
 
 

 
 

 
 
LOL.410.001.20.2017 
P/17/086 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Edyta Piskorz-Zabujść, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/19/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (dalej: 
„Starostwo”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Matłach, Starosta Szczycieński 
(dowód: akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Starostwo posiadało ogólną wiedzę o liczbie osób z zaburzeniami psychicznymi  
z terenu Powiatu, nie dysponowało jednak informacjami i analizami pokazującymi  
ile z tych osób jest potencjalnie zainteresowanych pobytem w ośrodkach wsparcia. 
Pomimo obowiązku wynikającego z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej2 (dalej: „ustawa o pomocy społecznej”), w 2016 r. Powiat nie 
posiadał obowiązującej strategii rozwiązywania problemów społecznych, natomiast 
strategia na lata 2004-2015 nie zawierała niektórych wymaganych elementów, 
określonych w art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c i d tej ustawy, tj. ram finansowych realizacji 
strategii oraz wskaźników realizacji działań.  

Nadzór nad podległymi środowiskowymi domami samopomocy (dalej: ŚDS) 
sprawowany był we właściwy sposób. Jednostkom tym prawidłowo przekazywano 
środki z dotacji. Większość dokumentów organizacyjnych ŚDS, tj. regulaminy 
organizacyjne, plany działalności oraz plany pracy zostały przez Starostwo 
zatwierdzone. Przeprowadzano również kontrole oraz wizytacje podległych 
ośrodków oraz rzetelnie analizowano sprawozdania przez nie składane. 

Zlecenie prowadzenia ŚDS w Sąpłatach przeprowadzone zostało w trybie otwartego 
konkursu, a z wyłonionym podmiotem zawarto umowę na prowadzenie tego rodzaju 
ośrodka wsparcia. Umowa ta w należyty sposób zabezpieczała interes Starostwa. 
Program działalności ŚDS w Sąpłatach, uzgodniony 5 maja 2010 r. z Wojewodą 
(obowiązujący do 19 marca 2015 r.) nie został natomiast przez Starostę 
zatwierdzony, mimo takiego wymogu określonego w pkt 18 „Wytycznych w sprawie 
zasad organizowania, prowadzenia i finansowania środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie warmińsko-
mazurskim”3. Stwierdzono również, że cztery decyzje o skierowaniu do ŚDS, 
spośród badanych 25, wydano z naruszeniem art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4 (dalej: „KPA”). Ponadto, w sześciu 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm. 
3 Wprowadzonych w życie Zarządzeniem nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia 
wytycznych w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania środowiskowych domów samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w województwie warmińsko-mazurskim. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. 
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przypadkach wnioski o skierowanie do ŚDS rozpatrzono, mimo że załączono do 
nich zaświadczenia lekarza rodzinnego, które nie zawierały danych wymaganych  
§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  
w sprawie środowiskowych domów samopomocy5 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
ŚDS”). W pięciu przypadkach brakowało informacji o stanie zdrowia osoby,  
a w jednym informacji o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach ŚDS 

1.1. Uchwałą Rady Powiatu w Szczytnie6, powołano Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Szczytnie (dalej: „PCPR”), m.in. w celu realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej. Jak wskazano  
w regulaminie organizacyjnym PCPR, realizacja tych zadań dotyczyła m.in. 
prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 6-96) 

1.2. W okresie objętym kontrolą (2014-2016) obowiązywała jedna strategia 
rozwiązywania problemów społecznych, tj.: „Strategia pomocy społecznej dla powiatu 
szczycieńskiego do 2015 r.”, uchwalona w 2004 roku. W strategii tej nie uwzględniono 
kwestii świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach ośrodków wsparcia, w tym nie wskazano ile na terenie powiatu 
jest osób z ww. zaburzeniami lub byłoby zainteresowanych udziałem w zajęciach  
w ramach ośrodków wsparcia (podana była tylko liczba dotycząca osób 
niepełnosprawnych w powiecie).  

