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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 Andrzej Sibierski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/36/2017 z dnia 8 marca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie, ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Halina Łukasik – Prezes Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie, a także: Gabriela Leciewicz, Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie (dalej: „Kierownik”) i w jej zastępstwie 
od 2 października 2015 r. Elżbieta Żmijewska – (dalej: „Zastępca”). 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W latach 2014-2016 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie (dalej: „ŚDS” 
lub „Dom”) świadczył usługi na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie 
z obowiązującymi standardami i przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy2 (dalej: „rozporządzenie”). Prawidłowo, tj. w sposób zgodny 
z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami, ŚDS wykorzystywał środki 
finansowe, otrzymywane w postaci dotacji celowej, przeznaczone na 
funkcjonowanie oraz remonty Domu, a także prawidłowo i terminowo dokonywał ich 
rozliczenia. W badanym okresie ŚDS osiągnął standard usług bytowych, określony 
w §18 rozporządzenia. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, które dotyczyły natomiast: 

− nierzetelnego sporządzenia czterech miesięcznych meldunków z wykorzystania 
posiadanych miejsc, co skutkowało otrzymaniem od Powiatu Giżyckiego (dalej: 
„Powiat”) dotacji za styczeń 2015 r. (przeznaczonej na bieżące prowadzenie 
Domu) mniejszej o 500 zł od należnej, 

− przekazania rocznego planu pracy na 2016 r. do zatwierdzania jednostce 
zlecającej (Powiatowi), dopiero w listopadzie 2016 r., w wyniku czego przez 
prawie 11 miesięcy Dom funkcjonował bez zatwierdzonego planu pracy. 

 

  

                                                      
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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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W latach 2014-2016 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie (dalej: „ŚDS” 
lub „Dom”) był placówką pobytu dziennego, utworzoną i prowadzoną przez Ryńskie 
Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” 
z siedzibą w Rynie (dalej: „Stowarzyszenie”), przeznaczoną dla 40 osób3 przewlekle 
psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo bądź wykazujących inne przewlekle 
zaburzenia czynności psychicznych4. Liczba osób (dalej: „uczestników”) 
korzystających z usług Domu  była zgodna z §5 ust. 1 rozporządzenia, stanowiącym, 
że liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza 
niż 15 i większa niż 60. W badanym okresie liczba uczestników Domu wynosiła 
od 29 (wg stanu na 31 stycznia 2014 r.) do  40 – stan na 31 grudnia 2016 r.5  
Ich struktura wiekowa, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., przedstawiała się 
następująco: dwie osoby w wieku 21-30 lat, sześć – 31-40 lat, pięć – 41-50 lat, 
siedem – 51-60 lat, jedenaście – 61-70 lat, sześć – 71-80 lat oraz trzy pow. 80 lat6. 

W badanym okresie, zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia,  ŚDS działał przez pięć dni 
w tygodniu (od poniedziałku do piątku), po osiem godzin dziennie (w godzinach 
7.00-15.00), a zajęcia dla uczestników organizowane były w godzinach 7.15-14.30 
(lata 2014-2015) lub 7.15-14.45 (2016 r.). Tygodniowy rozkład zajęć i harmonogram 
dowozów zapewniał wszystkim uczestnikom możliwość korzystania z zajęć  
w wymiarze co najmniej sześciu godzin dziennie. 

W kontrolowanym okresie ŚDS posiadał dokumenty określone w §4 ust. 1 
rozporządzenia, tj. statut7, regulamin organizacyjny8, program działalności 
z podziałem na poszczególne typy domów (A, B i C)9 oraz plany pracy na każdy rok. 
Regulamin organizacyjny, program działalności i ww. roczne plany pracy10 zostały 
uzgodnione z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (dalej: „Wojewoda”) i zatwierdzone 
przez Zarząd Powiatu w Giżycku (dalej: „Zarząd Powiatu”).  

