnych i wewnętrznych szkoleń 
pracowników ŚDS, z których także sporządzano notatki służbowe. 

(dowód: akta kontroli str. 40-72) 

1.4. Dla każdego z podopiecznych prowadzono dokumentację indywidualną, która 
była przechowywana w szafie pancernej w gabinecie Dyrektora. Na podstawie 
badania dokumentacji losowo wybranej grupy 30 uczestników ŚDS ustalono, że: 

- dla każdego podopiecznego opracowano indywidualny plan postępowania 
wspierająco-aktywizującego. Plany te zawierały m.in. cele główne i szczegółowe 
postępowania wspierająco-aktywizującego, sposoby osiągnięcia i czas realizacji 
tych celów, oceny półroczne i roczne wraz z zaleceniami; 
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- plany były przedstawiane i uzgadniane z podopiecznymi lub ich opiekunami,  
co potwierdzano podpisem pod dokumentem; 

- w skład zespołu wspierająco-aktywizującego, opracowującego ww. plany, 
wchodzili: Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni mający bezpośredni kontakt  
z uczestnikiem;  

- zespół wspierająco-aktywizujący zbierał się co najmniej raz na 6 miesięcy,  
a w 5 przypadkach zebrał się dodatkowo w celu ustalenia nowego okresu 
uczestnictwa w zajęciach; 

- zalecenia zespołu uwzględniały stan i możliwości uczestnika i obejmowały treningi: 
interpersonalny, samoobsługowy, edukacyjny, spędzania wolnego czasu, 
higieniczny, relaksacyjny, ruchowy i terapię zajęciową; 

- uczestnicy, w zależności od zaleceń, brali udział w zajęciach indywidualnych  
i grupowych;  

- wszyscy uczestnicy ŚDS mieli zapewnione dwa posiłki dziennie – śniadanie  
i obiad, które pod kierownictwem terapeuty przygotowywane były przez nich  
w pracowni gospodarstwa domowego, w ramach treningów kulinarnych. 
Uczestnicy nie korzystali z możliwości otrzymania gorącego posiłku w ramach 
zadania własnego Gminy, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 
marca 2014 r. o pomocy społecznej3; 

- 28 uczestników korzystało z zapewnionej przez ŚDS usługi transportowej z i do 
miejsca zamieszkania; 

- dokumentacja indywidualna uczestników zawierała: kopię decyzji Burmistrza 
kierującej do ŚDS, indywidualny plan wspierająco-aktywizujący, kopie orzeczenia 
o niepełnosprawności, skierowania do ŚDS od lekarza rodzinnego i psychiatry lub 
neurologa, notatki terapeutów; 

- wszyscy podopieczni byli ujęci w dokumentacji zbiorczej, tj. ewidencji uczestników, 
miesięcznej ewidencji obecności i na listach obecności. ŚDS prowadził także 
indywidualną i zbiorczą ewidencję nieobecności powyżej 14 dni, zawierającą okres 
i przyczyny nieobecności. 

(dowód: akta kontroli str. 73-236) 

W toku kontroli, do sześciu opiekunów prawnych uczestników zajęć w ŚDS 
przesłano ankietę dotyczącą dostosowania oferty ŚDS do potrzeb osób do niego 
skierowanych. Wszyscy adresaci odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie. I tak: 

� trzy ankietowane osoby (50%) oceniły, że usługi ŚDS są bardzo dobrze 
dostosowane do potrzeb ich podopiecznych, a pozostałe trzy, że są dobrze 
dostosowane; 

� cztery osoby (66%) uznały, że usługi ŚDS bardzo dobrze rozwijają kompetencje 
podopiecznych. Jedna osoba uznała że rozwijają dobrze, a jedna że 
umiarkowanie; 

� dwie osoby (33%) wskazały na potrzebę rozbudowania zakresu usług ŚDS 
(jedna osoba wskazała salę gimnastyczną). Cztery osoby (66%) nie widziały 
takiej potrzeby; 

