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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/086 – Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w województwie 
warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Piotr Stupienko - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/21/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy 

Wolnica 50, 11-135 Lubomino (dalej: „ŚDS”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Małgorzata Kozioł – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy, funkcjonujący od 1 listopada 2010 r. 
jako jednostka organizacyjna Gminy Lubomino, jest placówką dziennego pobytu 
wspierającą podopiecznych i ich rodziny poprzez m.in. kompensowanie skutków 
niepełnosprawności. W badanym okresie spełniał on standardy oraz wymogi  
w zakresie czasu, jakości i rodzaju świadczonych usług, liczby uczestników, 
posiadania aktualnej dokumentacji określającej funkcjonowanie, wskaźnika 
zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego oraz częstotliwości 
zbierania się tego zespołu, posiadania przez Kierownika oraz personel wymaganego 
wykształcenia oraz stażu pracy, a także odbywania niezbędnych szkoleń, określonych  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  
w sprawie środowiskowych domów samopomocy2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
ŚDS”).  

Ustalono jednak, że wbrew wymogom określonym w §10 ust. 1 ww. rozporządzenia,  
w okresie od stycznia 2014 do końca sierpnia 2015 r. oraz od września do końca 
grudnia 2015 r. ŚDS nie zapewniał uczestnikom, w żadnej formie, opieki 
psychologicznej. W badanym okresie nie zatrudniano też osób posiadających 
kwalifikacje zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej, chociaż aż 63 spośród 65 
uczestników przebywających w ŚDS w latach 2014-2016 posiadało orzeczenie  
o niepełnosprawności. Na brak asystentów (pomocników) osób niepełnosprawnych 
zwracali również uwagę opiekunowie uczestników ŚDS, którzy wzięli udział  
w przeprowadzonym w toku kontroli badaniu ankietowym.  

Wszystkim uczestnikom placówki zapewniano możliwość spożywania codziennie 
gorącego posiłku oraz usługi transportowe polegające na dowożeniu i odwożeniu po 
zajęciach do miejsca zamieszkania. Dla wszystkich podopiecznych prowadzono 
wymaganą dokumentację, a także realizowano indywidualne plany podstępowania 
wspierająco-aktywizującego, obejmujące treningi i terapie określone w ww. 
rozporządzeniu. Zauważyć jednak należy, że w siedmiu przypadkach spośród 30, 
indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego nie były podpisane 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). 
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przez uczestników lub ich opiekunów (w tym w jednym przypadku dotyczyło to osoby 
sądownie ubezwłasnowolnionej), co było niezgodne z §13 ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS.  

Z wykorzystania otrzymanych dotacji rozliczano się terminowo i prawidłowo, 
sporządzając w tym celu niezbędne sprawozdania. W ŚDS opracowywano również 
roczne sprawozdania z prowadzonej działalności, które z wyjątkiem sprawozdania 
za 2014 r. (złożonego z trzydniowym opóźnieniem) przedkładane były terminowo 
właściwym organom. Terminowo przedkładano również do Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie miesięczne meldunki na temat liczby 
uczestników ŚDS. Meldunki te składano w systemie Centralnej Aplikacji 
Statystycznej (CAS), przy czym w jednym przypadku, spośród 15 losowo wybranych 
meldunków, ustalono, że ŚDS wykazał nieprawidłową (niezgodną z listą obecności) 
liczbę uczestników. 

W latach 2013-2015 w ŚDS nie dokonywano, wymaganych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane3, rocznych przeglądów okresowych użytkowanego obiektu, co było 
spowodowane m.in. trwającą inwestycją budowlaną, polegającą m.in. na rozbudowie 
ŚDS o budynek rehabilitacji społecznej. 

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 Wolnicy funkcjonuje od dnia 1 listopada 
2010 r. Utworzony został na podstawie uchwały Rady Gminy Lubomino z dnia  
7 września 2010 r.4. Jest on jednostką organizacyjną Gminy Lubomino, działającą  
w formie jednostki budżetowej. Jako uzasadnienie jego utworzenia, wskazano m.in. 
potrzebę wspierania podopiecznych i ich rodzin oraz kompensowanie skutków 
niepełnosprawności. 

ŚDS jest placówką dziennego pobytu5, czynną pięć dni w tygodniu (w dni robocze) 
po osiem godzin dziennie. Zgodnie z §3 ust. 1 oraz 5 ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS, ośrodek ten przeznaczony jest dla 606 osób obojga płci powyżej  
18 roku życia i jest placówką typu ABC (tj. typ A - osoby przewlekle psychicznie 
chore, typ B - osoby upośledzone umysłowo oraz typ C - osoby wykazujące inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych). Osoby korzystające z ŚDS, 
przyjmowane były na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie. 

(dowód: akta kontroli str. 6-12) 

W latach 2014-2016 z usług ŚDS korzystało łącznie 65 osób, w tym: 

• w 2014 r. (57 miejsc), według stanu na początek i koniec tego roku w ŚDS 
przebywały odpowiednio 32 i 35 osób, średnio 32,3 osoby miesięcznie.  

• w 2015 r. (60 miejsc), według stanu na początek i koniec roku w ŚDS 
przebywało odpowiednio 35 i 50 osób, średnio 45 osób miesięcznie. 

