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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/086 – Funkcjonowanie 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/20/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, ul. Wielbarska 4, 12-100 Szczytno 
(dalej: „ŚDS w Szczytnie”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Beata Pardo – Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie 2014-2016 dokumenty organizacyjne dotyczące funkcjonowania ŚDS  
w Szczytnie wraz z Filią ŚDS w Piasutnie były prawidłowo opracowywane,  
tj. uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (dalej: „Wojewoda”)  
i zatwierdzane przez Starostę Szczycieńskiego (dalej: „Starosta”). Kierownicy oraz 
personel ŚDS w Szczytnie i Filii ŚDS w Piasutnie posiadali wymagane kwalifikacje, 
zaś usługi opiekuńcze świadczone były przez obie placówki zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. We właściwy sposób wydatkowano również środki 
otrzymanych od Wojewody dotacji. Meldunki i sprawozdania składane były 
terminowo, a dane w nich zawarte były rzetelne. Zgodnie z wymogiem §21 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w 
sprawie środowiskowych domów samopomocy2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
ŚDS”), w zakresie integracji społecznej uczestników ŚDS w Szczytnie 
współpracował z innymi podmiotami. W budynkach obu placówek nie było barier 
architektonicznych, które utrudniałyby funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. 
Obiekty te spełniały również wymagane standardy świadczonych usług, określone w 
§ 18 rozporządzenia w sprawie ŚDS.  

W okresie objętym kontrolą w ŚDS nie zatrudniano natomiast psychologa, do czego 
zobowiązywał §10 rozporządzenia w sprawie ŚDS. W ŚDS w Szczytnie porad 
psychologicznych udzielono trzykrotnie (każdorazowo po jednej godzinie) tylko 
jednemu uczestnikowi, a w Filii ŚDS w Piasutnie uczestnicy korzystali trzykrotnie  
z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto, w protokole  
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
dotyczącego remontu i przebudowy budynku Filii ŚDS w Piasutnie, nie ujęto 
wszystkich informacji wymaganych przepisem § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego3 (dalej: „rozporządzenie w sprawie protokołu”).  

 

                                                      
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. 
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. ŚDS w Szczytnie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, 
posiada filię w Piasutnie. Zgodnie ze statutem oba domy przeznaczone są dla: osób 
przewlekle psychicznie chorych (typ A), osób upośledzonych umysłowo (typ B) oraz 
osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C),  
w tym dla 69 uczestników ŚDS w Szczytnie (na dzień 1 stycznia 2014 r. statutowa 
liczba miejsc wynosiła 80) oraz 60 - Filia ŚDS w Piasutnie (na 1 stycznia 2014 r. 
również 60 miejsc). ŚDS w Szczytnie wraz z Filią ŚDS w Piasutnie jest jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, działającą co najmniej pięć dni 
w tygodniu w godzinach od 7.00 do 15.004. 

W latach 2014-2016 w ŚDS w Szczytnie przebywało łącznie 226 uczestników,  
z czego 73 uczestników w 2014 r., 76 w 2015 r. oraz 77 w 2016 r. Ich struktura 
wiekowa kształtowała się następująco: 

a) w 2014 r.: 
− 19-30 lat – 17 uczestników, w tym cztery kobiety i 13 mężczyzn, 
− 31-50 lat – 32 uczestników, w tym 13 kobiet i 19 mężczyzn, 
− 51 lat i powyżej – 24 uczestników, w tym 17 kobiet i siedmiu mężczyzn. 

b) w 2015 r.: 
− 19-30 lat – 14 uczestników, w tym cztery kobiety i 10 mężczyzn, 
− 31-50 lat – 29 uczestników, w tym 11 kobiet i 18 mężczyzn, 
− 51 lat i powyżej – 33 uczestników, w tym 20 kobiet i 13 mężczyzn. 

c) w 2016 r.: 
− 19-30 lat – 12 uczestników, w tym cztery kobiety i ośmiu mężczyzn, 
− 31-50 lat – 32 uczestników, w tym 12 kobiet i 20 mężczyzn, 
− 51 lat i powyżej – 33 uczestników, w tym 23 kobiety i 10 mężczyzn. 

Według stanu na: początek 2014 r. w domu tym przebywało 72 uczestników, zaś na 
koniec 2014 r. – 65, na początek 2015 r. – 64, na koniec 2015 r. – 69, na początek 
2016 r. – 69, a na koniec 2016 r. – 70 uczestników. 

ŚDS w Szczytnie nie spełnia obecnie standardu w zakresie liczby miejsc, których 
jest 69, a powinno być 60. Dyrektor wskazała, że do końca 2018 r., tj. zgodnie  
z § 26 rozporządzenia w sprawie ŚDS, standard ten zostanie osiągnięty. 

