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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 Kasznicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/11/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu, 
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg (dalej zwane „ESOPS” lub „Stowarzyszenie”), 
prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie, 14-411 Rychliki, 
Kwietniewo 48 (dalej zwany „ŚDS” lub „Domem”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Szyszka Prezes Zarządu ESOPS. 

Pełnienie obowiązków Kierownika ŚDS w Kwietniewie powierzono od 8 marca 2017 r. 
Patrycji Rama1.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Stowarzyszenie posiadało wszystkie wymagane dokumenty organizacyjne 
związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie,  
tj. regulamin organizacyjny ŚDS, program jego działalności i roczne plany pracy.  
W badanym okresie3 ESOPS uzyskało także wszystkie wymagane pozwolenia 
(m.in. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i Straży Pożarnej) 
na użytkowanie zajmowanego przez ŚDS budynku. Zatrudniona w Domu kadra 
posiadała wymagane kwalifikacje, a uczestnikom ŚDS zapewniono usługi określone 
w §§14-16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy4 (dalej „rozporządzenie 
w sprawie ŚDS”). Dom spełniał też standard usług bytowych, określony w §18 tego 
rozporządzenia.  

Środki dotacji, otrzymane na rozwój infrastruktury ŚDS, Stowarzyszenie 
wykorzystało zgodnie z umowami zawartymi z Wójtem Gminy Rychliki. W procesie 
zakupu robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych 
(pionowej i poziomej) oraz docieplenie ścian budynku ŚDS prawidłowo stosowano 
ustawę Prawo zamówień publicznych, a z tytułu wykorzystania dotacji złożono 
terminowo wymagane sprawozdania. Wszystkim uczestnikom ośrodka zapewniono 
również gorące posiłki, przygotowywane w ramach treningu kulinarnego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: braków w prowadzonej 
dokumentacji indywidualnej uczestników i dokumentacji zbiorczej, nieujmowania 
w rocznych sprawozdaniach z działalności wszystkich wymaganych informacji. Nie 
dotrzymano również wymaganego rozporządzeniem w sprawie ŚDS wskaźnika 
zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, nie sporządzono  
                                                      
1 Poprzednio stanowisko Kierownika ŚDS pełnili: Katarzyna Pawlak w okresie od 28 lutego 2013 r. do 7 marca 2017 r., 
Stanisław Tomczyński od 27 października 2011 r. do 28 lutego 2013 r.  
2 Kontrolą objęto lata 2014-2016. Dla celów statystyczno-porównawczych pozyskane zostaną dane z 2013 r.   
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm. 
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(w jednym przypadku) indywidualnego planu postępowania wspierająco- 
aktywizującego, a także nie omówiono realizacji takiego planu i osiągniętych 
rezultatów przez jednego uczestnika ŚDS.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Poziom świadczonych usług przez ŚDS w odniesieniu do obowiązujących 
przepisów  

1.1. W latach 2013 - 2016 ŚDS w Kwietniewie prowadzony był przez Elbląskie 
Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej na zlecenie Gminy Rychliki. 
Dotyczyło ono realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  
i udzielone zostało na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert zakończonego 
zawarciem dwóch umów5. Według regulaminu organizacyjnego, uzgodnionego  
z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, ŚDS jest placówką dziennego pobytu, czynną 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00. W tym czasie 6 godzin 
przewidziano na zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas na czynności porządkowe. 
W okresie objętym kontrolą Dom przeznaczony był dla 50 osób przewlekle 
psychicznie chorych (dom typu A) oraz osób upośledzonych umysłowo w stopniu 
głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
gdy jednocześnie występują inne zaburzenia (dom typu B).  

Powierzchnia użytkowa budynku zajmowanego przez ŚDS stanowiła łącznie  
532 m2. Uwzględniając statutową liczbę 50 uczestników, na jedną osobę przypadało 
10,64 m2, co było zgodne z wymogiem określonym w przepisie §18 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie ŚDS stanowiącym, że powierzchnia użytkowa 
przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m2 

Liczba osób korzystających ze wsparcia w ŚDS w trakcie poszczególnych lat 
objętych kontrolą wynosiła:  

− w 2013 r. - 44 osoby ogółem, w tym 36 osób wg kategorii domu typu A i osiem 
osób wg kategorii typu B, 

− w 2014 r. - 50 osób ogółem, w tym 40 – dom typu A i 10 typu B, 

− w 2015 r. - 60 osób ogółem (odpowiednio 51 i 9), 

− w 2016 r. - 63 osoby ogółem (odpowiednio 55 i 8).   

Uczestnicy do ŚDS byli przyjmowani w ramach rozpatrywanych wniosków  
i wydawanych decyzji o skierowaniu i nie było osób oczekujących na przyjęcie do 
ośrodka. 

Według stanu na początek i koniec poszczególnych lat objętych kontrolą, liczba 
osób posiadających decyzje kierujące do ŚDS wynosiła odpowiednio: 

• 35 i 27 w 2013 r.; najmniejszą liczbę uczestników (27 osób) odnotowano  
w grudniu, a największą (35 osób) w styczniu. W podziale na grupy wiekowe 
liczba uczestników kształtowała się następująco: w przedziale wiekowym 18-30 
lat – od dwóch do czterech osób, 30-60 lat – od 14 do 19 osób i powyżej 60 lat – 
od 11 do 12 osób.   

• 29 i 40 osób w 2014 r.; najmniejszą liczbę uczestników (29 osób) odnotowano 
w styczniu, a największą (44 osoby) w maju i czerwcu. W podziale na grupy 
wiekowe liczba uczestników kształtowała się następująco: w przedziale 
wiekowym do 30 lat - jedna osoba, 30-60 lat - od 16 do 21 osób i powyżej 60 lat 
- od 12 do 18.   

                                                      
5 Umowa nr 2/OP/2010 z 06.09.2010 r. zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.08.2015 r. i nr 4/ZP/2015 z 27.08.2015 r. 
zawarta na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2020 r. 
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• 40 i 50 osób w 2015 r.; najmniejszą liczbę uczestników (39 osób) odnotowano 
w marcu i kwietniu, a największą (50 osób) w grudniu. W podziale na grupy 
wiekowe liczba uczestników kształtowała się następująco: w przedziale 
wiekowym do 30 lat – jedna osoba, 30-60 lat - od 17 do 24 osób i powyżej 60 lat 
- od 19 do 30 osób. 