                                                      
3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.). 
4 Uchwała Rady Gminy Lubomino Nr XXXVIII/187/2010 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Wolnicy oraz nadania mu statutu. Statut ŚDS zmieniony został Uchwałą Rady Gminy Lubomino  
Nr IV/18/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. – uchwały te obowiązywały do grudnia 2013 r., kiedy to utraciły moc na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Lubomino Nr XXVI/166/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu 
Domowi Samopomocy w Wolnicy.  
5 ŚDS nie dysponuje miejscami całodobowego pobytu.  
6 Od początku 2016 r. W 2014 r. statutowa liczba miejsc wynosiła 32, w 2015 r. - 57.  
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• W 2016 r. (60 miejsc), według stanu na początek i koniec roku, w ŚDS 
przebywało 50 osób, średnio 52 osoby miesięcznie (w okresie od stycznia do 
kwietnia - po 52 osoby, od maja do sierpnia – po 54 osoby i od września do 
grudnia – po 50 osób). 

Struktura wiekowa 65 osób korzystających z ŚDS w latach 2014-2016 przedstawiała 
się następująco: 27 osób było w wieku od 18 do 40 lat, 25 osób w wieku od 41 do 65 
lat, a 13 osób było w wieku powyżej 65 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 13-20) 

Podział uczestników ŚDS według typów domu przedstawiał się następująco: 

• Typ A – 24 uczestników w 2014 r., 31 w 2015 r. oraz 33 w 2016 r. 

• Typ B – 14 uczestników w 2014 r. oraz po 18 w latach 2015-2016. 

• Typ C – 3 uczestników w 2015 r. i 7 w 2016 r. 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w badanym 
okresie był zgodny z określonym w §12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 77-84) 

W latach 2014-2016, spośród 65 uczestników ŚDS 40 (61,5%) pochodziło z terenu 
gminy Lubomino, 17 (26,2%) z terenu gminy Dobre Miasto, a 8 (12,3%) z terenu 
gminy Lidzbark Warmiński7. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z §20 
rozporządzenia w sprawie ŚDS, wszystkim uczestnikom zapewniono usługi 
transportowe polegające na dowożeniu i odwożeniu po zajęciach do miejsca 
zamieszkania. W latach 2014-2015 transport ten wykonywany był przez 
pracowników za pomocą dwóch samochodów użyczonych ŚDS przez gminę 
Lubomino, a w 2016 r., po rozszerzeniu obszaru działania na gminę Lidzbark 
Warmiński, korzystano również z usług firmy transportowej8. Koszty transportu 
uczestników9 pokrywane były ze środków ŚDS i wynosiły 69,7 tys. zł w 2014 r.,  
82,6 tys. zł w 2015 r. i 137,5 tys. zł w 2016 r. Średnie miesięczne koszty transportu 
jednego uczestnika wynosiły 152,92 zł w 2014 r., 132,43 zł w 2015 r. i 197,57 zł  
w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 22-24) 

1.2.1. Statut ŚDS przyjęty został uchwałą Rady Gminy Lubomino z dnia 6 grudnia 
2013 r.10 ŚDS dysponował również, uzgodnioną z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim 
i zatwierdzoną przez Wójta Gminy Lubomino, dokumentacją dotyczącą jego 
funkcjonowania, określoną w §4 rozporządzenia w sprawie ŚDS, tj.: 

• Regulaminem organizacyjnym ŚDS z dnia 8 kwietnia 2011 r.11. 

• Programem działalności ŚDS dla każdego typu domu, określonego w §3 ust.1 
rozporządzenia w sprawie ŚDS.  

• Planami pracy ŚDS na poszczególne lata okresu objętego kontrolą. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-11,25-56) 

1.2.2. ŚDS dysponuje ogrodzoną nieruchomością gruntową o powierzchni 0,22 ha, 
na której urządzono tereny zielone, rekreacyjne oraz ogród warzywny. Na jej terenie 
                                                      
7 Uczestnictwo osób spoza gminy Lubomino wynikało z porozumień zawartych pomiędzy gminą Lubomino i gminą Dobre 
Miasto z 29 listopada 2011 r. oraz gminą Lidzbark Warmiński z dnia 11 września 2015 r. 
8 Zagadnienia związane z podpisaniem umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi transportowe opisano w pkt 2.3. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
9 Wykazano łącznie z wynagrodzeniem kierowcy. Koszty transportu bez wynagrodzenia kierowcy wynosiły łącznie 183,8 tys. 
zł,  
w tym 38,2 tys. zł w 2014 r., 48 tys. zł w 2015 r. i 97,6 tys. zł w 2016 r. 
10 Statut ŚDS przyjęty uchwałą Rady Gminy  Nr XXVI/166/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. był dwukrotnie zmieniany uchwałami 
Rady Gminy Lubomino Nr XII/74/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. oraz Nr XII/74/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. 
11 Regulamin organizacyjny ŚDS w Wolnicy był trzykrotne aneksowany – aneksy z dnia 22.01.2014 r., 17.05.2016 r.  
i 02.12.2016 r. Treść wszystkich aneksów była uzgodniona z wojewodą. 
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usytuowane są dwa budynki ŚDS połączone łącznikiem, o łącznej powierzchni 
użytkowej 684,42 m².   