� cztery osoby (66%) oceniły bardzo dobrze bazę materialną Domu, a dwie 
zadowalająco. Jedna osoba wskazała, że należy Dom doposażyć w „sprzęt do 
ćwiczeń” (nie wskazała rodzaju sprzętu); 

� żadna z ankietowanych osób nie wskazała mankamentów i niedogodności  
w funkcjonowaniu ŚDS; 

� pięć osób (83%) bardzo dobrze oceniło współpracę z pracownikami domu,  
a jedna osoba oceniła ją dobrze. 

 (dowód: akta kontroli str. 237) 

                                                      
3 Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm. 
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1.5. W okresie 2014-2015 upoważnieni pracownicy UMiG Mikołajki przeprowadzili 
jedną kontrolę funkcjonowania ŚDS (w dniu 7 stycznia 2015 r.) dotyczącą 
prawidłowości przeprowadzenia postępowania na wybór i realizację umowy  
z przewoźnikiem na dowóz podopiecznych do ŚDS. W jej wyniku ustalono,  
że w dniu rozpoczęcia świadczenia usług (5 stycznia 2015 r.) wykonawca nie 
posiadał dziennika kontroli i konserwacji dźwigu do transportu osób 
niepełnosprawnych dla jednego z samochodów, wobec czego nie powinien był 
świadczyć tej usługi. W odpowiedzi Dyrektor poinformowała, że już w dniu ww. 
kontroli zabroniła świadczenia usługi tym samochodem, a wykonawca niezwłocznie 
zapewnił pojazd spełniający wszystkie wymogi. 

W dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. zespół kontrolny Wydziału Polityki 
Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 
przeprowadził kontrolę kompleksową ŚDS. Jej przedmiotem była ocena 
funkcjonowania ŚDS, standardu świadczonych usług określonych przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników  
z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi. Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. 
do 04.12.2015 r. W protokole kontroli nie zawarto wniosków, zaleceń lub 
rekomendacji. 

Na zlecenie UMiG Mikołajki, w terminie od 18 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r. 
przeprowadzony został audyt dotyczący prawidłowości realizacji przez Parafię 
umowy zawartej w dniu 16 maja 2011 r. o powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”. Zakres 
audytu obejmował m.in. zgodność działań z obowiązującymi przepisami  
i prawidłowość wykorzystania dotacji w latach 2014-2015. W jego wyniku nie 
stwierdzono nieprawidłowości w działalności ŚDS, w związku z czym nie 
formułowano wniosków i rekomendacji. 

(dowód: akta kontroli str. 238-261) 

1.6. W badanym okresie ŚDS przesyłał Burmistrzowi i Wojewodzie,  
w obowiązującym terminie (do 15 lutego za rok poprzedni), sprawozdania ze swojej 
działalności. Miesięczne meldunki o liczbie uczestników, opracowane na podstawie 
list obecności, przekazywano do Wydziału Polityki Społecznej w terminie do 5-tego 
dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

(dowód: akta kontroli str. 262-328) 

1.7. W badanym okresie, w zakresie integracji społecznej ŚDS współpracował m.in. z: 

- UMIG w Mikołajkach – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,  

- M-GOPS w Mikołajkach – wymiana informacji, pomoc w sprawach urzędowych, 

- PUP w Mrągowie, filia w Mikołajkach – monitorowanie rynku pracy, pomoc 
uczestnikom w znalezieniu pracy,  

- PCPR w Mrągowie – przeprowadzanie badań i testów psychologicznych, 

- Poradnią Zdrowia Psychicznego w Mrągowie i Giżycku – organizacja wizyt, 
kontynuacja recept, porady w sprawie pomocy uczestnikom i leczenia szpitalnego, 

- Domem Opieki „Arka” w Mikołajkach – wspólne przygotowywanie i organizowanie 
imprez okolicznościowych, 

- Centrum Kultury w Mikołajkach – udział w imprezach, organizacja występów  
i wystaw. 

