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Zdjęcie na okładce:
Sala treningów twórczej wyobraźni plastycznej/NIK

Wyk az stosowanych sk rótowców, sk rótów i pojęć

JST

Jednostka samorządu terytorialnego, tj. gmina lub powiat;

ŚDS

Środowiskowy dom samopomocy;

MOPS/GOPS
PCPR
MRPiPS

Wojewoda

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, utworzone z dniem
16 listopada 2015 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 504). Poprzednio sprawy działu zabezpieczenie społeczne
obsługiwały: Ministerstwo Polityki Społecznej (do 31 października 2005 r.)
i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 16 listopada 2015 r.);
Wojewoda Warmińsko-Mazurski;

Jednostka
prowadząca

Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca środowiskowy dom
samopomocy;

Jednostka
zlecająca

Organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie
środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy
społecznej;

Ustawa o NIK

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r.
poz. 524);

Ustawa o pomocy
społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 930, ze zm.);

Ustawa Pzp

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.);

Ustawa
o działalności
pożytku
publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.);

Rozporządzenie
w sprawie śds

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586, ze zm.);

Rozporządzenie
w sprawie nadzoru

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61,
poz. 543, ze zm.);

Rozporządzenie
w sprawie
finansowania
inwestycji
z budżetu państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579);

Wydatki
na standaryzację

Wydatki na osiągnięcie tzw. „standardu usług bytowych”, określonego
w § 18 rozporządzenia w sprawie śds, w celu doprowadzenia do spełnienia
wymogów w zakresie posiadania przez ośrodek odpowiednich pomieszczeń
oraz wyposażenia.

WPROWADZENIE
Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego1 o osobie
z zaburzeniami psychicznymi mówimy wówczas, gdy jest ona chora psychicznie (wykazuje
zaburzenia psychotyczne), upośledzona umysłowo albo wykazuje inne zakłócenia czynności
psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych,
a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie rośnie. Udzielanie
pomocy, opieki i wsparcia takim osobom oraz ich rodzinom, wobec wciąż wzrastającej liczby
osób dotkniętych tymi schorzeniami, staje się istotnym problemem ochrony zdrowia Polaków,
angażującym na ten cel coraz większe środki finansowe z budżetu państwa.
Środowiskowe domy samopomocy są jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się form
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczą one usługi w ramach indywidualnych
lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających
na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym. Prowadzenie i rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zlecanym do realizacji
gminie lub powiatowi i finansowanym z budżetu państwa.
Według raportu GUS, w 2014 r., w warunkach ambulatoryjnych w poradniach dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji leczyło się prawie
1,6 mln osób, czyli ponad 4% wszystkich Polaków. Uwzględniając przyczyny korzystania z tej formy
opieki można powiedzieć, że około 1,4 mln osób będących pod opieką tych poradni potrzebowało
pomocy z uwagi na występujące zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, kolejne 173 tys.
leczyło się z powodu zaburzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu, a 37 tys. z powodu
zażywania substancji psychoaktywnych. W strukturze zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń
zachowania leczonych w warunkach ambulatoryjnych dominowały zaburzenia nerwicowe
(1.123 leczonych na 100 tys. ludności) oraz zaburzenia nastroju (845 leczonych na 100 tys. ludności)2.
Z danych ujętych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011–2015
wynika, iż w okresie od 1990 r. do 2007 r. wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń
psychicznych w opiece ambulatoryjnej wzrósł o 119% (z 1.629 do 3.571 na 100 tys. ludności) i o 50%
(z 362 do 542 na 100 tys. ludności) w opiece stacjonarnej3.
Charakterystyka obszaru objętego kontrolą.
Środowiskowe domy samopomocy, będące ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, realizującymi zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej4. Mogą być prowadzone bezpośrednio przez JST (gminy lub
powiaty), które są wówczas jednostkami prowadzącymi albo funkcjonować na zasadach zlecenia,
na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej5. W przypadku zlecenia prowadzenia ŚDS
1
2
3
4
5

Dz. U. z 2017 r., poz. 882.
Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku”.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) – obowiązywało do 31 grudnia 2015 r.
Zadaniem tym jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zlecenie przez organ JST realizacji zadania organizacjom pozarządowym, tj. fundacjom, stowarzyszeniom, kościołom
i związkom wyznaniowym, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.
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organizacjom pozarządowym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert, organ JST jest jednostką
zlecającą. W województwie warmińsko-mazurskim występują obie ww. formy prowadzenia ŚDS,
przy czym domy prowadzone przez JST funkcjonują albo samodzielnie jako jednostki organizacyjne
gminy lub powiatu, albo wchodzą w skład innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
najczęściej ośrodków pomocy społecznej lub domów pomocy społecznej6.
Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie
i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych
intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Wsparcie to ma na celu
zwiększenie ich zaradności i samodzielności życiowej, a także osiągnięcie większej integracji społecznej.
Dotacje celowe na prowadzenie (bieżące utrzymanie) i rozwój infrastruktury ŚDS przyznawane
są na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Środki na bieżące utrzymanie przydziela
wojewoda, a ich wysokość, wyliczana na podstawie przepisów ww. ustawy, zależy od liczby
miejsc w ŚDS, ich bieżącego wykorzystania oraz wysokości miesięcznej stawki dotacji. Kwoty
dotacji ustalane są na podstawie miesięcznych meldunków o wykorzystaniu miejsc w ŚDS,
przekazywanych wojewodzie przez poszczególne JST. Dotacje celowe na rozwój infrastruktury
ŚDS, tj. na standaryzację domów, utworzenie w nich nowych miejsc lub utworzenie nowego ŚDS,
przyznawane są natomiast przez wojewodę na podstawie wniosków składanych przez JST. Kwoty
dotacji dla województwa określane są w decyzjach właściwego ministra, przy czym w ciągu roku
mogą one ulec zwiększeniu, z uwagi na wykorzystanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa
i uzyskane oszczędności. W przypadku zwiększenia dotacji dla województwa, wojewoda informuje
o tym zainteresowane JST i przyjmuje od nich zapotrzebowania na dodatkowe środki.
Rysunek nr 1
Liczba ŚDS w poszczególnych województwach oraz dostępna liczba miejsc
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Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1583) – ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą mogły wchodzić w skład ośrodków pomocy
społecznej tylko do 31 grudnia 2019 roku.
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ZAŁOŻENIA KONTROLI
Temat i numer kontroli

P/17/086 „Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w województwie warmińsko-mazurskim”.
Cel główny i cele szczegółowe
Celem głównym kontroli było dokonanie oceny czy środowiskowe domy samopomocy
w województwie warmińsko-mazurskim skutecznie zaspokajały potrzeby w zakresie opieki nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz czy ich organizacja i funkcjonowanie były zgodne
z obowiązującymi przepisami. Cele szczegółowe kontroli zdefiniowane zostały następującymi
pytaniami:
−− czy wojewoda i JST posiadały rzetelne rozpoznanie potrzeb w zakresie świadczenia osobom
z zaburzeniami psychicznymi specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach ŚDS i w jakim
stopniu potrzeby te zostały zaspokojone?
−− czy usługi świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez ŚDS odpowiadały
obowiązującym standardom i czy realizowane przez nie zadania były zgodne z obowiązującymi
przepisami?
−− czy środki na funkcjonowanie ŚDS zostały rozdysponowane i wykorzystane zgodnie
z obowiązującymi zasadami?
−− czy wojewoda oraz organy wykonawcze JST sprawowały właściwy nadzór i kontrolę
nad funkcjonowaniem ŚDS oraz wykorzystaniem przez nie dotacji zgodnie z przeznaczeniem?
Okres objęty kontrolą
Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem, dla celów statystyczno-porównawczych, danych z 2013 r.
Organizacja kontroli
Kontrola planowa, niekoordynowana, przeprowadzona przez Delegaturę NIK w Olsztynie w okresie
od 11 stycznia do 12 maja 2017 r.
Zakres podmiotowy kontroli
Badania kontrolne przeprowadzono w: Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 tej
ustawy, tj. legalności, gospodarności, rzetelności i celowości; w 10 JST, wg kryteriów określonych
w art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, tj. pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności; w 10 ŚDS, które w zależności od rodzaju jednostki kontrolowane były: wg kryteriów
określonych w art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, tj. pod względem legalności,
gospodarności i rzetelności – w stosunku do jednostek samorządowych lub według kryteriów
określonych w art. 2 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, tj. pod względem legalności
i gospodarności – w odniesieniu do jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wykaz
skontrolowanych jednostek zawiera załącznik Nr 1.
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Uzasadnienie podjęcia kontroli
Główną przyczyną podjęcia kontroli były sygnały w lokalnych mediach o nieprawidłowościach
dotyczących podziału i wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa
na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przesłanką podjęcia kontroli była również chęć
sprawdzenia czy ŚDS z terenu województwa prawidłowo realizują określone przepisami zadania,
w sytuacji, gdy z budżetu państwa na ich funkcjonowanie przeznaczane są coraz większe środki.
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PODSUMOWANIE W YNIKÓW KON TROLI

2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zorganizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieć działających w formie ŚDS placówek wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi zaspokaja obecnie potrzeby lokalnych społeczności. W okresie objętym
kontrolą, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., liczba ŚDS w województwie
wzrosła z 62 do 70, a liczba oferowanych przez nie miejsc z 2.785 do 3.561, co usytuowało
woj. warmińsko-mazurskie na pierwszym miejscu w kraju7. Pokreślić należy, że wyznaczony
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu 2017 r. wskaźnik
funkcjonowania co najmniej jednego ŚDS na terenie każdego powiatu, osiągnięty został
w województwie warmińsko-mazurskim już w sierpniu 2013 r., a obecnie średnio na powiat
przypadają trzy takie ośrodki. Należy też zauważyć, że osoby ubiegające się o miejsce w ŚDS
kierowane były do tych placówek w zasadzie na bieżąco, a tylko w pięciu przypadkach czas
oczekiwania wynosił od 45 do 91 dni. Znikoma była też liczba odmów przyjęcia do ŚDS,
stanowiąc zaledwie 0,1% wniosków złożonych w latach 2014–2016, a wynikały one z braku
wymaganych opinii medycznych.
Skontrolowane JST podejmowały działania na rzecz rozpoznania potrzeb lokalnych społeczności
na usługi wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres tych działań był jednak bardzo różny.
Najbardziej kompleksowo potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi rozpoznane zostały przez
miasto Mrągowo oraz miasto Orzysz. Obie te jednostki nie tylko oszacowały, na podstawie kilku
dostępnych źródeł informacji, liczbę takich osób, ale również wyszczególniły rodzaje występujących
schorzeń, a także określiły liczbę osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w ŚDS.
Pozostałe samorządy rozpoznanie potrzeb na usługi wsparcia ograniczały na ogół do jednego źródła
danych o osobach z zaburzeniami psychicznymi, np. informacji z powiatowych komisji orzekania
o niepełnosprawności o liczbie osób z orzeczoną niepełnosprawnością związaną z zaburzeniami
psychicznymi (trzy JST) lub informacji, którymi dysponowali pracownicy pomocy społecznej (pięć
JST).
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła osiągnięcie przez skontrolowane ŚDS standardu
usług bytowych, wynikającego z § 18 rozporządzenia w sprawie śds. Niemal wszystkie ośrodki
funkcjonujące na terenie województwa (97%) były odpowiednio przygotowane pod względem
pomieszczeń oraz ich wyposażenia do wykonywania powierzonych im zadań, a uczestnikom
domów, stosownie do wymogów § 15 tego rozporządzenia, umożliwiono spożywanie gorącego
posiłku, a także zapewniono transport na zajęcia i z powrotem do domu. Pełen zakres usług,
określony w § 14 ww. rozporządzenia, świadczony był w 8 z 10 skontrolowanych ŚDS. W dwóch ŚDS
uczestnikom nie zapewniono poradnictwa psychologicznego, a wymóg zatrudnienia psychologa
spełniony został dopiero w trakcie kontroli NIK. We wszystkich jednostkach prawidłowo opracowano
i realizowano indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników ŚDS, zaś
odnotowane nieprawidłowości dotyczyły głównie niedokładności w prowadzeniu tej dokumentacji.
Uwagi NIK dotyczyły trybu rozdysponowania przez wojewodę dotacji na prowadzenie i rozwój
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ustalono bowiem przypadki
rozpatrywania, głównie w latach 2014–2015, wniosków samorządów o utworzenie nowych ŚDS
lub uruchomienie nowych miejsc w domach już istniejących z zastosowaniem niejednolitych
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kryteriów przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania. Spośród 30 objętych kontrolą
wniosków JST, opiewających na łączną kwotę 41.181,9 tys. zł, w trzech przypadkach, na łączną
kwotę 3.769,2 tys. zł (9,1%), dofinansowania udzielono pomimo, iż złożone przez samorządy
wnioski nie zawierały żadnego uzasadnienia potrzeby utworzenia lub rozbudowy ŚDS, a w jednym
z wniosków nie określono nawet szacunkowego kosztu tego zadania. W tym samym okresie,
trzem innym samorządom odmówiono dofinansowania rozbudowy istniejących placówek, mimo
że ich wnioski były szczegółowo uzasadnione. Niewątpliwie pozytywnie należy więc ocenić
wprowadzenie przez Wojewodę w czerwcu 2016 r. pisemnych procedur określających szczegółowo
zasady udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury ŚDS,
w tym obowiązku zamieszczania w składanych wnioskach szczegółowego uzasadnienia tych zadań.
Zdaniem NIK, powinny one usprawnić proces przyznawania i rozliczania tych dotacji, czyniąc go
bardziej rzetelnym i przejrzystym. Ustalenia NIK wykazały natomiast, że wszystkie skontrolowane
JST prawidłowo, zgodnie z celami dotacji, wykorzystały otrzymane środki finansowe – zarówno
na funkcjonowanie ŚDS, jak i na ich standaryzację i rozwój – a kwoty niewykorzystanych dotacji
terminowo zwrócono na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Nadzór i kontrola wojewody, a także organów wykonawczych JST nad funkcjonowaniem ŚDS
i wykorzystaniem przez nie dotacji celowych nie były w ocenie NIK realizowane w wystarczającym
zakresie. Wojewoda nie przeprowadzał bowiem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
kontroli obejmujących wszystkie sfery funkcjonowania jednostki, tj. także w aspekcie finansowym,
do czego obligował go przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru, ograniczając się tylko
do zakresu obejmującego standardy jakościowe funkcjonowania ośrodków wsparcia. Spośród
dziesięciu JST objętych badaniami NIK tylko cztery przeprowadziły w ŚDS kontrole w pełnym
zakresie, obejmującym także sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji, dwie
ograniczyły się do przeprowadzania kontroli wyłącznie w zakresie prawidłowości świadczenia usług
przez ŚDS, a cztery w ogóle nie kontrolowały tych ośrodków.