• 50 osób w 2016 r.; najmniejszą liczbę uczestników (49 osób) odnotowano 
w miesiącach kwiecień – lipiec, a największą (52 osoby) w marcu. W podziale 
na grupy wiekowe liczba uczestników kształtowała się następująco: 
w przedziale wiekowym do 30 lat – od jednej do dwóch osób, 30-60 lat - od 20 
do 22 osób i powyżej 60 lat - od 26 do 30 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 4-44) 

1.2. ŚDS posiada odrębny statut, zatwierdzony uchwałą Zarządu ESOPS z dnia  
13 czerwca 2011 r. Dom posiada również, uzgodnione z Wojewodą Warmińsko – 
Mazurskim oraz zatwierdzone przez Wójta Gminy Rychliki, następujące dokumenty: 

− regulamin organizacyjny,  

− Ramowy Program Działalności ŚDS, wraz z programami działalności domu dla 
osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób upośledzonych umysłowo 
(typ B), 

− roczne plany pracy ŚDS dla wszystkich lat objętych kontrolą.  

ESOPS uzyskało także wymagane zgody na użytkowanie budynku na potrzeby 
ŚDS. I tak: 

− decyzją z 16 marca 2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Elblągu udzielił pozwolenia na użytkowanie przebudowanego budynku, 

− w piśmie z 15 lutego 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Elblągu nie wniósł sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania 
budynku. Zalecił jednak wykonanie obustronnych poręczy przy pochylniach dla 
osób niepełnosprawnych. W piśmie z dnia 25 lutego 2011 r. wskazał natomiast, 
że jakość wody odpowiada warunkom określonym w przepisach. 

− pismem z 18 lutego 2011 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  
w Elblągu podał, że po przeprowadzonych czynnościach nie wnosi zastrzeżeń 
do sposobu użytkowania pomieszczeń ŚDS. 

W 2013 r. uzyskano również pozwolenie na użytkowanie dźwigu osobowego 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dobudowanego do 
budynku ŚDS. 

W styczniu 2011 r. dla budynku ŚDS założono Książkę obiektu budowlanego,  
w której odnotowywano m.in. przeprowadzone roczne i pięcioletnie kontrole stanu 
technicznego obiektu, kontrole przewodów kominowych oraz z przeprowadzonych 
pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej.  

(dowód: akta kontroli str. 45-122) 

1.3. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika ŚDS w okresie objętym kontrolą 
posiadała wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wymagane §9 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. W latach 2013-2016, według stanu na 31 grudnia 
każdego roku, w ŚDS (oprócz kierownika) zatrudniano niżej wymienioną liczbę 
pracowników merytorycznych, posiadających następujące kwalifikacje zawodowe: 

− 2013 r. – pięć osób, w tym: dwóch pedagogów, psychologa-terapeutę i dwóch 
opiekunów, 

− 2014 r. – sześć osób, w tym: dwóch pedagogów, psychologa-terapeutę, 
fizjoterapeutę i opiekuna,  
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− 2015 r. – siedem osób, w tym: dwóch pedagogów, pedagoga-terapeutę, dwóch 
psychologów-terapeutów, fizjoterapeutę i opiekuna, 

− w 2016 r. – siedem osób, w tym: dwóch pedagogów, terapeutę, pedagoga-
terapeutę, psychologa-terapeutę, fizjoterapeutę i pielęgniarkę-terapeutę.  

Osoby zatrudnione na ww. stanowiskach posiadały wykształcenie główne lub 
uzupełniające odpowiadające powierzonym stanowiskom pracy, co najmniej 
półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (uzyskany w ramach 
umów o pracę, zleceń lub wolontariatu). Odbyły również szkolenia z zakresu 
treningów umiejętności społecznych. Kwalifikacje ww. pracowników ŚDS były zatem 
zgodne z wymogami określonymi w §11 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

Patrycja Rama, pełniąca obowiązki Kierownika ŚDS od 8 marca 2017 r., podała,  
że zatrudnienie w ŚDS asystenta osoby niepełnosprawnej, instruktora terapii 
zajęciowej oraz pracownika socjalnego nie było konieczne, ponieważ pracownicy 
merytoryczni ŚDS opiekują się wyznaczonymi uczestnikami, w tym także osobą 
niepełnosprawną, wykonują zadania terapeutów i współpracują z pracownikami 
socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach.  

Spośród ww. kadry kierownik ŚDS co roku powoływał zespół wspierająco-
aktywizujący, którego celem było m.in. sporządzanie indywidualnych planów 
wspierająco-aktywizujących uczestników Domu oraz omówienie ich realizacji.  

Analiza wskaźnika zatrudnienia pracowników merytorycznych (powoływanych  
w skład ww. zespołu wspierająco-aktywizującego), przeprowadzona na przykładzie 
miesięcy - stycznia w latach 2014-2016 i grudnia 2016 r., wykazała, że w styczniu 
2014 r. i 2015 r. oraz w grudniu 2016 r. wskaźnik ten był zgodny z wymaganiami  
§12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS.   

  (dowód: akta kontroli str. 123-145) 

W styczniu 2016 r. faktyczne zatrudnienie pracowników merytorycznych ŚDS 
tworzących zespół wspierająco-aktywizujący było o 0,5 etatu niższe 
od wymaganego. Wyniosło ono bowiem 7 etatów (stan na 2 stycznia), podczas gdy 
powinno wynosić: 6,3 etatu w odniesieniu do liczby uczestników domu typu A oraz 
1,2 etatu w odniesieniu do liczby uczestników domu typu B, tj. łącznie 7,5 etatu.  

Katarzyna Pawlak, ówczesny Kierownik ŚDS wyjaśniła, że wskaźnik zatrudnienia 
pracowników merytorycznych był mniejszy od wymaganego rozporządzeniem 
w sprawie ŚDS, ponieważ wynikało to z procesu rekrutacji, który zakończył się 
przyjęciem, w lutym 2016 r., dwóch nowych pracowników, tj. terapeuty i pielęgniarki. 

  (dowód: akta kontroli str. 145-146) 

Kierownik ŚDS organizował pracownikom (nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy) 
zajęcia i szkolenia w zakresie zadań realizowanych przez Dom. Były one 
prowadzone zarówno przez wytypowanych pracowników ŚDS, jak i podmioty 
zewnętrzne i dotyczyły m.in.: 

− prawidłowości prowadzenia dokumentacji w ŚDS, 

− integracji w zespole wspierająco-aktywizującym (komunikacja, emocje, 
rozwiązywanie problemów), 

− oceny i ewaluacji procesu terapeutycznego z elementami superwizji, 

− metod i form pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie, 

− radzenia sobie z psychomanipulacją ze strony podopiecznych, 

− klasyfikacji i uwarunkowania zaburzeń i chorób psychicznych, 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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− podstawowych założeń testów psychologicznych oraz sposobu pracy 
z uczestnikami, 

− zasad pracy z osobami starszymi i klientem chorym psychicznie (aspekty 
etyczne, komunikacja, emocje, empatyczne wsparcie), 

− komunikacji interpersonalnej i asertywności w miejscu pracy. 

− treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

  (dowód: akta kontroli str. 41-44, 147-161) 

1.4. W okresie objętym kontrolą ŚDS organizował i prowadził zajęcia z uczestnikami 
grupowo i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć każdego uczestnika ustalano 
w indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizujących. Od 2014 r., 
elementem tego planu były określone (przez zespół wspierająco-aktywizujący) cele, 
jakie powinien uczestnik osiągnąć w ramach poszczególnych treningów. Usługi 
świadczone przez ŚDS i ujęte w indywidualnych planach postępowania podzielono 
na sześć grup, tj.: 

− trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening: zdobywania 
umiejętności lub ich podtrzymywania, umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny, 
zachowania higieny osobistej, kulinarny, nabywania i utrwalania wiedzy ogólnej, 
ekonomiczny, punktualności, umiejętności praktycznych (zajęcia techniczne, 
stolarskie i ogrodniczo-zielarskie), 

− trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 
budowania samooceny i poczucia własnej wartości, asertywnej komunikacji, 
nawiązywania i  podtrzymywania kontaktów z innymi, podtrzymywania relacji 
z osobami bliskimi, radzenia sobie ze stresem, relaksacyjny, rozwiązywania 
problemów w relacjach interpersonalnych, 

− trening spędzania czasu wolnego, w tym: aktywności twórczej, korzystania ze 
sprzętów audiowizualnych i multimedialnych, rozwijania i realizowania własnych 
zainteresowań, organizowania i brania udziału w spotkaniach integracyjnych, 
aktywności ruchowej, muzykoterapia, 

− inne: wsparcie psychologiczne - indywidualne, grupowe (socjoterapia), pomoc 
socjalna, wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich, turystyka i rekreacja, 

− wskazania do udziału w zajęciach wspierająco-aktywizujących, w tym: życia 
codziennego, rehabilitacyjno-rekreacyjnych, artystyczno-plastycznych, fryzjersko-
kosmetycznych, technicznych, komputerowych, krawiecko-rękodzielniczych, 
muzyczno-teatralnych, ogrodniczo-zielarskich i socjoterapeutycznych (świetlica), 

− fizjoterapia: m.in. ćwiczenia bierne, czynne, czynno-bierne, izometryczne, nauka 
czynności lokomocyjnych, trening na bieżni i cykloergometrze rowerowym, 
ćwiczenia ogólnousprawniające, rozluźniające i relaksacyjne, kinezyterapia 
oddechowa, masaż klasyczny, trening na siłowni zewnętrznej. 

(dowód: akta kontroli str. 162-173) 

Oględziny przeprowadzone w toku kontroli NIK wykazały, że Dom spełniał standardy 
usług bytowych, określone w §18 rozporządzenia w sprawie ŚDS, a treningi 
umiejętności prowadzone były w 10 salach wspierająco-aktywizujących, tj.: 

− nr 1 świetlica – trening umiejętności interpersonalnych i spędzania czasu 
wolnego (wykorzystywana też jako stołówka); wyposażona m.in. w stoły, 
krzesła, telewizor, 

− nr 2 kulinarna (kuchnia) – trening funkcjonowania w życiu codziennym – 
wyposażona m.in. w szafki, stoły do przygotowania posiłków, kuchnię 
indukcyjną i gazową, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę, zlewozmywak; 
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do pomieszczenia przylegały dwa magazyny spożywcze z regałami, lodówką 
i zamrażarkami,   

− nr 3 sportowo-rekreacyjna (trening aktywizacji ruchowej i zajęcia sportowo- 
rekreacyjne), wyposażona m.in. w sześć urządzeń sportowych, bilard, stół do 
tenisa stołowego, stół do gry w tzw. „piłkarzy”, 

− nr 4 plastyczna – do zajęć artystyczno-plastycznych (trening funkcjonowania 
w życiu codziennym i spędzania czasu wolnego), wyposażona m.in. w stoły, 
krzesła, sztalugę do malowania, szafki, tablice ścienne, 

− nr 5 fryzjersko-kosmetyczna (trening funkcjonowania w życiu codziennym), 
wyposażona m.in. w toaletkę do makijażu, deskę do prasowania, żelazko, dwie 
pralki, 

− nr 6 pokój wyciszeni (indywidualne poradnictwo psychologiczne  
i specjalistyczne), wyposażona m.in. w wersalkę, dwa biurka, stół, krzesła, 
szafki, umywalkę oraz sprzęt pomocniczy w terapii psychologicznej, 

− nr 7 pracownia techniczna (zajęcia techniczno-stolarskie – trening 
funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności praktycznych), 
wyposażona m.in. w szafy, pięć maszyn i urządzeń stolarskich,  

− nr 8 komputerowa (trening funkcjonowania w życiu codziennym oraz spędzania 
czasu wolnego), wyposażona w sześć komputerów, drukarkę, szafki i krzesła, 

− nr 9 krawiecko-rękodzielnicza (trening funkcjonowania w życiu codziennym), 
wyposażona m.in. w maszynę do szycia, stół, krzesła, szafki; w pomieszczeniu 
oddzielna toaleta z prysznicem i umywalką;  

− nr 10 sala rehabilitacyjna (trening aktywności ruchowej – fizjoterapia), 
wyposażona m.in. w kozetkę lekarską ze sprzętem rehabilitacyjnym  
(tzw. uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego), fotel do masażu, maty 
masujące, lampę na podczerwień, tor do nauki chodzenia. 

Na holu pierwszego i drugiego piętra zorganizowano tzw. kącik do odpoczynku 
z miejscami do siedzenia i stolikiem. Budynek wyposażony był w siedem 
pomieszczeń sanitarnych, w tym: dwa wyposażone w natrysk, wannę, wc  
i umywalkę, jedno w natrysk, wc i umywalkę (były to pomieszczenia wspólne) oraz 
cztery wyposażone w wc i umywalkę (dwie dla kobiet i dwie dla mężczyzn). 

Do budynku przylegają m.in.: ogródek, sad, plac rekreacyjny, na którym 
zamontowano wiatę chroniącą przed słońcem lub deszczem, ławki, siłownia 
zewnętrzna. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych (zewnętrzny dźwig 
osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych). 