Obiekty, w których prowadzony jest ŚDS przekazane zostały mu w trwały zarząd 
decyzjami Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 lutego 2013 r. oraz 28 września 2015 r.12 
(po zakończeniu inwestycji polegającej rozbudowie ŚDS o oddany do użytkowania  
w połowie 2015 r. budynek rehabilitacji społecznej o powierzchni 405,22 m² oraz 
termomodernizacji obiektu wcześniej istniejącego13 – zagadnienie opisane w pkt 2.4. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego). W latach 2013-2016 ŚDS terminowo  
i w odpowiedniej wysokości uiszczał na rzecz Gminy Lubomino opłaty z tytułu 
trwałego zarządu przedmiotowej nieruchomości. 

 (dowód: akta kontroli str. 57-63) 

1.2.3. ŚDS dysponował pozwoleniem na użytkowanie zarządzanych obiektów, 
wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku 
Warmińskim po zakończeniu prac budowlanych w połowie 2015 r. Dysponował 
również pozytywnymi opiniami w zakresie dopuszczenia do użytkowania 
zarządzanych obiektów, wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim i Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w 
Lidzbarku Warmińskim. 

W 2012 r. w obiektach ŚDS zakończono inwestycję polegającą na likwidacji barier 
architektonicznych14, w ramach której m.in. zainstalowano dźwig osobowy – windę 
przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych.15 

Dla obiektów ŚDS w badanym okresie prowadzono książki obiektów budowlanych16, 
w których odnotowano m.in. przeprowadzenie przeglądów: rocznego (w 2016 r.)  
i pięcioletniego (w 2011 r.), określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
budowlane. 

 (dowód: akta kontroli str. 64-72) 

W latach 2013-2015 nie dokonywano rocznych przeglądów okresowych obiektów 
wchodzących w skład ŚDS, określonych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.  

Kierownik ŚDS wyjaśniła, że nie dokonywano przedmiotowych przeglądów, ponieważ 
ww. okresie były prowadzone roboty budowlane związane z rozbudową ŚDS. Podała 
również, że po zakończeniu rozbudowy ośrodka założono nową książkę obiektu 
budowlanego, a w 2016 r. przeprowadzono roczny przegląd wszystkich obiektów 
ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 73-75) 

1.3. Według stanu na dzień kontroli, tj. 7 marca 2017 r., w ŚDS zatrudnionych było 
łącznie 13 pracowników, w tym: kierownik ŚDS, dziewięciu pracowników 
merytorycznych oraz trzech pracowników obsługi17.  

Kierownik ŚDS oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników 
socjalnych, terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej oraz opiekunów, posiadali 
wykształcenie18 oraz staż pracy określone w §9-11 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

                                                      
12 Decyzje Wójta Gminy Lubomino Nr 1/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. oraz Nr 1/2015 z dnia 28 września 2015 r. 
13 Inwestorem była Gmina Lubomino. 
14 Inwestorem była Gmina Lubomino. 
15 Dźwig osobowy  objęty był dozorem technicznym sprawowanym przez Urząd Dozoru Technicznego (kontrole i decyzje UDT 
z dnia 19 stycznia 2012 r., 14 stycznia 2014 r. i 26 stycznia 2016 r.).  
16 Do połowy 2015 r. (tj. do zakończenia inwestycji polegającej m.in. budowie budynku rehabilitacji społecznej), ŚDS prowadził 
książkę obiektu budowlanego dla budynku podstawowego, w którym przed utworzeniem ŚDS funkcjonowała Szkoła 
Podstawowa w Wolnicy. W książce tej więc znajdowały się zapisy zarówno dotyczące szkoły jak i dotyczące ŚDS. W II połowie 
2015 r. założono nową książkę obiektu budowlanego, dla całego obiektu ŚDS. 
17 W ŚDS od początku jego powstania, zatrudnionych było łącznie 21 pracowników, spośród których z ośmioma w tym okresie 
rozwiązano stosunek pracy, a 13 pracowało w dniu kontroli NIK, tj. w dniu 7 marca 2017 r. 
18 W tym dwóch pracowników kontynuowało naukę w szkołach policealnych na kierunku terapia zajęciowa.  
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Ponadto, wszyscy pracownicy ŚDS, których zakres obowiązków obejmował 
prowadzenie treningów umiejętności społecznych, posiadali przeszkolenie określone 
w §11 ust. 2 pkt 1-3, tj. w zakresie: kształtowania motywacji do akceptowanych 
przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz 
prowadzenia treningów zachowań społecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 77-84) 

W latach 2014-2016 Kierownik ŚDS, stosownie do wymogu §23 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS, organizowała co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenia dla 
pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich 
potrzeb związanych z funkcjonowaniem ŚDS. W badanym okresie udokumentowano 
przeprowadzenie sześciu szkoleń (po dwa w każdym roku), w tym trzech 
przeprowadzonych przez Kierownik ŚDS oraz trzech przeprowadzonych przez 
psychologa współpracującego z ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 85) 

ŚDS korzystał z usług psychologów zatrudnianych w formie umów o dzieło i umów 
zlecenia. Od dnia powstania ŚDS zawarto pięć takich umów, tj.:  