2.2 Synteza ustaleń kontroli
1. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby miejsc w ośrodkach wspomagających rodziny
w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. W 2013 r. na terenie woj.
warmińsko-mazurskiego funkcjonowały 62 ŚDS dysponujące łącznie 2.785 miejscami
dziennymi i całodobowymi. W 2014 r. było to 66 domów z 3.049 miejscami, w 2015 r. – 65
z 3.348 miejscami, a na koniec 2016 r. – 70 ŚDS z 3.561 miejscami. W okresie tym powstało
12 całkowicie nowych ośrodków dysponujących łącznie 548 miejscami. Wyznaczony przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik funkcjonowania co najmniej jednego
ŚDS na terenie każdego powiatu, osiągnięty został w województwie warmińsko-mazurskim już
w sierpniu 2013 r., a obecnie w poszczególnych powiatach liczba tych ośrodków wynosi od 1
do 10. Wzrastała również liczba osób przebywających w ŚDS na podstawie wydanych decyzji
o skierowaniu do ośrodka i wynosiła ona 2.812 osób w 2013 r., 2.943 w 2014 r., 3.328 w 2015 r.
i 3.631 osób w 2016 r. Wskaźnik liczby miejsc w ŚDS w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców był
w poszczególnych powiatach zróżnicowany i wynosił od 1 miejsca w powiecie nowomiejskim
do 5,4 miejsca w Powiecie Oleckim. 
[str. 14–16]
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2. Analiza 3.160 wniosków o skierowanie do ŚDS, które wpłynęły do ośrodków pomocy społecznej
10 skontrolowanych JST wykazała, że osoby ubiegające się o miejsce w ŚDS kierowane były
do tych placówek na bieżąco. Tylko w pięciu przypadkach (0,2% zbadanych) czas oczekiwania
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wynosił od 45 do 91 dni. Znikoma była liczba odmów przyjęcia do ŚDS, stanowiąc zaledwie
0,1% wniosków złożonych w latach 2014–2016, a wynikały one z braku wymaganych opinii
medycznych. W pięciu JST stwierdzono natomiast nieprawidłowości związane z rozpatrywaniem
wniosków i wydawaniem na ich podstawie decyzji o skierowaniu do ŚDS, polegające m.in.
na niedołączeniu do wniosków wymaganych zaświadczeń lub braku wymaganych danych
w załączonych zaświadczeniach. 						
[str. 14, 34–36]
3. Skontrolowane JST podejmowały działania na rzecz rozeznania zapotrzebowania lokalnych
społeczności na usługi wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres tych działań był
jednak bardzo różny. Najbardziej kompleksowo potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi
rozpoznane zostały przez miasto Mrągowo oraz miasto Orzysz, które pozyskane m.in. z GUS,
NFZ i Poradni Zdrowia Psychicznego informacje zawarły w opracowanych dokumentach
strategicznych. Pozostałe samorządy rozeznanie potrzeb na usługi wsparcia ograniczyły
na ogół do jednego źródła danych o osobach z zaburzeniami psychicznymi, np. informacji
z powiatowych komisji orzekania o niepełnosprawności odnośnie liczby osób z orzeczoną
niepełnosprawnością związaną z zaburzeniami psychicznymi (3 jednostki) albo informacji,
którymi dysponowali pracownicy socjalni MOPS/GOPS (w 5 jednostkach).
[str. 16–17]
4. Wszystkie skontrolowane ŚDS spełniały standard usług bytowych, określony w § 18
rozporządzenia w sprawie śds. Obiekty tych ośrodków nie posiadały barier architektonicznych,
wyposażono je w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,
a także posiadały wymaganą liczbę odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do realizacji
zajęć wspierająco-aktywizujących. W dwóch ŚDS nie przeprowadzano natomiast wymaganych
rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – w ŚDS w Wolnicy (w latach
2013–2015) oraz w ŚDS w Mrągowie (w 2014 r.), a w ŚDS w Olecku książki dwóch obiektów
budowlanych prowadzono niezgodnie z wymogami. Dziewięć z dziesięciu skontrolowanych
ŚDS spełniało standard, określony w § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, stanowiący,
że liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15
i większa niż 60 oraz nie może przekroczyć 120 miejsc w sytuacji, gdy dom prowadzony jest
w kilku odrębnych budynkach. Standardu tego nie spełniał tylko ŚDS w Szczytnie. W wyniku
procesu dostosowawczego liczba miejsc w tym ośrodku zmniejszyła się w badanym okresie
z 80 do 69, a pełne osiągnięcie ww. standardu planowane jest do końca 2018 r.
[str. 19–23]
5. Siedem z dziesięciu skontrolowanych ŚDS zapewniało swoim uczestnikom pełen zakres
usług, określony w § 14 rozporządzenia w sprawie śds, w tym m.in. treningi: funkcjonowania
w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności
spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w dostępie do niezbędnych
świadczeń zdrowotnych oraz terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.
Niepełny zakres świadczonych usług wystąpił w ŚDS w Szczytnie i Wolnicy, które to jednostki
nie zapewniły swoim podopiecznym poradnictwa psychologicznego w wystarczającym
wymiarze, przy czym jeszcze w trakcie trwania kontroli NIK nieprawidłowości te zostały
usunięte. W ŚDS w Olecku natomiast nie realizowano w pełni wymaganych przez § 6 ust. 1
ww. rozporządzenia sześciu godzin zajęć dziennie, gdyż jego uczestnicy realizowali w tym czasie
obowiązek szkolny w funkcjonującej przy ŚDS placówce oświatowej.
[str. 23–25]
6. W ośmiu z dziesięciu skontrolowanych ośrodków, odpowiednio do potrzeb, zatrudniano
osoby określone w § 10 rozporządzenia w sprawie śds, tj. psychologa, pedagoga, pracownika
socjalnego, instruktora terapii zajęciowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. W dwóch ŚDS
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(w Szczytnie i Wolnicy), pomimo istnienia konkretnych potrzeb, m.in. w zakresie poradnictwa
psychologicznego, nie zatrudniano, wskazanych w ww. przepisie, osób w wykształceniem
psychologicznym. Kierownicy obu ośrodków, jeszcze w trakcie trwania kontroli NIK,
zawarli umowy zlecenia na świadczenie usług psychologicznych obejmujących wszystkich
podopiecznych domów. We wszystkich skontrolowanych ŚDS zatrudniony personel, a także
kierownicy ośrodków posiadali wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wymagane
na podstawie § 9–11 rozporządzenia w sprawie śds.
[str. 18–19]
7. Wszystkie skontrolowane ŚDS – w celu dokumentowania świadczonych usług – prowadziły,
określoną w § 24 rozporządzenia w sprawie śds, dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego
uczestnika. Dokumentacja ta prowadzona była na ogół prawidłowo, a nieprawidłowości, nie
mające jednak wpływu na realizację zadań, odnotowane zostały w prowadzeniu dokumentacji
zbiorczej w jednym ośrodku oraz w prowadzeniu dokumentacji indywidualnej w trzech
placówkach.
[str. 24–25]
8. Wojewoda nie w pełni rzetelnie rozdysponowywał środki dotacji na prowadzenie i rozwój ŚDS,
bowiem trzy wnioski o dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków lub zwiększenia liczby
w placówkach istniejących na łączną kwotę 3.769,2 tys. zł, złożone przez miasto i gminę Reszel,
miasto Olsztyn i gminę Purda w latach 2014–2015, rozpatrzone zostały bez rozpoznania, czy
istnieje zapotrzebowanie lokalnej społeczności na nowe miejsca w takich ośrodkach. Wnioski
tych samorządów, które zadanie prowadzenia ŚDS zleciły jednemu podmiotowi spoza sektora
finansów publicznych (Stowarzyszeniu ECWS HELPER) nie zostały poparte żadnymi analizami
w tym zakresie, a w jednym z nich nie określono nawet szacunkowego kosztu dofinansowanego
zadania. W tym samym okresie, trzem innym samorządom (powiatowi giżyckiemu, miastu
Mrągowo oraz miastu Orzysz) wojewoda odmówił dofinansowania rozbudowy istniejących
placówek, mimo że ich wnioski były szczegółowo uzasadnione. 
[str. 25–28]
9. W latach 2014–2016 na funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury 10 skontrolowanych
ŚDS jednostki samorządu terytorialnego otrzymały od wojewody ogółem 32.163,0 tys. zł
dotacji celowych. Z kwoty tej 23.815,0 tys. zł przeznaczone było na działalność bieżącą
domów, 4.600,3 tys. zł na wydatki standaryzacyjne, a 3.747,7 tys. zł na utworzenie nowego
ŚDS w Orzyszu. Wszystkie skontrolowane JST prawidłowo wykorzystały otrzymane dotacje.
Kwoty niewykorzystane terminowo zwrócono na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie. Przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy
i usługi, zamawiający (zarówno ŚDS, jak również JST) na ogół prawidłowo stosowali przepisy
ustawy Pzp. W jednym przypadku (ŚDS „Lazarus” w Elblągu) wykonawcę robót budowlanych
o wartości 624 tys. zł wyłoniono w niewłaściwym trybie. Stwierdzono też w jednym przypadku
brak, wymaganego art. 17 ust. 2 tej ustawy, oświadczenia oraz przypadek zastosowania
niewłaściwego wzoru protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 
[str. 28–31]
10. W czerwcu i lipcu 2016 r. wojewoda dwoma zarządzeniami ustalił procedury finansowania
i rozliczania zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem ŚDS na terenie woj. warmińskomazurskiego, a także zasady finansowania bieżącej działalności tych ośrodków. Wprowadzono
m.in. obowiązek dołączania do wniosku JST analizy z określeniem liczby osób kwalifikujących się
do objęcia wsparciem w ramach ŚDS oraz obowiązek przeprowadzania (przed uruchomieniem
środków) wizytacji u beneficjenta potwierdzających wykonanie zadania i gotowość do przyjęcia
podopiecznych na nowe miejsca lub do nowego ośrodka, a także wprowadzono zasadę
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kolegialnej oceny rozpatrywanych wniosków. Wojewoda rzetelnie dokonywał corocznej analizy
bieżącego wykorzystania miejsc w poszczególnych ŚDS. Pozwalało to na korygowanie liczby
dofinansowanych miejsc w ośrodkach i uzyskiwanie z tego tytułu oszczędności w budżecie
państwa, które następnie przeznaczano na wydatki na standaryzację innych ośrodków.
[str. 27–28]
11. Wojewoda nie przeprowadzał w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej kontroli
obejmujących wszystkie sfery funkcjonowania jednostki. Kontrolowano standardy świadczonych
usług, kwalifikacje zawodowe personelu i prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji
dotyczącej uczestników. W tym zakresie w latach objętych kontrolą przeprowadzono łącznie
62 kontrole. Nie dokonywano natomiast kontroli finansowych udzielonych dotacji. Spośród
dziesięciu JST objętych badaniami NIK tylko cztery (miasto Orzysz, powiat szczycieński, gmina
Rychliki i miasto Elbląg) przeprowadziły w ŚDS kontrole w pełnym zakresie, obejmującym
zarówno spełnianie przez nie standardów jakościowych, jak również sposób wykorzystania
środków pochodzących z dotacji. Dwie jednostki (powiat giżycki oraz miasto i gmina Mikołajki)
ograniczyły się do przeprowadzania kontroli prawidłowości świadczenia usług przez ŚDS,
a cztery (miasto Kętrzyn, miasto Mrągowo, miasto Olecko oraz gmina Lubomino) w ogóle nie
kontrolowały tych ośrodków.
[str. 31–37]

2.3 Uwagi końcowe i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że chociaż istniejąca na terenie woj. warmińskomazurskiego sieć ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi spełnia minimalne,
określone przez MRPiPS, założenie funkcjonowania co najmniej jednego ŚDS w każdym powiecie,
to jednak dostępność miejsc w tych ośrodkach na terenie poszczególnych powiatów jest
bardzo zróżnicowana. W 9 powiatach (ponad 40% ogółu) wskaźnik liczby miejsc w ŚDS na 1 tys.
mieszkańców był niższy od 2, podczas gdy w pięciu powiatach (23,8%) wynosił ponad dwukrotnie
więcej. Biorąc pod uwagę zachodzące procesy starzenia się społeczeństwa i zmniejszającą się
liczbę członków rodzin skłonnych do ciągłej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
należy spodziewać się, że zapotrzebowanie na usługi świadczone przez ŚDS będzie rosło. Dlatego
też analiza potrzeb lokalnych społeczności na tego typu usługi, przeprowadzana przez samorządy
w sposób kompleksowy (w oparciu o wszystkie dostępne źródła informacji) oraz systematyczny
(uwzględniający okresowy przegląd i aktualizację posiadanych danych) będzie miała kluczowe
znaczenie we właściwym reagowaniu na zmieniającą się sytuację. Wnioski dotyczące potrzeby
dokonywania takiej analizy zostały zawarte w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych
do organów wykonawczych skontrolowanych JST.
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WA ŻNIE JSZE W YNIK I KON TROLI
3.1 Rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczenia osobom z zaburzeniami
psychicznymi specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach ŚDS
W latach 2013–2016 na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS w województwie warmińsko-mazurskim, Wojewoda przyznał ogółem 229 mln zł dotacji celowych, a środki te przekazane zostały
38 gminom i 14 powiatom. W okresie tym liczba funkcjonujących na terenie województwa ŚDS,
a także liczba dostępnych w nich miejsc systematycznie wzrastała. W 2013 r. funkcjonowały 62 ŚDS
dysponujące łącznie 2.785 miejscami dziennymi i całodobowymi, w 2014 r. – 66 z 3.049 miejscami,
w 2015 r. – 65 z 3.348 miejscami, a na koniec 2016 r. było to 70 ŚDS z 3.561 miejscami. W ww. latach
powstało 12 całkowicie nowych ośrodków dysponujących łącznie 548 miejscami8. Wzrastała również
liczba osób przebywających w ŚDS na podstawie wydanych decyzji o skierowaniu do ośrodka
i wynosiła ona 2.812 osób w 2013 r., 2.943 osoby w 2014 r., 3.328 osób w 2015 r. i 3.631 osób
w 2016 r. Według stanu na koniec 2016 r. liczba osób przebywających w ŚDS wzrosła o blisko 30%
w porównaniu do liczby osób przebywających w tych ośrodkach w 2013 r. Osoby ubiegające
się o miejsce w ŚDS kierowane były do tych placówek w zasadzie na bieżąco, a tylko w pięciu
przypadkach czas oczekiwania wynosił od 45 do 91 dni. Liczba odmów przyjęcia do ŚDS stanowiła
zaledwie 0,1% wniosków złożonych w latach 2014–2016. Wynikały one z braku wymaganych
opinii medycznych, tj. zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa
o występujących zaburzeniach psychicznych oraz przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia
i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS.
Wykres nr 1
Dane dotyczące liczby miejsc w ŚDS, liczby osób do nich skierowanych oraz faktycznie korzystających z usług
tych ośrodków w latach 2013–2016 w woj. warmińsko-mazurskim
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Powstały następujące nowe ŚDS w: Piotraszewie (gmina Dobre Miasto), Gołdapi, Reszlu – ŚDS Reszel I i II, Jedwabnie, Białej
Piskiej, Ełku przy ul. Kościuszki 28B, Orzyszu, Żelaznej Górze (gmina Braniewo), Wesołowie (gmina Wielbark), Prejłowie
(gmina Purda) oraz w Olsztynie – ŚDS Pomost II.
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W badanym okresie minimalne kryterium przewidziane dla sieci ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. funkcjonowania przynajmniej jednego ŚDS w każdym
powiecie, zostało osiągnięte, a w niektórych powiatach zostało znacznie przekroczone. Obecnie
w poszczególnych powiatach liczba tych ośrodków wynosi od 1 (powiaty: gołdapski, nowomiejski
i węgorzewski) do 10 (miasto Olsztyn). Według stanu na koniec grudnia 2016 r. liczba miejsc
w funkcjonujących ŚDS, przypadających na 1 tys. mieszkańców województwa wynosiła średnio
2,5. Wskaźnik ten był jednak bardzo zróżnicowany w poszczególnych powiatach i wynosił jedno
miejsce w powiecie nowomiejskim, przy 5,4 miejsca w powiecie oleckim9. W dziewięciu powiatach10
liczba miejsc w ŚDS na 1 tys. mieszkańców była niższa niż 2.
Wykres nr 2
Średnia liczba miejsc w ŚDS na 1000 mieszkańców w poszczególnych powiatach woj. warmińsko-mazurskiego
na koniec 2016 r.
m. Olsztyn

3,9

m. ElblĆg

1,8

Bartoszycki

2,0

Braniewski

2,4

Dziaâdowski

Ğrednia liczba miejsc w ĞDS
na1000mieszkaŷców województwa

1,6

ElblĆski

2,5

Eâcki

2,0

Giīycki

1,3

Goâdapski

1,7

Iâawski

1,2

Kċtrzyĕski

2,3

Lidzbarski

4,0

MrĆgowski

2,7

Nidzicki

3,9

Nowomiejski

1,0

Olecki

5,4

Olsztyĕski

1,3

Ostródzki

2,5

Piski

3,0

Szczycieĕski

4,7

Wċgorzewski

1,4
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Źródło: Opracowanie własne NIK.

