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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/067 - Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich 
rodzin 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Jacek Wolan, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/12/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Artur Rałowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/13/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Świderska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce 
(dalej Kierownik ŚDS). 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w latach 2014-2015 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Woliczce, zwany dalej Domem lub ŚDS, spełniał wymagania 
stawianie przed tego typu placówką, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy2. Ustalono, iż Dom dysponował zatwierdzonym statutem, 
regulaminem, programem działalności, planami pracy na każdy rok. Dokumentacja 
indywidualna oraz zbiorowa prowadzona była zgodnie z przepisami 
cyt. rozporządzenia. Budynek ŚDS wyposażony był w wymagane pomieszczenia 
i pracownie, nie posiadał barier architektonicznych. Wskaźnik zatrudnienia 
pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zwanego dalej Zespołem, na 
dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnął wartości określone w przepisie § 12 ust. 1 i 2 
ww. rozporządzenia.  

W latach 2014-2015 z usług ŚDS korzystały dwie osoby ze zdiagnozowaną chorobą 
Alzheimera, z których każda miała opracowany indywidualny plan postępowania 
wspierająco-aktywizującego. Dobór zajęć terapeutycznych dla pensjonariuszy 
zależał od ich indywidualnych predyspozycji i polegał głównie na uczestnictwie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe wyjaśnienia. 
2 Dz. U. z 2010 r., Nr. 238, poz. 1586 

Ocena ogólna 
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w treningach: ruchowym, pamięci, umiejętności społecznych, gimnastyce, 
rehabilitacji ruchowej, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu. Zespół na 
bieżąco monitorował postępy rehabilitacji uczestników i zbierał się nie rzadziej niż 
raz na pół roku. Ponadto Dom zgodnie z rozporządzeniem zapewniał jeden ciepły 
posiłek, oraz codzienny dowóz pensjonariuszy do ŚDS. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę ŚDS z innymi podmiotami 
w zakresie opieki nad podopiecznymi. Szczególnie dotyczy to współpracy 
z podmiotami systemu opieki zdrowotnej a także z innymi placówkami pomocy 
społecznej i organizacjami pozarządowymi. Efektem działań ŚDS była integracja 
społeczna podopiecznych, ukształtowanie umiejętności zachowania się w różnych 
sytuacjach, nabycie nowych umiejętności. Rodziny uczestników zajęć ŚDS 
stwierdzały poprawę funkcjonowania podopiecznych w środowisku domowym. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Skala działalności skierowanej do podopiecznych z chorobą Alzheimera. 

ŚDS w Woliczce jest jednostką organizacyjną Gminy Świlcza. Koszty 
funkcjonowania ŚDS w latach 2014-2015 wynosiły: 
a) w 2014 r. - łącznie 533.036,11 zł, w tym: 
- koszty udzielonych świadczeń3 wyniosły 449.835,06 zł (tj. 84,4% ogółu kosztów), 
- koszty sfinansowane wpłatami podopiecznych – 5.696,18 zł (co stanowiło 1,1% 

poniesionych kosztów ogółem); 
b) w 2015 r. - łącznie 544.631,54 zł, w tym: 
- koszty udzielonych świadczeń (liczone jak wyżej) wyniosły 471.222,23 zł (tj. 86,5% 

ogółu kosztów), 
- koszty sfinansowane wpłatami podopiecznych – 6.919,38 zł (1,3% poniesionych 

kosztów ogółem). 
Łącznie koszty funkcjonowania ŚDS w badanym okresie wyniosły 1.077.667,65 zł, 
z tego koszty udzielonych świadczeń wyniosły 921.057,29 zł (85,5% ogółu kosztów 
z tego okresu), a koszty sfinansowane wpłatami podopiecznych – 12.615,56 zł 
(1,2% poniesionych kosztów w tym okresie). 