(dowód: akta kontroli str. 3-61, 118-119) 

Plan pracy ŚDS na 2016 r., uzgodniony z Wojewodą 12 grudnia 2015 r., został 
przekazany jednostce zlecającej do zatwierdzenia dopiero 23 listopada 2016 r., 
a Zarząd Powiatu zatwierdził ww. plan 24 listopada 2016 r. W wyniku tego ŚDS 
przez prawie 11 miesięcy funkcjonował bez zatwierdzonego rocznego planu pracy. 
Obowiązek zatwierdzenia takiego planu przez właściwą jednostkę prowadzącą 
lub jednostkę zlecającą wynikał z §4 ust. 2 rozporządzenia.  

Zastępca wyjaśniła, że powodem opóźnienia w przekazaniu ww. planu 
do zatwierdzenia jednostce zlecającej było jej niedopatrzenie związane z przejęciem 
obowiązków zastępcy. 

(dowód: akta kontroli str. 47, 58, 89-92) 

                                                      
3 Do  listopada 2013 r. były to 22 osoby, od listopada 2013 r. do grudnia 2014 r. – 30 osób.  
4 Odpowiednio kategorie A. B i C wg §3 ust. 1 rozporządzenia. 
5 Wg stanu na grudzień w latach 2014-2016 na przyjęcie do ŚDS oczekiwało odpowiednio: jedna, zero i jedna osoba. 
Do grudnia 2014 r., tj. do zwiększenia liczby miejsc w Domu do 40, liczba oczekujących wynosiła 14 osób (trzy z nich potem 
zrezygnowały).  
6 W grudniu 2014 r. było to odpowiednio – 2, 8, 5, 10, 11, 3 i 1, a w grudniu 2015 r. – 2, 7, 4, 5, 14, 2 i 5. 
7 Uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia 11 kwietnia 2011 r. (uchwała nr 05/2011), zmieniony 25 listopada 2013 r. (uchwała 
nr 18/2013) i 20 grudnia 2014 r. (uchwała nr 24/2014). 
8 Regulamin obowiązujący w latach 2014-2016 (do września) został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia 11 kwietnia 
2011 r. (uchwała nr 6/2011) i zatwierdzony przez Wicestarostę Giżyckiego 20 kwietnia 2011 r., a regulamin obowiązujący 
od września 2016 r. został chwalony 6 listopada 2015 r. (uchwała nr 21/2015) i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Giżycku 
19 września 2016 r. (przekazany do zatwierdzenia 9 listopada 2011 r.). 
9 Zgodnie z §4 ust. 3 rozporządzenia. Program obowiązujący do września 2016 r. został zatwierdzony przez Wicestarostę 
Giżyckiego 20 kwietnia 2011 r., program obowiązujący od września 2016 r. został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu 
w Giżycku 19 września 2016 r. 
10 Zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Giżycku odpowiednio: 20.01.2014 r., 10.12.2014 r. i 24.11.2016 r. 

Opis stanu 
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ŚDS posiadał aktualne, wymagane przepisami prawa, zgody na użytkowanie 
budynku wykorzystywanego do prowadzenia zajęć z uczestnikami. Były to: 

− decyzje nr 30.2013 z dnia 15 maja 2013 r. i nr 46.2014 z 6 czerwca 2014 r. 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku o udzieleniu zgody 
na użytkowanie, 

− stanowisko PZ.5581.9.2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Giżycku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym (nie wniesiono sprzeciwu ani uwag), 

− postanowienie ZNS.9020.1.21.2013.ZB Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Giżycku z dnia 4 kwietnia 2013 r. o niewniesieniu sprzeciwu 
przeciwko uruchomieniu pomieszczeń ŚDS. 