9 Najwyższym wskaźnikiem dostępności miejsc charakteryzuje się powiat olecki 5,4 miejsca na 1 tys. mieszkańców oraz

powiat szczycieński – 4,7 miejsca, zaś najniższym powiat nowomiejski – 1 miejsce na 1 tys. mieszkańców i powiat iławski
– 1,2 miejsca na 1 tys. ludności.
10 Miasto Elbląg oraz powiaty: działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, nowomiejski, olsztyński i węgorzewski.
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Według Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 11
rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych jest na ogół proporcjonalne do liczby ludności,
a zatem taka dysproporcja w rozmieszczeniu liczby miejsc w ŚDS w poszczególnych powiatach
może, zdaniem NIK, prowadzić do nierównej dostępności do usług wsparcia osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie województwa. Na przykład:
yy W gminie Reszel, liczącej 7,7 tys. mieszkańców, w dwóch ŚDS dostępnych było łącznie 90 miejsc, podczas
gdy w mieście Kętrzyn z 27,7 tys. ludności tylko 60 miejsc (o 33% mniej) w jednym ŚDS, zaś liczący blisko
122 tys. mieszkańców Elbląg dysponował 206 miejscami w trzech ŚDS. W powiecie Iławskim, liczącym 92,8 tys.
mieszkańców, miejsc w trzech ŚDS było 113, w porównywalnym co do liczby mieszkańców powiecie ełckim
(90,1 tys. ludności) – 168, a powiecie kętrzyńskim (liczącym 64,4 tys. mieszkańców) – 150. Gmina Purda,
licząca 8,5 tys. mieszkańców, w dwóch funkcjonujących na jej terenie ŚDS posiadała łącznie 120 miejsc,
zaś porównywalne co do liczby mieszkańców miasto i gmina Mikołajki tylko 60 miejsc w 1 ŚDS.

Rysunek nr 2
Liczba ŚDS w poszczególnych powiatach oraz dostępna liczba miejsc na koniec 2016 r.

Węgorzewski–34 msc.

Braniewski–100 msc.
Miasto
Elbląg
3 ŚDS
215 msc.

Gołdapski–47 msc.

Bartoszycki–121 msc.
Kętrzyński–150 msc.

Lidzbarski–170 msc.

Elbląski–145 msc.

Olecki–187 msc.

Giżycki–77 msc.

Ostródzki–260 msc.

Olsztyński–166 msc.

Ełcki–176 msc.
Mrągowski–135 msc.

Miasto
Olsztyn
10 ŚDS
676 msc.

Piski–175 msc.

Iławski–113 msc.

Szczycieński–333 msc.

Nowomiejski–43 msc.

Nidzicki–131 msc.

Działdowski–107 msc.

Lokalizacja ŚDS w poszczególnych powiatach

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Skontrolowane JST podejmowały działania na rzecz rozeznania zapotrzebowania lokalnych
społeczności na usługi wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres tych działań był jednak
bardzo różny. Najbardziej kompleksowo potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi rozpoznane
zostały przez miasto Mrągowo oraz miasto Orzysz. Oba te samorządy oszacowały, na podstawie
kilku dostępnych źródeł informacji12, liczbę takich osób, z podziałem na rodzaj występujących
schorzeń oraz określiły ile z tych osób potencjalnie zainteresowanych jest pobytem w ŚDS.
Informacje te znalazły swoje odzwierciedlenie w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Orzysz. Miasto Mrągowo natomiast, jako jedyne ze skontrolowanych JST,
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
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na lata 2017–2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458).
12 Informacje w powyższym zakresie pozyskano z Narodowego Funduszu Zdrowia, Poradni Zdrowia Psychicznego,
Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Komisji Orzekania o Niepełnosprawności oraz z GUS.
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na podstawie tych informacji opracowało Programy Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy
Mrągowo na lata 2013–2015 i 2016–2020. Oszacowano w nich liczbę osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie gminy, zidentyfikowano ich potrzeby oraz nakreślono cele i obszary
działań na rzecz jak najlepszego świadczenia tej grupie osób usług opiekuńczych. W programach
tych zamieszczono także dane dotyczące źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć.
Pozostałe samorządy rozeznanie potrzeb na usługi wsparcia ograniczały na ogół do jednego
źródła danych o osobach z zaburzeniami psychicznymi, np. informacji o liczbie osób z orzeczoną
niepełnosprawnością związaną z zaburzeniami psychicznymi (3 jednostki) lub informacji, którymi
dysponowali pracownicy socjalni MOPS/GOPS (5 jednostek). W Starostwie Powiatowym w Giżycku
posiadano również szczegółową analizę dotyczącą osób z chorobą Alzheimera mieszkających
na terenie powiatu. Szczególnym przykładem niewłaściwego rozpoznania przez JST potrzeb osób
z zaburzeniami psychicznymi jest miasto Olecko, gdyż:
yy W funkcjonującym na terenie Olecka ośrodku (przeznaczonym na 110 miejsc) w latach 2014–2016 od 63% do 69%
wszystkich podopiecznych stanowiły dzieci i młodzież, które będąc uczestnikami ŚDS realizowały równocześnie
obowiązek szkolny w funkcjonującym przy nim zespole szkół specjalnych. Tym samym, dostęp do usług ośrodka
ograniczono osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy. Wśród dorosłych pensjonariuszy
ŚDS w Olecku nie było w ogóle osób powyżej 65 roku życia, zaś osoby w przedziale wiekowym od 50 roku życia
wzwyż stanowiły zaledwie 5–7% wszystkich uczestników, podczas gdy ich populacja wynosiła aż 31% ogółu
mieszkańców miasta. Podkreślenia wymaga również, co wykazały kontrole przeprowadzone w pozostałych
9 ŚDS, iż dominującą grupą wiekową wśród pensjonariuszy ośrodków są osoby powyżej 50 roku życia,
w niektórych nawet powyżej 65 roku życia (np. w ŚDS w Mikołajkach ponad 30% wszystkich uczestników
stanowiły osoby mające więcej niż 76 lat). Świadczy to o niewłaściwym rozpoznaniu potrzeb zamieszkujących
Olecko osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, tym bardziej, iż według oleckiej Poradni Zdrowia
Psychicznego na terenie miasta zarejestrowanych jest prawie 600 takich osób. Dlatego NIK uważa za niezbędne
dokonanie kompleksowej diagnozy liczby osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta w celu oszacowania
potencjalnych potrzeb związanych z korzystaniem z usług ŚDS. Potrzebne jest również rozważenie zasadności
dalszego funkcjonowania przy ŚDS placówki oświatowej, której uczniowie, będąc jednocześnie uczestnikami ŚDS,
ograniczają dostęp do jego usług dorosłym mieszkańcom Olecka z zaburzeniami psychicznymi.

We wszystkich lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych odnotowywano fakt
funkcjonowania na obszarze danej JST ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W dwóch przypadkach dokumenty te były jednak nieaktualne lub nie zawarto w nich wymaganych
elementów.
yy W „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rychliki na lata 2008–2015”, pomimo obowiązku
dokonywania jej aktualizacji nie rzadziej niż raz na trzy lata, nie wskazano, że od 2010 r. na terenie gminy
funkcjonuje ŚDS w Kwietniewie.
yy „Strategia pomocy społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego do 2015 r.” nie zwierała natomiast niektórych
elementów, wymaganych przepisem art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c i d ustawy o pomocy społecznej, tj. ram finansowych
realizacji strategii oraz wskaźników realizacji działań. Nie została ona także zaktualizowana, m.in. o informację
dotyczącą powstania ŚDS w Szczytnie, w związku z wydzieleniem tej placówki ze struktur Domu Pomocy
Społecznej. Ponadto, przez cały 2016 r. powiat w ogóle nie posiadał w tym zakresie strategii, gdyż ważność ww.
dokumentu upłynęła z końcem 2015 r., a nową „Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu
Szczycieńskiego do 2021 r.” przyjęto dopiero w lutym 2017 r. Powodem opóźnienia w opracowaniu nowej strategii
był długotrwały proces ewaluacji wcześniejszego dokumentu oraz zbieranie i analizowanie niezbędnych danych.

Brak kompleksowego rozpoznania potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi kierownicy
skontrolowanych JST uzasadniali najczęściej trudnościami w pozyskaniu odpowiednich danych,
np. z Narodowego Funduszu Zdrowia lub Powiatowych Komisji Orzekania o Niepełnosprawności.
Nie można jednak zgodzić się z tą argumentacją, gdyż na przykład miasto Kętrzyn, które do końca
2016 r. nie posiadało żadnych danych w tym względzie, jeszcze w trakcie kontroli NIK podjęło
skuteczne działania, oszacowując liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi opieki
w ramach ŚDS i pozyskując stosowne dane z NFZ, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z PCPR.
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3.2 Świadczenie przez ŚDS usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
3.2.1. Organizacja środowiskowych domów samopomocy
Z poddanych kontroli dziesięciu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sześć
prowadzonych było przez JST (ŚDS w: Kętrzynie, Olecku, Orzyszu, Mrągowie i Wolnicy przez gminy,
a ŚDS w Szczytnie przez powiat). Cztery ośrodki (ŚDS w Elblągu, Kwietniewie, Mikołajkach i Rynie)
funkcjonowały na podstawie zlecenia realizacji zadania przez organy JST odpowiednio: Polskiemu
Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, Elbląskiemu Stowarzyszeniu
Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy
w Mikołajkach i Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar
Serca” w Rynie.
Wszystkie skontrolowane ŚDS posiadały dokumenty organizacyjne określające ich funkcjonowanie,
tj. regulaminy organizacyjne, programy działalności opracowane dla każdego typu domu
oraz roczne plany pracy. Dokumenty te, stosownie do wymogu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
śds, zostały uzgodnione z wojewodą. W ośmiu ŚDS po uzgodnieniu z wojewodą zostały one
również niezwłocznie zatwierdzone przez jednostki prowadzące lub zlecające. W przypadku
dwóch ośrodków, niektóre dokumenty organizacyjne, pomimo ich uzgodnienia z wojewodą,
nie zostały przedłożone przez kierowników ŚDS do zatwierdzenia jednostce prowadzącej
lub zlecającej. Dotyczyło to:
yy ŚDS w Olecku, którego kierownik nie przedłożyła burmistrzowi Olecka do zatwierdzenia regulaminu
organizacyjnego domu (opracowanego w 2013 r.), programu działalności oraz planów pracy na lata 2014–2016,
a zaniechanie to tłumaczyła przeoczeniem.
yy ŚDS w Rynie, którego plan pracy na 2016 r., uzgodniony z wojewodą 15 grudnia 2015 r., przedłożono
do zatwierdzenia jednostce zlecającej (Zarządowi Powiatu Giżyckiego) dopiero w dniu 24 listopada 2016 r.
W konsekwencji przez prawie rok ośrodek ten funkcjonował bez zatwierdzonego planu pracy.

3.2.2. Personel środowiskowych domów samopomocy
W ośmiu z dziesięciu skontrolowanych ośrodków, odpowiednio do potrzeb, zatrudniano osoby
określone w § 10 rozporządzenia w sprawie śds, tj. psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego,
instruktora terapii zajęciowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. W dwóch ŚDS, pomimo
istnienia konkretnych potrzeb, m.in. w zakresie poradnictwa psychologicznego, nie zatrudniono
osób wskazanych w powyższym przepisie i w konsekwencji w ośrodkach tych nie świadczono usług
psychologicznych. I tak:
yy W ŚDS w Wolnicy (gmina Lubomino), przeznaczonym dla 60 uczestników, w latach 2013–2015 nie zatrudniano
na stałe psychologa, a pomocy psychologicznej podopiecznym domu udzielono w ww. okresie zaledwie raz,
na podstawie umowy o dzieło zawartej z psychologiem, która obowiązywała tylko przez 19 dni. Ośrodek
nie zatrudniał też osób posiadających kwalifikacje zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej, pomimo tego,
że 63 z 65 przebywających w badanym okresie uczestników posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.
yy W ŚDS w Szczytnie wraz z filią w Piasutnie, przeznaczonym na łącznie 129 miejsc, w okresie 2014–2016 wsparcia
psychologicznego podopiecznym, na podstawie zawartej umowy zlecenia, udzielał psycholog prowadzący
prywatną praktykę. Świadczenia te były jednak bardzo ograniczone, gdyż objęto nimi łącznie osiem osób,
z których jednej udzielono zaledwie trzech jednogodzinnych porad. O tym, że potrzeby w tym w zakresie
były większe świadczy fakt m.in., iż doraźnej pomocy psychologicznej uczestnikom udzielał także jeden
z pracowników ŚDS, który jednak nie był psychologiem, a posiadał wykształcenie wyższe socjologiczne.