(dowód: akta kontroli str. 348-350, 353) 
 
Struktura wiekowa świadczeniobiorców ŚDS przedstawiała się następująco: 
a) rok 2014; 
- liczba pacjentów ogółem – 42, w tym 21 osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od 
środków psychoaktywnych (typ „C”), w tym: 

- 11 podopiecznych powyżej 60 roku życia, w tym 64 osób (typ „C”), w tym 1 
osoba z chorobą Alzheimera (w wieku 80+); 

- koszty udzielonych świadczeń wyniosły 449.835,06 zł, z tego sfinansowane 
wpłatami podopiecznych w kwocie 5.696,18 zł (1,3%), w tym: 

- koszty udzielonych świadczeń osobom powyżej 60 roku życia wyniosły 
117.813,96 zł, w tym wpłaty podopiecznych stanowiły kwotę 1.884,13 zł (1,6%),  

                                                      
3 Łączne koszty placówki pomniejszone o koszty: ochrony budynku, prowizje bankowe, BHP, wynagrodzenia księgowej 
i sprzątaczki, wywozu śmieci, opłat pocztowych, przeglądów instalacji, usług informatycznych i zakupu programów 
informatycznych do księgowości, zakupu energii, gazu, wody, renowacji tapicerek, czyszczenia dywanów. 
4 Zdiagnozowanych jako „zespół psychoorganiczny”. 
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- koszty udzielonych świadczeń 1 osobie z chorobą Alzheimera (w wieku 80+) 
wyniosły 10.710,36 zł, z czego wpłata własna uczestnika wyniosła 1.007,98 zł 
(9,4%); 

- średni koszt udzielonych świadczeń na 1 osobę wyniósł 10.710,36 zł5; 
 
b) rok 2015; 
- liczba pacjentów ogółem – 44, w tym 16 osób (typu „C”), w tym: 

- powyżej 60 roku życia 12 podopiecznych, w tym 76 osób (typu „C”) i 2 osoby z 
chorobą Alzheimera (w wieku 80+); 

- koszty udzielonych świadczeń wyniosły 471.222,23 zł, w tym sfinansowane 
wpłatami podopiecznych w kwocie 6.919,38 zł (1,5%),  

- koszty udzielonych świadczeń osobom powyżej 60 roku życia wyniosły 
128.515,20 zł, z czego sfinansowano wpłatami podopiecznych kwotą 1.894,07 
zł (1,5%),  
- koszty udzielonych świadczeń osobom z chorobą Alzheimera (w wieku 80+) 

wyniosły 21.419,20 zł, wpłatami własnymi uczestników sfinansowano koszty 
w kwocie 1.215,12 zł (5,7%). 

- średni koszt udzielonych świadczeń na 1 osobę wyniósł 10.709,60 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 348-350; 361) 

2. Proces udzielania świadczeń opiekuńczych dla podopiecznych z chorobą 
Alzheimera 

2.1 Spełnianie przez ŚDS warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej 
i w rozporządzeniu MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 
zweryfikowano według poniższych kryteriów: 
Dokumenty organizacyjne. 

ŚDS w Woliczce został powołany do życia uchwałą nr XXXV/312/2006 Rady Gminy 
Świlcza z dnia 24 maja 2006 r., jako jednostka organizacyjna Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świlczy. W związku ze zmianami przepisów, uchwałą Rady 
Gminy nr X/78/2011 z 2011 r. przekształcono go w jednostkę budżetową Gminy. 
Zgodnie ze statutem Dom jest placówką pobytu dziennego i obejmuje wsparciem 
osoby należące do typów: A (osoby przewlekle psychicznie chore), B (osoby 
upośledzone umysłowo z jednoczesnymi zaburzeniami neurologicznymi), C (osoby 
wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z wyłączeniem 
osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych). Działalność Domu 
określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony w życie uchwałą Rady Gminy 
Świlcza nr XII/93/2011 z dnia 12 października 2011 r. Zgodnie z treścią § 3 cyt. 
regulaminu ŚDS może obejmować wsparciem 41 osób. W Domu funkcjonowały 
pracownie: kulinarna, plastyczna, rękodzieła, komputerowa, rehabilitacji i fizjoterapii. 
W latach 2014-2015 ŚDS posiadał zatwierdzony przez kierownika i uzgodniony 
z wojewodą program działalności domu oraz coroczne plany pracy, opracowane 
zgodnie wymaganiami przepisu § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia MPiPS w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy, zwanego dalej rozporządzeniem MPiPS.  

(dowód: akta kontroli str. 6-112, 330,334, 328-329) 
Budynek i dostępność  

ŚDS mieści się w jednym budynku, zgodnie z Regulaminem przeznaczony jest dla 
41 uczestników. Prowadzi działalność 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin, w tym co 

                                                      
5 W ŚDS nie ma podziału zajęć lub programów dla osób należących do różnych typów (A, B, C), wszyscy podopieczni 
uczestniczą w takich samych zajęciach i korzystają z tych samych urządzeń, dlatego jednostkowy koszt udzielonych 
świadczeń jest taki sam dla każdego podopiecznego. 
6 Zdiagnozowanych jako „zespół psychoorganiczny”. 
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najmniej 6 godzin dziennie pensjonariusze Domu biorą udział w zajęciach 
terapeutycznych. Pozostały czas wykorzystywano m. in. na czynności porządkowe, 
dowożenie. 