Dla ww. budynku prowadzona była książka obiektu budowlanego, założona 
1 września 2005 r. i zawierająca wszystkie elementy określone w §5 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego11, w tym m.in. wpisy dotyczące okresowych przeglądów budynku12. 
Wszystkich wpisów w tej książce dokonano zgodnie z zasadami określonymi  
w §6 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 62-88) 

1.2. W 2016 r. ŚDŚ zatrudniał łącznie 16 pracowników, w tym: kierownika 
(2/5 etatu), jego zastępcę (pełniącego jednocześnie funkcję instruktora – po 1/2 
etatu), pięciu instruktorów (pięć etatów), technika fizjoterapii (3/4 etatu), psychologa 
(1/10 etatu), pielęgniarkę (3/4 etatu), księgową (1/2 etatu), kierowcę (1/2 etatu), 
konserwatora (1/2 etatu), pracownika gospodarczego (1/4 etatu), opiekuna osoby 
niepełnosprawnej (1 etat) oraz lekarza psychiatrę (umowa zlecenie, konsultacje 
w miarę potrzeb). Łączny wymiar zatrudnienia wynosił 10,75 etatu. Kierownik 
oraz wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia z uczestnikami posiadali kwalifikacje 
określone w §9 i §10 rozporządzenia oraz co najmniej półroczne doświadczenie 
zawodowe, o którym mowa w §11 ust. 1 tego rozporządzenia. Ponadto, kierownik, 
jego zastępca, pięciu instruktorów oraz pielęgniarka posiadali przeszkolenie 
i doświadczenie w zakresie  prowadzenia treningów umiejętności społecznych  
(§11 ust. 2). Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco- aktywizującego 
był zgodny z wymogami §12 ust. 1 i 2 rozporządzenia. 

W latach 2014-2016, dla pracowników ŚDS kierownik zorganizował łącznie sześć 
szkoleń, o których mowa w §23 rozporządzenia (po jednym w każdym półroczu). 
Dotyczyły one m.in. rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom konfliktowym  
w grupie, zasad kierowania do domu pomocy społecznej i zakładu opiekuńczo-
leczniczego, świadczeń z zakresu pomocy społecznej i pomocy dla osób 
niepełnosprawnych oraz potrzeb seksualnych osób z upośledzeniem umysłowym. 

(dowód: akta kontroli str. 93-102) 

1.3. Analiza prowadzonej przez  ŚDS dokumentacji dotyczącej 30 losowo dobranych 
uczestników, korzystających z zajęć w ŚDS w latach 2014-2016, wykazała, że:  

− dla każdego z tych uczestników opracowano indywidualny plan postępowania 
wspierająco-aktywizującego (wymóg określony w §7 ust. 7 rozporządzenia), 
obejmujący m.in. rodzaj i treść zajęć w ramach poszczególnych pracowni 
funkcjonujących w Domu (dla każdego rodzaju zajęć określono zakres 
treningów prowadzonych z uczestnikiem, którego dotyczył plan), skalę ocen, 
oceny półroczne i roczne uczestnika, wskazanie osób prowadzących zajęcia 

                                                      
11 Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134. 
12 W badanym okresie przeglądów tych dokonano 21 marca 2014 r., 19 marca 2015 r. i 18 marca 2016 r. 
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i asystenta prowadzącego, datę sporządzenia planu oraz podpis uczestnika 
lub jego opiekuna prawnego; 

− w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzili kierownik oraz 
pracownicy świadczący usługi w Domu, tj. instruktorzy, psycholog, psychiatra, 
fizjoterapeuta i pielęgniarka (§2 pkt 7), a zespół ten zbierał się z częstotliwością 
nie mniejszą niż raz na sześć miesięcy, co było zgodne z §13 ust. 2 
rozporządzenia; 

− uczestnicy korzystali z wszystkich usług określonych w §14, tj. z treningów: 
funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych  
i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwa 
psychologicznego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy  
w dostępie do niezbędnych świadczeń lekarskich, terapii ruchowej oraz innych 
form pomocy i niezbędnej opieki – zajęcia te były dostępne w formie 
indywidualnej i zespołowej; 

− dla każdego z uczestników prowadzono dokumentację indywidualną i zbiorczą, 
w formie i zakresie określonym w §24, a każdy z nich posiadał aktualną decyzję 
o skierowaniu do ŚDS; 

− 20 spośród ww. uczestników korzystało z dowożenia na zajęcia w ŚDS, w tym 
19 było dowożonych pojazdem stanowiącym własność Domu (14 z miejsca 
zamieszkania, pięciu z innych miejsc uzgodnionych z kierownikiem), a jeden 
korzystał z dowożenia środkiem transportu stanowiącym własność gminy Ryn. 