W Starostwie posiadano informacje o ogólnej liczbie osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu Powiatu, z uwzględnieniem liczby osób przewlekle 
psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wskazujących na inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dysponowano też danymi  
z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności o liczbie orzeczonych 
na terenie Powiatu niepełnosprawności, z podziałem m.in. na stopień 
niepełnosprawności, wiek i płeć.  

W Powiecie Szczycieńskim, w według stanu na 31 grudnia poszczególnych lat 
objętych kontrolą, liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 71,0 tys. 
mieszkańców ogółem w 2014 r. (35,8 tys. kobiet i 35,2 tys. mężczyzn),  
70,9 tys. w 2015 r. (35,8 tys. kobiet i 35,2 tys. mężczyzn) i 70,5 tys. w 2016 r.  
(35,5 tys. kobiet i 34,9 tys. mężczyzn).  

W latach 2014-2016, na miejsce w ŚDS na terenie powiatu oczekiwało łącznie  
21 osób, z czego dziewięć w 2014 r., pięć w 2015 r. oraz siedem w 2016 r. Średni 
czas oczekiwania na miejsce wynosił 63 dni (56 w 2014 r., 77 w 2015 r. oraz  
57 w 2016 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 97-236, 248, 471-477) 

1. W dniu 31 grudnia 2015 r. przestała obowiązywać, uchwalona w 2004 r., „Strategia 
pomocy społecznej dla powiatu szczycieńskiego do 2015 r.”. W 2016 r. nie 
uchwalono nowej strategii, pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 19 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej. W myśl tego przepisu Powiat miał obowiązek 

                                                      
5 Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm. 
6 Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie 
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opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym opracowanie  
i realizacja ww. strategii było jednym z zadań PCPR. 

Jak wskazał dyrektor PCPR do opracowania strategii został powołany zespół, który 
zbierał dane niezbędne do jej opracowania, jednakże z uwagi na funkcje zawodowe 
pełnione przez osoby powołane do zespołu, trudne było zaplanowanie terminarza 
spotkań. Z powodu trudności organizacyjnych w 2016 r. nie opracowano  
ww. strategii. Dyrektor PCPR dodał, że uchwałą Rady Powiatu w Szczytnie z dnia  
3 lutego 2017 r. przyjęto „Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla 
powiatu szczycieńskiego do 2021 roku”.  

(dowód: akta kontroli str. 97-236, 242-247) 

2. „Strategia pomocy społecznej dla powiatu szczycieńskiego do 2015 r.” nie zawierała 
niektórych elementów wymaganych art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c i d ustawy  
o pomocy społecznej. Nie wskazano w niej bowiem ram finansowych realizacji 
strategii oraz wskaźników realizacji działań (wskazany art. 16b dodany został 
przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r.7 zmieniającej niniejszą ustawę 
z dniem 3 maja 2011 r.). Strategia ta, nie została także zaktualizowana w kwestii 
dotyczącej powstania ŚDS w Szczytnie.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że założono, iż nowe wymagania dotyczą wyłącznie 
strategii opracowywanych po dniu wejścia w życie ww. artykułu. 

(dowód: akta kontroli str. 97-169, 242-247) 

Powiat posiadał informacje wprawdzie o liczbie osób z zaburzeniami psychicznymi  
z terenu Powiatu (dane w tym zakresie pochodziły z ŚDS, domu pomocy społecznej 
oraz z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności), nie miał jednak 
dokładnego rozeznania, ilu mieszkańców z terenu Powiatu Szczycieńskiego 
wymaga opieki (jest potencjalnie zainteresowanych pobytem) w ramach ŚDS. 
Wskazać należy także, że danych o liczbie osób z zaburzeniami psychicznymi,  
w tym potencjalnie zainteresowanych opieką w ramach ŚDS, nie ujęto w strategii 
obwiązującej do 2015 r. W dokumencie tym, nie ujęto także prognozy dotyczącej 
zmiany tej liczby w poszczególnych latach funkcjonowania strategii. 