Odnotować przy tym należy, że kierownicy obu ww. ŚDS, jeszcze w trakcie trwania kontroli
NIK zawarli umowy zlecenia na świadczenie usług psychologicznych obejmujące wszystkich
podopiecznych domów.
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We wszystkich skontrolowanych ŚDS zatrudniony personel, a także kierownicy ośrodków, posiadali
wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, wymagane na podstawie § 9–11 rozporządzenia
w sprawie śds. Kierownicy domów, stosownie do wymogu § 23 tego rozporządzenia, organizowali
pracownikom ośrodków zajęcia i szkolenia związane z problematyką funkcjonowania ośrodków
wsparcia. Dziewięć ze skontrolowanych ŚDS osiągnęło wymagany (w stosunku do liczby
uczestników domu danego typu) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, określony w § 12 ww. rozporządzenia. Niższy od wymaganego wskaźnik
zatrudnienia – o 0,5 etatu – przez jeden miesiąc wystąpił jedynie w ŚDS w Kwietniewie (gmina
Rychliki), co spowodowane było trwającym wówczas procesem rekrutacji na dwa stanowiska pracy,
w związku z wakatami, które zaistniały pod koniec 2015 r.
3.2.3. Standardy usług bytowych
Wszystkie skontrolowane ŚDS spełniały standard usług bytowych, określony w § 18 rozporządzenia
w sprawie śds. Obiekty, w których przebywali uczestnicy nie posiadały barier architektonicznych,
wyposażone były w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,
a także posiadały wymaganą liczbę odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do realizacji
zajęć wspierająco-aktywizujących. Były to sale do treningu kulinarnego, jadalnie mogące pełnić
funkcję sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej, sale ogólne
– umożliwiające spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin oraz wielofunkcyjne pomieszczenia
do prowadzenia działalności wspierająco-aktywizującej i rehabilitacyjnej w formie treningów
(np. pracownie rękodzieła, florystyczno-zielarskie, siłownie, stolarnie). W wyniku wydatkowania,
w okresie 2014–2016 oraz w latach 2012–2013, środków dotacji celowych na standaryzację
lub realizację planów rozwojowych ŚDS, wszystkie ośrodki wyposażone zostały w urządzenia
dźwigowe wewnętrzne lub zewnętrzne, umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich swobodny
dostęp do pomieszczeń ŚDS.
Zdjęcie nr 1
ŚDS w Kwietniewie – wyremontowane schody zewnętrzne, podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zewnętrzna
winda osobowa

Źródło: Materiały własne NIK.

19

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

Zdjęcie nr 2
ŚDS w Mrągowie – 2015 r. – szyb windowy i dźwig osobowy

Źródło: Materiały własne NIK.

Zdjęcie nr 3
Nowy ŚDS w Orzyszu, powstały w 2015 r., wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych

Źródło: Materiały własne NIK.
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Zdjęcie nr 4
Sala treningu komputerowego w ŚDS w Wolnicy

Źródło: Materiały własne NIK.

Zdjęcie nr 5
Sala treningu stolarskiego w ŚDS w Mikołajkach

Źródło: Materiały własne NIK.
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Zdjęcie nr 6
Pracownia treningu kulinarnego w ŚDS w Mikołajkach

Źródło: Materiały własne NIK.

Obiekty budowlane, w których funkcjonowały ŚDS, a także zainstalowane w nich urządzenia,
pozostawały w należytym stanie technicznym i posiadały wszystkie wymagane pozwolenia dotyczące
ich użytkowania. W dwóch ośrodkach nie przeprowadzano, wymaganych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane13, rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.
Dotyczyło to ŚDS w Wolnicy (w latach 2013–2015) oraz w ŚDS w Mrągowie (w 2014 r.). W ŚDS w Olecku
książki dwóch obiektów budowlanych prowadzono natomiast niezgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego14, gdyż ich strony
nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą.
Dziewięć z dziesięciu skontrolowanych ŚDS spełniało standard, określony w § 5 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia w sprawie śds, stanowiący, że liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym
budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 oraz nie może przekroczyć 120 miejsc
w sytuacji, gdy dom prowadzony jest w kilku odrębnych budynkach. Standardu tego nie spełniał
tylko ŚDS w Szczytnie, co spowodowane było uwarunkowaniami historycznymi. Dom ten był dużą
placówką świadczącą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jeszcze przed wejściem w życie
ww. rozporządzenia. W wyniku trwającego procesu dostosowawczego tylko w okresie objętym
kontrolą liczba miejsc w ośrodku uległa zmniejszeniu z 80 do 69 w jednym budynku, a pełne
dostosowanie placówki do ww. standardu planowane jest do końca 2018 roku15.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. z 70 ŚDS funkcjonujących na terenie województwa warmińskomazurskiego, 68 (97%) spełniało standard usług bytowych, określony w § 18 rozporządzenia
w sprawie śds. Standardu tego nie spełniały tylko dwa domy, tj. ŚDS w Piotraszewie (prowadzony
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
14 Dz. U. Nr 120, poz. 1134, ze zm.
15 Standardu powyższego nie spełnia też ŚDS „Familia” z Olsztyna, przeznaczony na 100 miejsc i prowadzony na zlecenie
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przez gminę miejską Dobre Miasto) oraz ŚDS w Iłowie-Osada (prowadzony przez Caritas Diecezji
Toruńskiej). Niespełnianie standardu usług bytowych w przypadku ŚDS w Piotraszewie polegało
na nierozgraniczeniu pomieszczenia kuchennego od jadalni, a w odniesieniu do ośrodka w IłowieOsadzie związane było z brakiem tzw. pokoju wyciszeń.16
Spełnienie standardu bytowego potwierdziło również badanie ankietowe przeprowadzone wśród
opiekunów osób będących uczestnikami ŚDS16, dotyczące oceny funkcjonowania ośrodka oraz poziomu
świadczonych usług. Na pytanie o ocenę bazy materialnej ośrodka, tj. funkcjonujących w nim pomieszczeń
do realizacji zajęć oraz ich wyposażenia, blisko 90% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, iż ocenia ją jako
bardzo dobrą i dobrą.

3.2.4. Zakres usług świadczonych uczestnikom ŚDS
Osiem z dziesięciu skontrolowanych ŚDS zapewniało swoim uczestnikom pełen zakres usług,
określony w § 14 rozporządzenia w sprawie śds, w tym m.in. treningi: funkcjonowania w codziennym
życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania
wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń
zdrowotnych oraz terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. Niepełny zakres
świadczonych usług wystąpił tylko w ŚDS w Szczytnie i Wolnicy, które to jednostki nie zapewniły
swoim podopiecznym poradnictwa psychologicznego w wystarczającym wymiarze.
Wszystkie skontrolowane ośrodki, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, rzetelnie
współpracowały z osobami i podmiotami, wymienionymi w § 21 rozporządzenia w sprawie śds,
w tym m.in. z rodzinami i opiekunami podopiecznych, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi
urzędami pracy, oraz organizacjami pozarządowymi.
Badania ankietowe wykazały, że ponad 93% opiekunów osób uczestniczących w zajęciach ŚDS oceniło
usługi świadczone przez ośrodki oraz prowadzone w nich zajęcia jako bardzo dobrze i dobrze dostosowane
do potrzeb osób korzystających z ŚDS. Blisko 89% opiekunów zauważyło, że świadczone usługi znacznie
przyczyniają się do wzrostu kompetencji społecznych uczestników. Tylko 11,5% ankietowanych opiekunów
uczestników na pytanie, czy występowały jakiekolwiek niedogodności (mankamenty) w funkcjonowaniu
placówki, których wyeliminowanie przyczyniłoby się do poprawy jakości świadczonych usług, udzieliło
twierdzącej odpowiedzi. Jako powtarzającą się niedogodność wskazywano na brak pomocników osób
niepełnosprawnych oraz niezapewnienie opieki nad uczestnikami w sytuacjach czasowej nieobecności
opiekuna. Ponadto, prawie 94% ankietowanych oceniło bardzo dobrze i dobrze współpracę z pracownikami
domu w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników.

Dziewięć z dziesięciu skontrolowanych ośrodków prowadziły zajęcia z uczestnikami w wymiarze
co najmniej 6 godzin dziennie, określonym w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds. Wymogu tego
nie spełnił natomiast ŚDS w Olecku, który uczestnikom realizującym jednocześnie obowiązek szkolny
w funkcjonującym przy ośrodku zespole szkół specjalnych nie zapewnił zajęć w obowiązkowym
wymiarze. W skrajnym przypadku uczestnik będący równocześnie uczniem realizował w ciągu
dnia zaledwie 45 minut zajęć w ŚDS. Kierownik domu wyjaśniła, iż nie jest możliwe realizowanie
pełnego wymiaru zajęć ŚDS w odniesieniu do tych uczestników, którzy są równocześnie uczniami,

16 Badaniem ankietowym objęto 272 opiekunów prawnych lub faktycznych uczestników ŚDS, z których 131 (48%) udzieliło
odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
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gdyż ewentualne zwiększenie tego wymiaru do 6 godzin dziennie przekraczałoby możliwości
psychofizyczne dzieci z dużymi dysfunkcjami rozwojowymi. Główną przyczyną nierealizowania
zajęć w wymiarze wymaganym przepisami było, zdaniem NIK, funkcjonowanie przy ośrodku
placówki oświatowej i przyjęcie, że priorytet mają zadania tej placówki oraz realizacja podstawy
programowej nauczania specjalnego. Nie było zatem możliwe, aby bez przeciążenia uczestników
pracą zapewnić realizację programów obu placówek.
Należy przy tym podkreślić, że jednoczesne funkcjonowanie w tych samych obiektach zarówno ŚDS
jak i zespołu szkół specjalnych powodowało również inne problemy, co wykazała przeprowadzona
na zlecenie NIK kontrola Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w zespole szkół specjalnych.
Ujawniła ona m.in. nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz
realizację podstawy programowej nauczania przedszkolnego oraz zajęć specjalistycznych
w wymiarze krótszym od wymaganego. W tej sytuacji, uprawnionym pozostaje wniosek NIK
skierowany do jednostki prowadzącej ośrodek o rozważenie zasadności dalszego funkcjonowania
placówki oświatowej przy ŚDS.
3.2.5. Dokumentacja i sprawozdawczość
Skontrolowane ŚDS – w celu dokumentowania świadczonych usług – prowadziły, określoną
w § 24 rozporządzenia w sprawie śds, dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego uczestnika.
Dokumentacja zbiorcza, na którą składały się ewidencje obejmujące dane osobowe uczestników
i ich obecność na zajęciach oraz dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierającoaktywizującego podczas zajęć, prowadzona była na ogół prawidłowo. Jedynie w ŚDS w Kwietniewie
(gmina Rychliki) w ewidencji uczestników nie odnotowano nazwisk i adresów opiekunów 79 osób
uczestniczących w zajęciach w ŚDS, a w 112 przypadkach – danych o okresach i przyczynach
nieobecności trwających dłużej niż 2 tygodnie. Nieprawidłowości te spowodowane były
niedopatrzeniem pracownika prowadzącego ewidencję.
Ustalono również dwa przypadki nieprawidłowości dotyczące czynności wykonywanych w ramach
realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego:
yy W ŚDS w Wolnicy oraz w ŚDS „Lazarus” w Elblągu, w przypadku odpowiednio: 23% i 10% opracowanych
indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, nie udokumentowano, np. poprzez
podpisanie tych planów przez uczestników lub ich opiekunów, faktu porozumienia się z tymi osobami
co do realizacji planu. Stosownie natomiast do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds plan wspierającoaktywizujący realizowany jest w porozumieniu z uczestnikiem ŚDS lub jego opiekunem.
yy W ŚDS w Kwietniewie, opracowany na okres 1 roku plan postępowania wspierająco-aktywizującego jednego
z uczestników, omówiony został przez zespół wspierająco-aktywizujący dopiero po 12 miesiącach, a nie jak
zakłada § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, co najmniej raz przed upływem 6 miesięcy. Tym samym
pozbawiono się możliwości dokonania ewentualnej modyfikacji tego planu.

W procesie składania przez ŚDS wymaganych sprawozdań, tj. z działalności domu w roku
budżetowym, o którym mowa w § 25 rozporządzenia w sprawie śds, kwartalnych sprawozdań
z wydatków na działalność bieżącą oraz miesięcznych meldunków odnośnie liczby osób
uczestniczących w zajęciach ŚDS, na podstawie których wyliczana była i przekazywana dotacja
na działalność bieżącą, aż w pięciu ośrodkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rzetelności
danych oraz terminowości składania tych dokumentów. I tak:
yy Nierzetelne dane wystąpiły w sprawozdaniach rocznych z działalności dwóch jednostek, tj. ŚDS w Olecku
(w trzech sprawozdaniach) oraz w ŚDS w Kwietniewie (w dwóch sprawozdaniach), w których – w pierwszym
przypadku zamieszczono błędne dane odnośnie szkoleń pracowników i powierzchni użytkowej ŚDS, a w drugim
nie ujęto m.in. informacji dotyczących środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody na działalność
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bieżącą lub wydatki inwestycyjne. Nieterminowe składanie sprawozdań z działalności odnotowano w ŚDS
w Wolnicy (sprawozdanie za 2014 r.) oraz Kwietniewie (sprawozdanie za 2014 i 2016 r.), natomiast sprawozdanie
z wydatków bieżących za II kwartał 2016 r. ŚDS w Orzyszu przekazał wojewodzie z opóźnieniem 18 dni.
yy Nierzetelne dane w meldunkach miesięcznych o liczbie osób korzystających z ośrodka wystąpiły w trzech ŚDS,
tj. w Wolnicy (1 meldunek), w Rynie (4 meldunki) oraz Olecku (9 meldunków, co stanowiło 25% wszystkich
złożonych w badanym okresie). O ile meldunki złożone przez placówki w Wolnicy i Rynie nie spowodowały
pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, to w przypadku ŚDS w Olecku nierzetelne dane o uczestnictwie za dwa
miesiące spowodowały wypłatę ośrodkowi dotacji w kwocie zawyżonej o 1 tys. zł17.