W Filii ŚDS w Piasutnie w ww. okresie przebywało łącznie 204 uczestników, z czego 
69 uczestników w 2014 r., 68 w 2015 r. oraz 67 w 2016 r. Ich struktura wiekowa 
kształtowała się następująco: 

a) w 2014 r.: 
− 19-30 lat – siedmiu uczestników, w tym trzy kobiety i czterech mężczyzn, 
− 31-50 lat – 13 uczestników, w tym cztery kobiety i dziewięciu mężczyzn, 
− 51 lat i powyżej – 49 uczestników, w tym 23 kobiety i 26 mężczyzn. 

b) w 2015 r.: 
− 19-30 lat – czterech uczestników, w tym dwie kobiety i dwóch mężczyzn, 
− 31-50 lat – 16 uczestników, w tym pięć kobiet i 11 mężczyzn, 
− 51 lat i powyżej – 48 uczestników, w tym 25 kobiet i 23 mężczyzn. 

  

                                                      
4 Oba domy nie zapewniały miejsc całodobowych. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

c) w 2016 r.: 
− 19-30 lat – trzech uczestników, w tym jedna kobieta i dwóch mężczyzn, 
− 31-50 lat – 16 uczestników, w tym sześć kobiet i 10 mężczyzn, 
− 51 lat i powyżej – 48 uczestników, w tym 27 kobiet i 21 mężczyzn. 

Według stanu na początek 2014 r., w domu tym przebywało 60 uczestników, zaś na 
koniec 2014 r. – 61, na początek  i na koniec 2015 r.– 59, na koniec 2015 r. 69,  
na początek 2016 r. – 59, a na koniec 2016 r. – 57. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-9) 

1.2. ŚDS w Szczytnie posiadał dokumenty określające jego funkcjonowanie,  
tj. statut, regulamin organizacyjny, program działalności dla każdego typu domu, 
oraz plan pracy opracowany na każdy rok. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS, regulamin organizacyjny, program działalności oraz plany pracy 
zostały opracowywane w uzgodnieniu z Wojewodą oraz zatwierdzane przez 
Starostę Szczycieńskiego. 

Dla uruchomienia pomieszczeń dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, w ŚDS 
w Szczytnie oraz Filii ŚDS w Piasutnie uzyskano zgody Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Szczytnie5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczytnie swoimi postanowieniami, odpowiednio z 4 stycznia 2006 r.  
i 28 lutego 2007 r., wniósł natomiast sprzeciw w sprawie przystąpienia do 
użytkowania: 
• ŚDS w Szczytnie, stwierdzając że instalacja odgromowa została wykonana 

niezgodnie z projektem branżowym oraz Polską Normą dotyczącą ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych; protokołem z pomiarów rezystancji 
uziemienia z 12 grudnia 2014 r. stwierdzono, że spełnione zostały wszystkie 
wymagane przepisy. 

• Filii ŚDS w Piasutnie, stwierdzając że klatka schodowa nie jest obudowana  
i zamykana drzwiami oraz nie jest wyposażona w urządzenia zapobiegające 
zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz w instalację hydrantową 
wewnętrzną. Hydranty zostały zamontowane, zaś w przypadku klatki schodowej, 
jak wskazała dyrektor, ŚDS nie dysponuje wystarczającymi własnymi środkami 
finansowymi, więc wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o przyznanie środków 
na realizację tego zadania. W 2014 r. otrzymano środki tylko na wykonanie 
dokumentacji projektowej, których jednak, z uwagi na krótki termin realizacji 
zadania, nie wykorzystano. O środki na wykonanie niezbędnych prac ponownie 
wnioskowano w 2015 r. Uzyskano zgodę, wykonano projekt budowlany, 
przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, jednakże wyłoniony wykonawca 
nie podpisał umowy na wykonanie tego remontu. Środki zostały więc zwrócone. 
W 2016 r. ponownie wystąpiono z wnioskiem do Wojewody, jednakże środków 
nie otrzymano. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, odpowiednio 1 lutego 2006 r. oraz  
10 marca 2009 r., wydał pozwolenia na użytkowanie obydwu obiektów 
budowlanych. 

Dla budynków ŚDS w Szczytnie oraz Filii ŚDS w Piasutnie prowadzone były książki 
obiektu budowlanego, odpowiednio: od 12 stycznia 2006 r. i 3 marca 2007 r.  
W okresie 2014-2016 odnotowano w nich wszystkie wymagane okresowe kontrole 
stanu sprawności technicznej i użytkowej obiektów, przeprowadzone na podstawie 
art. 62 ust. 1 pkt. i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane6. 