Uczestnikom zapewniono możliwość codziennego spożywania dwóch posiłków 
(śniadania o godzinie 8.30 i obiadu o godzinie 12.00), przygotowywanych w ramach 
treningu kulinarnego13, spełniając tym samym wymóg określony w §15 rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 103-115) 

1.4. W wyniku badania ankietowego, przeprowadzonego w toku kontroli wśród 
opiekunów14 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 - trzy osoby 
(60%) oceniły jako bardzo dobrze dostosowane, a dwie (40%) jako dobrze 
dostosowane.  

• Na pytanie, jak w ich ocenie usługi świadczone przez ŚDS przyczyniają się 
do wzrostu kompetencji społecznych uczestników – trzy osoby (60%) wskazały, 
że bardzo dobrze rozwijają kompetencje uczestników, jedna (20%), 
że kompetencje rozwijają dobrze i jedna (20%) umiarkowanie. 

• Na pytanie, czy usługi świadczone w ŚDS należałoby rozbudować 
 – cztery osoby (80%) odpowiedziały, że nie ma potrzeby rozbudowywania 
zakresu usług świadczonych przez ŚDS, a jedna (20%), że należałoby to 
zrobić, jednak nie wskazała rodzaju takich usług. 

• Bazę materialną ŚDS dwie osoby (40%) oceniły bardzo dobrze, a trzy (60%) 
dobrze. 

• Na pytanie, czy w ocenie ankietowanych występują jakiekolwiek niedogodności  
w funkcjonowaniu ŚDS, których wyeliminowanie przyczyniłoby się do poprawy 
jakości świadczonych usług – trzy osoby (60%) wskazały, że nie ma 
jakichkolwiek niedogodności, natomiast jedna (20%) wskazała, że niedogodności 
takie występują (dotyczyć one miały odpowiedniego wykształcenia pracowników). 
Jedna osoba (20%) nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.  

                                                      
13 W badanym okresie ŚDS nie korzystał z dodatkowych środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na dożywianie. 
14 Badaniem ankietowym objęto wszystkich 10 opiekunów uczestników ŚDS, z których pięciu udzieliło odpowiedzi. 
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• Współpracę z pracownikami ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej 
uczestników – trzech ankietowanych (60%) oceniło bardzo dobrze, jeden (20%) 
dobrze i jeden (20%) zadowalająco. 

(dowód: akta kontroli str. 261-262) 

1.5. W latach 2014-2016 ŚDS był trzykrotnie (raz w każdym roku) kontrolowany 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku (dalej: „PCPR”) oraz raz 
(w 2016 r.) przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie. Kontrole PCPR dotyczyły kwalifikacji zawodowych 
i doskonalenia zawodowego pracowników ŚDS, realizacji usług indywidualnych 
lub zespołowych oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji i nie wykazały 
nieprawidłowości w ww. zakresie. W ww. okresie Starostwo nie przeprowadzało 
kontroli dotyczących prawidłowości wykorzystania przez Stowarzyszenie środków 
dotacji. 

W trakcie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej:  
„W-MUW”) dotyczącej funkcjonowania Domu, standardu świadczonych usług oraz 
kwalifikacji zawodowych jego personelu stwierdzono natomiast m.in. niewielkie braki 
w zapisach dzienników zajęć, organizację dowozu uniemożliwiającą wszystkim 
uczestnikom korzystanie z zajęć co najmniej przez sześć godzin dziennie, a także 
zły stan techniczny i nieestetyczny wygląd toalety przeznaczonej dla osób 
poruszających się na wózkach. W wyniku tej kontroli nie sformułowano wniosków 
i zaleceń, ograniczając się jedynie do udzielenia instruktażu Kierownikowi. Ustalenia 
dokonane podczas kontroli NIK wykazały, że ww. braki zostały usunięte, gdyż 
m.in. w 2016 r. przeprowadzono remont toalety wyszczególnionej w ww. kontroli, 
co potwierdziły oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 116, 251-253) 