Jak wyjaśnił Starosta, wynikało to z braku stosownych narzędzi, ograniczonych 
zasobów kadrowych oraz z uwagi na „wielce prawdopodobny duży margines błędu, 
jaki by wystąpił z uwagi na specyfikę informacji jakie byłyby niezbędne dla 
określenia tej liczby”. Jednakże, jak wskazał, pracownicy środowiskowych domów 
samopomocy, poprzez współpracę w środowisku lokalnym m.in. z sołtysami, 
parafiami, Ochotniczą Strażą Pożarną czy szkołami i innymi placówkami 
oświatowymi, zachęcali osoby do włączenia się do uczestnictwa w zajęciach w tych 
domach. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że dane takie są trudne do oszacowania, ponieważ  
w wielu przypadkach potencjalni uczestnicy nie korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej z uwagi na kryterium dochodowe. Dodała jednak, że na bieżąco 
prowadzone są rozmowy z dyrektorami domów w temacie zainteresowania osób  
w uczestnictwie w zajęciach. Często przedstawiciele ośrodków wsparcia proszą  
o pomoc sołtysów lub księży w pozyskaniu nowych uczestników oraz sami są 
informowani o zainteresowaniu i chęci pobytu w ośrodku. 

(dowód: akta kontroli str. 237-248, 471-477) 

                                                      
7 Dz. U. Nr 81, poz. 440. 
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1.3. Na terenie Powiatu Szczycieńskiego, w latach objętych kontrolą, funkcjonowały 
dwa środowiskowe domy samopomocy tj.: 

− ŚDS przy fundacji „Veritas” Polska w Sąpłatach – ośrodek wsparcia dziennego 
dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ A oraz upośledzonych umysłowo 
– typ B, posiadający 50 miejsc, działający pięć dni w tygodniu (od godziny 7.00 
do 15.00). W okresie 2014-2016 skierowano do niego łącznie 110 uczestników. 

− ŚDS w Szczytnie wraz z Filią ŚDS w Piasutnie8 – ośrodki wsparcia dziennego 
dla osób przewlekle psychicznie  chorych – typ A, upośledzonych umysłowo – 
typ B oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych – typ C, posiadające odpowiednio 69 i 60 miejsc, działające  
pięć dni w tygodniu (od godziny 7.00 do 15.00). W okresie 2014-2016 
skierowano do nich odpowiednio 114 i 107 uczestników.  

 (dowód: akta kontroli str. 249, 362-413) 

1.4. Podmiot, któremu zlecono prowadzenie ŚDS w Sąpłatach, został wyłoniony  
w otwartych konkursach ofert (konkurs z 24 listopada 2009 r.9 i 27 listopada  
2014 r.10). Oba konkursy przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie11. 
W badanym okresie, ŚDS w Sąpłatach funkcjonował w nieruchomościach 
wynajmowanych od Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Silezia”. 

(dowód: akta kontroli str. 250-261) 

1.5. W latach objętych kontrolą, wszystkim uczestnikom ŚDS z terenu Powiatu 
Szczycieńskiego zapewniono ciepły posiłek – obiad. Przygotowywany był on przez 
uczestników domów, w ramach treningu kulinarnego (nie zapewniano gorącego 
posiłku jako zadania własnego Powiatu). Łącznie, w okresie 2014-2016 w domach 
tych przygotowano 89,7 tys. posiłków o wartości 142,6 tys. zł12. 

(dowód: akta kontroli str. 262-263) 

Powiat posiadał informacje o liczbie osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu 
powiatu. Nie miał jednak dokładnego rozeznania, ilu mieszkańców z terenu Powiatu 
Szczycieńskiego wymaga opieki (jest potencjalnie zainteresowanych pobytem)  
w ramach ŚDS. W 2016 r. nie opracowano i nie posiadano powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, a w strategii obowiązującej od 2004 r. do 
2015 r. nie zawarto wszystkich wymaganych elementów oraz nie aktualizowano jej 
w zakresie innych istotnych danych. We wszystkich nadzorowanych ŚDS 
zapewniono uczestnikom ciepły posiłek w ramach tzw. treningu kulinarnego. 