(dowód: akta kontroli str. 10-43) 
                                                      
5 W przypadku Filii ŚDS w Piasutnie zgoda była warunkowa. Wszystkie warunki zostały spełnione. 
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. 
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1.3. W ŚDS w Szczytnie, w okresie objętym kontrolą zatrudniano łącznie  
22 pracowników prowadzących treningi lub sprawujących opiekę nad uczestnikami,  
z czego trzech zatrudnionych było na etacie opiekunów, 14 - terapeutów, dwóch -  
instruktorów terapii, jeden - technika fizjoterapii oraz dwóch - pracowników 
socjalnych. Kwalifikacje kierowników oraz pracowników obydwóch domów były 
zgodne z określonymi w § 9-11 rozporządzenia w sprawie ŚDS. W poszczególnych 
latach badanego okresu organizowane były szkolenia wewnętrzne dla pracowników 
obydwu domów, zgodnie z wymogiem określonym w §23 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 44-63) 

W okresie 2014-2016 w ŚDS w Szczytnie nie zatrudniano psychologa i nie 
zapewniono uczestnikom, w sposób trwały, świadczenia usług psychologicznych.  
W okresie tym psychologowie działający na zlecenie ŚDS udzielili zaledwie trzech 
porad psychologicznych (każdorazowo po jednej godzinie), tylko jednemu 
uczestnikowi ŚDS w Szczytnie. W przypadku Filii ŚDS w Piasutnie z usług Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej skorzystano także tylko trzykrotnie, tj. w dniu 3 lipca 
2015 r. (porady udzielono jednemu uczestnikowi), 23.09.2015 r. (czterem 
uczestnikom) i 14.12.2016 r. (dwóm uczestnikom). 

Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS, w domu zatrudnia się, 
odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające m.in. kwalifikacje zawodowe 
psychologa. 

Dyrektor wskazała, że w okresie objętym kontrola wsparcia psychologicznego dla 
uczestników ŚDS w Szczytnie udzielał pracownik ŚDS posiadający ukończone 
Studium Policealne na kierunku psychologia stosowana. Natomiast w wyciszeniu 
emocji uczestników pomagały zajęcia relaksacyjne prowadzone w sali rozwijania 
umiejętności i zainteresowań wokalno-instrumentalno-tanecznych i relaksacji. 
Dodała również, że w 2014 r. uczestnicy wzięli udział w warsztatach pn. „Budowanie 
pozytywnej samooceny” prowadzonej przez psychologa. Natomiast w przypadku Filii 
ŚDS w Piasutnie, dwukrotnie w siedzibie ośrodka odbyło się spotkanie uczestników 
z psychologiem z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, a w całym okresie objętym kontrolą, 
pracownik socjalny konsultował się z lekarzem psychiatrą w sprawie niepokojących 
zachowań uczestników. Dyrektor podała, że w dniu 6 marca 2017 r. podpisano 
umowę na świadczenie usług psychologicznych dla całego ŚDS. Porady, jak 
wyjaśniła, będą odbywały się w miarę zgłaszanych potrzeb przez uczestników  
i pracowników ŚDS, nie rzadziej niż przez cztery godziny w miesiącu. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że wymieniony przez panią Dyrektor 
pracownik, udzielający wsparcia psychologicznego uczestnikom ŚDS i posiadający 
ukończone studium policealne na kierunku psychologia stosowana, nie był  
z wykształcenia psychologiem i posiadał jedynie licencjat z socjologii. Należy mieć 
przy tym na uwadze, że udzielanie przez ww. osobę wsparcia psychologicznego 
uczestnikom ŚDS dowodzi tego, iż potrzeby w tym zakresie były. W myśl zatem 
wyżej przywołanego przepisu, w ŚDS powinien być zatrudniony psycholog,  
co nastąpiło dopiero z dniem 6 marca br.   

(dowód: akta kontroli str. 44-80, 697) 

1.4. W wyniku analizy losowo wybranej dokumentacji 30 uczestników ŚDS  
w Szczytnie wraz z Filią ŚDS w Piasutnie (23,3%) ustalono m.in., że: 

− dla każdego podopiecznego opracowany został indywidualny plan postępowania 
wspierająco-aktywizującego. Zawierał on m.in. dane osobowe, obszary 
aktywności uczestnika, poziom i profil aktywności, planowanie aktywności 
uczestnika, kartę okresowej oceny wyników postępowania wspierająco-
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aktywizującego, zmiany w stanie psychicznym/sytuacje trudne, ocenę uczestnika 
w trakcie pobytu w domu, okres niezbędny do realizacji planu oraz monitoring  
i ewaluację planu, 