3.2.6. Transport i wyżywienie
Wszystkie skontrolowane ŚDS, zapewniały swoim uczestnikom, w szczególności tym z zaburzeniami
zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu
z miejsca zamieszkania i odwożeniu po zajęciach. Koszty dowozu opłacane były ze środków dotacji
celowej otrzymywanej od Wojewody na działalność bieżącą ośrodków. Stosownie do wymogu § 15
rozporządzenia w sprawie śds, wszystkie placówki umożliwiały również uczestnikom skierowanym
na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku. Dziewięć jednostek realizowało tę usługę w ramach
przeprowadzanego treningu kulinarnego, natomiast w ŚDS w Mrągowie gorący posiłek zapewniono
w ramach zadania własnego gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

3.3 Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS
3.3.1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
W latach 2013–2016 na funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi wojewoda przeznaczył, w formie dotacji celowych dla JST, ogółem
228.837,9 tys. zł, z tego 49.696,6 tys. zł w 2013 r., 59.108,6 tys. zł w 2014 r., 64.890,8 tys. zł w 2015 r.
i 55.141,9 tys. zł w 2016 r. Z kwoty tej, wydatki na bieżącą działalność ŚDS wyniosły 154.454,7 tys. zł,
natomiast na utworzenie nowych ŚDS oraz na standaryzację i realizację planów rozwojowych
ośrodków istniejących – 74.383,2 tys. zł.
Wykres nr 3
Kwoty dotacji celowych na funkcjonowanie i rozwój ŚDS
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

17 Kwotę tę zwrócono do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w trakcie kontroli NIK.
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Przy podziale ww. środków wojewoda kierował się, określonymi przez MRPiPS, głównymi
priorytetami udzielania wsparcia. Zgodnie z nimi pierwszeństwo w dofinansowaniu miały
realizowane przez samorządy zadania związane ze standaryzacją istniejących placówek
i z dokończeniem zadań rozpoczętych w latach ubiegłych. Wojewoda nie wymagał natomiast
od JST załączania18 do składanych wniosków o dofinansowanie uzasadnienia potwierdzającego
konieczność utworzenia nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi bądź
też przedłożone w tym zakresie dane weryfikowane były w niedostatecznym stopniu. Na przykład,
decyzje o dofinansowaniu uruchomienia nowych ŚDS przez trzy JST (miasto i gminę Reszel, miasto
Olsztyn i gminę Purda) rozpatrzone zostały bez przeanalizowania, czy istnieje zapotrzebowanie
lokalnej społeczności na nowe miejsca w takich ośrodkach. Nie znajdowały one też uzasadnienia
w danych wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Złożone
przez ww. samorządy wnioski nie zostały poparte żadnymi wiarygodnymi analizami, określającymi
potrzeby JST utworzenia nowych ośrodków wsparcia. I tak:
yy W listopadzie 2014 r. wojewoda podjął decyzję o udzieleniu miastu i gminie Reszel dofinansowania w kwocie
1.279,2 tys. zł na utworzenie nowego ośrodka („Reszel II”) na 30 miejsc dla chorych na chorobę Alzheimera.
Do wniosku gmina dołączyła jedynie jednostronicową, wstępną koncepcję i kosztorys adaptacji budynku
na ogólną kwotę 3.493,2 tys. zł. W kosztorysie tym, pierwszy etap realizacji tego zadania oszacowany
został na kwotę udzielonego przez wojewodę wsparcia. Gmina nie przedłożyła natomiast żadnych
analiz potwierdzających zapotrzebowanie na świadczenie usług ŚDS. Ponadto, w dniu podjęcia decyzji
o dofinansowaniu utworzenia ŚDS „Reszel II” w gminie trwały już prace nad uruchomieniem ŚDS „Reszel I”
(na 60 miejsc), również dofinansowanego z budżetu państwa, który rozpoczął swoją działalność w marcu 2015 r.
W efekcie, ośrodek „Reszel II”, funkcjonujący od listopada 2016 r., świadczy usługi głównie na rzecz mieszkańców
innych gmin, także spoza powiatu kętrzyńskiego.
yy W 2015 r. miasto Olsztyn otrzymało dofinansowanie w kwocie 1.410,0 tys. zł na utworzenie nowego ŚDS „Dar
Serca II” przy ul. J. Kuronia 18. Do wniosku nie dołączono żadnych dokumentów potwierdzających potrzebę
utworzenia placówki. Nie określono też kosztu realizacji zadania, a jedynie opisano, że środki otrzymanej dotacji
przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowalnych. Do dnia
zakończenia kontroli NIK ośrodek ten nie rozpoczął działalności, trwa natomiast postępowanie kontrolne RIO
oraz Urzędu Miasta Olsztyna odnośnie wykorzystania udzielonej dotacji.
yy W 2015 r. gmina Purda otrzymała 1.080,0 tys. zł dofinansowania na adaptację nowego budynku przeznaczonego
dla 60 osób w ramach funkcjonującego ŚDS w Marcinkowie. Do wniosku dołączono jedynie jednostronicowe
uzasadnienie, w którym potrzebę adaptacji nowego budynku na ŚDS uzasadniono tym, że ułatwi to terapeutom
rehabilitację i możliwości wsparcia podopiecznych oraz zwiększenie statutowej liczby miejsc o 60. W momencie
podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania w gminie Purda funkcjonowały już 2 ośrodki wsparcia na łącznie
120 miejsc, a żadna analiza lub dane nie wskazywały na konieczność rozbudowy ośrodka o kolejne 60 miejsc.
Zaznaczyć należy, że do dnia kontroli NIK budynek ten nie został przystosowany do rozpoczęcia w nim
działalności.

W tym samym okresie wojewoda podejmował natomiast decyzje o odmowie udzielenia
dofinansowania rozbudowy ŚDS lub uruchomienia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach,
pomimo rzetelnego udokumentowania przez wnioskujące samorządy potrzeb w tym zakresie.
Przykładowo:
yy W latach 2014–2016 powiat giżycki ubiegał się o środki na rozbudowę ŚDS w Giżycku i uruchomienie
ok. 30 nowych miejsc przeznaczonych dla osób z chorobą Alzheimera. W decyzjach odmownych wojewoda
wskazywał na brak środków w budżecie i nie wyraził zgody na przyznanie powiatowi wnioskowanej kwoty
dotacji, nawet w sytuacji, gdy ww. JST przedłożyła dokładną analizę określającą istnienie ok. 200-osobowej grupy
osób, kwalifikującej się do objęcia wsparciem w ramach ŚDS. Wskazać przy tym należy, iż miasto Reszel uzyskało
dofinansowanie na powstanie ŚDS dla podopiecznych z chorobą Alzheimera nie przedstawiając żadnych danych
odnośnie liczby tych osób na terenie gminy.
18 Konieczność uzasadnienia realizacji finansowanego ze środków publicznych zadania wynika z art. 47 ustawy z dnia
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yy Dwóm samorządom (miastu Mrągowo i miastu Orzysz), którym w 2015 r. udzielono znacznego wsparcia
finansowego na rozwój infrastruktury ŚDS (odpowiednio 3.707,3 tys. zł i 827,8 tys. zł) i obie te jednostki
zrealizowały dofinansowane zadania, tworząc lub rozbudowując bazę ośrodków, nie wyrażono jednakże zgody
na uruchomienie nowych miejsc, pomimo istnienia udokumentowanych potrzeb w tym zakresie na terenie tych
gmin.

Przedstawione ustalenia kontroli dowodzą, że w latach 2013–2016 rozdysponowanie przez
wojewodę dotacji na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi nie zawsze były należycie uzasadnione, zawłaszcza, że w tym
czasie w urzędzie nie funkcjonowały pisemne procedury (zasady) dotyczące finansowania
z dotacji celowych działalności bieżącej ŚDS oraz udzielania i rozliczania dotacji na realizację
zadań związanych z rozwojem infrastruktury tych ośrodków. Wojewoda w wyjaśnieniu podał,
że jego zdaniem, uzasadnienia wniosków były wystarczające do podjęcia decyzji o udzieleniu
dofinansowania, jednakże ustalenia kontroli NIK wykazały, że nie było tak we wszystkich
przypadkach. W ramach badanej próby 30 wniosków o dofinansowanie znajdowało się
bowiem dziewięć wniosków dotyczących uruchomienia całkowicie nowego ŚDS, z których trzy
nie zawierały wystarczającego uzasadnienia. Skutkiem tego, dofinansowanie utworzenia
nowych ŚDS lub rozbudowy placówek istniejących nie zawsze udzielane było tym samorządom,
których potrzeby społeczne były najbardziej uzasadnione. Ustalenia kontroli wskazują
też na nierówne traktowanie w ww. okresie samorządów ubiegających się o uzyskanie
dofinansowania. Należy bowiem zauważyć, że:
yy Cztery samorządy – miasto Olsztyn, miasto i gmina Reszel, gmina Purda i gmina Jedwabno – na prowadzenie
na ich terenie przez jeden i ten sam podmiot (Stowarzyszenie ECWS „Helper”) sześciu ŚDS otrzymały łącznie
51.056,4 tys. zł dotacji celowych, co stanowiło 22% ogółu wydatków poniesionych w latach 2013–2016 przez
wszystkie JST z terenu województwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ŚDS.
yy Wymienione wyżej cztery samorządy, a także działające na ich zlecenie Stowarzyszenie „Helper” uzyskały aż 64%
ogółu środków (22.700,1 tys. zł) przeznaczonych w latach 2013–2016 przez wojewodę na utworzenie nowych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaznaczyć przy tym należy, że wnioski tych gmin
o dofinansowanie utworzenia nowych ŚDS były niewystarczająco udokumentowane co do rozpoznania potrzeb
w zakresie świadczenia usług opiekuńczych ww. osobom, jak również w odniesieniu do planowanych kosztów
realizacji zadania.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że brak transparentności w podejmowaniu
decyzji o dofinansowaniu stanowić mógł potencjalny obszar o charakterze korupcjogennym.
Dlatego też, pozytywnie ocenić należy wprowadzenie przez wojewodę, dwoma zarządzeniami
– z dnia 27 czerwca 2016 r. i 29 lipca 2016 r., szczegółowych pisemnych procedur dotyczących
przyznawania i rozliczania dotacji na działalność bieżącą ŚDS oraz na funkcjonowanie i rozwój
tych placówek. Określono w nich m.in.: obowiązek przeprowadzania, przed uruchomieniem
środków, wizytacji u beneficjenta potwierdzających wykonanie zadania i gotowość do przyjęcia
podopiecznych na nowe miejsca lub do nowego ośrodka, obowiązek dołączania do wniosku JST
analizy z określeniem liczby osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach ŚDS, a także
wprowadzenie kolegialnej zasady oceny rozpatrywanych wniosków, tj. przez czteroosobowy zespół
złożony z pracowników Wydziału Polityki Społecznej (WPS).
W procesie rozpatrywania wniosków JST o dofinansowanie zadań związanych z rozwojem
infrastruktur y ośrodków wsparcia wystąpiły również nieprawidłowości polegające
na niewyegzekwowaniu przez pracowników urzędu wojewódzkiego załączenia do wniosków
programów inwestycji, wymaganych na § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie finansowania
inwestycji z budżetu państwa.
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Przykładowo:

yy Rozpatrując w I kw. 2015 r. wniosek miasta Mrągowo z 10.02.2015 r. o przyznanie dofinansowania w kwocie
827 tys. zł na standaryzację oraz uruchomienie nowych 15 miejsc (wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania
wynieść miały 696,3 tys. zł) pracownicy WPS nie wyegzekwowali dołączenia do wniosku programu inwestycji.
Program ten sporządzono i dostarczono do urzędu dopiero w grudniu 2015 r. i został on wówczas zaakceptowany
przez wojewodę.
yy W trakcie rozpatrywania 9 wniosków o uruchomienie nowych ŚDS (30% badanej próby), pracownicy WPS nie
wymagali od wnioskodawców dołączenia do programów inwestycyjnych pomimo, iż z dołączonej do wniosku
dokumentacji wynikało, że zaplanowane roboty nie są, jak podawały JST, remontami, a robotami budowlanymi,
na które wymagane jest pozwolenie na budowę i sporządzenie programu inwestycyjnego. W szczególności
dotyczyło to: wniosku miasta Olsztyn z 2014 r. na utworzenie ŚDS „Pomost” na ul. Barcza 12, w którym wskazywano,
iż na potrzeby ośrodka przystosowany będzie budynek byłej wymiennikowni; wniosków miasta Orzysz z 2015 r.
na utworzenie ŚDS w Orzyszu, który powstać miał w wyniku remontu i przebudowy budynków powojskowych
wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, a także wniosków gminy Kozłowo (utworzenie ŚDS w Sarnowie)
i gminy Wielbark (uruchomienie ŚDS w Wesołowie), w których wskazywano, iż nowe ośrodki powstaną
w ramach adaptacji niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach. Gminy Kozłowo i Wielbark,
pomimo otrzymania dofinansowania na podstawie wniosków rozpatrzonych w I kw. 2015 r., jeszcze w trakcie
roku budżetowego ponownie zwróciły się do wojewody o zwiększenie przyznanego im wsparcia finansowego,
argumentując swoje wnioski wystąpieniem dodatkowych kosztów, które pojawiły w trakcie realizacji zadania,
a których wcześniej nie przewidziano, jak np. realizacja zadania w obiekcie zabytkowym lub konieczność
wykonania dodatkowych robót budowlanych, które wynikły dopiero z chwilą rozpoczęcia prac.
Przykładem realizowania inwestycji zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie finansowania
inwestycji z budżetu państwa może być Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym, który na potrzeby
standaryzacji ŚDS w Szczepkowie Borowym opracował program inwestycji wraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz analizą możliwości jej wykonania etapami w latach 2013–2016, a także
niezbędną dokumentację techniczno-budowlaną. Program ten został zatwierdzony przez Wojewodę,
zaś sama inwestycja, której koszt oszacowano na 3.600,0 tys. zł, przebiegała zgodnie z przyjętymi
założeniami. Należy również nadmienić, iż w trakcie trwania inwestycji nie wystąpiły zakłócenia w zakresie
jej finansowania, gdyż wojewoda posiadał rzetelną informację o wielkości przewidywanych wydatków
w kolejnych latach, a JST – dzięki poprawnemu oszacowaniu kosztów realizacji zadania – nie występowała
o dodatkowe środki w trakcie jego realizacji.

Wojewoda rzetelnie dokonywał natomiast corocznej analiz y wykorz ystania miejsc
w poszczególnych ŚDS19. Pozwalało to na bieżące korygowanie liczby dofinansowanych miejsc
w ośrodkach i uzyskiwanie z tego tytułu oszczędności w budżecie państwa, które następnie
przeznaczano na standaryzację innych ośrodków.
3.3.2. Jednostki samorządu terytorialnego
W latach 2014–2016 skontrolowane JST otrzymały dotacje w łącznej wysokości 41.968,5 tys. zł,
w tym 33.135,6 tys. zł na wydatki bieżące, 5.085,2 tys. zł na standaryzację oraz 3.747,7 tys. zł
na utworzenie w ośrodkach nowych miejsc. Otrzymane kwoty zostały prawidłowo wydatkowane
i rozliczone, a kwoty niewykorzystanych dotacji (łącznie 30,7 tys. zł) terminowo zwrócono
na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Wszystkie pięć JST, które zleciły prowadzenie ośrodków wsparcia podmiotom spoza sektora
finansów publicznych, wyłonionym w drodze konkursu, należycie zabezpieczyły swoje interesy
w zawartych z nimi umowach. Podmioty prowadzące ŚDS zostały bowiem zobowiązane m.in.
19 Zgodnie z wymogami określonymi w art. 51c ustawy o pomocy społecznej oraz zarządzenia Wojewody W-M Nr 235 z dnia
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do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej
realizowanego zadania publicznego, przechowywania dokumentacji przez okres co najmniej
5 lat oraz sporządzania sprawozdań z realizowanego zadania. W przypadku udzielania zamówień
na dostawy, usługi i roboty opłacane z dotacji, podmioty te zobowiązano do stosowania zasad
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości lub do stosowania przepisów ustawy
Pzp. W umowach zastrzeżono również prawo JST do przeprowadzania kontroli prawidłowości
realizowanych zadań, zarówno w trakcie ich realizacji, jak również po ich zakończeniu oraz określono
przypadki, w których JST przysługiwało prawo do rozwiązania umów. Uprawnienie do kontroli
mogło być realizowane przez zleceniodawcę zarówno w siedzibie zleceniobiorcy, jak również
w miejscu realizacji zadania publicznego. W umowach zawartych w okresie objętym kontrolą,
stosowano zakaz zbywania rzeczy zakupionych ze środków pochodzących z dotacji przez okres
5 lat, za wyjątkiem dwóch umów zawartych w latach 2010–201220.
Starostwa powiatowe i urzędy gmin na ogół niezwłocznie i w kwotach uzyskanych od wojewody
przekazywały ŚDS środki finansowe na ich funkcjonowanie. Tylko w jednym przypadku (miasto
i gmina Mikołajki) stwierdzono, że uzyskane środki przekazywane były w latach 2014–2016
podmiotowi prowadzącemu ŚDS z przekroczeniem terminów określonych w zawartej umowie.
Wyniosły one od 1 do 11 dni i dotyczyły 23 przelewów (60% ogółu zrealizowanych w tym okresie).
W badanym okresie skontrolowane JST skierowały do wojewody 33 wnioski o przyznanie
dodatkowych środków na rozwój ŚDS i utworzenie 202 nowych miejsc na łączną kwotę
12.759,5 tys. zł, a otrzymały 9.334,0 tys. zł (73,2% kwoty wnioskowanej). Możliwość sfinansowania
utworzenia nowych miejsc, stosownie do zapisów art. 51c ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
każdorazowo uzgadniano z wojewodą. We wszystkich przypadkach przyznania dotacji, samorządy
zawierały z wojewodą umowy, w których określano m.in. wysokość, przeznaczenie i termin
wykorzystania dotacji, wymogi dotyczące odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej oraz okresu
przechowywania dokumentacji, a także możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania
i obowiązki sprawozdawcze JST oraz sankcje z tytułu niewywiązywania się z realizacji zapisów
umownych21.
Sprawozdania z realizacji ww. umów oraz wykorzystania dotacji przekazywano wojewodzie
terminowo. Tylko w jednym przypadku (miasto i gmina Mikołajki) sprawozdanie to zostało złożone
z 7-dniowym opóźnieniem.
yy W czerwcu 2015 r. miasto i gmina Mikołajki podpisała z wojewodą umowę o udzielenie dotacji w wysokości 17 tys. zł,
przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac remontowych oraz zakupem wyposażenia
do ŚDS w Mikołajkach, prowadzonego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Trójcy w Mikołajkach. Termin
jej wykorzystania przypadał na 31 grudnia 2015 r. W umowie z podmiotem prowadzącym ŚDS gmina błędnie
określiła termin złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji – na 30 dni po zakończeniu realizacji umowy,
podczas gdy termin złożenia sprawozdania wojewodzie, określony był na 15 dni od zakończenia zadania.