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS 

2.1. Starostwo zawierało umowy na prowadzenie, w okresie objętym kontrolą, ŚDS 
przez fundację13. W przypadku każdej umowy, w należyty sposób zabezpieczono 
interes Starostwa, m.in. poprzez: 

− możliwość kontroli w zakresie prowadzenia domu i wykorzystania środków 
przyznanej dotacji, 

                                                      
8 Jednostka budżetowa, której gospodarkę finansowo-księgową i administracyjną prowadzą pracownicy administracyjni 
zatrudnieni w tym domu. Organem prowadzącym dom jest Powiat Szczycieński. 
9 W wyniku którego, zawarto umowę na okres 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2014 r. 
10 W wyniku którego, zawarto umowę na okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2019 r. 
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817. 
12 Wartość wynikająca z faktur za zakupione art. żywnościowe. Nie wliczono opłat za media, środki chemiczne (płyny do 
zmywarek, środki dezynfekcyjne, art. jednorazowego użytku), wynagrodzenie instruktora terapii, koszty administracyjne, plony 
z własnego ogródka itp. 
13 Umowa z 31 grudnia 2009 r. (zawarta na okres 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2015 r.)  i z 31 grudnia 2014 r. (1 stycznia 
2015 r. – 31 grudnia 2019 r.). 
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− wskazanie zasad rozwiązania umowy, 

− wskazanie, że środki w ramach dotacji na wydatki/zakupy inwestycyjne, mają być 
wydatkowane na podstawie ustawy PZP, 

− zakaz zbywania rzeczy nabytych ze środków dotacji przez okres pięciu lat od 
dnia zakupu. 

Nad ŚDS w Szczytnie Starostwo sprawowało nadzór m.in. poprzez przeprowadzane 
audyty (w ramach audytu wewnętrznego Starostwa). Dodatkowo, jak wskazał 
Sekretarz Powiatu, poprzez spotkania i odprawy dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym oraz wizytacje  
i spotkania robocze. 

 (dowód: akta kontroli str. 264-266) 

2.2. W badanych latach Starostwo wnioskowało do Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego (dalej: „Wojewoda”) łącznie o 1.004,0 tys. zł na prowadzenie i rozwój 
infrastruktury ŚDS, tj.: 

• 30 stycznia 2014 r. wnioskowano o 201,0 tys. zł, z czego 8,0 tys. zł dla ŚDS  
w Sąpłatach – zakup trzech szt. zestawów komputerowych do terapii zajęciowej, 
193,0 tys. zł dla ŚDS Filia w Piasutnie – na wydatki remontowe oraz zakup 
wyposażenia. Otrzymano od Wojewody całość wnioskowanej kwoty dla ŚDS  
w Sąpłatach, zaś dla ŚDS Filia w Piasutnie – 42,0 tys. zł na projekt remontu 
budynku głównego oraz projekt remontu budynku gospodarczego. 

• 28 kwietnia 2015 r. – 251,5 tys. zł dla ŚDS Filia w Piasutnie, w tym 52,0 tys. zł 
na wykonanie dokumentacji projektowej i 199,5 tys. zł na remont i doposażenie 
sali treningu kulinarnego, sali komputerowej i sali artystycznej. Wojewoda 
przyznał całą kwotę na wnioskowane zadania. 

• 3 marca 2016 r. – 456,5 tys. zł dla ŚDS Filia w Piasutnie (na remont sali 
treningu kulinarnego, przystosowanie „byłej gotowalni i zmywalni” na salę 
komputerową, remont sali artystycznej i „byłej komputerowej”, remont 
pomieszczenia socjalnego pracowników, przesunięcie łazienki dla pracowników 
w celu zwiększenia nowej sali komputerowej, wyposażenie budynku w pełną 
ochronę sygnalizacji i pożarowej – 400,0 tys. zł, zabezpieczenie klatki 
schodowej – 14,0 tys. zł oraz doposażenie sali treningu kulinarnego, 
komputerowej, artystycznej oraz pokoju socjalnego pracowników – 40,0 tys. zł). 
Wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

• 9 września 2016 r. – 95,0 tys. zł dla ŚDS Filia w Piasutnie (na wyposażenie 
budynku w pełną ochronę sygnalizacji pożarowej – 80,0 tys. zł, zabezpieczenie 
klatki schodowej – 14,0 tys. zł oraz prowadzenie nadzoru budowlanego –  
1,0 tys. zł). Wniosek rozpatrzony został negatywnie. 