- innymi ŚDS-ami – wspólna organizacja spotkań, imprez okolicznościowych, 
zawodów i turniejów. 

(dowód: akta kontroli str. 329-333) 
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ŚDS prawidłowo realizował zadania zapewnienia wsparcia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. Posiadał, uzgodnione z Wojewodą i zatwierdzone przez Burmistrza, 
dokumenty dotyczące prowadzenia Domu oraz rzetelnie prowadził dokumentację 
podopiecznych. Członkowie Zespołu Wspierająco-Aktywizującego posiadali wymagane 
kwalifikacje i niezbędne doświadczenie zawodowe. Burmistrzowi i Wojewodzie 
terminowo przesyłano sprawozdania, rozliczenia i meldunki. W zakresie integracji 
społecznej uczestników ŚDS aktywnie współpracowano również z innymi podmiotami. 

2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji. 

2.1. Na prowadzenie ŚDS Parafia zawarła z Gminą dwie umowy o powierzenie 
realizacji zadania publicznego. Pierwszą – 16 maja 2011 r. na okres pięciu lat, drugą 
– 14 kwietnia 2016 r. również na okres pięciu lat. Wartość umów określono 
odpowiednio na: 3 600 tys. zł (60 osób x 1000 zł/osobę x 12 miesięcy x 5 lat) oraz 
4 564,8 tys. zł (60 osób x 1268 zł/osobę x 12 miesięcy x 5 lat). W umowach tych 
zlecający określił, iż uzna, że zadanie zostało wykonane pod warunkiem 
zaakceptowania przez niego złożonego sprawozdania końcowego. Zleceniobiorca 
został zobowiązany do udzielana zamówień na dostawy, usługi i roboty opłacane  
z dotacji, przy zastosowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji 
i przejrzystości, do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 
i ewidencji księgowej zadania publicznego, przechowywania ww. dokumentacji 
przez 5 lat oraz składania okresowych sprawozdań z prowadzonej działalności.  
W umowie Gmina zastrzegła prawo do kontroli prawidłowości wykonania zadania 
publicznego przez upoważnione osoby oraz zobowiązała zleceniobiorcę do 
wykonania ewentualnych wniosków i zaleceń. Umowa określała także zasady 
zwrotu niewykorzystanych środków finansowych, warunki rozwiązania lub 
odstąpienia od umowy oraz zakaz zbywania rzeczy zakupionych ze środków 
pochodzących z dotacji przez okres 5 lat. 

 (dowód: akta kontroli str. 334-355) 

2.2. W badanym okresie, na prowadzenie ŚDS Parafia uzyskała od Wojewody, za 
pośrednictwem Gminy, odpowiednio: 

- 752,8 tys. zł w 2014 r., 

- 742,6 tys. zł w 2015 r., 

- 907,9 tys. zł w 2016 r. 

Natomiast na podstawie umowy zawartej z Gminą w lipcu 2015 r., Parafia uzyskała 
kwotę 17 tys. zł, z terminem wykorzystania do 31.12.2015 r., na pokrycie wydatków 
związanych z wykonaniem prac remontowych oraz zakupem wyposażenia do ŚDS. 
Dotacja ta została wykorzystana w całości, z czego kwotę 9 tys. zł przeznaczono na 
remont korytarza i wymianę drzwi, a 8 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia (meble 
i sprzęt komputerowy). Z realizacji ww. zadania Parafia złożyła Gminie 
sprawozdanie w dniu 21 stycznia 2016 r., tj. w terminie określonym w umowie.  

 (dowód: akta kontroli str. 356-363) 

W strukturze wydatków ŚDS największy udział stanowiły w badanym okresie 
wydatki związane z zatrudnieniem (od 64,82% do 66,36%) oraz wydatki na: 
transport podopiecznych (6,9% do 9,9%), żywność (5,81% do 7,7%), opłaty  
za media i wywóz śmieci (6,15% do 6,5%).  