(dowód: akta kontroli str. 174-177) 

Analiza dokumentacji indywidualnych 30 uczestników ŚDS wykazała m.in., że: 

• Dla każdego uczestnika opracowano indywidualny plan postępowania 
wspierająco-aktywizującego, zawierający wykaz treningów w każdej z sześciu 
świadczonych przez SDS grup usług, wraz z określeniem okresu, w jakim 
będzie on realizowany. W trzech przypadkach były to pierwsze plany 
uczestników, w pozostałych 27 były to kolejne plany. Założenia tych planów były 
przedstawiane uczestnikom ŚDS lub ich prawnym opiekunom;  

• Indywidualne plany postępowania z uczestnikiem, omawiane i podpisywane były 
przez pracowników ŚDS wchodzących w skład zespołu wspierająco-
aktywizującego, w tym kierownika ŚDS. Liczba osób opiniująca możliwości 
uczestnika i opracowująca ww. plan wynosiła od trzech do siedmiu osób tego 
zespołu. W celu sprawdzenia i konsultacji osiągniętych rezultatów 
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z uczestnikiem ŚDS, zespół ten raz na sześć miesięcy dokonywał omówienia 
realizacji planu i postępów uczestnika;  

• Udział w poszczególnych terapiach indywidualnych lub zbiorowych 
odnotowywany był dla każdego uczestnika w dzienniku zajęć. Dzienniki, 
dokumentujące udział w zajęciach w okresach rocznych, prowadzone były 
oddzielnie przez poszczególnych pracowników zespołu wspierająco-
aktywizującego. Wykazywano w nich m.in.: datę zajęć, rodzaj treningu, 
tematykę zajęć i sposób ich realizacji, osoby uczestniczące w zajęciach oraz 
uwagi o ich realizacji i aktywności uczestników.  Dokonywano w nich również 
wpisów o kontaktach z rodzinami, opiekunami uczestników, specjalistami  
i innymi osobami (instytucjami); 

• Wszystkim uczestnikom umożliwiono spożywanie gorącego posiłku, który był 
przygotowywany w ramach tzw. treningu kulinarnego (w okresie objętym 
kontrolą, uczestnikom nie był przyznawany gorący posiłek w ramach realizacji 
zadania własnego Gminy); 

• Stowarzyszenie zapewniło uczestnikom dojazd na zajęcia i do domu dwoma 
samochodami przystosowanymi m.in. do transportu osób niepełnosprawnych; 

• Dla każdego uczestnika prowadzono dokumentację indywidualną. W teczkach 
osobowych uczestników ŚDS przechowywano m.in.: wnioski o przyjęcie do 
ŚDS, wywiady środowiskowe, zaświadczenia lekarzy psychiatrów, orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku 
przeciwwskazań do udziału w zajęciach ŚDS, opinię psychologa (wydaną 
w trakcie pobytu w ŚDS), formularz kwalifikacyjny do uczestnictwa w zajęciach 
ŚDS, kontrakt zawierany przez uczestnika z ŚDS, decyzje kierujące do ŚDS, 
karty informacyjne o uczestniku, diagnozę uczestnika, indywidualne plany 
postępowania wspierająco-aktywizującego, omówienia realizacji tych planów, 
karty działań na rzecz uczestnika, notatki służbowe dotyczące uczestnika. 

Dokumentacja zbiorcza uczestników ŚDS zawierała ewidencję i listy obecności 
w ŚDS i na zajęciach. W ewidencji dokonywano wpisów chronologicznie i ujmowano 
w niej: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, pesel, nr dowodu 
osobistego, adres zamieszkania i nr telefonu, datę przyjęcia do ŚDS, imię 
i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i nr telefonu opiekuna, absencje, inne 
informacje (np. powody rezygnacji i ponowne przyjęcie do ŚDS, zgony) oraz rodzaj 
i stopień niepełnosprawności. W ewidencji tej, zawierającej ogółem 114 pozycji 
(wpisy od 1 kwietnia 2011 r.) tylko w dwóch przypadkach odnotowano absencje 
uczestników, a w 35 – nazwiska i adresy opiekunów (w tym: prawnych, formalnych  
i sąsiadów). Obecność uczestników na zajęciach ŚDS odnotowywano w listach 
obecności (zawierających imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywały się 
zajęcia) oraz w dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu 
wspierająco – aktywizującego. 

(dowód: akta kontroli str. 178-249) 

1. W przypadku jednego uczestnika, do dnia 27 lutego 2017 r. nie sporządzono dla 
niego nowego indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, 
mimo iż osoba ta od 1 styczna 2017 r. korzystała z usług ŚDS6 (uczestnikowi 
temu wcześniej opracowywano takie plany, z których ostatni utracił ważność  
31 grudnia 2016 r., a z omówienia planu wynikało, że uczestnik powinien 
kontynuować zajęcia w ŚDS. Było to niezgodne z §7 ust. 7 i §13 rozporządzenia 
w sprawie ŚDS. 

                                                      
6 Decyzja nr GOPS.502.68.2017.ŚDS.GC z 11.01.2017 r. kierująca do ŚDS na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W przypadku realizacji planu, opracowanego dla jednego z uczestników ŚDS  
na okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r., po upływie 6 miesięcy od jego 
sporządzenia zespół wspierająco-aktywizujący nie omówił realizacji planu  
i osiągniętych rezultatów, pomimo takiego obowiązku wynikającego  
z §13 ust. 2 ww. rozporządzenia (omówienia tego dokonano dopiero 28 lutego 
2017 r., tj. po 12 miesiącach jego realizacji).  

3. W dokumentacji zbiorczej dotyczącej ewidencji uczestników, w 79 przypadkach 
nie odnotowano nazwisk i adresów opiekunów uczestników ŚDS, a w 112 – 
danych dotyczących okresów i przyczyn nieobecności uczestników trwających 
dłużej niż 2 tygodnie, co było niezgodne z §24 ust. 3 lit. a ww. rozporządzenia.  

Ówczesny Kierownik ŚDS w Kwietniewie w ww. sprawach wyjaśniła, że: 

− plan nie został sporządzony omyłkowo, bowiem uczestniczka ta była pod opieką 
terapeutki, która pod koniec grudnia 2016 r. przedstawiła zwolnienie lekarskie 
mówiąc, iż wykonała niezbędną dokumentację. Pracownik zastępujący 
terapeutkę został zatrudniony od lutego 2017 r. i zanim zaczął uzupełniać 
dokumentację musiał przede wszystkim poznać uczestników; 

− nie dokonano omówienia planu uczestnika we wrześniu 2016 r. przez 
niedopatrzenie pracownika, który przejął obowiązki innego, z którym  
30 września 2016 r. rozwiązano umowę o pracę;   

− w ewidencji nie wpisywano danych opiekunów w przypadku, gdy uczestnik był 
osobą samotną lub gdy rodzina zamieszkiwała daleko i nie sprawowała nad nim 
żadnej opieki. Podała też, że przez niedopatrzenie nie ujmowano w ewidencji 
absencji uczestników, która odnotowywana były na listach obecności. 