W latach 2014–2016, osiem spośród dziesięciu skontrolowanych JST (poza miastem Elbląg
i Olecko) realizowało inwestycje związane ze standaryzacją lub rozbudową ŚDS, na łączną
kwotę 7.463,6 tys. zł. Prace budowlane realizowane w ramach przeprowadzanych inwestycji
wykonywano w oparciu o kosztorysy inwestorskie oraz wymagane prawem pozwolenia na budowę.
20 Umowa z dnia 19 października 2012 r. zawarta pomiędzy powiatem giżyckim, a Ryńskim Stowarzyszeniem Integracji

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”, prowadzącym ŚDS w Rynie oraz umowa z dnia 6 września 2010 r.
zawarta pomiędzy gminą Rychliki, a Elbląskim Stowarzyszeniem Organizatorów Pomocy Społecznej, prowadzącym ŚDS
w Kwietniewie.
21 W jednym przypadku, tj. miasta Kętrzyn umowy nie zawarto, gdyż kwota dofinansowania nie przekroczyła 100 tys. zł,
a dopiero od tej wielkości od 2016 r. wojewoda zawierał umowy z JST o dofinansowaniu zadań.

29

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

Prawidłowość procesu budowlanego zabezpieczano m.in. poprzez zapewnienie zewnętrznego
nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu inwestycji uzyskano m.in. wymagane odbiory techniczne
oraz pozwolenia na użytkowanie. W wyniku przeprowadzonych inwestycji o 202 wzrosła liczba
miejsc w ŚDS.
Wykonawcy robót budowlanych, dostaw i usług związanych ze standaryzacją lub rozbudową ŚDS
w większości przypadków byli wybierani przez skontrolowane samorządy zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie Pzp. Tylko w jednym przypadku (gmina Lubomino) stwierdzono naruszenie
przepisów tej ustawy.
yy W 2014 r., w trakcie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na dobudowie budynku rehabilitacji społecznej
z dokończeniem termomodernizacji ŚDS w Wolnicy, Urząd Gminy Lubomino, niezgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp, zlecił wykonawcy robót, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego, wykonanie prac dodatkowych
o wartości 279,6 tys. zł, polegających m.in. na nadbudowie łącznika pomiędzy budynkami ośrodka22.

Inne nieprawidłowości związane ze sposobem rozdysponowywania środków na prowadzenie ŚDS
ustalono natomiast w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Kontrola wykazała bowiem, że:
yy W postępowaniach przetargowych dotyczących dwóch zamówień publicznych na remont i przebudowę budynków
ŚDS, których wartość szacunkowa przekraczała 30 tys. euro (2.749,3 tys. zł i 776,4 tys. zł), niezgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Orzysza23 w sprawie udzielania zamówień publicznych, nie sporządzono wniosków o przygotowanie
i przeprowadzenie tych postępowań wraz z podaniem podstawy prawnej i kwoty nakładów zabezpieczonych
na realizację przedmiotowych inwestycji.
yy Inwestycje związane z przystosowaniem budynków do potrzeb ŚDS w Orzyszu, niezgodnie z § 6 ust. 1
rozporządzenia w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa, były prowadzone bez uzgodnionego
z wojewodą programu inwestycji, w tym m.in. bez harmonogramu rzeczowo-finansowego, oceny efektywności
i analizy jej celowości.
yy Wydatki w łącznej kwocie 661,4 tys. zł dotyczące części inwestycji, związanej z przebudową budynków
na potrzeby ŚDS, niezgodnie z klasyfikacją budżetową24 ujęto w planie finansowym i ewidencji księgowej urzędu
oraz wydatkowano jako nakłady na zakup usług remontowych (§ 4270), zamiast jako środki na cele inwestycyjne
(§ 6050).

3.3.3. Wykorzystanie przez ŚDS otrzymanych dotacji
W latach 2014–2016 na funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury 10 skontrolowanych ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jednostki samorządu terytorialnego otrzymały
od wojewody ogółem 32.163,0 tys. zł dotacji celowych. Z kwoty tej 23.815,0 tys. zł przeznaczone
było na działalność bieżącą domów, 4.600,3 tys. zł na wydatki standaryzacyjne (związane z realizacją
planów rozwojowych ośrodków – remonty, uruchomienie nowych miejsc oraz zakup wyposażenia),
a 3.747,7 tys. zł na utworzenie nowego ŚDS w Orzyszu.
Cztery ze skontrolowanych ŚDS (w Elblągu, Olecku, Rynie oraz Wolnicy) uzyskały dotacje
na standaryzację m.in. w zakresie uruchomienia nowych miejsc w placówkach. W wyniku
wydatkowania tych środków w domach tych powstały w badanym okresie 22 nowe miejsca
dzienne. W grudniu 2015 r. uruchomiono również całkowicie nowy ŚDS w Orzyszu na 40 miejsc,
a tym samym liczba nowych miejsc powstałych w wyniku wydatkowania dotacji wzrosła do 62.
ŚDS w Szczytnie natomiast, w wyniku prac dostosowawczych do standardu wynikającego z § 5
22 Całkowita wartość inwestycji wyniosła 307 tys. zł, w tym: 279,6 tys. zł roboty dodatkowe, 15,4 tys. zł opracowanie aneksu
do projektu budowlanego oraz 12 tys. zł opracowanie kosztorysów na roboty dodatkowe.

23 Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 121/2014 z dnia
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5 maja 2014 r., ze zm.
24 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, ze zm.).
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ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds, stanowiącym, iż liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym
budynku nie może być większa niż 60, ograniczył liczbę miejsc w ośrodku z 80 do 69 (stan na koniec
2016 r). Liczba miejsc wciąż jeszcze nie jest zgodna ze standardem przewidzianym w ww. przepisie,
przy czym ostateczny termin dostosowania ŚDS do ustalonych standardów upływa z dniem
31 grudnia 2018 r. (§ 26 rozporządzenia). Wszystkie skontrolowane ŚDS wykorzystały otrzymane
dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem, a w związku z ich wykorzystaniem złożyły terminowo,
rzetelne sprawozdania.
Siedem ze skontrolowanych ŚDS środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych
na funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury wydatkowały samodzielnie, stosując przy tym
przepisy ustawy Pzp w celu wyłonienia wykonawców dostaw, usług lub robót budowlanych.
Były to trzy ośrodki prowadzone przez JST (ŚDS w Kętrzynie, Olecku i Szczytnie) oraz cztery
ośrodki funkcjonujące na podstawie zlecenia i prowadzone przez podmioty spoza sektora
finansów publicznych (ŚDS w Elblągu, Mikołajkach, Rynie i Kwietniewie). Zamówienia publiczne
dla pozostałych trzech ośrodków, prowadzonych przez samorządy Orzysza, Mrągowa i Lubomina,
udzielane były natomiast przez urzędy gmin.
Podmioty spoza sektora finansów publicznych, prowadzące ŚDS na zlecenie JST, wydatkowały
otrzymane środki z zastosowaniem ustawy Pzp, gdyż wymóg taki zapisany został w zawartych
z organami JST umowach. Z siedmiu ŚDS udzielających zamówień publicznych na podstawie
ustawy Pzp, cztery robiły to prawidłowo, natomiast trzy zastosowały niektóre przepisy tej ustawy
nieprawidłowo, gdyż:
yy W ŚDS „Lazarus” w Elblągu wykonawcę robót budowlanych rozbudowy pomieszczeń ośrodka, o wartości
624 tys. zł, wyłoniono w trybie zapytania o cenę (na podstawie art. 70 ustawy Pzp), podczas gdy przepis ten
stosuje się do udzielania zamówień na dostawy lub usługi, a nie roboty budowlane. Prezes stowarzyszenia
prowadzącego ŚDS uważała, że pomimo zapisu w umowie zobowiązującego stowarzyszenie do stosowania
ustawy Pzp przy wydatkowaniu dotacji celowej z budżetu państwa, ŚDS w zasadzie nie ma obowiązku
stosowania tych przepisów, a przy wyborze wykonawcy inwestycji zapewniono konkurencyjność postępowania.
yy W MOPS w Olecku jeden z członków komisji przetargowej, powołanej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów pędnych do samochodów oraz oleju opałowego o wartości
szacunkowej 142,5 tys. zł, nie złożył, wymaganego art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia o braku lub
istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy. Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia osoba
ta wytłumaczyła przeoczeniem.
yy W ŚDS w Szczytnie protokół postępowania o udzielenie (w trybie przetargu nieograniczonego) zamówienia
publicznego o wartości 307,9 tys. zł na remont i przebudowę budynku filii ŚDS w Piasutnie nie został opracowany
na właściwym wzorze oraz nie zawierał wszystkich informacji określonych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego25,
a przyczyną tego zaniedbania był błąd kancelarii prawnej, której zlecono przeprowadzenie ww. postępowania.

3.4 Sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem ŚDS oraz wykorzystaniem przez nie
dotacji zgodnie z przeznaczeniem
3.4.1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
W latach 2014–2016 wojewoda sprawował nadzór i kontrolę m.in. nad jednostkami organizacyjnymi
pomocy społecznej, w tym ŚDS-ami, urzędami gmin i starostwami powiatowymi w związku
z realizacją przez nie zadań pomocy społecznej. Zadania z tego zakresu realizowane były przez
pracowników dwóch wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, tj. WPS oraz Wydziału Finansów i Kontroli
25 Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458. Rozporządzenie to zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).
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(WFiK). Pracownicy WPS w trakcie kontroli przeprowadzanych w ŚDS koncentrowali się głównie
na kwestiach merytorycznych funkcjonowania ośrodka, natomiast pracownicy WFiK kontrolowali
JST w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa,
w tym na realizację zadań dotyczących prowadzenia ośrodków wsparcia (rozdz. 85203), ale nie
kontrolowali wykorzystania dotacji bezpośrednio w ŚDS prowadzonych przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych.
Zdaniem NIK, sposób sprawowania przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań z zakresu
pomocy społecznej, a zwłaszcza przeprowadzanie przez ww. dwa wydziały urzędu odrębnych,
nie powiązanych z sobą czynności kontrolnych powodował, że nadzór ten, w szczególności nad
funkcjonowaniem ŚDS oraz wykorzystaniem przez nie udzielonych z budżetu państwa dotacji
celowych był niepełny. Pracownicy WPS nie przeprowadzali bowiem w podlegających kontroli
jednostkach, określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru, kontroli kompleksowych,
tj. obejmujących wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania tych jednostek, wiążących się
z realizacją zadań określonych w ustawie. Przeprowadzone kontrole nie obejmowały bowiem
prawidłowości wykorzystania dotacji celowych na funkcjonowanie ŚDS. W konsekwencji kontrole,
które nazywano „kompleksowymi” w rzeczywistości nimi nie były, a ponieważ odnosiły się tylko
do standardów jakościowych funkcjonowania ŚDS odpowiadały definicji kontroli problemowej,
określonej w § 6 powyższego rozporządzenia. Dotyczyły one bowiem wyłącznie zagadnień
związanych z funkcjonowaniem ŚDS, tj. standardu świadczonych usług, kwalifikacji zawodowych
personelu i prawidłowości prowadzenia w ośrodku wymaganej dokumentacji, pomijając aspekty
finansowe. W badanym okresie pracownicy WPS przeprowadzili łącznie 62 takie kontrole (26 w 2014 r.,
15 w 2015 r. i 21 w 2016 r.), co stanowiło odpowiednio: 39%, 23% i 30% ogółu nadzorowanych
ośrodków.
Taki sposób prowadzenia kontroli wynikał z przyjętego w urzędzie stanowiska, iż kontrola
realizowana na podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru nie obejmuje zagadnień związanych
ze sferą finansową. Zdaniem NIK, przepisy art. 51b i 51c ustawy o pomocy społecznej oraz wydanego
na jej podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru dają jednak Wojewodzie uprawnienie
do kontroli realizacji zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ŚDS nie tylko
w kwestii standardów jakościowych, ale również w aspekcie finansowym. Zgodnie z § 5 ust. 1
tego rozporządzenia kontrola kompleksowa winna odnosić się do wszystkich sfer funkcjonowania
jednostki podlegającej kontroli i nie ulega wątpliwości, iż jest nią również sfera finansowa.
Pracownicy WFiK przeprowadzali wprawdzie kontrole finansowe samorządów, jednak w ciągu
trzech lat okresu objętego kontrolą NIK (2014–2016) skontrolowali zaledwie 29 JST, a więc 58% tych,
które w okresie tym otrzymały dotacje celowe na realizację zadania dotyczącego funkcjonowania
i rozwoju infrastruktury ŚDS. Ponadto, kontrolami tymi nie objęto bezpośrednio ŚDS prowadzonych
przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, realizujących zadanie prowadzenia ośrodków
na zlecenie organów JST. Przyczyną niedostatecznej liczby kontroli samorządów, którym udzielono
dotacji w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, były ograniczenia kadrowe w WFiK oraz duża liczba
nadzorowanych podmiotów (łącznie 228). W efekcie w urzędzie przyjęto 4–5 letni cykl prowadzania
kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Fakt nieprzeprowadzania kontroli wykorzystania
środków pochodzących z dotacji w ŚDS prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów
publicznych argumentowano natomiast brakiem podstawy prawnej do kontroli wojewody w tym
zakresie.
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Podkreślenia wymaga również, że w okresie 2014–2016 pracownicy urzędu nie przeprowadzili
żadnej kontroli prawidłowości wykorzystania środków udzielonych na rozwój infrastruktury ŚDS
bezpośrednio w ośrodkach wsparcia, zarówno tych prowadzonych przez JST, jak i inne podmioty.
Stało się tak pomimo faktu, że możliwość prowadzenia takich kontroli zagwarantowano w umowach
zawieranych z JST, niezależnie od tego czy dany ośrodek był jednostką organizacyjną samorządu,
czy też działał na jej zlecenie. Prawo do kontroli przysługiwało osobom upoważnionym przez
wojewodę, a kontrola mogła być przeprowadzona w siedzibie zleceniobiorcy, jak i w miejscu
realizacji zadania.
W kontrolach przeprowadzanych w ŚDS przez upoważnionych pracowników WPS wystąpiły
nieprawidłowości w zakresie sporządzania zaleceń pokontrolnych oraz opóźnienia w przekazywaniu
kontrolowanym jednostkom dokumentów dotyczących postępowania kontrolnego, tj. protokołów
kontroli i wystąpień pokontrolnych. Przykładowo:
yy W siedmiu przeprowadzonych przez WPS kontrolach ŚDS, w których stwierdzono nieprawidłowości,
do kontrolowanych jednostek wystosowano zalecenia pokontrolne, jednak w pismach z tymi zaleceniami nie
zawarto oceny odnoszącej się do wszystkich aspektów kontrolowanej działalności. Było to niezgodne z przepisem
§ 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru, stanowiącym, że po zakończeniu postępowania kontrolnego
w przypadku stwierdzenia uchybień w jednostce podlegającej kontroli, zespół inspektorów sporządza zalecenia
pokontrolne, które zawierają m.in. ocenę działalności jednostki podlegającej kontroli, wynikającą z ustaleń
zawartych w protokole kontroli.
yy W sześciu przypadkach (30% zbadanych) od dnia zakończenia czynności kontrolnych do dnia podpisania
i przekazania jednostce protokołu kontroli upłynęły ponad 3 miesiące. Na przykład, w przypadku kontroli w ŚDS
„Tezeusz” w Olsztynie od zakończenia kontroli do wysłania protokołu upłynęło ponad 5 miesięcy, w ŚDS w Nidzicy
ponad 7 miesięcy, a ŚDS w Olecku ponad 8 miesięcy. Zalecenia pokontrolne do kierowników tych jednostek
wysyłano jeszcze później, tj. odpowiednio po 6 miesiącach i 4 dniach, 7 miesiącach i 27 dniach oraz 9 miesiącach
i 3 dniach od zakończenia czynności kontrolnych. Wprawdzie przepisy rozdziału 3 ustawy o pomocy społecznej,
jak również rozporządzenia w sprawie nadzoru nie określają terminów wykonania tych czynności, to zdaniem
Izby, opóźnienie w przekazywaniu protokołów kontroli oraz zaleceń pokontrolnych jest działaniem nierzetelnym,
skutkującym tym, iż kontrolowana jednostka nie może odpowiednio szybko zareagować na stwierdzone
nieprawidłowości i wdrożyć działań naprawczych. Powodem opóźnień w sporządzaniu protokołów kontroli
i wystąpień pokontrolnych był, według Dyrektora WPS, zbyt niski poziom zatrudnienia we właściwym oddziale
w stosunku do dużej liczby podmiotów podlegających kontroli, a także wykonywanie przez pracowników tego
oddziału wielu innych zadań.