− skład zespołu wspierająco-aktywizującego powoływany był zarządzeniem 
dyrektora, zespół zbierał się z częstotliwością nie rzadszą niż co 6 m-cy, a w jego 
skład wchodzili najczęściej: dyrektor, pracownik socjalny, terapeuci oraz 
opiekunowie,  

− usługi, z jakich korzystali uczestnicy odpowiadały zakresowi usług wskazanych  
w ich indywidualnych planach, 

− żaden z uczestników nie korzystał z pomocy całodobowej domu, 

− wszyscy uczestnicy mieli zapewniony jeden ciepły posiłek (obiad) w ramach 
zajęć treningu kulinarnego i gospodarstwa domowego7, 

− uczestnikom zapewniono dowóz na zajęcia z miejsca zamieszkania bądź innego 
uzgodnionego z kierownikiem domu, 

− dla każdego z uczestników prowadzono dokumentację indywidualną, zgodną  
z wymogami określonymi § 24 rozporządzenia w sprawie ŚDS, 

− każdy z uczestników ujęty był w dokumentacji zbiorczej, zgodnej z wymogami  
§ 24 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie ŚDS, 

− wszystkie plany postępowania wspierająco-aktywizującego zostały 
zaakceptowane przez uczestników, ich opiekunów bądź przez osoby przez nich 
upoważnione. 

(dowód: akta kontroli str. 81-99) 

W toku kontroli, do 60 opiekunów uczestników ŚDS w Szczytnie skierowano ankietę 
dotyczącą funkcjonowania ośrodka (badaniem objęto łącznie 73,2% uczestników, 
którzy posiadali opiekunów). Do dnia zakończenia kontroli wpłynęło 21 ankiet 
(35,0%). Według przesłanych ankiet: 

• Dziesięciu opiekunów (47,6%) oceniło, że usługi świadczone przez domy oraz 
prowadzone zajęcia były bardzo dobrze dostosowane do potrzeb uczestników, 
pięciu (23,8%) – dobrze dostosowane, kolejnych pięciu (23,8%) – raczej 
dostosowane, a jeden (4,8%) na pytanie to nie udzielił odpowiedzi. 

• Siedmiu opiekunów (33,3%) uznało, że usługi świadczone przez domy bardzo 
dobrze rozwijały kompetencje społeczne uczestników, ośmiu (38,1%) – dobrze 
rozwijały te kompetencje oraz sześciu (28,6%) – umiarkowanie. 

• 11 opiekunów (52,4%) podało, że zakres usług świadczonych przez domy 
należałoby rozbudować (m.in. rozbudować szatnię, dodać usługi logopedyczne  
i rehabilitacyjne i dodać więcej zajęć z nauki prac domowych, poszerzyć zakres 
zajęć o zajęcia dla osób nie mówiących z jednoczesnymi zaburzeniami 
ruchowymi, a także wybudować pomost nad jeziorem dla uczestników Filii ŚDS 
w Piasutnie, zaś dziesięciu opiekunów (47,6%) stwierdziło nie ma takiej potrzeby. 

• Baza materialna domów oraz ich wyposażenie ocenione zostało przez ośmiu 
opiekunów (38,1%) bardzo dobrze, dziesięciu – dobrze (47,6%), zaś trzech 
(14,3%) – zadowalająco (m.in. z powodu, jak wskazano, małej powierzchni 
jadalni oraz potrzeby wyposażenia siłowni w nowe sprzęty. 

• 18 opiekunów (85,7%) podało, że nie występują żadne niedogodności  
w funkcjonowaniu obydwu domów, których wyeliminowanie przyczyniłoby się do 
poprawy jakości świadczonych przez nie usług, zaś trzech (14,3%) jako 

                                                      
7 Nie zapewniono gorącego posiłku w ramach zadania własnego Powiatu (zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie ŚDS). 
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problemy wskazało biurokrację oraz niespożywanie wspólnie posiłków przez 
uczestników i pracowników ŚDS. 

• Współpraca z pracownikami domu w celu zapewnienia integracji społecznej 
uczestników oceniona została przez 12 opiekunów (57,1%) bardzo dobrze,  
sześciu – dobrze (28,6%) zaś trzech – zadowalająco (14,3%). 