1.6. W latach 2014-2016 ŚDS w terminach określonych przez Wojewodę,  
tj. do piątego dnia następnego miesiąca, przekazywał do W-MUW i PCPR 
informacje o liczbie osób faktycznie uczestniczących w zajęciach Domu w danym 
miesiącu, w formie miesięcznego meldunku z wykorzystania miejsc. Każdy  
z meldunków zawierał m.in. informacje dotyczące statutowej liczby miejsc, liczby 
osób uczestniczących w zajęciach (tylko miejsca dzienne), z podziałem na osoby 
uczestniczące w zajęciach od jednego do 10 dni oraz osoby uczestniczące 
w zajęciach 11 i więcej dni, liczby decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym 
miesiącu oraz uzyskaną odpłatność za miejsca dzienne. Od sierpnia 2016 r. 
meldunki zawierały również informacje o liczbie osób nieuczestniczących 
w zajęciach15. Łącznie, było to 36 meldunków, z których 32 zawierały dane zgodne 
z dokumentacją prowadzoną przez ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 117-119) 

Analiza list obecności uczestników, decyzji o skierowaniu do Domu oraz 
dokumentacji księgowej wykazała, że meldunki przekazane przez ŚDS za miesiące 
listopad 2014 r. oraz styczeń, czerwiec i wrzesień 2015 r. zawierały dane niezgodne 
z ww. dokumentacją. I tak, w meldunkach za: 

• Listopad 2014 r.: 

− nie wykazano osób uczestniczących w zajęciach od 1 do 10 dni, kiedy 
w rzeczywistości były to dwie takie osoby,  

− wykazano 30 osób uczestniczących w zajęciach 11 i więcej dni zamiast 
29 takich osób,  

                                                      
15 Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 235 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalania zasad finansowania 
działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
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− wykazano także 30 aktualnych w tym miesiącu decyzji kierujących do ŚDS 
zamiast 31; 

• Styczeń 2015 r. wykazano: 

− jedną osobę uczestniczącą w zajęciach od 1 do 10 dni, zamiast dwóch takich 
osób, 

− 40 aktualnych w tym miesiącu decyzji kierujących do ŚDS zamiast 41; 

• Czerwiec 2015 r. – wykazano kwotę uzyskanej odpłatności za miejsca dzienne  
w wysokości 657,92 zł zamiast 893,30 zł (ŚDS przekazał za ten miesiąc, na 
konto Starostwa Powiatowego w Giżycku, kwotę 893,30 zł z ww. tytułu); 

• Wrzesień 2015 r. – wykazano 41 decyzji kierujących do ŚDS zamiast 40. 

Wskazany wyżej błąd w meldunku za styczeń 2015 r. spowodował przekazanie ŚDS 
przez Powiat mniejszej o 500 zł dotacji przeznaczonej na bieżące prowadzenie 
Domu. 

Zastępca wyjaśniła, że powodem ww. błędów było nieuwzględnienie w meldunkach 
decyzji, które utraciły ważność oraz pomyłki, w tym wynikające z ręcznego 
prowadzenia ewidencji przypisów i wpłat należności z tytułu odpłat za uczestnictwo 
w Domu16. 

(dowód: akta kontroli str. 89-92,118-130 ) 

W badanym okresie Kierownik sporządzała i przekazywała Wydziałowi 
Społecznemu W-MUW i Staroście Giżyckiemu, w terminach określonych w §25 
ust. 3 rozporządzenia, tj. do 15 lutego po okresie sprawozdawczym, sprawozdania 
z działalności Domu w danym roku budżetowym. Sprawozdania te zawierały 
wszystkie informacje wyszczególnione w §25 ust. 2 rozporządzenia, tj. informacje 
dotyczące form i efektów prowadzonej działalności, zasobów Domu przeznaczonych 
na jego funkcjonowanie, ogólnej liczby uczestników, którzy opuścili Dom  
(wraz z podaniem przyczyn), średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć 
w ciągu roku, współpracy z innymi podmiotami, oceny realizacji zadań oraz wnioski. 