− z dnia 1  grudnia 2011 r. – umowa na okres od 1 do 31 grudnia 2011 r., 

− z dnia 2 stycznia 2012 r. – na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., 

− z dnia 3 września 2015 r. – na okres od 3 do 21 września 2015 r.,  

− z dnia 13 stycznia 2016 r. – na okres od 13 stycznia do 31 grudnia 2016 r., 

− z dnia 1 lutego 2017 r. – na okres od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 86-96) 

W okresie od lipca 2012 r. do końca sierpnia 2015 r. oraz od września do końca 
grudnia 2015 r., ŚDS nie zapewniał uczestnikom opieki psychologicznej w żadnej 
formie, w tym nie zatrudniał w placówce psychologa, do czego zobowiązuje  
§10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

Kierownik ŚDS wyjaśniła, że niezapewnianie opieki psychologicznej w ww. okresach 
spowodowane było brakiem psychologów na rynku pracy zainteresowanych 
podjęciem zatrudnienia w ŚDS. Wskazała również, że w przypadkach pilnych 
potrzeb w tym zakresie, ustalano wizyty w Poradni Zdrowia Psychicznego  
w Olsztynie.  

(dowód: akta kontroli str. 74-76) 

NIK zwraca uwagę, że okresie 2014-2016 w ŚDS nie zatrudniano osób 
posiadających kwalifikacje zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej, o których 
mowa w §10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ŚDS. Wskazać przy tym należy, 
że aż 63 osoby, na 65 przebywających w ŚDS w ww. okresie, posiadały orzeczenie  
o niepełnosprawności. Potrzebę zatrudnienia takiego pracownika uzasadniają 
również wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez NIK wśród 
opiekunów uczestników ŚDS. 

Odnośnie niezatrudniania asystenta osoby niepełnosprawnej, Kierownik ŚDS 
wyjaśniła, że zadania te wykonuje instruktor z sali treningowej, w której dany 
uczestnik przebywa. Wskazała również, że w ŚDS miały miejsce dwie kontrole 
kompleksowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w trakcie których 
nie podnoszono kwestii braku asystenta osoby niepełnosprawnej. 

W trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 7 marca 2017 r., zatrudniono w ŚDS fizjoterapeutę 
na pełen etat19. 

 (dowód: akta kontroli str. 74-79) 

                                                      
19 Osoba zatrudniona na etat fizjoterapeuty legitymowała się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku fizjoterapia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

7 

1.4. Na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji 30 uczestników ŚDS 
ustalono, że: 

• Dla wszystkich uczestników opracowano indywidualne plany podstępowania 
wspierająco-aktywizującego, zgodnie z wymogami określonymi w §7 ust. 6-7 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

• Wszystkim uczestnikom zapewniano opiekę, korzystali oni również z terapii 
określonych w §14 ww. rozporządzenia, tj. m.in. treningów umiejętności 
samoobsługi i zaradności życiowej20, treningów umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów21 oraz treningów umiejętności spędzania wolnego 
czasu22.  Zakresy stosowanych terapii odpowiadały zaleceniom indywidualnych 
planów postępowań wspierająco-aktywizujących.  

• Wszyscy uczestnicy ŚDS objęci badaniem mieli możliwość uczestniczenia  
w zajęciach indywidualnych oraz w zajęciach zespołowych. 

• Żaden z uczestników ŚDS nie korzystał z pomocy całodobowej. 

• W ramach treningu kulinarnego, określonego w §15  rozporządzenia w sprawie 
ŚDS, wszystkim uczestnikom zapewniono możliwość spożywania codziennie 
gorącego posiłku. Zapewniono im również możliwość korzystania z usług 
transportowych, w zakresie określonym w §20 ww. rozporządzenia.  

• Dla wszystkich zbadanych uczestników prowadzono dokumentację indywidualną 
w zakresie określonym w §24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

• Wszyscy uczestnicy ujęci zostali w dokumentacji zbiorczej prowadzonej przez 
ŚDS. Zakres tej dokumentacji odpowiadał wymogom §24 ust. 3-6 rozporządzenia 
w sprawie ŚDS.  

Ustalono ponadto, że w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzili: 
Kierownik ŚDS, psycholog, pracownik socjalny, opiekunowie, terapeuci i instruktorzy 
terapii zajęciowej. Zespół ten zbierał się co najmniej raz na 6 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 97-104) 

1.5. W wyniku badania ankietowego, przeprowadzonego w toku kontroli wśród 
opiekunów23 uczestników ŚDS z lat 2014-2016, uzyskano następujące odpowiedzi: 

• Na pytanie, w jakim stopniu świadczone usługi oraz prowadzone zajęcia przez 
ŚDS dostosowane były do potrzeb osób, których są opiekunami - 8 (61,5%) 
osób oceniło jako bardzo dobrze dostosowane, 4 (30,8%) jako dobrze 
dostosowane. Jedna osoba (7,7%) świadczone usługi oceniła jako 
niedostosowane. 

• Na pytanie, jak w ich ocenie usługi świadczone przez ŚDS przyczyniają się do 
wzrostu kompetencji społecznych uczestników – 6 (46,2%) ankietowanych 
wskazało, że bardzo dobrze rozwijają kompetencje uczestników, 5 (38,4%) 
wskazało, że kompetencje rozwijają dobrze, jedna (7,7%) wskazała,  
że kompetencje te są rozwijane w stopniu umiarkowanym, a jedna (7,7%)  
że słabo. 