 (dowód: akta kontroli str. 178-249, 524-527) 

W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego wśród  
23 opiekunów uczestników ŚDS, siedmiu (30,5%) udzieliło odpowiedzi na zadane 
w niej pytania oceniając: 

• w jakim stopniu usługi świadczone przez śds oraz prowadzone zajęcia 
dostosowane są do potrzeb uczestnika: 
− bardzo dobrze – dwóch opiekunów, 
− dobrze – czterech, 
− słabo – jeden, 

• jak usługi świadczone przez śds przyczyniają się do wzrostu kompetencji 
społecznych: 
− bardzo dobrze - dwóch opiekunów, 
− dobrze – trzech, 
− umiarkowanie – jeden, 
− słabo – jeden, 

• czy zakres usług świadczonych przez śds należałoby rozbudować – pięciu 
uznało, że zakres tych usług należałoby rozbudować m.in. o usługi 
logopedyczne, większą liczbę sprzętu rehabilitacyjnego, większą liczbę zajęć 
rehabilitacyjnych oraz opiekę całodobową (ewentualnie opiekę w weekend), 
dwóch nie wskazało potrzeby rozbudowy realizowanych świadczeń,  

• bazę materialną ośrodka oraz jego wyposażenie: 
− bardzo dobrze – dwóch opiekunów, 
− dobrze – trzech, 
− zadawalająco – jeden, 
− słabo – jeden, 

Opis stanu  
faktycznego 
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W trzech ankietach wskazano, że ŚDS należałoby doposażyć w nowy 
samochód do transportu uczestników; 

• czy występują jakiekolwiek mankamenty (niedogodności) w funkcjonowaniu śds, 
a których wyeliminowanie przyczyniłoby się do poprawy jakości świadczonych 
usług – żaden z ankietowanych nie wskazał na występujące niedogodności 
w funkcjonowaniu domu, 

• współpracę z pracownikami domu w celu zapewnienia integracji społecznej 
uczestników śds: 
− bardzo dobrze – trzech opiekunów, 
− dobrze – trzech, 
− zadawalająco – jeden. 

(dowód: akta kontroli str. 250-263) 

1.5. W latach 2014 – 2016, ŚDS był dwukrotnie kontrolowany przez Wydział Polityki 
Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i dwukrotnie 
przez Gminę Rychliki. Kontrole te dotyczyły: 

• Urząd Wojewódzki:   

− w styczniu 2014 r. przeprowadził kontrolę doraźną ŚDS w celu sprawdzenia 
zasadności zarzutów wniesionych w skardze z 3 stycznia 2014 r., tj.: niskich 
kwalifikacji kadry, braku doświadczenia do wykonywania pracy z osobami 
psychicznie chorymi, niesystematycznego i niepunktualnego zapewnienia 
przewozu uczestniczki na zajęcia do ŚDS z miejsca zamieszkania i powrotu 
do domu po zajęciach, zbyt częstego zamykania domu w czasie ferii letnich  
i zimowych. Zespół kontrolny wskazał, że zarzuty skarżących potwierdziły się 
w zakresie: braku posiadania przeszkolenia w zakresie prowadzenia 
treningów umiejętności społecznych przez dwóch pracowników (terapeutę 
zajęciowego i opiekuna) oraz czasu zajęć z uczestnikiem krótszego  
o 2 godziny od przewidzianego rozporządzeniem. W wystąpieniu 
pokontrolnym z 24 lutego 2014 r. wydano następujące zalecenia:  
1. przestrzeganie postanowień §11 ust. 2 rozporządzenia o ŚDS,  
tj. powierzanie obowiązków prowadzenia treningów umiejętności społecznych 
osobom posiadającym szkolenie oraz 2. prowadzenie zajęć z uczestnikami  
co najmniej przez 6 godzin dziennie, zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia. ŚDS 
pismem z dnia 31 marca 2014 r. poinformował o zrealizowaniu wniosków;   

− w czerwcu 2016 r. zakończono kontrolę kompleksową ŚDS w zakresie 
standardu świadczonych usług, kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki 
i osób wykonujących usługi, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 
2016 r. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości i uchybień  
w kontrolowanym zakresie w wystąpieniu pokontrolnym odstąpiono od 
wydania zaleceń pokontrolnych (wcześniejsza kontrola kompleksowa miała 
miejsce w maju 2013 r.); 

• W grudniu 2014 r. i sierpniu 2015 r. Gmina Rychliki przeprowadziła kontrole 
ESOPS w zakresie realizacji powierzonego zadania publicznego dotyczącego 
prowadzenia ŚDS. Kontrolami tymi objęto ustalenia ogólno-organizacyjne oraz 
badanie prawidłowości realizacji zadania zgodnie z umowami, w tym w zakresie 
prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz prawidłowości 
wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Gminy. W toku tych kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości i uchybień (podobną kontrolę dotyczącą 2016 r. 
przeprowadzono w styczniu 2017 r. i w jej wyniku również nie stwierdzono 
nieprawidłowości).  

(dowód: akta kontroli str. 264-299) 
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1.6. Sporządzone sprawozdania z działalności ŚDS za lata 2014 – 2016 zawierały 
m.in. informacje dotyczące:  
− jednostki prowadzącej ŚDS, umowy na podstawie, której realizowano zadanie 

publiczne, porozumień na podstawie, których opieką objęto osoby z innych gmin 
oraz danych technicznych Domu,  

− form i efektów prowadzonej działalności, na które składały się opisy: rezultatów 
z realizacji zadań, realizacji postępowań wspierająco-aktywizujących, 
poradnictwa psychologicznego, 

− oceny osiągniętych celów i zadań programowych ŚDS oraz planach na rok 
następny, 

− struktury zatrudnienia ŚDS ze wskazaniem stanowisk pracy, liczby osób 
i etatów, szkoleń zespołu wspierająco-aktywizującego, z wyszczególnieniem dat 
i tematów tych szkoleń oraz osób prowadzących, 

− liczby uczestników, w tym: ogólnej liczby osób objętych opieką, przyczyn 
odejścia z ŚDS,  

− współpracy z rodziną i środowiskiem, ze wskazaniem działań podjętych w tym 
zakresie.  

Analiza miesięcznych meldunków składanych w sprawie liczby uczestników 
w miesiącach luty, kwiecień, czerwiec, sierpień i październik za lata 2014 – 2016 
oraz list obecności za te okresy wykazała, że dane w tych meldunkach były zgodne 
z listami obecności, a usprawiedliwione nieobecności znajdowały potwierdzenie 
w postaci kart informacyjnych ze szpitala lub zaświadczeń lekarskich.  