Ustalenia kontroli NIK wskazują również na to, że czynności kontrolne wykonywane przez
pracowników WPS nie zawsze były wystarczająco wnikliwe. Na przykład, w toku kontroli
przeprowadzonej przez WPS w 2015 r. w ŚDS w Olecku pominięto fakt nierealizowania przez tę
jednostkę zajęć w wymiarze określonym w § 6 rozporządzenia w sprawie śds.
Stosownie do wymogu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, wojewoda rzetelnie i bez zbędnej
zwłoki uzgadniał natomiast dokumenty organizacyjne ŚDS, tj. ich regulaminy organizacyjne,
programy działalności i roczne plany pracy. Pozytywnie ocenić należy także organizowanie
i przeprowadzanie cyklicznych narad z pracownikami ŚDS, na których omawiane były główne
nieprawidłowości i problemy związane z ich funkcjonowaniem.
3.4.2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
Skontrolowane JST sprawowały nadzór i kontrolę nad funkcjonującymi na ich terenie ŚDS,
jednakże w trakcie realizowanych zadań wystąpiły nieprawidłowości, w szczególności w procesie
zatwierdzania dokumentów organizacyjnych ŚDS oraz w zakresie przeprowadzania w tych domach
kontroli. Niewystarczający był także nadzór JST w odniesieniu do czynności wydawania decyzji
administracyjnych o skierowaniu do ośrodka.
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Sześć spośród dziesięciu skontrolowanych JST (miasto Kętrzyn, gmina Lubomino, miasto
i gmina Mikołajki, miasto Mrągowo, miasto Orzysz oraz gmina Rychliki) dysponowało
kompletną, uzgodnioną z Wojewodą i zatwierdzoną dokumentacją, określoną w § 4 ust. 1
pkt 1–3 rozporządzenia w sprawie śds, dotyczącą funkcjonowania tych placówek, tj. statutami,
regulaminami organizacyjnymi, programami działalności dla każdego typu domu oraz planami
pracy na dany rok. W pozostałych czterech jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
zatwierdzania powyższych dokumentów przez organy właściwych JST.
Przykładowo:
yy Prezydent Elbląga nie zatwierdził programu działalności ŚDS, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Elblągu. Dokument ten został uzgodniony z wojewodą
w dniu 22 lipca 2010 r., a więc przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie śds i w związku z powyższym
w Urzędzie Miasta Elbląga uznano, że nie wymaga on zatwierdzenia. Na konieczność jego zatwierdzenia uwagę
zwróciła dopiero kontrola wojewody i w wystąpieniu pokontrolnym z 7 marca 2017 r. zobowiązano kierownika
ŚDS do opracowania nowego programu działalności, uzgodnienia go z wojewodą oraz przedstawienia
do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Elbląga.
yy Burmistrz Olecka nie zatwierdził, uzgodnionych wcześniej z wojewodą, regulaminu organizacyjnego ŚDS
w Olecku z 2013 r., programu działalności oraz planów pracy na lata 2014–2016, co wynikało z przeoczenia
kierownika ŚDS.
yy Starosta Szczycieński nie zatwierdził, uzgodnionego z wojewodą w maju 2010 r., programu działalności ŚDS
w Sąpłatach, również na skutek przeoczenia Kierownika ŚDS.
yy W sierpniu 2011 r. Zarząd Powiatu Giżyckiego zatwierdził regulamin organizacyjny ŚDS w Giżycku, pomimo braku
wymaganego uzgodnienia tego dokumentu z wojewodą26. Ponadto, z opóźnieniem wynoszącym blisko rok
zatwierdzono, uzgodnione z wojewodą i przedłożone przez kierownika ŚDS w Rynie: regulamin organizacyjny,
program działalności tej placówki oraz plan pracy na 2016 r. Wynikało to m.in. z wątpliwości urzędników
Starostwa Powiatowego, czy dokumenty te mają być zatwierdzone przez zarząd powiatu, czy przez zarząd
stowarzyszenia prowadzącego ŚDS.

Proces rozpatrywania wniosków o skierowanie do ŚDS, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie śds, odbywał się w MOPS/GOPS właściwych ze względu na siedzibę ośrodka, a decyzje
administracyjne w tych sprawach wydawali kierownicy ośrodków pomocy społecznej. W większości
przypadków przestrzegano zasady, iż w odniesieniu do mieszkańców gmin, którzy ubiegają się
o umieszczenie w ośrodku na terenie innej gminy, składają oni wniosek o skierowanie do ŚDS
w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
Jedynie w mieście Olecko, w ośmiu przypadkach na 30 zbadanych, wnioski dotyczące skierowania
do ŚDS mieszkańców innych gmin złożono bezpośrednio do MOPS w Olecku.
Do ośrodków pomocy społecznej w skontrolowanych JST wpłynęło łącznie 3.160 wniosków
o skierowanie do ŚDS. Wnioski te były na ogół terminowo rozpatrywane – wystąpiło jedynie pięć
przypadków wydania decyzji o skierowaniu do ŚDS z naruszeniem art. 35 Kpa27. W przypadkach tych
wnioskodawców nie zawiadomiono również o przyczynach zwłoki, a także nie wskazano nowych
terminów załatwienia sprawy, do czego zobowiązuje art. 36 § 1 Kpa. W pięciu JST stwierdzono
natomiast nieprawidłowości związane rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem na ich podstawie
decyzji o skierowaniu do ŚDS.
26 Dokument ten został uzgodniony z wojewodą dopiero w dniu 24 lipca 2015 r., po kontroli służb wojewody przeprowadzonej
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w ŚDS.
27 Starostwo Powiatowe w Szczytnie – 4 przypadki i Urząd Gminy Lubomino – 1 przypadek. Decyzje te wydane zostały
w terminach od 45 do 91 dni od daty wpływu wniosku do ośrodka pomocy społecznej, podczas gdy zgodnie z art. 35 §1
Kpa sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody
powszechnie znane albo znane z urzędu organowi bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza
ten organ powinny być załatwianie niezwłocznie.
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I tak:

yy W Urzędzie Gminy Lubomino dziewięć (13%) spośród decyzji kierujących wnioskodawców do ŚDS po raz pierwszy,
wydano bez załączonego do wniosku o skierowanie zaświadczenia lekarskiego o występujących zaburzeniach
psychicznych, wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, co było niezgodne z § 7 ust. 1
rozporządzenia w sprawie śds. Stwierdzono również, że trzy decyzje (4%), wydano pomimo braku zaświadczenia
lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS, co było
niezgodne z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
yy W Urzędzie Miejskim w Olecku wydano 23 decyzje (76% zbadanych) o skierowaniu wnioskodawców do ŚDS,
pomimo tego, że do wniosku nie załączono zaświadczenia lekarskiego o występujących zaburzeniach
psychicznych, wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa. Ponadto dwie osoby, będące
mieszkańcami innych gmin, skierowano do ŚDS w Olecku, pomimo tego, że z gminy te nie zawarły z miastem
Olecko stosownych porozumień, zgodnie z przepisem § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie śds. Ustalono
również, że cztery decyzje wydano pomimo braku zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, a w dwóch przypadkach zaświadczenia wydane przez
lekarzy rodzinnych były nieaktualne (jedno wydane było cztery, a drugie pięć lat przed datą złożenia wniosku
o skierowanie do ŚDS).
yy W Urzędzie Gminy w Rychlikach dwie decyzje kierujące do ŚDS (6% zbadanych) wydano bez wymaganego
zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych. Powodem
wydania tych decyzji bez ww. zaświadczeń była potrzeba pilnego umieszczenia wnioskodawców w ośrodku,
ze względu na trudną sytuację rodzinną.
yy W Starostwie Powiatowym w Szczytnie wydano sześć decyzji (28% zbadanych) pomimo, iż dołączone
do wniosków zaświadczenia lekarza rodzinnego nie zawierały danych wymaganych § 7 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie śds, tj. informacji o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz
z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

We wszystkich przypadkach wydanie decyzji kierującej do ŚDS przez ośrodki pomocy społecznej
poprzedzone było przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Decyzje te spełniały również
wymogi formalno-prawne określone w art. 107 § 1 i 3 oraz w art. 127 § 1 Kpa. W przypadku dwóch
skontrolowanych JST stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości:
yy W Urzędzie Gminy Lubomino ustalono, że w trzech spośród 65 decyzji błędnie określono procentową wysokość
dochodu wnioskodawców (za podstawę przyjęto 250% zamiast 300% dochodu osób samotnie gospodarujących
lub dochodu na osobę w rodzinie), będącą podstawą ustalenia odpłatności za usługi świadczone w ŚDS, zgodnie
z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, jedną decyzję o skierowaniu do ŚDS po raz pierwszy
wydano na okres dwóch lat, a nie jak stanowi § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie śds na okres nie dłuższy niż
3 miesiące.
yy W Urzędzie Miejskim w Olecku żadna spośród 30 zbadanych decyzji nie zawierała pouczenia o konieczności
poinformowania organu wydającego decyzję o okolicznościach wskazanych w art. 109 ustawy o pomocy społecznej,
tj. o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania
świadczeń. Pouczenie takie jest niezbędne, gdyż z samego faktu korzystania ze świadczeń pomocy społecznej organ
nie może wywodzić założenia, że świadczeniobiorcy znane są obowiązki wyrażone w ww. przepisie.

Większość decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej zwalniała wnioskodawców
z odpłatności za usługi świadczone w ŚDS, zgodnie z art. 51b ust. 6 w związku z art. 64 ustawy
o pomocy społecznej. Przyczyny tych zwolnień odpowiadały kryteriom określonym w art. 64 pkt 1–4
ustawy. Odpłatność za korzystanie z usług ŚDS miała miejsce w pięciu JST (miasto Elbląg, miasto
Olecko, miasto Orzysz, gmina Rychliki oraz powiat giżycki). Sposób naliczenia opłat odpowiadał
wymogom określonym w art. 51b ust. 1–6 w zw. z art. 64 ustawy o pomocy społecznej28. Ustalono przy
tym, że:
yy Dyrektor PCPR w Giżycku w 26 decyzjach zwalniających z opłat za pobyt całodobowy w ŚDS (spośród 69 decyzji
wydanych w tym zakresie), oprócz przepisów ustawowych, wskazał w podstawie prawnej przepisy mające
charakter wewnętrznych wytycznych. Ponadto, w przypadku jednej decyzji (dotyczącej odmowy umorzenia

28 W badanym okresie z tytułu ww. opłat wojewoda uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.708,9 tys. zł.
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należności i rozłożenia na raty odpłatności z tytułu całodobowego pobytu w ŚDS) pominięto w podstawie
prawnej art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, określający przesłanki do odstąpienia od żądania zwrotu
opłat wynikających z tej ustawy, odroczenia ich płatności lub rozłożenia na raty.