Nie wnioskowano o utworzenie nowego ŚDS ani uruchomienie nowych miejsc  
w obecnie funkcjonujących ośrodkach. 

W przedmiocie przyznania Starostwu dotacji na rozwój infrastruktury ŚDS, 
zawierane były z Wojewodą umowy14. Wskazano w nich m.in., że: 

− z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki wykazane we wniosku, 
poniesione przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 
przyznania dotacji decyzją Wojewody, 

                                                      
14 Zawarto trzy umowy: PS-I.3146.6.17.61.2014 z 18 listopada 2014 r. (42,0 tys. zł), PS-I.3146.6.17.53.2014 z 4 listopada  
2014 r. (8,0 tys. zł) oraz PS-I.3146.3.66.2015 z 9 czerwca 2015 r. (251,5 tys. zł). 
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− w uzasadnionych przypadkach z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki 
niewykazane we wniosku, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Wojewody 
na ich poniesienie, 

− Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez 
zleceniobiorcę (Starostwo), w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola 
może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, 
na zasadach i w trybie określonym w ustawie o kontroli w administracji 
rządowej, 

− kontrola wykonywana jest również przez zatwierdzenie sprawozdania  
z realizacji przedmiotu umowy, 

− kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie, zleceniobiorca jest zobowiązany 
zwrócić na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(dalej: „WMUW”), 

− od kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej 
nienależnie, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych  
i przekazywane na rachunek bankowy WMUW. 

Z ww. dotacji celowych wydatkowano łącznie 49,8 tys. zł, z czego 8,0 tys. –  
ŚDS w Sąpłatach oraz 41,8 tys. zł - ŚDS Filia w Piasutnie. Reszta 
niewykorzystanych środków została zwrócona Wojewodzie. Z wykorzystania 
środków dotacji Urząd w wyznaczonym terminie złożył Wojewodzie wymagane 
sprawozdania.   

(dowód: akta kontroli str. 267-357) 

Podmiot prowadzący ŚDS w Sąpłatach został wyłoniony w trybie otwartego  
i prawidłowo przeprowadzonego konkursu ofert. Z podmiotem tym zawarto również 
umowę na prowadzenie ŚDS, która właściwie zabezpieczała interes Starostwa. 
Środki dotacji przekazywano nadzorowanym podmiotom niezwłocznie i w kwotach 
otrzymanych od Wojewody. Wykorzystane zostały one na zadania określone  
w umowach, a z rozliczenia dotacji złożono Wojewodzie, terminowo, rzetelne 
sprawozdania.  

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydawaniem skierowań do ŚDS, 
funkcjonowaniem ŚDS oraz wykorzystaniem udzielonych dotacji 

3.1. W latach 2014-2016, dla ŚDS w Szczytnie i ŚDS w Sąpłatach, obowiązywały 
łącznie cztery regulaminy organizacyjne, trzy statuty, cztery Programy Działalności  
i sześć Planów Pracy. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ŚDS, 
wszystkie Regulaminy organizacyjne, Plany Pracy oraz trzy Programy Działalności 
były uzgadniane z Wojewodą oraz zatwierdzane przez Starostę. 