(dowód: akta kontroli str. 100-168) 

1.5. W latach 2014-2016 ŚDS w Szczytnie wraz z Filią ŚDS w Piasutnie był 16 razy 
kontrolowany przez uprawnione podmioty8, w tym: 
− sześć razy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie (dalej: 

„PCPR”), w zakresie m.in. posiadania dokumentów organizacyjnych jednostki, 
zatrudnionej kadry, świadczonych usług, prowadzenia dokumentacji 
indywidualnej i zbiorczej oraz prawidłowości wydatkowania otrzymanych dotacji. 
W wyniku jednej kontroli wniesiono uwagi do prowadzonych indywidualnych 
planów postępowania wspierająco-aktywizującego, w pozostałych pięciu 
kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

− sześć – przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

− jeden – przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości.  

− dwa – przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie (dwukrotnie na zlecenie urzędu 
przeprowadzono audyt wewnętrzny w zakresie planowania i realizacji wydatków 
ŚDS). W wyniku audytu przeprowadzonego w 2015 r., zalecono m.in. stworzenie 
planu zamówień publicznych, ustanowienie mechanizmu umożliwiającego 
odstąpienie od procedur zakupowych w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zmianę 
zapisów regulaminu zamówień publicznych. Zgodnie z zaleceniami 
wprowadzony został nowy regulamin, uwzględniający wszystkie uwagi audytora. 
Audyt przeprowadzony w 2016 r. dotyczył sprawdzenia realizacji zaleceń audytu 
z 2015 r. (audytor stwierdził, że wcześniejsze zalecenia zostały wykonane). 

− jeden (w 2015 r.) – przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  
w  zakresie sposobu funkcjonowania ŚDS, standardu usług świadczonych przez 
dom oraz kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu – nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości. 

W dniu 12 maja 2015 r., w obydwu domach odbyła się wizytacja Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
Dodatkowo, podczas imprez okolicznościowych (Wielkanoc, Boże Narodzenie) 
Starosta oraz Sekretarz Powiatu dokonywali wizytacji domów, a na jesieni 2014 r. 
Starosta i Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczytnie, 
przeprowadzili wizytację Filii ŚDS w Piasutnie związaną z planowanymi remontami 
w ramach wniosków o dotację celową do Wojewody. 

(dowód: akta kontroli str. 169-178) 

1.6. W okresie objętym kontrolą ŚDS w Szczytnie terminowo przedkładał wymagane 
meldunki i sprawozdania, tj.: informacje o liczbie uczestników w środowiskowych 
domach samopomocy, informacje o wydatkach w środowiskowych domach 
samopomocy oraz sprawozdania roczne z działalności środowiskowych domów 
samopomocy. Dane w nich zawarte były rzetelne. 

(dowód: akta kontroli str. 179-196) 

                                                      
8 Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, Wojewodę, Sanepid, NFZ, PINB. 
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1.7. ŚDS w Szczytnie wraz z Filią ŚDS w Piasutnie, stosownie do §21 
rozporządzenia w sprawie ŚDS, współpracował z innymi podmiotami w zakresie 
integracji społecznej uczestników domów. I tak, w przypadku współpracy z: 

− rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi – m.in. organizowano w domach 
Dni Rodziny, zapraszano rodziny, opiekunów i inne osoby bliskie uczestnikom na 
podsumowanie roku terapeutycznego oraz prowadzono zajęcia z dziećmi  
i młodzieżą mieszkającymi w Piasutnie, 

− ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie – 
m.in. część uczestników projektów „Twoja szansa – krok drugi” oraz „Centrum 
aktywności szansą dla Ciebie” odbywała w domach staże i praktyki, 

− poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami 
opieki zdrowotnej – m.in. prowadzono poradnictwo psychologiczne dla 
uczestników; jeden z uczestników, chory na stwardnienie rozsiane, brał udział  
w konsultacjach, po których dobrano mu nowe leki oraz odbył turnus 
rehabilitacyjny (w ramach współpracy ze Szpitalem Dziecięcym w Krakowie), 
prowadzono pogadanki zdrowotne mające na celu zwiększenie świadomości 
dbania o zdrowie i wygląd zewnętrzny uczestników, 

− powiatowym urzędem pracy – m.in. brano udział w targach pracy 
organizowanych przez PUP w Szczytnie, w warsztatach z psychologiem dot. 
radzenia sobie ze stresem oraz w spotkaniach, w ramach których poszerzano 
wiedzę nt. form samozatrudnienia, 

− organizacjami pozarządowymi – m.in. organizowano zajęcia integracyjne, 
wyjazdy do Fundacji Zwierzęta Eulalii, organizowano w domu występy 
artystyczne podopiecznych Fundacji KREOLIA Kraina Kreatywności oraz 
wspólne warsztaty, spotkano się również z paraolimpijczykami (Fundacja 
Akademia Integracji), 