Sprawozdania roczne z działalności za lata 2014 – 2016 były przekazywane do 
Urzędu Gminy w Rychlikach terminowo. Również terminowo przekazano 
sprawozdanie za 2015 r. do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  

  (dowód: akta kontroli str. 300-353) 

NIK zwraca uwagę, że roczne sprawozdania z działalności za 2014 r. i 2016 r. 
przekazywano do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie jeden dzień po terminie wynikającym z §25 pkt 3 
rozporządzenia o ŚDS.  

W sprawie tej Kierownik ŚDS wyjaśniła, że sprawozdania te docierały do Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie jeden dzień po terminie, ponieważ sądziła, że liczy się 
data wysłania (stempla pocztowego). Ponadto Urząd Wojewódzki nigdy nie zwrócił 
ŚDS uwagi na nieterminowe przesyłanie sprawozdań. 

   (dowód: akta kontroli str. 300-353, 524-527) 

1. W sprawozdaniach z działalności ŚDS za lata 2013-2014 nie wykazywano 
informacji dotyczących środków finansowych pochodzących z budżetu 
wojewody przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS, a także innych środków 
pozyskanych na działalność bieżącą lub wydatki inwestycyjne, co było 
obowiązkiem wynikającym §25 ust. 2 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia. Ponadto, 
w ww. sprawozdaniach oraz w sprawozdaniu za 2015 r. nie wykazano średniej 
liczby uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku, co było obowiązkiem 
wynikającym § 25 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia.  

2. W sprawozdaniach z działalności ŚDS za lata 2014 – 2015 błędnie wykazano 
liczbę osób korzystających usług Domu w roku kalendarzowym, gdyż liczbę tę 
zaniżono o jedną osobę w 2014 r. i zawyżono o jedną osobę w 2015 r.  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W kwestiach tych ówczesny Kierownik ŚDS wyjaśniła, że w związku z brakiem 
jednolitego wzoru sprawozdania dla wszystkich ŚDS zasoby – środki finansowe 
wykazane zostały w sprawozdaniach finansowych, a liczba uczestników została 
podana ogółem z podziałem na miasta i gminy. Brak średniej liczby uczestników 
poszczególnych zajęć w ciągu roku wynika z niedopatrzenia. W sprawie wykazania 
w sprawozdaniach innej liczby uczestników ŚDS w roku kalendarzowym niż 
faktycznie brała udział w zajęciach podała, że w jednym przypadku nie 
uwzględniono uczestnika, który zrezygnował z zajęć, a w drugim przez przeoczenie 
jedną osobę policzono podwójnie.  

 (dowód: akta kontroli str. 300-354, 524-527) 

1.7. W okresie objętym kontrolą, w zakresie integracji społecznej uczestników oraz 
pomocy w rozwiązywaniu ich problemów zdrowotnych, rodzinnych i społecznych 
ŚDS współpracował m.in. z: 

− ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie (OPS 
w Rychlikach, Markusach, Gronowie Elbląskim, Pasłęku i Elblągu),  

− podmiotami systemu opieki zdrowotnej (z przychodniami zdrowia w Pasłęku, 
Rychlikach, Markusach, Elblągu oraz szpitalami psychiatrycznymi w Elblągu  
i Fromborku) , 

− powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury  
i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi (m.in. z PUP w Elblągu, Zespołem 
Szkół w Rychlikach),  

− podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników (ŚDS 
w Suszu, Piszu, Klub seniora w Markusach, Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej „Lazarus”).  

W ramach spotkań integracyjnych podopieczni ŚDS (wraz z rodzinami) uczestniczyli 
w spotkaniach i imprezach dotyczących m.in.: 

− wizyt duszpasterskich z Parafii w Kwietniewie; 

− zabaw karnawałowych, konkursów artystycznych i sportowych; 

− obchodów dnia kobiet, mężczyzn i pierwszego dnia wiosny; 

− uroczystych śniadań wielkanocnych i spotkań opłatkowych; 

− obchodów dnia rodziny, dnia dziecka, dożynkach gminnych, 

− przeglądów teatralnych i wyjazdów do kina, turnusów rehabilitacyjnych, 
pielgrzymkach.   

 (dowód: akta kontroli str. 356-364) 

ŚDS posiadał uzgodnione z Wojewodą i zatwierdzone przez organ zlecający 
dokumenty organizacyjne dotyczące jego funkcjonowania, tj. regulamin 
organizacyjny, program działalności i roczne plany pracy. Kadra zatrudniona 
w domu posiadała wymagane kwalifikacje, a uczestnikom ŚDS zapewniono usługi 
określone w §§14-16 rozporządzenia o ŚDS. Dom spełniał też standard usług 
bytowych, określony w §18 tego rozporządzenia. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły m.in.: braków w prowadzonej dokumentacji indywidualnej uczestników 
i dokumentacji zbiorczej, nieujmowania w rocznych sprawozdaniach z działalności 
wszystkich wymaganych informacji, niedotrzymania wymaganego rozporządzeniem 
w sprawie ŚDS wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – 
aktywizującego, niesporządzenia indywidualnego planu postępowania wspierająco – 
aktywizującego oraz nieomówienia realizacji planu i osiągniętych rezultatów 
uczestnika.  

 

Opis stanu  
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji na prowadzenie ŚDS 

2.1. ESOPS prowadziło ŚDS w Kwietniewie na zlecenie Gminy Rychliki w ramach 
dwóch umów zawartych: 

− 6 września 2010 r., z terminem realizacji zadania od 1 września 2010 r.  
do 31 sierpnia 2015 r., 

− 27 sierpnia 2015 r., na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

ŚDS prowadzony był w budynku użyczonym nieodpłatnie przez Gminę Rychliki 
(umowa z 5 października 2010 r.). Okres użyczenia budynku ustalono na 10 lat  
(do 4 października 2020 r.).  

W umowach na prowadzenie ŚDS określono m.in., że: 

− zleceniodawca przekaże na realizację zadania publicznego kwoty dotacji, która 
będzie uchwalana na każdy rok kalendarzowy w wysokości po przeliczeniu na 
jednego uczestnika ŚDS na podstawie decyzji finansowej Wojewody Warmińsko 
– Mazurskiego, 

− zleceniobiorca wykorzysta przyznaną dotację zgodnie z celem na jaki ją 
przyznano, 

− zleceniobiorca prowadzić będzie wyodrębnioną dokumentację finansowo-
księgową zadania oraz będzie przechowywał dokumentację związaną z jej 
realizacją przez 5 lat (licząc od początku roku następnego po roku, w którym 
zadanie realizowano), 

− zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym 
wydatkowania przyznanej dotacji. 

W umowach wskazano też, że do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, 
opłacanych ze środków dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych7. 