(dowód: akta kontroli str. 358-359) 

Ramowy Program Działalności ŚDS w Sąpłatach, uzgodniony 5 maja 2010 r.  
z Wojewodą (obowiązujący do 19 marca 2015 r.), nie został zatwierdzony przez 
Starostę, mimo takiego wymogu określonego w pkt 18 „Wytycznych w sprawie 
zasad organizowania, prowadzenia i finansowania środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie warmińsko-
mazurskim. Wskazano w nich, że w przypadku zlecenia zadania polegającego na 
zorganizowaniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy przez podmiot 
uprawniony, o którym mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, program 
działalności domu zatwierdza jednostka samorządu terytorialnego, zlecająca 
prowadzenie domu. 
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Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR, przedmiotowe zarządzenie nie zostało przekazane 
PCPR, a o jego wydaniu centrum dowiedziało się od kierowników domów pod 
koniec 2010 r. Z powodu przeoczenia nie przekazano więc ww. programu 
działalności do Starostwa. 

(dowód: akta kontroli str. 358-361) 

3.2. W okresie objętym kontrolą rozpatrzono łącznie 291 wniosków o skierowanie 
osób na pobyt dzienny do ŚDS na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Z liczby tej,  
70 wniosków złożonych zostało po raz pierwszy (17 wniosków w 2014 r., 25 w 2015 r. 
i 28 w 2016 r.), a 221 – po raz kolejny (63 wnioski w 2014 r., 83 w 2015 r.  
i 75 w 2016 r.). Tylko jeden wniosek (złożony po raz kolejny) został rozpatrzony 
negatywnie. 

Przeprowadzona analiza 26 dokumentacji dotyczących skierowania uczestników do 
ŚDS15 wykazała m.in., że: 

− w każdym przypadku16 do wniosku dołączone były: zaświadczenia lekarza 
psychiatry bądź neurologa i lekarza rodzinnego, orzeczenie o niepełnosprawności 
bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (gdy osoba je posiadała) oraz 
rodzinny wywiad środowiskowy, 

− w każdym przypadku skierowanie do ŚDS następowało na podstawie decyzji 
administracyjnej, 

− wszystkie decyzje administracyjne kierujące do ŚDS17 spełniały wymogi art. 107 
§ 1 i 3 i art. 127 § 1 KPA, 

− w 17 przypadkach18 (68,0%) ww. decyzje spełniały wymogi art. 35 i 36 KPA, 

− w trzech przypadkach, zgodnie z art. 51b ustawy o pomocy społecznej, wydano 
decyzję ustalającą odpłatność za usługi świadczone w ŚDS, a w pozostałych 
21, zgodnie z  art. 51b ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 64 
tej ustawy, decyzję o odstąpieniu od ustalenia odpłatności za świadczone usługi 
w ŚDS, w których dodatkowo zawarto pouczenie, że osoby i rodziny 
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie 
poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich 
sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do 
przyznania świadczeń19, 

− w przypadku, gdy nie było wolnego miejsca w ŚDS, przed wydaniem decyzji  
o skierowaniu do ŚDS, PCPR wysyłał do strony pismo z informacją  
o zakwalifikowaniu do korzystania z usług świadczonych przez ŚDS i wpisaniu 
do rejestru osób oczekujących na przyznanie uczestnictwa w zajęciach. 
Dodatkowo, w piśmie tym zawarta była informacja, że o terminie przyjęcia do 
ŚDS strona zostanie powiadomiona decyzją.  

(dowód: akta kontroli str. 414-460) 

  

                                                      
15 Spośród 70 wszystkich złożonych pierwszy raz wniosków o skierowanie do ŚDS, wylosowano 21 wniosków (30%), zaś z 
pozostałych 221 wniosków (dotyczących kolejnych skierowań tych samych osób) – cztery. Dodatkowo wybrano do zbadania 
wniosek rozpatrzony negatywnie. 
16 Dotyczy złożenia pierwszego wniosku. 
17 Oraz decyzja o odmowie skierowania do ŚDS. 
18 Były to wszystkie przypadki, kiedy w ŚDS do którego wnioskowano o skierowanie, było miejsce, nie trzeba było oczekiwać 
na przyjęcie. 
19 Pouczenie wynikające z art. 109 ustawy o pomocy społecznej. 
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1. Spośród badanych spraw, w czterech przypadkach (15,4%), decyzje o skierowaniu 
do ŚDS wydane zostały z naruszeniem art. 35 KPA, który stanowi, że organy 
administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, 
przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego 
powinno nastąpić nie późnień niż w ciągu miesiąca. I tak, decyzja z dnia: 