− kościołami i związkami wyznaniowymi – m.in. brano udział w mszach św.  
i rekolekcjach, 

− ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi – m.in. 
zorganizowano wyjazd uczestników do hali sportowej w celu obejrzenia pucharu 
mistrzostw świata w siatkówce, uczestniczono w przedstawieniach teatralnych 
oraz występach, 

− placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób 
niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji 
zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami 
integracji społecznej – m.in. organizowano występy uczestników dla dzieci ze 
szkoły oraz występy dzieci z przedszkoli i szkół dla uczestników, organizowano 
spotkania integracyjne z domami pomocy społecznej, wspólne wyjazdy 
rowerowe, ogniska oraz wyjeżdżano na zawody sportowe, 

− innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej 
uczestników – m.in. brano udział w Zawodach Drwala w Spychowie, wyjeżdżano 
do Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do Muzeum Przyrody w Olsztynie, 
brano udział w Święcie Pilarzy, uczestnicy brali udział obchodach „Święta 
Drzewa”, sadzono drzewa, wychodzono do schroniska dla psów. 

 (dowód: akta kontroli str. 197-231) 

Wszystkie dokumenty organizacyjne dotyczące funkcjonowania ŚDS w Szczytnie wraz 
z Filią ŚDS w Piasutnie, były opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą oraz 
zatwierdzone przez Starostę. Kadra ŚDS posiadała stosowne kwalifikacje. Usługi 
opiekuńcze świadczone były zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ŚDS. 
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Meldunki i sprawozdania składane były terminowo, a dane w nich zawarte były rzetelne. 
ŚDS w Szczytnie współpracował z innymi podmiotami w zakresie integracji społecznej 
uczestników. W latach objętych kontrolą nie zatrudniono jednak psychologa, a usługi 
psychologiczne świadczone były uczestnikom ŚDS sporadycznie. 

2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji. 

2.1. W latach 2014-2016 ŚDS w Szczytnie trzykrotnie wnioskował (w każdym roku 
objętym badaniem) do Wojewody łącznie o 901,0 tys. zł na zadania inwestycyjne9,  
z czego otrzymał (w odpowiedzi na wnioski z 2014 i 2015 r.) 293,5 tys. zł.  
Z otrzymanych dotacji ŚDS wykorzystał 41,8 tys. zł, a pozostałe środki zostały 
zwrócone Wojewodzie. I tak, wniosek: 

− z 2014 r. (złożony 30 stycznia 2014 r.) na kwotę 193,0 tys. zł dotyczył remontu 
pomieszczeń budynku użytkowego Filii ŚDS w Piasutnie, doposażenia sal, 
wykonania kraty ochronnej na schodach pomiędzy poddaszem a I piętrem  
i wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej.  Umowa10 została zawarta  
18 listopada 2014 r. Otrzymana kwota dotacji wynosiła 42,0 tys. zł, a środki te 
ŚDS w Szczytnie otrzymał w dniu 18 grudnia 2014 r. Całkowita kwota dotacji 
została zwrócona 29 grudnia 2014 r. z powodu krótkiego terminu realizacji 
zadania. 

− z 2015 r. (złożony 12 lutego 2015 r.) na kwotę 251,5 tys. zł dotyczył tego samego 
zakresu prac jak w 2014 r. oraz prowadzenia nadzoru budowlanego. Umowa została 
zawarta 9 czerwca 2015 r. na całą wnioskowaną kwotę. Aneksem nr 1 z 30 listopada 
2015 r. kwotę dotacji zwiększono do 266,5 tys. zł. Ponieważ wyłoniony w trybie 
przetargu nieograniczonego wykonawca odmówił podpisania umowy, aneksem nr 2 
z 28 grudnia zmniejszono tę kwotę do 41,8 tys. zł. Środki te przeznaczono  
na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej  
na remont budynku Filii ŚDS w Piasutnie.  

− z 2016 r. (złożony 24 lutego 2016 r.) na kwotę 456,5 tys. zł dotyczył remontu 
pomieszczeń budynku użytkowego Filii ŚDS w Piasutnie, doposażenia sal, 
wykonania kraty ochronnej na schodach pomiędzy poddaszem a I piętrem, 
wyposażenia budynku w system sygnalizacji p.poż. oraz oświetlenia awaryjnego 
i prowadzenia nadzoru budowlanego. Wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi 
na brak środków w budżecie Wojewody na jego sfinansowanie.  

Oba domy otrzymały dodatkowo 5.163,2 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów,  
z czego zwrócono 1,7 tys. zł (zwrot spowodowany był głównie z powodu 
oszczędności z wynagrodzeń – wypłaconych zasiłków). Wnioski o dotacje celowe 
były przygotowane należycie. 