• Na pytanie, czy usługi świadczone w ŚDS należałoby rozbudować24 –  
7 (63,6%) osób odpowiedziało, że nie ma potrzeby rozbudowywania zakresu 

                                                      
20 Obejmujących m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności 
praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. 
21 Obejmujących m.in.: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie 
zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury. 
22 Obejmujących m.in.: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w 
spotkaniach towarzyskich i kulturalnych. 
23 Badaniem ankietowym objęto wszystkich 23 opiekunów uczestników ŚDS z lat 2014-2016 (uczestników tych było 65),  
z których 13 udzieliło odpowiedzi. 
24 Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 11 spośród 13 osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym. 
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usług świadczonych przez ŚDS, a 4 (36,4%) osoby wskazały, że zakres ten 
należałoby rozbudować. Wskazywano tutaj na potrzebę stworzenia gabinetu 
zabiegowego, świadczenia usług przez ŚDS przez cały tydzień, wzbogacenia 
oferty o opiekę medyczną, w tym logopedyczną i psychiatryczną oraz 
zatrudnienie rehabilitantów i pomocników osób niepełnosprawnych.  

• Bazę materialną ŚDS 7 (53,8%) ankietowanych oceniło bardzo dobrze,  
5 (38,5%) dobrze oraz 1 (7,7%) osoba oceniła ją jako zadawalającą. 
Wskazywano, że należałoby doposażyć ŚDS w nowszy środek transportu25 
oraz w boisko do piłki nożnej26. 

• Na pytanie, czy w ocenie ankietowanych występują jakiekolwiek niedogodności  
w funkcjonowaniu ŚDS, których wyeliminowanie przyczyniłoby się do poprawy 
jakości świadczonych usług – 10 (77%) osób wskazało, że nie ma jakichkolwiek 
niedogodności, natomiast 3 (23%) wskazały, że niedogodności takie występują. 
Jako niedogodności w funkcjonowaniu ŚDS wskazano: niezapewnienie stałych 
godzin opieki nad uczestnikami, brak pełnej kadry – instruktorów i rehabilitantów, 
brak gabinetu zabiegowego oraz brak pomocników osób niepełnosprawnych. 

• Współpracę z pracownikami ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej 
uczestników – 9 (69,3%) ankietowanych oceniło bardzo dobrze, 3 (23%) 
dobrze, a jedna osoba (7,7%) źle (niewystarczająco). 

(dowód: akta kontroli str. 105-108) 

W sprawie ww. wyników badania ankietowego Kierownik ŚDS podała m.in.,  
że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma obowiązku tworzenia w ŚDS 
gabinetu zabiegowego, a także nie ma takich potrzeb. W razie potrzeby uczestnicy 
ŚDS dowożeni są do Ośrodka Zdrowa w Lubominie, oddalonego od ŚDS o ok. 8 km. 
ŚDS zapewnia uczestnikom usługi medyczne, zamawiając wizyty u lekarza 
rodzinnego i innych specjalistów. Zapewnia również opiekę psychiatryczną, poprzez 
współpracę z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Dobrym Mieście i Szpitalem 
Psychiatrycznym w Olsztynie. Podała również, że zatrudniona kadra spełnia wymogi 
rozporządzenia w sprawie ŚDS, jednakże również dostrzega potrzebę zapewnienia 
niektórym uczestnikom pomocy logopedycznej i w związku z tym planuje od marca lub 
kwietnia 2017 r. zatrudnić logopedę na umowę-zlecenie. Ponadto, w chwili obecnej, 
za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim poszukuje do 
zatrudnienia fizjoterapeuty na pełny etat. Odnośnie pomocników osób 
niepełnosprawnych wskazała, że w ŚDS rolę pomocnika-asystenta osób 
niepełnosprawnych pełni instruktor w sali treningowej, a uczestnicy mają zapewnioną 
dobrą i prawidłową opiekę podczas pobytu w placówce. Kierownik ŚDS podała także, 
że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ŚDS, zarządzana przez nią  placówka jest 
dziennym ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi od poniedziałku do piątku, a nie 
Domem Pomocy Społecznej mogącym świadczyć usługi przez cały tydzień. Opiekę 
zapewnia się uczestnikom w wymiarze określonym w obowiązujących przepisach, 
natomiast niewielkie opóźnienia, spowodowane specyfiką podopiecznych, warunkami 
pogodowymi lub innymi zdarzeniami losowymi, mogą występować przy transporcie 
uczestników. Dodała również, że transport uczestników odbywa się w pełni sprawnymi 
pojazdami oraz że mają oni możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej, siatkówki  
i innych gier zespołowych. 