(dowód: akta kontroli str. 117, 131-192) 

1.7. W badanym okresie, w zakresie integracji społecznej uczestników ŚDS 
współpracował z następującymi podmiotami: 

− ośrodkami pomocy społecznej w Rynie i Mrągowie oraz Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Giżycku (działania dotyczące empatii, umiejętności 
komunikacyjnych oraz integracji środowiskowych domów samopomocy z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego); 

− placówkami systemu opieki zdrowotnej, tj. Poradnią Zdrowia Psychicznego 
w Mrągowie, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rynie i Szpitalem Psychiatrycznym 
w Węgorzewie (porady, konsultacje, opieka zdrowotna); 

− Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku (rejestracja uczestników) i Spółdzielnią 
Inwalidów „Pokój” w Rynie (pomoc w organizacji praktyk zawodowych, 
które miały wpływ na zatrudnienie w tej Spółdzielni dwóch uczestników); 

− organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury, 
organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, placówkami oświatowymi i innymi 
jednostkami świadczącymi usługi osobom niepełnosprawnym, w tym m.in.  
z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Joannitów, Stowarzyszeniem  
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacją Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu, Ryńskim Centrum Kultury w Rynie, 

                                                      
16 Od 1 lipca 2015 r. w ŚDS wprowadzono indywidualne analityczne konta księgowe uczestników prowadzone w systemie 
komputerowym. 
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Publiczną Biblioteką w Rynie, warsztatami terapii zajęciowej w Rynie, Olecku, 
Przygodzicach i Olszewie Węgorzewskim, środowiskowymi domami samopomocy 
w Giżycku, Mikołajkach i Nowe Wsi Ełckiej, Rzymsko – Katolicką Parafią  
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Rynie, Parafią 
Ewangelicko – Augsbursko w Rynie oraz szkołami w Rynie i Giżycku (rozwijanie 
zainteresowań i umiejętności uczestników, nauka spędzania czasu wolnego, 
kultywowanie tradycji, edukacja historyczna, integracja ze środowiskami osób 
niepełnosprawnych, działania rehabilitacyjne, edukacja poprzez sztukę, nauka 
udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie kreatywności artystycznej); 

− osobami i podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników, 
m.in. z Urzędem Miasta i Gminy w Rynie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rynie, 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział  
w Olsztynie, Hotelem Gołębiewski w Mikołajkach, Agencją Artystyczną Galana 
(rozwijanie zainteresowań, nauka spędzania wolnego czasu, popularyzowanie 
sportu, socjoterapia). 

(dowód: akta kontroli str. 131-208) 

W latach 2014-2016 ŚDS zatrudniał kadrę w liczbie zgodnej z §12 rozporządzenia 
i spełniającą wymogi w zakresie kwalifikacji i stażu zatrudnienia. Dom posiadał 
i prawidłowo prowadził dokumentację dotyczącą organizacji jego pracy, a także 
prawidłowo planował i organizował zajęcia dla uczestników. Podejmował również 
różnorodną współpracę z innymi podmiotami w zakresie integracji społecznej jego 
uczestników. Stowarzyszenie sporządzało i terminowo przekazywało W-MUW 
i Staroście Giżyckiemu meldunki o liczbie osób faktycznie uczestniczących 
w zajęciach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego sporządzenia 
w ww. latach czterech miesięcznych meldunków oraz funkcjonowania Domu przez 
11 miesięcy 2016 r. bez zatwierdzonego przez Powiat rocznego planu pracy. 

2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji. 