(dowód: akta kontroli str. 232-245, 559-658) 

2.2. W wyniku weryfikacji wszystkich meldunków – informacji o liczbie uczestników  
w środowiskowych domach samopomocy złożonych w latach 2014-2016,  
na podstawie których wyliczana była wysokość dotacji na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia domów ustalono, że zawierały one rzetelne dane. Wykazywano w nich 
właściwą liczbę uczestników uczestniczących w zajęciach w ŚDS w Szczytnie oraz Filii 
ŚDS w Piasutnie w okresie od jednego do dziesięciu dni oraz powyżej 11 dni, jak i osób 
nieuczestniczących w zajęciach. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
domów zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. m.in. na wynagrodzenia, 
transport, opłaty, wyposażenie i żywność. 

(dowód: akta kontroli str. 179-180, 232-245, 251-252) 
                                                      
9 Wnioskowana kwota dotyczyła wyłącznie Filii ŚDS w Piasutnie. 
10 Zawarta w związku z udzieloną dotacją, zawarta pomiędzy Starostwem a Wojewodą. 
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2.3. Środki otrzymane od Wojewody w ramach dotacji celowych były wydatkowane 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11 (dalej: 
„ustawa PZP”) oraz wewnętrznymi regulacjami, tj. regulaminem udzielania zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP. 
Prawidłowość stosowania ustawy PZP zbadano na podstawie jednego postępowania 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego12 o wartości szacunkowej 
307,9 tys. zł oraz trzech zapytań ofertowych13. Ustalono, że w przypadku  
ww. postępowania przetargowego prawidłowo stosowano przepisy ustawy PZP,  
a w przypadku zapytań ofertowych w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami 
dokonano wyboru wykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 246-250, 253-380) 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27 listopada 
2015 r.14, o wartości szacunkowej netto 307,9 tys. zł, nie został opracowany na 
właściwym wzorze oraz nie zawierał informacji wymaganych przepisami  
§ 2 rozporządzenia w sprawie protokołu. Nie ujęto w nim bowiem m.in. informacji 
dotyczących: określenia wartości zamówienia, osób wykonujących czynności 
związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób 
wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez 
nie oświadczenia na druku ZP-1, ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń, miejsca  
i terminu składania ofert, otwarcia ofert, zawiadomienia o wyborze albo 
unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia postępowania, środków 
ochrony prawnej, udzielenia zamówienia publicznego, załączników do protokołu 
oraz uwag do protokołu. 

Jak wyjaśniła Dyrektor, spowodowane to było omyłką, gdyż użyto wzoru protokołu  
wykorzystywanego w ŚDS do zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, 
czyli zamówień jakich do tej pory udzielano. Dodała jednak, że do przeprowadzenia 
ww. postępowania została wybrana Kancelaria Radcy Prawnego. Sporządzony 
omyłkowo protokół został, razem z całą dokumentacją, przekazany do sprawdzenia 
kancelarii, która prawdopodobnie również nie zwróciła uwagi na to uchybienie. 

(dowód: akta kontroli str. 336, 381-383) 

2.4. Rozliczenia wykorzystanych dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym 
przekazywane były do PCPR w terminach i na zasadach określonych w umowach  
o udzielenie dotacji, tj. do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym 
otrzymano dotację, na formularzu stanowiącym załącznik do ww. umów.   

(dowód: akta kontroli str. 559-658) 

2.5. W wyniku przeprowadzonych oględzin ŚDS w Szczytnie oraz Filii ŚDS  
w Piasutnie, stwierdzono m.in. że: 

a) Budynek ŚDS w Szczytnie posiadał trzy kondygnacje (trzecia – poddasze 
użytkowe). I tak: 

• Na parterze znajdowały się dwie sale: sala kształtowania wrażliwości 
estetycznej oraz sala robótek ręcznych, czystości i higieny z pomieszczeniem 

                                                      
11 Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. 
12 Dotyczącego remontu i przebudowy budynku Filii ŚDS w Piasutnie – postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferent 
odmówił podpisania umowy. 
13 Dotyczących: wykonania dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na remont budynku 
użytkowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie, dostawy oleju napędowego dla ŚDS w 
Szczytnie oraz Filii ŚDS w Piasutnie poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów służbowych ŚDS w Szczytnie oraz Filii ŚDS w 
Piasutnie na wskazanej stacji paliw wybranego Wykonawcy, wymiany rynien i rur spustowych z PCW na elementy blachy 
stalowej powlekanej na zewnątrz budynku ŚDS w Szczytnie.  
14 Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące remontu i przebudowy budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie. 
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pomocniczym. Dodatkowo na tej kondygnacji znajdowały się cztery łazienki 
(dwie damskie, jedna męska oraz jedna dla personelu). 