(dowód: akta kontroli str. 109-111) 

                                                      
25 W badanym okresie ŚDS dysponował pojazdami będącymi własnością gminy Lubomino. Do 28 stycznia 2015 r. ŚDS 
dysponował jednym samochodem marki Renault Master, 2002 r. produkcji. W dniu kontroli NIK, ŚDS dysponował dwoma 
samochodami: Mercedes-Benz Sprinter, 2014 r. produkcji (umowa użyczenia z dnia 29 stycznia 2015 r.) oraz Opel Vivaro-B, 
2016 r. produkcji (umowa użyczenia z dnia 14 grudnia 2016 r.). Od 1 marca 2016 r. korzystano także z usług firmy 
przewozowej. 
26 ŚDS dysponował boiskiem na którym była możliwość grania w różne gry zespołowe, w tym siatkówkę i piłkę nożną. 
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Analiza dokumentacji losowo wybranych 30 uczestników ŚDS wykazała,  
że w siedmiu przypadkach (23%) indywidualne plany postępowania wspierająco-
aktywizującego nie były podpisane przez uczestników lub ich opiekunów (w tym  
w jednym przypadku dotyczyło to osoby sądownie ubezwłasnowolnionej), co było 
niezgodne z §13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS.  

Kierownik ŚDS wyjaśniła, że plany wspierająco-aktywizujące realizowane były 
prawidłowo, a braki podpisów uczestników lub opiekunów wystąpiły przez 
niedopatrzenie. Podała również, że zarówno ze strony uczestników, jak i opiekunów 
nie było zastrzeżeń co do realizacji tych planów, a braki podpisów zostały 
uzupełnione. 

(dowód: akta kontroli str. 74-76) 

1.6. W badanym okresie w ŚDS przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne (obie  
w 2016 r.), tj. kontrole27:  

− w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami trwałymi, prowadzenia ksiąg 
inwentarzowych i dokumentacji finansowej w tym zakresie (Wójt Gminy 
Lubomino),  

− kompleksową w zakresie oceny standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji 
zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi (Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski). 

W przypadku obu ww. kontroli, kontrolujący pozytywnie ocenili badaną działalność 
ŚDS i nie wydawali zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 112) 

1.7. W 2016 r. ŚDS terminowo przedkładał do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie miesięczne meldunki na temat liczby uczestników  
w ŚDS w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)28.  

(dowód: akta kontroli str. 113) 

Roczne sprawozdania z prowadzonej działalności przez ŚDS za lata 2015-2016 
przedłożone zostały do Urzędu Gminy Lubomino oraz do Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w termiach określonych w §25 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. Sprawozdania te zawierały elementy określone  
w §25 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 114-118) 

Sprawozdanie ŚDS z prowadzonej działalności za 2014 r. przekazane zostało do 
Urzędu Gminy Lubomino oraz do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie w dniu 18 lutego 2015r., tj. z trzydniowym opóźnieniem w stosunku do 
terminu określonego w §25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

Kierownik ŚDS wyjaśniła, że przedmiotowe niedopatrzenie spowodowane to było 
przenoszeniem biura do nowych pomieszczeń po zakończonej rozbudowie ŚDS.  

(dowód: akta kontroli str. 74-76) 

                                                      
27 W latach 2011-2013, podmioty zewnętrzne przeprowadziły trzy kontrole w ŚDS, tj.: 
- 2012 r. Wójt Gminy Lubomino przeprowadził kontrole dotyczącą zagadnień finansowych (bilans zamknięcia 2011 r., bilans 
otwarcia 2012 r., terminowość płatności składek ZUS i podatków, zgodność sprawozdań za I kwartał 2012 r. z ewidencją 
księgową. Realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej i oceny ryzyka), 
- w 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził kontrolę kompleksową w zakresie wydania oceny standardu 
świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi, a Wójt Gminy Lubomino  
w zakresie rozliczenia inwentaryzacji i weryfikacji aktywów i pasywów za 2012 r.  
W przypadku trzech ww. kontroli, kontrolujący pozytywnie ocenili badaną działalność ŚDS, jednak w dwóch przypadkach 
wydali zalecenia pokontrolne, o których realizacji Kierownik ŚDS pisemnie powiadomiła kontrolujących. 
28 W dniu kontroli brak było możliwości uzyskania danych w ŚDS dotyczących terminowości przedłożenia meldunków 
miesięcznych w latach 2014-2015 – w systemie CAS z poziomu ŚDS figurowała jedynie informacja, że meldunki zostały 
złożone. 
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1.8. W badanym okresie pracownicy ŚDS współpracowali z podmiotami określonymi 
w §21 rozporządzenia w sprawie ŚDS, w zakresie integracji społecznej swoich 
uczestników, w tym m.in. z:  
− rodzinami uczestników, opiekunami i innymi osobami im bliskimi, 
− Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lubominie i Lidzbarku Warmińskim 

oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, 
− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim, 
− Poradnią Zdrowia Psychicznego w Dobrym Mieście, Szpitalem Psychiatrycznym 

w Olsztynie i innymi zakładami opieki zdrowotnej, 
− Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim, 
− Urzędem Gminy w Lubominie oraz sołectwem Wolnica, 
− Parafią w Bieniewie oraz Caritas Archidiecezji Warmińskiej, 
− Zespołem Szkół w Lubominie,  
− stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Lubomino. 