(dowód: akta kontroli str. 10-21,328-329) 
Przyjęcia podopiecznych  

Przyjęcia podopiecznych do ŚDS odbywały się na podstawie wydanych przez 
gminne ośrodki pomocy społecznej decyzji poprzedzonych złożeniem do GOPS 
wniosków o przyznanie usług opiekuńczych. W przypadku osób, które po raz 
pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzje wydawano na okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące.  
Dokumentacja uczestników Domu zawierała ponadto specjalistyczne zaświadczenia 
lekarskie z wymaganymi informacjami, oświadczenia o zapoznaniu się 
z regulaminem oraz terminy przyjęć do ŚDS uzgodniony z pensjonariuszami. 

(dowód: akta kontroli str. 265-307, 328-329) 
Kadra placówki  

W 2014 r. (na dzień 31 grudnia) kadra usługowa ŚDS składała się z 9 osób 
(w przeliczeniu 6,68 etatu), a w 2015 (na dzień 31 grudnia) z 10 osób w przeliczeniu 
7,41 etatu. Kierownik Domu ukończyła Akademię Rolniczą w Krakowie, umiejętności 
nabyte na wspomnianym kierunku miały zastosowanie w prowadzonych dla 
pensjonariuszy treningach ogrodniczych, ponadto posiadała wymagany staż pracy. 
Pracownicy, o których mowa w § 10 rozporządzenia MPiPS spełniali wymagania 
dotyczące stażu pracy oraz odbytych szkoleń. 
Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego na 31 
grudnia 2015 r. spełniał wymagania przepisu § 12 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia, tj.: 
na 7 uczestników domu typu A przypadał 1 etat, na 5 uczestników domu typu B lub 
C przypadał 1 etat. Po przeliczeniu liczby etatów odpowiednio do liczby 
pensjonariuszy wskaźniki wynosiły dla poszczególnych typów domów: 2,01 etatu na 
14 pensjonariuszy, 2,20 etatu 11 pensjonariuszy oraz 3,20 etatu na 16 
pensjonariuszy. 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie osiągnięto wymaganej wartości wskaźnika, który był 
niższy od określonego w cyt. rozporządzeniu dla domu typu A, i wynosił na 
9 pensjonariuszy 0,28 etatu, a powinien wynosić 1,26 etatu. Liczba etatów w ŚDS 
dla pensjonariuszy typu B i C była zgodna z wymaganiami rozporządzenia MPiPS 
i wynosiła odpowiednio (w przeliczeniu) 2,2 etatu oraz 4,2 etatu. 
Zgodnie z wyjaśnieniem Pani Kierownik ŚDS „niespełnianie standardów w zakresie 
zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu wspierająco 
aktywizującego w 2014 r. wynikało z trudności finansowych.”  

(dowód: akta kontroli str. 147-151, 160, 328-329, 335-341, 346) 

Spełnianie standardu usług  

Na terenie ŚDS znajdują się w pełni wyposażone pracownie: kulinarna 
(z wyodrębnioną jadalnią), rękodzieła, plastyczna, informatyczna, rehabilitacji 
i fizjoterapii. Ponadto uczestnicy mogą korzystać z: pralni, pokoju wyciszeń, 
świetlicy. Dom posiada również niezbędne pomieszczenia sanitarne, tj.: dwie 
łazienki w tym jedna z obniżonym brodzikiem, cztery toalety. Budynek jest 
dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażono 
go w podjazdy, poręcze, dźwig osobowy. Powierzchnia użytkowa przypadająca na 
jednego pensjonariusza przekracza 8 m2. 

(dowód: akta kontroli str. 113-142,328-329) 
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3. Zakres usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych.  

3.1 W latach 2014 i 2015 w ŚDS przebywało 21 pensjonariuszy typu C, wśród 
których u dwóch zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Z grupy typu C jedną osobę 
przyjęto w 2014 r., pozostali byli uczestnikami Domu już przed okresem objętym 
kontrolą.  

Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego opracowano dla 
każdego uczestnika. Zawierały one różne rodzaje treningów dla poszczególnych 
pensjonariuszy. W przypadku osób z chorobą Alzheimera w zależności od 
predyspozycji ruchowych, wieku i zawansowania choroby były to treningi ruchowe, 
pamięci, umiejętności społecznych oraz gimnastyka relaksacyjna, rehabilitacja 
ruchowa i trening umiejętności spędzania wolnego czasu. Ponadto wobec 
pozostałych pensjonariuszy stosowano szerszy zakres dodatkowych zajęć takich jak 
trening kulinarny, uczestnictwo w zajęciach odbywających się w pracowni 
rękodzieła, muzykoterapię, zajęcia teatralne, trening nauki higieny. ŚDS prawidłowo 
zapewnił codzienny dowóz uczestników. 

(dowód: akta kontroli str. 69-142; 147-157,161-265, 342-343, 344-345) 

3.2 W skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodził kierownik Domu oraz 
pracownicy świadczący usługi, tj. m.in. opiekunowie, rehabilitanci, psycholog, 
trenerzy-terapeuci. Jego posiedzenia odbywały się z częstotliwością znacznie 
większą niż określono w rozporządzeniu MPiPS, tj. nawet do 9 razy w roku 
w zależności od potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 6-20, 161-265) 

3.3, 3.4, 3.5 ŚDS oprócz usług w formie treningów wymienionych w punkcie 3.1 
świadczył również pomoc w zakresie załatwiania niezbędnych spraw urzędowych, 
pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę nad 
pensjonariuszami, poradnictwo psychologiczne. 

Zgodnie z regulaminem ŚDS prowadził działalność 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin 
dziennie. Nie stwierdzono aby w okresie objętym kontrolą podopieczni korzystali 
z pomocy całodobowej. 

Podopiecznym umożliwiono spożywanie jednego posiłku dziennie, który był 
przygotowywany przez nich w ramach terapii kulinarnej pod kierownictwem 
opiekuna.  

(dowód: akta kontroli str. 6-20, 113-142, ) 

3.6 Dokumentacja indywidualna pensjonariuszy zawierała elementy wymagane 
przepisem art. 24 ust. 2 rozporządzenia MPiPS, tj. decyzje organu kierującego do 
domu, orzeczenia o niepełnosprawności o ile było wymagane, indywidualne plany 
postępowania wspierająco-aktywizującego, diagnozy i opinie specjalistów oraz 
notatki opiekunów, w których zwierano sposób zachowania podopiecznych oraz 
sposób postępowania z nim. 

(dowód: akta kontroli str. 161-307) 
 

3.7 ŚDS prowadził indywidualne karty „ewidencja uczestników”, a każdy 
z podopiecznych był ujęty w dokumentacji zbiorczej prowadzonej przez ŚDS, która 
prowadzona była zgodnie z wymogami przepisu § 24 ust. 3-6 rozporządzenia 
MPiPS. 

(dowód: akta kontroli str. 351-352) 
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4. Badanie satysfakcji podopiecznych i ich rodzin 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, ŚDS nie przeprowadzał badań satysfakcji 
podopiecznych i ich rodzin.  

(dowód: akta kontroli str. 361) 
 

5. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie opieki nad osobami z chorobą 
Alzheimera i wsparcia ich rodzin 

5.1 Współpraca z podmiotami systemu opieki zdrowotnej 
ŚDS realizując swoje zadania współpracował z lekarzami rodzinnymi, lekarzami 
specjalistami, poradniami zdrowia psychicznego oraz oddziałami szpitalnymi, na 
których przebywali podopieczni ŚDS. Współpraca ze służbą zdrowia najczęściej 
polega na: 
• rejestracji uczestników do poradni i lekarzy specjalistów, 
• rozmowach z lekarzami i pielęgniarkami na temat zachowania się uczestników 

i zaleceń, co do opieki nad nimi. 
• uzgadnianiu terminów wizyt u lekarza i przyjęć do szpitala, 
• odwiedzinach uczestników przebywających w szpitalu oraz rozmowach 

z personelem medycznym opiekującym się uczestnikami w szpitalu (w takich 
przypadkach pracownik ŚDS uzyskał każdorazowo stosowne upoważnienie do 
uzyskania dostępu do informacji medycznej), 

• wyjazdach z uczestnikami do gabinetu zabiegowego w Świlczy, 
• udzielaniu niezbędnej pomocy w uzyskiwaniu recept, zleceń na podawanie 

leków, wykupywaniu leków. 