− 28 grudnia 2016 r. wydana została po 91 dniach od wpłynięcia do PCPR 
wniosku o skierowanie do ŚDS wraz z całą wymaganą dokumentacją, 

− 14 sierpnia 2015 r. –  po 88 dniach, 

− 2 stycznia 2015 r. – po 72 dniach, 
− grudnia 2016 r. – po 71 dniach. 

W jednym natomiast przypadku, pomimo że złożony 14 listopada 2016 r. 
wniosek zawierał wymagane dokumenty, do dnia 9 lutego 2017 r. (dzień 
przeprowadzenia badania NIK), a więc przez 87 dni nie załatwiono sprawy,  
tj. nie wydano decyzji administracyjnej o skierowaniu do ŚDS, a 28 listopada 
2016 r. wysłano jedynie pismo z informacją o zakwalifikowaniu do ŚDS  
i wpisaniu na listę oczekującą.  

Jak wyjaśniła dyrektor PCPR, ww. decyzje nie były wydawane w terminie 
określonym w art. 35 KPA z uwagi na fakt, że w 30-dniowym okresie od dnia 
wpłynięcia wniosku brak było wolnych miejsc w ŚDS. Ponieważ ustawodawca  
w rozporządzeniu w sprawie ŚDS przewidział jedynie możliwość wydania decyzji 
kierującej, bez możliwości wydania następnie odrębnej decyzji o umieszczeniu  
w domu, analogicznie jak w przypadku domów pomocy społecznej, to w takich 
sytuacjach PCPR zmuszony byłby wydać decyzję odmowną z uwagi na brak miejsc. 
Jednakże, zdaniem dyrektora PCPR, wydanie decyzji odmownej spowoduje m.in. 
pogłębienie wykluczenia społecznego takiej osoby (jak wskazał – z doświadczenia 
ŚDS oraz ośrodków pomocy społecznej, osoba taka nie złoży ponownie wniosku),  
a PCPR kierował się zasadą wskazaną w art. 100 ustawy o pomocy społecznej,  
tj. że w postępowaniu w sprawie świadczeń społecznej należy kierować się przede 
wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej. Dyrektor PCPR 
wskazała jednak, że w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości, zamierza 
informować stronę o możliwości złożenia wniosku o zawieszenie postępowania  
w sprawie skierowania do ŚDS w przypadku braku miejsca, osoba taka będzie 
wpisywana na listę oczekujących i informowana o możliwości złożenia wniosku  
o podjęcie postępowania po zwolnieniu się miejsca. 

(dowód: akta kontroli str. 242-247, 420-460) 

2. W sześciu przypadkach (28,6%) spośród 21 badanych20, wnioski o skierowanie do 
ŚDS rozpatrzono mimo, że załączono do nich zaświadczenia lekarza rodzinnego, 
które nie zawierały wymaganych § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS danych. 
W pięciu przypadkach brakowało informacji o stanie zdrowia osoby, a w jednym 
informacji o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu. 

Jak wyjaśniła dyrektor PCPR, Centrum nie ma wpływu na treść zaświadczenia 
wypisanego przez lekarza, jednak celem uniknięcia w przyszłości podobnych 
sytuacji, opracowano przykładowe druki zawierające miejsce na wpisanie się 
lekarzy, wymagane przez rozporządzenie w sprawie ŚDS oraz udostępni je 
potencjalnym wnioskodawcom. Ponadto, w przypadku dalszego przedkładania 
wraz z wnioskiem niekompletnych zaświadczeń lekarskich, wnioskodawcy będą 
wzywani do uzupełnienia braków formalnych wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 242-247, 420-460) 

                                                      
20 Tj. wniosków złożonych po raz pierwszy. 
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3.3. W latach 2014-2016 w podległych SDS przeprowadzonych zostało łącznie 
dziesięć kontroli (audytów i wizytacji), tj.:  