2.1. W październiku 2012 r. Powiat zawarł ze Stowarzyszeniem umowę zlecającą 
realizację, do dnia 21 października 2017 r., zadania z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na prowadzeniu powiatowego środowiskowego domu samopomocy 
(dalej: „umowa”). W umowie tej ustalono m.in., że: 

− na realizację ww. zadania Powiat udzieli Stowarzyszeniu dotacji celowej, 
w wysokości określonej corocznie w budżecie Powiatu, na podstawie decyzji 
Wojewody w sprawie przyznania Powiatowi dotacji celowych z budżetu 
państwa; 

− wysokość ww. dotacji określona zostanie w oparciu o stawkę miesięczną 
przypadającą na jednego uczestnika ŚDS w danym roku; 

− w celu realizacji zadania Stowarzyszenie zapewni nieodpłatnie bazę lokalową 
z wyposażeniem, zorganizuje i zabezpieczy przewóz uczestników, zapewni 
kwalifikowaną opiekę zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów o pomocy 
społecznej oraz minimum jeden posiłek dziennie; 

− zadanie będzie wykonywane przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 7.00-15.00; 

− Stowarzyszenie zobowiązane jest do sporządzania i dostarczania do Starostwa 
Powiatowego w Giżycku, w zakresie i terminach wymaganych przez W-MUW, 
sprawozdań i informacji z działalności ŚDS oraz poniesionych kosztów, w tym 
wydatkowanych dotacji, a także do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Giżycku miesięcznych meldunków o stanie uczestników ŚDS; 
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− Powiat sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym 
wydatkowanie przyznanej Stowarzyszeniu dotacji; 

− do zamówień na dostawy, towary i roboty budowlane, opłacane ze środków 
pochodzących z dotacji, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, w szczególności mając na względzie 
przestrzeganie zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

W umowie nie zawarto ograniczeń dotyczących zbywania przez Stowarzyszenie 
zakupionych ze środków dotacji rzeczy związanych z realizacją określonego w niej 
zadania. W sprawie tej Starosta Giżycki wyjaśnił, że przy jej podpisywaniu 
omyłkowo nie zastosowano wzoru umowy z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej17. 

(dowód: akta kontroli str. 209-213, 254-260) 

2.2. W badanym okresie ŚDS otrzymał od Powiatu dotacje na realizację zadań 
przewidzianych w umowie w łącznej wysokości 1.531,6 tys. zł, w tym 1.493,8 tys. zł 
na bieżące utrzymanie Domu i 37,8 tys. zł na zadania remontowe i zakup 
wyposażenia. W poszczególnych latach było to: 

− w 2014 r. – 389,1 tys. zł (wyłącznie na bieżące utrzymanie Domu18), 

− w 2015 r. – 518,5 tys. zł (498,6 tys. zł na bieżące utrzymanie Domu19 i 19,9 tys. zł 
na remonty), 

− w 2016 r. – 624 tys. zł (odpowiednio 606,1 tys. zł i 17,9 tys. zł20). 

Wszystkie ww. środki dotacji zostały przez ŚDS w całości wykorzystane. 
Stowarzyszenie należycie przygotowało wnioski o ww. dotacje przeznaczone 
na zadania remontowe oraz zakup wyposażenia. 

(dowód: akta kontroli str. 120-127, 214, 240-248, 254-260) 

2.3. Wyżej wymienione prace remontowe obejmowały w 2015 r. dostosowanie  
i podłączenie kotłowni do sieci gazowej21 oraz w 2016 r. remont łazienki 
przeznaczonej dla uczestników. W obu tych przypadkach do wyłonienia wykonawcy 
zastosowano procedurę zaproszenia ofertowego, uwzględniającego m.in. opis 
przedmiotu zamówienia, kryteria i sposób dokonania oceny oraz termin składania 
ofert. Stowarzyszenie podpisało umowy na wykonanie ww. remontów, a ich odbiór 
został potwierdzony stosownymi protokołami. Wykonane prace zostały opłacone 
terminowo i w kwotach wynikających z wystawionych faktur. Środki dotacji 
przeznaczone na ten cel zostały prawidłowo i terminowo rozliczone. 