• Na pierwszym piętrze – trzy sale (komputerowa, treningu kulinarnego  
i gospodarstwa domowego oraz jadalnia) i dwie łazienki (jedna damska  
z natryskiem oraz jedna męska również z natryskiem).  

• Na poddaszu – siedem sal (rozwijania wiedzy ogólnej i treningu 
budżetowego, rozwijania umiejętności i zainteresowań wokalno-
instrumentalno-tanecznych i relaksacji, terapii ruchowej, rozwijania wartości 
moralnych i twórczych, rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami RTV 
oraz turystyką i rekreacją, pokój pracownika socjalnego oraz pokój wyciszeń. 
Dodatkowo na tej kondygnacji było siedem łazienek (trzy damskie z dwoma 
natryskami, trzy męskie z dwoma natryskami oraz jedna dla personelu). 

W budynku znajdowały się następujące udogodnienia umożliwiające 
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym: winda osobowa wewnętrzna 
(oszklona), podjazd przy wejściu głównym, odpowiednia szerokość drzwi, brak 
progów w drzwiach, przy schodach barierki (na ścianach jak i na krawędziach 
schodów), zamontowany w łazienkach system przyzywania personelu (na 
pierwszym piętrze i poddaszu), toalety przystosowane dla osób na wózkach 
inwalidzkich, pochwyty w łazienkach, wyłączniki świateł na wysokości 
odpowiedniej dla osób na wózkach oraz sala terapii ruchowej. 

b) Budynek Filii ŚDS w Piasutnie posiadał również trzy kondygnacje (trzecia – 
poddasze użytkowe), i tak.: 

• Na parterze znajdowały się dwie sale (treningu kulinarnego oraz rozwijania 
zainteresowań kulturalnych) oraz pięć łazienek (dwie damskie, dwie męskie  
z natryskiem oraz jedna dla personelu). 

• Na pierwszym piętrze – cztery sale (komputerowa, artystyczna, gospodarstwa 
domowego i robótek ręcznych oraz treningów ruchowych i fizjoterapii) oraz 
dwie łazienki (damska i męska – obie z natryskiem). 

• Na poddaszu dwie sale – sala promocji zdrowia oraz sala pedagogiczna  
i treningu budżetowego. Dodatkowo znajdowały się dwie łazienki (jedna dla 
uczestników i jedna dla personelu). 

W budynku znajdowały się następujące udogodnienia umożliwiające 
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym: winda wewnętrzna osobowa, 
podjazd przy wejściu głównym, odpowiednia szerokość drzwi, brak progów  
w drzwiach, przy schodach barierki (na ścianach jak i na krawędziach schodów), 
toalety przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, pochwyty  
w łazienkach, wyłączniki świateł na wysokości odpowiedniej dla osób na 
wózkach, pochylnia na poddaszu oraz sala treningów ruchowych i fizjoterapii. 

Budynki ŚDS w Szczytnie oraz Filii ŚDS w Piasutnie pozbawione były barier 
architektonicznych oraz spełniały wymogi standardów świadczonych usług, 
określonych w § 18 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 659-696) 

Ośrodek prawidłowo wydatkował środki dotacji udzielonych z budżetu Wojewody.   
Z wykorzystania tych środków składane były, terminowo, sprawozdania, które 
zawierały rzetelne dane. W budynkach ŚDS w Szczytnie oraz Filii ŚDS w Piasutnie 
nie było barier architektonicznych, które utrudniałyby funkcjonowanie osobom 
niepełnosprawnym. Budynki te spełniały też wymagane standardy świadczonych 
usług, określone w § 18 rozporządzenia w sprawie ŚDS. W postępowaniu 
przetargowym prawidłowo stosowano ustawę PZP, a w przypadku zapytań 
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ofertowych prawidłowo i zgodnie z przepisami dokonano wyboru wykonawców i 
dostawców. Stwierdzono jednak, że w protokole o udzielenie zamówienia 
publicznego, dotyczącego remontu i przebudowy budynku Filii ŚDS w Piasutnie, nie 
ujęto wszystkich informacji wymaganych zapisami § 2 rozporządzenia w sprawie 
protokołu.  

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 Kontroli15, wnosi o stosowanie w każdym wymaganym przypadku 
właściwego wzoru protokołu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnego  
z rozporządzeniem w sprawie wzoru protokołu i ujmowanie w nim 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 wykonania 
wniosku pokontrolnego 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  
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Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