− jedna kontrola w 2014 r. – przeprowadzona przez PCPR w ŚDS Filia  
w Piasutnie; w jej wyniku wskazano uwagi do prowadzonych indywidualnych 
planów postępowania wspierająco-aktywizującego, 

− trzy kontrole PCPR (dwie w ŚDS w Sąpłatach i jedna w ŚDS w Szczytnie)  
i jeden audyt Starostwa (w ŚDS w Szczytnie) w 2015 r. – w wyniku 
przeprowadzonego audytu zalecono zmianę zapisów regulaminu zamówień 
publicznych; zgodnie z zaleceniami wprowadzony został nowy regulamin, 
uwzględniający wszystkie uwagi audytora. 

− trzy kontrole PCPR, jedna wizytacja Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 
Powiatu oraz jeden audyt Starostwa (wszystkie dotyczyły ŚDS w Szczytnie oraz 
ŚDS Filia w Piasutnie) w 2016 r. – nie wydano żadnych zaleceń. 

 (dowód: akta kontroli str. 461-466) 

3.4. Podczas przeprowadzonych kontroli (wizytacji) ww. ośrodków pracownicy 
PCPR sprawdzali prawidłowość i terminowość rozliczenia otrzymanych dotacji 
celowych na prowadzenie i rozwój infrastruktury. Nie stwierdzono wykorzystania 
dotacji w sposób niezgodny z zapisami umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 277, 461-466) 

3.5. W badanym okresie do Starostwa, PCPR, ŚDS oraz ośrodka pomocy 
społecznej z terenu Powiatu Szczycieńskiego nie wpłynęły żadne skargi bądź 
wnioski na funkcjonowanie ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 467-468) 

3.6. W latach objętych kontrolą, Pracownicy PCPR analizowali składane przez 
podległe im domy sprawozdania, o których mowa w § 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS. Weryfikacji dokonywano pod względem merytorycznym  
i finansowym, co zostało potwierdzone podpisami dyrektora PCPR, pracownika 
socjalnego oraz księgowej. Informacje zawarte w ww. sprawozdaniach sprawdzane 
były z danymi posiadanymi przez PCPR, takimi jak: plany działania na dany rok, 
wykaz wydanych decyzji, sprawozdania kwartalne oraz miesięczne oraz 
sprawozdania przekazywane w systemie CAS. Nie stwierdzono nieprawidłowości,  
a zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor PCPR – wszelkie pojawiające się wątpliwości 
wyjaśniane były na bieżąco poprzez kontakt telefoniczny. 

(dowód: akta kontroli str. 469-470) 

Starostwo zatwierdziło wszystkie dokumenty organizacyjne obu ŚDS, tj. regulaminy 
organizacyjne, plany działalności oraz plany pracy, uzgodnione wcześniej  
z Wojewodą. Nie zatwierdzono tylko programu działalności ŚDS w Sąpłatach, 
uzgodnionego z Wojewodą 5 maja 2010 r. (obowiązywał do 19 marca 2015 r.). 
Starostwo oraz PCPR przeprowadzały kontrole i wizytacje podległych ośrodków 
oraz rzetelnie analizowały składane przez te placówki sprawozdania. Cztery decyzje 
o skierowaniu do ŚDS (spośród analizowanych 26) zostały wydane z naruszeniem 
art. 35 KPA. W sześciu przypadkach, wnioski o skierowanie do ŚDS rozpatrzono 
natomiast, pomimo że załączono do nich zaświadczenia, które nie zawierały 
niektórych danych wymaganych § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 
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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 Kontroli21, wnosi o: 

1. Terminowe wydawanie decyzji o skierowaniu do ŚDS.  

2. Egzekwowanie od wnioskodawców ubiegających się o przyjęcie do ŚDS 
przedkładania zaświadczeń, spełniających wymagania wskazane w § 7 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

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       kwietnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Edyta Piskorz-Zabujść 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

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

  
 

 
 
 

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