Przy zakupie towarów lub usług Dyrektor dokonywała rozeznania cenowego,  
a z wyboru ofert sporządzała notatki służbowe z uzasadnieniem. Kryterium wyboru 
była cena towaru lub usługi. W przypadku zakupu usługi dowozu podopiecznych 
organizowano konkursy ofert z podziałem na dwie trasy dowozu, a kryterium wyboru 
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była cena za 1 km trasy. Z oferentem, którego ofertę wybrano, podpisywano roczną 
umowę na wykonanie usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 364-422) 

2.3. W toku kontroli przeprowadzono oględziny pomieszczeń ŚDS w zakresie 
spełnienia wymogów standardu świadczonych usług, określonego w § 18 
rozporządzenia o ŚDS. Stwierdzono, że standard usług bytowych określony w ww. 
przypisie został osiągnięty, gdyż: 

• Teren, na którym usytuowany jest ŚDS ogrodzony jest płotem, posiada dostęp 
do jeziora i obejmuje dużą powierzchnię terenów zielonych. Pomieszczenia ŚDS,  
o pow. 648,36m2 (10,8 m2 na jednego uczestnika), mieszczą się na parterze  
i I piętrze Domu Opieki „Arka” i są oddzielone od pozostałej części budynku 
drzwiami wewnętrznymi. Do ŚDS prowadzą również bezpośrednio pomocnicze 
dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne;   

• W trakcie oględzin nie stwierdzono barier architektonicznych takich jak schody, 
strome podejścia i podjazdy, wysokie progi. Podłogi wykonane są z materiałów 
łatwo zmywalnych, gładkich i antypoślizgowych; 

• Korytarze prowadzące do sal zajęć wyposażone są w przyścienne poręcze. 
Podopieczni mają do dyspozycji windę prowadząca na piętro, na którym znajduje 
się sala ogólna i sale rehabilitacyjne. Na zewnątrz, nad jeziorem, zlokalizowano 
zadaszoną wiatę, służącą do organizacji spotkań integracyjnych i wypoczynku; 

• Do dyspozycji podopiecznych jest 9 łazienek z toaletami (w tym 5 z natryskiem)  
z czego po 4 dla kobiet i mężczyzn i jedna ogólna; 

Oględzinom poddano następujące pomieszczenia: sale treningów (teatralno-
muzycznych, twórczej wyobraźni plastycznej, medialno-fotograficznych, 
gospodarstwa domowego z jadalnią i dodatkową kuchnią, relaksu i spędzania czasu 
wolnego, stolarskich, edukacyjno-społecznych, umiejętności praktycznych, wsparcia 
duchowego, świetlicowych), salę spotkań integracyjnych (alternatywną), dwie sale 
rehabilitacyjne – na I piętrze (dojazd windą) i niskim parterze, salę wyciszenia, 
szatnię, hol oraz werandę, która przez pół roku (w miesiącach od kwietnia do 
września) użytkowana jest jako stołówka i  sala do większych zajęć grupowych. 
Wszystkie ww. pomieszczenia były wyposażone w meble i odpowiedni sprzęt 
tematycznie związany z realizacją zadań wspierająco-aktywizujących.  

(dowód: akta kontroli str. 423-435) 

Jednostka prawidłowo wykorzystywała otrzymane dotacje oraz terminowo składała 
sprawozdania z prowadzonej działalności. W przypadku zakupu usług (transport, 
wymiana drzwi) ŚDS zabezpieczał swoje interesy umowami cywilno-prawnymi. 
Pomieszczenia ŚDS były dobrze wyposażone i spełniały określone przepisami 
wymagania standardu usług.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 
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. 

                                                      
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677. 
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Olsztyn, dnia         kwietnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Hubert Sikorski 
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