 (dowód: akta kontroli str. 119-126) 

1.9. W latach 2014-2016 do ŚDS nie wpłynęły skargi/wnioski dotyczące jego 
funkcjonowania ŚDS. 

 (dowód: akta kontroli str. 127) 

Kontrolowana jednostka posiadała wymaganą dokumentację dotyczącą zasad jej 
organizacji, tj. statut, regulamin organizacyjny, program działalności i roczne plany 
pracy. W badanym okresie w sposób prawidłowy świadczono uczestnikom usługi, 
określone w rozporządzeniu w sprawie ŚDS. Stwierdzone w badanym obszarze 
nieprawidłowości, które nie miały jednak zasadniczego wpływu na funkcjonowanie 
jednostki, dotyczyły m.in. braku akceptacji przez uczestników lub ich opiekunów 
siedmiu (23% zbadanych) indywidualnych planów postępowania wspierająco-
aktywizującego oraz niezapewnienia opieki psychologicznej uczestnikom przez 
blisko 4,5 roku funkcjonowania ŚDS (w tym dwa lata w okresie objętym kontrolą). 

2. Wykorzystanie otrzymanych przez ŚDS dotacji. 

2.1. W badanym okresie ŚDS otrzymał z gminy Lubomino łącznie 3.353,3 tys. zł, tj.: 
− w 2014 r. 1.773 tys. zł, w tym 432,6 tys. zł na wydatki bieżące, 515,5 tys. zł  

na standaryzację obiektów ŚDS oraz 824,9 tys. zł na wydatki inwestycyjne, 
− w 2015 r. 770 tys. zł, w tym 570 tys. zł na wydatki bieżące i 200 tys. zł  

na standaryzację, 
− w 2016 r. 810,3 tys. zł na wydatki bieżące. 

Ogółem wydatkowano 3.353,2 tys. zł, a kwoty niewykorzystanych dotacji w łącznej 
wysokości 132,8 zł (w tym 60,53 zł w 2014 r., 69,86 w 2015 r. i 5,43 zł w 2016 r.), 
zwracane były rachunek gminy Lubomino do dnia 31 grudnia każdego roku 
budżetowego. 

Spośród wydatków bieżących, w latach 2014-2016 największą wartościowo kategorię 
wydatków ŚDS stanowiły wynagrodzenia i pochodne – łącznie 1.113,5 tys. zł (61,4%), 
transport uczestników ŚDS – 183,8 tys. zł (10,1%), zakup wyposażenia – 124,1 tys. zł 
(6,8%), a także opłaty za media oraz podatek od nieruchomości – 93,9 tys. zł (5,2%). 

 (dowód: akta kontroli str. 128-130) 

Z wykorzystania otrzymanych dotacji ŚDS składał do Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego kwartalne sprawozdania w systemie CAS – wszystkie sprawozdania 
kwartalne złożone zostały terminowo. 

Opis stanu 
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Do gminy Lubomino ŚDS składał sprawozdania budżetowe, w tym m.in. sprawozdania 
Rb 28S - z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 
budżetowej oraz Rb-50 - o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. Badanie terminowości przedkładania kwartalnych 
sprawozdań Rb-28S i Rb-50 do Urzędu Gminy Lubomino wykazało, że były one 
przedkładane w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej29. 

Rozliczanie otrzymanych dotacji następowało ponadto w ramach corocznie 
składanych sprawozdań z działalności ŚDS – zagadnienia te opisano w pkt 1.7 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 131) 

2.2. Na podstawie analizy losowo wybranych 15 meldunków miesięcznych z lat 2014-
2016 (po 5 z każdego roku) ustalono, że w 14 przypadkach wykazana w meldunkach 
liczba uczestników przebywających w ŚDS odpowiadała liczbie uczestników 
potwierdzonych w listach obecności. 

 (dowód: akta kontroli str. 132) 

W jednym z meldunków (za październik 2016 r.) złożonym w systemie CAS 
wykazano, że spośród 50 uczestników, 49 przebywało w ŚDS powyżej 11, a jeden do 
10 dni, podczas gdy z listy obecności wynikało, że w miesiącu tym powyżej 11 dni  
w ŚDS przebywało 48 uczestników, a 2 przebywało w krótszym okresie, tj. do 10 dni. 

Kierownik ŚDS wyjaśniła, że wynikało to z pomyłki w zliczaniu obecności 
uczestników w miesiącu sprawozdawczym. Wskazała również, że nie miało to 
wpływu na wysokość wyliczanej dla ŚDS dotacji.  

W dniu 24 lutego 2017 r. ŚDS złożył korektę meldunku za październik 2016 r., 
wykazując liczbę uczestników zgodną z listą obecności. 

(dowód: akta kontroli str. 74-76,134) 

2.3. W latach 2014-2016 ŚDS nie udzielał zamówień publicznych o wartości powyżej 
30 tys. euro, tj. wartości określonej w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych30.  

W badanym okresie zakupów o wartości poniżej 30 tys. zł dokonywano w oparciu  
o Regulamin udzielania zamówień publicznych, wprowadzony zarządzeniem 
Kierownika ŚDS31. 

W toku kontroli zbadano losowo wybranych pięć zakupów o łącznej wartości  
51,2 tys. zł32 oraz postępowanie związane z wyborem przedsiębiorcy świadczącego 
usługi transportowe na rzecz ŚDS (zagadnienie opisane w pkt 1.1. wystąpienia 
pokontrolnego) o wartości 5 tys. zł miesięcznie. Ustalono m.in., że wykonawców 
(dostawców) zakupionego sprzętu/usług wyłoniono zgodnie z zasadami określonymi 
w ww. zarządzeniu kierownika ŚDS, zamówiony sprzęt/usługi zostały wykonane 
(dostarczone), faktury zostały opłacone, a zakupiony sprzęt przyjęty został na środki 
trwałe ŚDS. 