Uczestnicy, którzy pozostawali pod opieką poradni specjalistycznych zdrowia 
psychicznego posiadali w ŚDS dzienniczki, w których zawarte były zalecenia lekarza 
psychiatry, sposób dawkowania leków, terminy wizyt w poradni i inne uwagi istotne 
z punktu widzenia ich zdrowia psychicznego.  

W 2014 r. w 15 przypadkach pracownicy ŚDS osobiście udawali się 
z podopiecznymi i towarzyszył im w trakcie wizyt u lekarzy specjalistów. Było to 
odnotowane w raportach. 
ŚDS prowadził zeszyt współpracy z placówkami służby zdrowia, w którym 
odnotowanych było 51 telefonicznych kontaktów ze służbą zdrowia. 
Efektami współpracy były: 
• pomoc rodzinom w uzyskaniu niezbędnych informacji i w działaniach na rzecz 

zapewnienia świadczeń medycznych dla uczestników, 
• poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników w wyniku 

uzyskanej pomocy medycznej, 
• akceptacja przez podopiecznych swojego stanu zdrowia, 
• zwiększenie świadomości i samodzielności uczestników w zakresie dbałości 

o swoje zdrowie, stan higieny i przyjmowanie zaleconych leków. 

5.2 Współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii lub neurologii. 

W okresie objętym kontrolą ŚDS nie współpracował z konsultantami wojewódzkimi 
w zakresie geriatrii lub neurologii. Jak podała Kierownik ŚDS, w praktyce naszej 
pracy w roku 2014 i 2015 nie wystąpiła potrzeba współpracy lub korzystania 
z pomocy konsultanta wojewódzkiego w zakresie geriatrii lub neurologii.  

5.3. Współpraca z innymi placówkami pomocy społecznej. 
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ŚDS utrzymywał bieżący kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Świlczy (GOPS). Współpraca dotyczyła zarówno bieżącej działalności, jak 
i procedur związanych ze skierowaniem do ŚDS nowych uczestników. Jak podała 
Kierownik ŚDS „pracownicy socjalni GOPS na bieżąco rozpoznają sytuację 
rodzinną, materialną i społeczną uczestników i w razie pojawienia się zjawisk 
patologicznych w rodzinach uczestników, podejmują stosowne działania lub 
interwencje. W przypadku jednej rodziny, w której występowała przemoc, 
pracownicy ŚDS uczestniczyli w pracach Grup Roboczych w ramach procedury 
Niebieskiej Karty. W przypadku innej rodziny, w której wystąpiły złożone problemy 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego przez uczestniczkę, problemy 
z integracją w najbliższym środowisku społecznym i wychowaniem dzieci, wspólnie 
z pracownikiem socjalnym GOPS kierownik ŚDS monitorował sytuację w rodzinie. 
Efektem tych działań we współpracy z GOPS jest widoczna poprawa w zachowaniu 
uczestniczki (brak konfliktów sąsiedzkich, potrafi właściwie zachowywać się 
w różnych sytuacjach i instytucjach, dba o wygląd, używa zwrotów 
grzecznościowych), funkcjonowania jej gospodarstwa domowego (sama gotuje 
niektóre potrawy, sprząta, opiekuje się dziećmi – w miarę jej możliwości)”. 

ŚDS utrzymywał kontakty z trzema ŚDS-ami w celu organizowania wspólnych 
imprez, odwiedzin i zabaw. W 2014 r. ŚDS został dwukrotnie zaproszony 
i uczestniczył we wspólnych imprezach z ŚDS z Wysokiej Głogowskiej oraz ŚDS 
z Ropczyc. 

W 2015 r. nawiązana została współpraca z ŚDS w Tarnowie. Uczestników tej 
placówki przyjęto w Woliczce. Planowana jest rewizyta w roku 2016. ŚDŚ brał udział 
w pikniku integracyjnym zorganizowanym przez ŚDS w Wysokiej Głogowskiej 
z udziałem trzech innych placówek. W związku z sukcesem w konkursie filmowym 
uczestnicy ŚDS wzięli udział w rozdaniu nagród w ŚDS w Spiach. 

Corocznie ŚDS uczestniczył - wspólnie z innymi placówkami (śds-y, warsztaty 
terapii zajęciowej, domy pomocy), w obchodach Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych organizowanych przez ŚDS w Ropczycach. 

Jak wyjaśniła Kierownik ŚDS, „efektem współpracy z innymi placówkami jest 
integracja społeczna naszych uczestników, kształtowanie umiejętności zachowania 
się w różnych sytuacjach społecznych i towarzyskich, nawiązanie nowych 
kontaktów. W odniesieniu do rodzin uczestników pozytywne efekty polegały na 
poprawie funkcjonowania uczestnika w środowisku rodzinnym i domowym”. 