(dowód: akta kontroli str. 4-32) 

2.2. W latach 2013 – 2016 ŚDS otrzymał środki dotacji odpowiednio w wysokościach: 

− 419,5 tys. zł na działalność bieżącą i 65,0 tys. zł na prace remontowo 
budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia, 

− 500,1 tys. zł na działalność bieżącą i 40,0 tys. zł na zakup i montaż 
wyposażenia, 

− 540,3 tys. zł działalność bieżącą i 528,9 tys. zł na prace remontowo 
budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia, 

− 755,7 tys. zł działalność bieżącą i 5,0 tys. zł na zakup materiałów 
remontowych i montaż paneli. 

We wnioskach o przyznanie w ww. latach 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, realizację kolejnego etapu zadań rozpoczętych 
w latach ubiegłych) wykazywano m.in. informacje w zakresie:  

− ogólnych danych o ŚDS (m.in.: typ domu, statutowa liczbę miejsc, 
powierzchnia budynku i liczba kondygnacji, opis pomieszczeń sanitarnych), 

− funkcjonujących salach wspierająco-aktywizujących, 

− spełnianiu standardu w zakresie miejsc dziennych, 

− liczbie osób zatrudnionych, w tym kadry merytorycznej, 

                                                      
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. 

Opis stanu  
faktycznego 
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− planach rozwojowych ŚDS i przewidywanych (szacunkowych) kosztach ich 
realizacji. 

Dotacje otrzymane w 2014 r. i 2015 r., odpowiednio w kwotach 40,0 tys. zł (zakup 
i montaż wyposażenia) i 528,9 tys. zł (prace remontowo budowlane oraz zakup 
i montaż wyposażenia), ESOPS uzyskał w oparciu o dodatkowe umowy8 zawarte 
pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim i Gminą Rychliki. Umów takich nie 
zawarto na dodatkowe środki dotacji w 2013 r. (65,0 tys. zł na prace remontowo- 
budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia) i 2016 r. (5,0 tys. zł na zakup 
materiałów remontowych i montaż paneli).  

 (dowód: akta kontroli str. 365-442) 

2.3. W okresie objętym kontrolą miesięczne kwoty dotacji na 1 uczestnika ŚDS za 
dzienne miejsce w ośrodku, określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, 
wynosiły: 

− 1.000 zł styczeń – październik 2014 r. (podlegająca zmniejszeniu o 50% 
w przypadku osób, które uczestniczyły w zajęciach od 1 do 10 dni w miesiącu 
lub zmniejszeniu dotacji w przypadku braku pełnego wykorzystania miejsc 
w poszczególnych miesiącach, nieudokumentowanych nieobecności z powodu 
choroby, pobytu w szpitalu, turnusie rehabilitacyjnym) oraz 1.200 zł za 
listopad – grudzień 2014 r., liczona do statutowej liczby miejsc, 

− 1.000 zł styczeń – październik 2015 r. (podlegająca zmniejszeniu o 50% 
w przypadku osób, które uczestniczyły w zajęciach od 1 do 10 dni w miesiącu 
lub zmniejszeniu dotacji w przypadku braku pełnego wykorzystania miejsc 
w poszczególnych miesiącach, nieudokumentowanych nieobecności z powodu 
choroby, pobytu w szpitalu, turnusie rehabilitacyjnym oraz 1.084 zł za listopad 
– grudzień 2015 r., liczona do statutowej liczby miejsc, 

− 1.268 zł w 2016 r. liczona do statutowej liczby miejsc, nie pomniejszająca 
dotacji o 50% w przypadku osób, które uczestniczyły w zajęciach od 1 do 10 
dni w miesiącu.  

Wysokość otrzymanych w ciągu roku dotacji na działalność bieżącą odpowiadała 
liczbie uczestników korzystających z usług ŚDS. Analiza miesięcznych meldunków 
składanych w sprawie liczby uczestników w miesiącach luty, kwiecień, czerwiec, 
sierpień i październik za lata 2014 – 2016 wykazała, że przekazane przez Gminę 
dotacje na realizację zadań ŚDS były w siedmiu przypadkach niższe niż wykazana 
w meldunkach liczba osób korzystających z usług Domu. 

Halina Sałata - Główny Księgowy Zarządu ESOPS podała, że co roku dokonuje się 
analizy otrzymanych środków dotacji w odniesieniu do liczby uczestników 
korzystających z usług ŚDS. Dotacja otrzymywana jest w następnym miesiącu 
w zależności od liczby osób wykazanych w meldunkach za okres poprzedni. 
W miesiącu styczniu każdego roku ESOPS otrzymuje dotacje na liczbę miejsc 
statutowych za miesiąc grudzień, a za miesiąc listopad w grudniu. W kolejnych 
miesiącach Urząd Wojewódzki dokonuje korekty należnej dotacji do wysokości 
przysługującej w miesiącu poprzednim. Podała też, że w przypadku wątpliwości 
odnośnie wysokości dotacji kontaktuje się telefonicznie z Wydziałem Polityki 
Społecznej W-M Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

(dowód: akta kontroli str. 365-366, 443-450) 

2.4. Zgodnie z zawartymi z Gminą Rychliki umowami na prowadzenie ŚDS, ESOPS 
wydatkował otrzymane środki dotacji na zakup wyposażenia sal wspierająco- 
aktywizujących, usługi remontowe i roboty budowlane, stosując przepisy ustawy 

                                                      
8 Nr PS-I.3146.6.17.28.2014 z września 2014 r, i Nr PS-I.3146.3.40.2015 z 09.06.2015 r. 
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Prawo zamówień publicznych. Zakupu sprzętu do wyposażenia sal wspierająco- 
aktywizujących, remontów, wyboru inspektora nadzoru dla wykonywanych robót 
budowlanych dokonywano w formie zapytania o cenę, kierując do wykonawców 
pytania o cenę i zapraszając ich do składania ofert.  

W 2015 r. roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych 
pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku ŚDS zlecono oferentowi 
wybranemu w przetargu nieograniczonym. Przed przystąpieniem do wykonania tego 
zadania sporządzono kosztorys inwestorski, przeprowadzono postępowanie 
przetargowe, a po zakończeniu prac wykonane roboty odebrano komisyjnie. 
Badanie prawidłowości przeprowadzenia realizacji tego postępowania wykazało,  
że przeprowadzono je zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 404-442, 451-465, 481-509) 

2.5. W marcu 2012 r. ESOPS uzyskał pozwolenie na wykonanie robót budowlanych 
obejmujących przebudowę i rozbudowę budynku ŚDS, poprzez dobudowę dźwigu 
osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wymianę 
pokrycia dachu, docieplenie ścian, wykonanie drenażu opaskowego 
i podposadzkowego pomieszczeń budynku. W 2012 r. wykonano roboty budowlane 
w zakresie wymiany pokrycia dachowego i dobudowy do budynku dźwigu 
osobowego. W kwietniu 2013 r. ESOPS otrzymał decyzję Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Elblągu zezwalającą na użytkowanie tego dźwigu, w której 
wskazano m.in., że do wykonania pozostało docieplenie ścian budynku i wykonanie 
drenażu opaskowego i podposadzkowego pomieszczeń piwnicznych. W decyzji tej 
zobowiązano też Stowarzyszenie do powiadomienia Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego o wykonaniu wszystkich robót budowlanych. Zgłoszenie zakończenia 
robót przesłano Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Elblągu po 
odbiorze końcowym zadania. Płatności za zrealizowane roboty budowlane 
dokonywano w wysokościach i terminach określonych w wystawionych fakturach.   