 (dowód: akta kontroli str. 135-136) 
                                                      
29 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1015 ze zm.). 
30 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
31 Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 22 maja 2014 r. Kierownika ŚDS w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro, obowiązującego w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Wolnicy (zarządzenie to uchylało poprzednio obowiązujące zarządzenie w tej sprawie Nr 8/2011 z dnia 
14 kwietnia 2011 r.). 
32 Badaniem objęto 5 wydatków, tj. 1) dostawa sprzętu rehabilitacyjnego o łącznej wartości 5,1 tys. zł, 2) zakup głośników  
i mikrofonów o łącznej wartości 8,8 tys. zł, 3) zakup komputerów o łącznej wartości 10,1 tys. zł, 4) zakup i montaż 
zewnętrznego sprzętu fitness o wartości 18,3 tys. zł oraz 5) demontaż starych i założenie nowych grzejników i zaworów o 
wartości 8,9 tys. zł. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.4. W latach 2014-2015 w ŚDS realizowane były inwestycje polegające na 
rozbudowie obiektów ŚDS o budynek rehabilitacji społecznej o powierzchni użytkowej 
405,22 m² oraz termomodernizacji obiektu wcześniej istniejącego, a także na pracach 
remontowych i zakupie wyposażenia. Za przeprowadzenie przetargu oraz inwestycji 
odpowiadała gmina Lubomino. Wartość inwestycji wynosiła 1.540,4 tys. zł. Zostały 
one zakończone i odebrane w czerwcu 2015 r. W dniu 16 czerwca 2015 r. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim wydał pozwolenie na 
użytkowanie wybudowanego budynku ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 64-68) 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny obiektów ŚDS wykazały, że spełnione 
zostały standardy określone w §18 rozporządzenia w sprawie ŚDS. Ustalono,  
że obiekty te znajdują się na skraju wsi Wolnica, na terenie ogrodzonym  
o powierzchni 2,2 tys. m², tj. w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój 
uczestników. ŚDS zajmuje dwa budynki połączone łącznikiem (w tym jeden oddany 
do użytku w połowie 2015 r.) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 684,42 m². 
Obiekty ŚDS pozbawione były barier architektonicznych, ciągi komunikacyjne były 
szerokie i umożliwiały poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. ŚDS posiadał 
również windę zewnętrzną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W ŚDS znajdowały się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do 
prowadzonych w nich zajęć, w tym m.in.:  

− sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin (świetlica), 

− pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, 
pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia,  

− wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem 
gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,  

− jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii 
zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej,  

− siedem pomieszczeń treningowych (arteterapii, florystyczno-artystyczna, 
komputerowa, kulinarna, ogrodniczo-zielarska, rękodzieła i stolarsko-techniczna), 

− sale doświadczania światła, usprawniania fizycznego, spotkań integracyjnych, 
pokój wyciszeń oraz kącik fryzjerski. 

W ŚDS znajdowało się łącznie siedem łazienek-toalet, w tym: dwie damskie, dwie 
męskie, jedna dla osób niepełnosprawnych oraz dwie dla personelu. Dwie łazienki 
były wyposażone w natryski, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenia ŚDS były wyposażone w sprzęty do realizacji zadań wspierająco-
aktywizujących, takie jak sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej (w tym 
pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne), 
sprzęty potrzebne do prowadzonych terapii, sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt 
komputerowy i muzyczny oraz tv-audio-video. 

 (dowód: akta kontroli str. 137-156) 

Jednostka prawidłowo wykorzystywała otrzymane z Gminy Lubomino środki dotacji 
celowych przeznaczonych na swoje funkcjonowanie. Wykorzystywane były one na 
wydatki bieżące oraz podniesienie standardu oferowanych usług, a w ich ramach 
najwyższe kwotowo były wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1.113,5 tys. zł, 
61,4%) oraz związane z transportem uczestników ŚDS (183,8 tys. zł, 10,1%). 
Prawidłowe wykorzystanie dotacji funkcjonowanie i standaryzację oraz realizacja 
inwestycji polegającej na dobudowie nowego budynku ŚDS, skutkowało 
osiągnięciem standardu usług bytowych, określonego w §18 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS.  

Ocena cząstkowa 



 

13 

 

IV. 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 Kontroli33, wnosi o: 

1. Kontynuowanie działań zmierzających do zatrudnienia  logopedy oraz rozważenie 
potrzeby zatrudnienia asystenta (pomocnika) osób niepełnosprawnych.  

2. Przestrzeganie zasady realizowania indywidualnych planów postępowania 
wspierająco-aktywizującego w porozumieniu z uczestnikami ŚDS lub ich 
opiekunami. 

3. Terminowe przeprowadzanie przeglądów okresowych obiektów ŚDS oraz 
składanie rocznych sprawozdań z działalności.   

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. 

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          marca 2017 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Piotr Stupienko 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

 
 
 

                                                      
33 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