5.4. Współpraca z JST, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami 

W 2014 r. ŚDS był organizatorem dwóch imprez (Dzień Matki i Ojca oraz Spotkanie 
Wigilijne), podczas których zaprezentowano krótkie programy artystyczne. Przy 
organizacji tych spotkań ŚDS współpracował z Gminnym Centrum Kultury 
w Trzcianie (GCK), parafialnym kołem „Caritas”, Parafią Rzymsko-Katolicką 
w Świlczy oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Woliczce. Przedstawiciele tych 
instytucji wzięli udział w obchodach Dnia Matki i Ojca oraz w Spotkaniu Wigilijnym. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Woliczce nieodpłatnie udostępniło ŚDS zastawę 
stołową i wyposażenie kuchni do zorganizowania imprezy z okazji Dnia Matki 
i Wigilii. 

W ramach współpracy z GCK ŚDS uczestniczył w różnych przedsięwzięciach 
promujących gminę Świlcza. Na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Trzcianie prezentowane były prace wykonane przez uczestników ŚDS. 
Pracownicy biblioteki na jednym ze spotkań promowali czytanie książek wśród 
uczestników z ŚDS. W 2014 r. podjęto współpracę z Zespołem Szkół im. UNICEF 
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w Rzeszowie. Uczniowie tej szkoły czterokrotnie gościli w ŚDS uczestnicząc we 
wspólnych zajęciach i warsztatach ceramicznych i muzykoterapii. 

ŚDS współpracował z Parafią Rzymskokatolicką w Świlczy i kościołem filialnym 
w Woliczce wykonując stroiki świąteczne i palmę wielkanocną. Uczestnicy brali 
udział w trzech nabożeństwach. W pierwsze piątki miesiąca kapłan odwiedza ŚDS, 
udzielając zainteresowanym uczestnikom okolicznościowej posługi duszpasterskiej 
i sakramentów świętych. Ponadto w ramach współpracy został odrestaurowany 
krzyż z wizerunkiem Chrystusa do kościoła filialnego w Woliczce. Podczas wizytacji 
duszpasterskiej Parafii Świlcza ŚDS odwiedził biskup Edward Białogłowski. 

W 2015 r. ŚDS był organizatorem również dwóch imprez, tj. Dni Matki i Ojca oraz 
Spotkania Wigilijnego, podczas których zaprezentowano krótkie programy 
artystyczne.  

Współpraca z GCK w Świlczy obejmowała współuczestnictwo ŚDS organizowanych 
przez nich przedsięwzięciach. W styczniu grupa teatralna ŚDS wystąpiła 
z przedstawieniem jasełkowym na Dniu Seniora w Trzcianie. Wspólnie z Gminną 
Biblioteką Publiczną został zorganizowany i przeprowadzony III Konkurs Poezji 
Osób Niepełnosprawnych.  

Jak oświadczyła Kierownik ŚDS, w ramach współpracy z PFRON w Rzeszowie 
braliśmy udział w realizacji dwóch projektów realizowanych przez Fundację 
Aktywizacja: „Krok do samodzielności” oraz „Profesjonalni Niepełnosprawni. 
Współpraca z podmiotami i organizacjami przyniosła pozytywne efekty 
w odniesieniu do uczestników: 
• przyczyniła się do ich integracji społecznej i akceptacji przez środowisko lokalne, 
• umożliwiła nabycie przez nich nowych kompetencji osobistych i społecznych,  
• podniosła samoocenę uczestników oraz dowartościowała ich. 
W odniesieniu do rodzin uczestników pozytywne efekty polegały na: 
• większej akceptacji uczestników w ich rodzinach, 
• uświadomieniu rodzinom pozytywnych cech, możliwości i zdolności uczestników, 
• poprawie funkcjonowania społecznego rodzin przy udziale ich 

niepełnosprawnych członków (wyjście z domu do otoczenia bez obawy o brak 
akceptacji „inności” takiej rodziny lub jej niepełnosprawnych członków)”. 

(dowód: akta kontroli str. 113-142, 354-360) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 

                                                      
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia …… czerwca 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Wiesław Motyka Jacek Wolan 

Główny specjalista k.p. 

 

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

 

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

  

Artur Rałowski 
Główny specjalista k.p. 

 

 

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

podpis  

 

 

 