(dowód: akta kontroli str. 103-110, 466-481) 

2.6. Z realizacji zadań związanych z wykorzystaniem dodatkowych środków dotacji, 
w tym dwóch otrzymanych na podstawie zawartych umów, ŚDS sporządził 
sprawozdania, w których wykazano m.in.: uzyskane efekty, poniesione koszty 
ogółem, w tym z przyznanej dotacji oraz dołączono wykaz faktur potwierdzających 
wykonanie zadań. Sprawozdania te złożone zostały w terminach wynikających 
z zawartych umów.  

(dowód: akta kontroli str. 404-442) 

2.7. Dodatkowe środki dotacji otrzymane w latach 2013 – 2016 wykorzystano na 
podniesienie standardów świadczonych usług przez ŚDS, w tym m.in. na:  

• W 2013 r. – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego (35,0 tys. zł), 
w tym: remont dwóch pomieszczeń gospodarczych (m.in. wymiana dachu, 
rynien, podłogi, malowanie, ułożenie kostki betonowej) oraz naprawę płotu  
i ławek (ogrodzenie - wymiana słupków, furtki i konserwacja, ławki – wymiana 
zmurszałych elementów i konserwacja).  

• W 2014 r. – zakup wyposażenia do pracowni i sal wspierająco-aktywizujących 
(40,0 tys. zł), w tym do:  
− pracowni życia codziennego (zakup m.in.: płyty gazowej, garnków, wagi 

gastronomicznej), 
− pracowni rehabilitacyjno-rekreacyjnej (m.in.: tor do nauki chodzenia, wózki 

inwalidzkie, stół do gry w bilard, lampa na podczerwień, fotel do masażu), 
− pracowni techniczno-stolarskej (kompresor, tokarka, wiertarka stołowa), 
− pracowni komputerowej (niszczarka, laptop, tablica interaktywna), 



 

16 

− pracowni ogrodniczo-zielarskiej (huśtawki ogrodowe), 
− pracowni socjoterapeutycznej (narożnik, projektor, wykładzina), 
Zakupiono również kamerę i rejestrator do monitoringu obiektu przy drzwiach 
wejściowych oraz centralę sygnalizacji pożaru. 

• W 2015 r. – prace remontowe i zakup wyposażenia (528,9 tys. zł), w tym: 
− remont elewacji budynku – 413,9 tys. zł (izolacja pionowa i pozioma murów 

fundamentowych oraz termoizolacja obiektu), 
− remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych – 75,0 tys. zł, w tym m.in.: 

budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich (rozliczenie tego zadania 
nastąpiło na podstawie trzech faktur, tj. za: wykonanie projektu podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych – 3,3 tys. zł brutto, roboty budowlane – remont 
ogrodzenia i schodów zewnętrznych wraz z podjazdem na wózki inwalidzkie 
– 68,9 tys. zł brutto oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania – 1,8 tys. zł brutto),     

− wyposażenie pracowni – 40,0 tys. zł, w tym: pracowni życia codziennego 
(zakup m.in.: piekarnika, wyparzarki, płyty indukcyjnej, lodówki, odkurzacza, 
talerzy), pracowni rehabilitacyjno-rekreacyjnej (bieżnia elektryczna), 
pracowni komputerowej (projektor multimedialny, laptop, komputer 
stacjonarny, program graficzny, wykładzina), pracowni kosmetyczno- 
fryzjerskiej (toaletka, dywan), pracowni techniczno-stolarskej (wyrzynarka 
stołowa), pracowni krawiecko-rękodzielniczej (maszyna do szycia), sali 
ogólnej – świetlicy (stoły, krzesła, odtwarzacz DVD), 

• 2016 r. remont podłogi w sali sportowo-rekreacyjnej (5,0 tys. zł) – zakup 
i montaż paneli podłogowych. 

Największy udział w wykorzystaniu dotacji na działalność bieżącą ŚDS stanowiły 
wynagrodzenia pracowników i koszty paliwa na dowóz uczestników na zajęcia. Wyniosły 
one:  

− w 2013 r. – 266,7 tys. zł wynagrodzenia (63,6% otrzymanej dotacji na 
działalność bieżącą) i 36,9 tys. zł paliwo (8,8%), 

− w 2014 – 285,8 tys. zł wynagrodzenia (57,8%) i 55,5 tys. zł paliwo (11,1%), 
− w 2015 r. – 356,5 tys. zł (68,0%) i 38,6 tys. zł (7,1%), 
− w 2016 r. – 467,3 tys. zł (61,8%) i 38,5 tys. zł (5,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 404-442, 510-523) 

Stowarzyszenie zgodnie z umowami zawartymi z Wójtem Gminy Rychliki 
wykorzystywało środki dotacji, które otrzymało na rozwój infrastruktury. W procesie 
zakupu robót budowlanych, polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych 
pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku ŚDS prawidłowo zastosowano 
ustawę Prawo zamówień publicznych, a z tytułu wykorzystania dotacji złożono 
terminowo wymagane sprawozdania. W wyniku realizowanych inwestycji i zakupów 
osiągnięto standard usług bytowych określony §18 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

  

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli9, wnosi o: 

1. Niezwłoczne sporządzanie indywidualnych planów postępowania wspierająco- 
aktywizujących uczestników ŚDS z chwilą utraty ich ważności.  

2. Omawianie co najmniej raz na 6 miesięcy, tj. zgodnie z częstotliwością określoną 
w §13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ŚDS, realizacji indywidualnych planów 
postępowania wspierająco-aktywizującego. 

3. Ujmowanie w składanych rocznych sprawozdaniach z działalności wszystkich 
wymaganych informacji. 

4. Odnotowywanie w dokumentacji zbiorczej dotyczącej ewidencji uczestników 
Domu wszystkich wymaganych danych.  

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  

Cezary Kasznicki 
główny specjalista kontroli państwowej 
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podpis podpis 
 
 
 

 
 
 
 
 

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