(dowód: akta kontroli str. 215-245, 249) 

2.4. W sprawozdaniach z częściowego wykonania przez Dom zadania publicznego  
w danym roku budżetowym, składanych przez Stowarzyszenie do PCPR oraz  
W-MUW22, zamieszczono m.in. szczegółowe rozliczenia wydatkowanych środków 
otrzymanych w ramach dotacji na prowadzenie ŚDS. Analiza tych rozliczeń 
wykazała, że wszystkie środki wydatkowane z otrzymanej dotacji zostały 
przeznaczone na zadania związane z prowadzeniem Domu, tj. na zdania 
wynikające z §1 umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 117, 250) 
                                                      
17 Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
18 W tym 3 tys. zł na zakup wyposażenia. 
19 W tym 13,2 tys. zł na zakup wyposażenia. 
20 Starostwo nie podpisało ze Stowarzyszeniem umowy na przekazanie tej dotacji. W sprawie tej Starosta wyjaśnił, że nie było 
takiej potrzeby ponieważ Wojewoda nie zawarł z Powiatem umowy o ww. dotację, wymagając jedynie oświadczenia o jej 
przyjęciu przez Powiat, a dotacja ta nie została przyznana Powiatowi odrębną decyzją, tylko na podstawie pisma, z godnie 
z którym jej uruchomienie miało nastąpić po uprzednim złożeniu wniosku o płatność. 
21 Decyzja Starosty Giżyckiego z 23.09.2015 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 
22 Zgodnie z §7 pkt 2 umowy sprawozdania te składano do PCPR do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku, 
którego dotyczyła dotacja, natomiast sprawozdania do W-MUW – do 15 stycznia. 



 

10 

2.5. W trakcie przeprowadzonych podczas kontroli NIK oględzin budynku 
wykorzystywanego przez ŚDS stwierdzono, że spełniał on wymogi dotyczące 
standardu usług, określone w §18 rozporządzenia. I tak, budynek ten: 

− był usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników 
(pkt 1), 

− jego powierzchnia wynosiła 508 m2, a na jednego uczestnika przypadało 
12,7 m2 (pkt 2)23, 

− posiadał wyposażenie i udogodnienia umożliwiające sprawne poruszanie się 
i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, m.in. windę, podjazd, uchwyty, 
odpowiednie meble (pkt. 3 i 4), 

− posiadał wydzielone pomieszczenia wyposażone w sprzęty i wyposażenie 
niezbędne do prowadzenia zajęć kulinarnych, plastycznych, multimedialno-
artystycznych, uspołeczniania, techniczno-ogrodniczych, a także salę ogólną 
ze stołówką, pokój do indywidualnego poradnictwa (wykorzystywany przez 
psychologa i pielęgniarkę), łazienkę i cztery toalety dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (pkt 5), 

− wyposażony był w sprzęt odpowiedni do realizacji zadań wspierająco-
aktywizujących wynikających z obowiązującego regulaminu organizacyjnego, 
programów działalności oraz planów pracy, w tym sprzęt do treningu 
samoobsługi i zaradności życiowej oraz sprzęt komputerowy, muzyczny, 
radiowo – telewizyjny oraz audio – video (pkt 6). 

(dowód: akta kontroli str. 251-253) 

Stowarzyszenie prawidłowo wywiązywało się z realizacji umowy zawartej 
z Powiatem. W badanym okresie ŚDS prowadził wymaganą dokumentację 
dotyczącą wykorzystania dotacji otrzymanej na jego funkcjonowanie oraz prawidłowo 
i terminowo dokonał jej rozliczenia. Dom posiadał też infrastrukturę do prowadzenia 
zajęć, spełniającą wymogi określone w §18 rozporządzenia. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli24, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu przekazywania rocznych planów pracy do zatwierdzenia 
przez jednostkę zlecającą niezwłocznie po ich uzgodnieniu z Wojewodą. 

2. Podjęcie działań w celu zapewniania ujmowania w miesięcznych meldunkach  
o liczbie uczestników rzetelnych 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. 

                                                      
23 W tym powierzchnia pracowni łącznie 318,7 m2 (7,97 m2 na jednego uczestnika). 
24 Dz. U. z  2017 r., poz. 524 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Olsztyn, dnia          kwietnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Andrzej Sibierski 

specjalista kontroli państwowej 
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