Tylko cztery z badanych JST (miasto Orzysz, powiat szczycieński, gmina Rychliki i miasto Elbląg)
przeprowadzały w badanym okresie kontrole dotyczące funkcjonowania nadzorowanych ŚDS,
w tym kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących z budżetu państwa.
Dwie inne JST (powiat giżycki oraz miasto i gmina Mikołajki) przeprowadzały w nadzorowanych
placówkach jedynie kontrole w zakresie sposobu świadczenia przez nie usług, bez kontroli
finansowych dotyczących wykorzystania otrzymanych przez ŚDS dotacji. W samorządach, na terenie
których funkcjonowały ŚDS prowadzone przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, dla
których organy ww. JST były jednostkami zlecającymi (miasto Elbląg, powiat giżycki i szczycieński,
miasto i gmina Mikołajki oraz gmina Rychliki), nadzór i kontrolę realizowano na podstawie umów
zawartych z tymi podmiotami. Umowy te zawierane były na czas określony, jednak kontrole ich
realizacji przeprowadzane były przez niektóre JST zbyt rzadko, na przykład dopiero pod koniec
okresu obowiązywania umów. Dotyczyło to:
yy UM w Elblągu, który w latach 2014–2016 przeprowadził po jednej kontroli dwóch stowarzyszeń prowadzących
ŚDS, dopiero w ostatnim roku realizacji zadania publicznego. O potrzebie częstszego przeprowadzania takich
kontroli świadczyć może fakt, iż kontrole UM w Elblągu ujawniły liczne uchybienia i nieprawidłowości, także
w zakresie wykorzystania dotacji, które skutkowały wydaniem łącznie ośmiu zaleceń pokontrolnych.
yy UMiG w Mikołajkach, który kontrolę umowy zawartej z Parafią Ewangelicko-Augsburską na prowadzenie
ŚDS w Mikołajkach w okresie 2011–2015 zlecił zewnętrznej firmie audytorskiej dopiero w grudniu 2015 r.
Przeprowadzony audyt nie objął jednak tak ważnych aspektów funkcjonowania domu jak: kwalifikacje
zatrudnionego personelu, prawidłowość sporządzania i oceny realizacji indywidualnych planów postępowania
wspierająco-aktywizującego oraz jakość świadczonych usług (w tym spełnianie standardu usług bytowych,
określonego w § 18 rozporządzenia w sprawie śds).

Cztery skontrolowane JST (miasto Kętrzyn, Mrągowo i Olecko oraz gmina Lubomino) w ogóle nie
przeprowadzały w badanym okresie kontroli funkcjonowania ŚDS. Brak tych kontroli tłumaczono
przekonaniem, że kontrole w ww. zakresie winny być wykonywane przez wojewodę, który udzielał
dotacji celowych oraz sprawował nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
na podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru. W ocenie NIK, fakt sprawowania nadzoru
i kontroli przez wojewodę nie zwalnia JST z obowiązku nadzorowania i kontrolowania realizacji
zadań przez własne jednostki organizacyjne lub ŚDS, prowadzone przez podmioty spoza sektora
finansów publicznych, w szczególności, iż kontrola służb wojewody nie zawsze jest w stanie wykryć
nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodków. Na przykład, ŚDS w Olecku i w Wolnicy nie były
kontrolowane przez JST, a kontrole wojewody, przeprowadzone w tych ośrodkach odpowiednio
w 2015 r. oraz 2016 r., nie ujawniły żadnych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Kontrola NIK
wykazała natomiast, że w ŚDS w Wolnicy nie zapewniono podopiecznym opieki psychologicznej
oraz nieprawidłowo realizowano indywidualne plany postępowania aktywizująco-wspierającego,
zaś w ŚDS w Olecku stwierdzono niepełną realizację zadań, określonych w rozporządzeniu
w sprawie śds oraz nieprawidłowe stosowanie ustawy Pzp.
Sprawozdania z działalności ŚDS w roku budżetowym wpływały do skontrolowanych JST na ogół
w terminie określonym w § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds (wystąpiły trzy przypadki
niewielkich opóźnień w tym zakresie, dotyczące sprawozdań ŚDS w Wolnicy za 2014 r. oraz ŚDS
w Kwietniewie za 2014 r. i 2016 r.). Sprawozdania te zawierały elementy określone w § 25 ust. 2
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rozporządzenia w sprawie śds i były rzetelnie analizowane oraz weryfikowane przez pracowników
odpowiednich komórek organizacyjnych JST lub ośrodków pomocy społecznej, sprawujących
merytoryczny nadzór nad ośrodkami. Jedynie w UG w Rychlikach zaakceptowano otrzymane
z ŚDS w Kwietniewie sprawozdania za lata 2013–2015 r. pomimo, że nie zawierały one wszystkich
wymaganych danych lub zawarte w nich dane był błędne.
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4.1 Przygotowanie kontroli
Na etapie przygotowania programu kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK,
Delegatura NIK w Olsztynie uzyskała od wojewody informację dotyczącą wysokości wypłaconych
JST w okresie 2013–2016 dotacji celowych na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS
oraz o największych beneficjentach tej pomocy. Dane wynikające z tej informacji pozwoliły
na wytypowanie do kontroli 10 JST (7 gmin, 2 powiatów oraz jednego miasta na prawach powiatu)
oraz 10 funkcjonujących na ich obszarze ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4.2 Postępowanie pokontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Do kierowników wszystkich 21 skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne
zawierające oceny badanej działalności, a w przypadku 17 jednostek zawarto w nich również
wnioski pokontrolne (łącznie sformułowano 48 wniosków).
Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioskowano m.in. o:
−− egzekwowanie dołączania do wniosków, składanych przez JST na dofinansowanie zadań
związanych z rozwojem infrastruktury ŚDS, programów inwestycji – w przypadku klasyfikowania
wydatków jako inwestycyjne;
−− weryfikowanie zgłaszanych potrzeb JST na nowe miejsca w ŚDS lub powstanie nowych ŚDS
z rzetelnymi danymi;
−− przeprowadzanie kontroli kompleksowych, obejmujących wszystkie sfery organizacji
i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie nadzoru, w tym w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu
państwa na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS.
Do organów wykonawczych JST wnioskowano m.in. o:
−− dokonanie kompleksowej diagnozy dotyczącej liczby osób z zaburzeniami psychicznymi w celu
oszacowania potencjalnych potrzeb związanych z korzystaniem z usług ŚDS;
−− podjęcie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozpatrywania przez MOPS/GOPS
wniosków o skierowanie do ŚDS oraz wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych,
a także kierowanie do ŚDS wyłącznie osób z gmin, z którymi zawarto stosowne porozumienia;
−− rozważenie potrzeby przeprowadzania kontroli funkcjonowania ŚDS, w tym kontroli
prawidłowości i terminowości rozliczania otrzymanych dotacji celowych na ich prowadzenie;
−− wzmocnienie nadzoru nad ŚDS, w tym wyegzekwowanie realizowania przez ośrodek
obowiązkowych zajęć ze wszystkimi uczestnikami, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie śds,
a także rozważenie zasadności dalszego funkcjonowania przy ŚDS placówki oświatowej;
−− egzekwowanie od wnioskodawców ubiegających się o przyjęcie do ośrodka zaświadczeń,
spełniających wymagania wskazane w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds;
−− przekazywanie należnych dotacji celowych w terminach określonych w umowie na realizację
zadania prowadzenia ŚDS;
−− przedkładanie wojewodzie sprawozdań dotyczących rozliczenia dotacji w obowiązujących
termiach oraz rzetelne weryfikowanie danych ujętych w rocznych sprawozdaniach z działalności
ŚDS;
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−− prawidłowe księgowanie i klasyfikowanie w sprawozdaniach budżetowych wydatków
związanych z robotami budowlanymi oraz sporządzanie programów inwestycyjnych
w odniesieniu do zadań realizowanych z budżetu państwa;
−− podjęcie działań w celu wyeliminowania zbędnej zwłoki w zatwierdzaniu dokumentów
organizacyjnych ŚDS oraz zamieszczanie w ogłoszeniach o wynikach konkursu na realizację
zadania publicznego wszystkich wymaganych danych.
Wnioski skierowane do kierowników środowiskowych domów samopomocy dotyczyły m.in.:
−− przestrzegania zasady realizowania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego w porozumieniu z uczestnikami ŚDS lub ich opiekunami, a także omawiania
realizacji ww. planów z częstotliwością określoną w § 13 rozporządzenia w sprawie śds;
−− przeprowadzania wymaganych okresowych przeglądów obiektów budowlanych ŚDS
oraz rzetelnego prowadzenia książek tych obiektów;
−− terminowego składania rocznych sprawozdań z działalności i kwartalnych sprawozdań
z realizacji wydatków bieżących, a także ujmowania w rocznych sprawozdaniach z działalności
oraz miesięcznych meldunkach nt. uczestnictwa w ŚDS rzetelnych danych;
−− niezwłocznego przekazywania do zatwierdzenia jednostce prowadzącej lub zlecającej
uzgodnionych z wojewodą dokumentów organizacyjnych ŚDS;
−− zapewnienia wszystkim uczestnikom ŚDS realizacji w pełnym wymiarze obowiązkowych zajęć,
o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie śds;
−− prawidłowego stosowania ustawy Pzp, w tym w zakresie korzystania z właściwego wzoru
protokołu o udzielenie zamówienia publicznego oraz składania wymaganych oświadczeń przez
członków komisji przetargowych.
Według stanu na 22 sierpnia 2017 r. 46 wniosków zostało już zrealizowanych, a dwa pozostawały
w trakcie realizacji. Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych złożył Wójt Gminy Lubomino oraz
Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Zastrzeżenie Wójta Gminy Lubomino zostało przez Zespół
Orzekający Komisji Rozstrzygającej w oddalone, natomiast z siedmiu zastrzeżeń złożonych przez
wojewodę, cztery zostały uwzględnione w całości, a trzy w części.
W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie stosowania ustawy Pzp do Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie skierowane
zostały dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, tj. wobec Wójta Gminy
Lubomino, na podstawie art. 17 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych29 oraz w stosunku do jednego z członków komisji
przetargowej, powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w MOPS w Olecku, na podstawie art. 17 ust. 4 ww. ustawy.
W trakcie kontroli, w związku z ustaleniami poczynionymi w ŚDS w Olecku, na podstawie
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, zlecono Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie
przeprowadzenie kontroli doraźnej w funkcjonującym przy ośrodki zespole szkół specjalnych
pn. Centrum Edukacji Specjalnej, prowadzonym przez stowarzyszenie „Dać Nadzieję”. Zlecenie
kontroli dotyczyło kwestii zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć edukacyjnych
oraz realizacji obowiązkowego wymiaru godzin nauczania, w sytuacji, kiedy uczniowie ww. szkół
byli jednocześnie uczestnikami ŚDS.
29 Dz. U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.
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Kontrola Kuratora Oświaty stwierdziła liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Edukacji
Specjalnej, które dotyczyły m.in. niezapewnienia bezpiecznych warunków nauczania i pobytu dzieci
i młodzieży na terenie ośrodka (niezabezpieczone drzwi wejściowe do budynku ŚDS, niewłaściwa
organizacja opieki na świetlicy, skutkująca przebywaniem na jej terenie i w tym samym czasie
dzieci oraz dorosłych podopiecznych ŚDS), a także nierealizowanie obowiązkowego wymiaru
zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zajęć specjalistycznych (tj. rewalidacyjnych
oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej). W wyniku ww. kontroli wydano łącznie
13 zaleceń pokontrolnych.
Finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie 1.601,2 tys. zł i dotyczyły: kwot wydatkowanych
w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa (931,0 tys. zł), sprawozdawczych skutków
nieprawidłowości (661,4 tys. zł), uszczupleń środków lub aktywów (4,4 tys. zł) oraz uzyskanych korzyści
finansowych (4,4 tys. zł).
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz skontrolowanych jednostek

Lp.

Kontrolowana jednostka

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej
(w czasie
kontroli)

Stanowisko

Ocena
kontrolowanej
działalności

Artur Chojecki

Wojewoda

Opisowa

1.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie

2.

Urząd Miejski w Elblągu

Witold Wróblewski

Prezydent
Miasta

Opisowa

3.

Starostwo Powiatowe w Giżycku

Wacław Strażewicz

Starosta

Opisowa

4.

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Jarosław Matłach

Starosta

Opisowa

5.

Urząd Miasta w Kętrzynie

Krzysztof Hećman

Burmistrz

Opisowa

6.

Urząd Miejski w Olecku

Wacław Olszewski

Burmistrz

Opisowa

7.

Urząd Miejski w Orzyszu

Zbigniew
Włodkowski

Burmistrz

Opisowa

8.

Urząd Miejski w Mrągowie

Otolia Siemieniec

Burmistrz

Opisowa

9.

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki

Piotr Jakubowski

Burmistrz

Opisowa

10.

Urząd Gminy w Rychlikach

Henryk Kiejdo

Wójt Gminy

Opisowa

11.

Urząd Gminy w Lubominie

Andrzej Mazur

Wójt Gminy

Opisowa

12.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Humanitarnej im. Św. Łazarza
– ŚDS „Lazarus” w Elblągu

Izabela Babraj

Prezes Zarządu

Opisowa

13.

Ryńskie Stowarzyszenie Integracji
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Dar Serca” – ŚDS w Rynie

Halina Łukasik

Prezes Zarządu

Opisowa

14.

ŚDS w Szczytnie

Beata Pardo

Dyrektor

Opisowa

15.

ŚDS w Kętrzynie

Dagmara Iwaniuk

Kierownik

Opisowa

16.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olecku – ŚDS w Olecku

Maria
Siemaszko-Kozielska

Kierownik

Opisowa

17.

ŚDS w Orzyszu

Kamila Sokołowska

Dyrektor

Opisowa

18.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mrągowie – ŚDS w Mrągowie

Julian Osiecki

Dyrektor

Opisowa

19.

Parafia Ewangelicko-Augsburska
Ewangelicki Dom Opieki „Arka”
– ŚDS w Mikołajkach

Ks. Bogusław
Juroszek

Proboszcz
Parafii

Opisowa

20.

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów
Pomocy Społecznej w Elblągu
– ŚDS w Kwietniewie

Anna Szyszka

Prezes Zarządu

Opisowa

21.

ŚDS w Wolnicy

Małgorzata Kozioł

Kierownik

Opisowa

41

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zestawienie danych dotyczących liczby ŚDS funkcjonujących na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, liczby miejsc w tych ośrodkach
oraz liczby przebywających w nich podopiecznych

42

Rok

Liczba ŚDS

Liczba miejsc
w ŚDS ogółem

Liczba miejsc
dziennych

Liczba miejsc
całodobowych

Liczba osób
przebywających
w ŚDS

2013

62

2785

2733

52

2812

2014

66

3049

2991

58

2943

2015

65

3348

3286

62

3328

2016

70

3561

3493

68

3631

ZAŁĄCZNIK NR 3
Charakterystyka stanu prawnego
Podstawowe znaczenie dla problematyki tworzenia i funkcjonowania środowiskowych domów
samopomocy mają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie
rozporządzenie w sprawie śds. Domy takie są jednym z rodzajów ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi wskazanych w art. 51a ust. 1 ww. ustawy. Prowadzenie i rozwój
infrastruktury takich ośrodków należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę (art. 18 ust. 1 pkt 5 powyższej ustawy)30 oraz powiat (art. 20 ust. 1 pkt 2).
Stosownie do art. 51 ust. 2 i 3 oraz 51a ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej, środowiskowy dom
samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, w której mogą
być też prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu (maksymalny okres korzystania
z takich miejsc przez jedną osobę to 8 miesięcy w roku kalendarzowym).
Dom przeznaczony jest dla tych osób z zaburzeniami psychicznymi, które m.in. w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu wymagają pomocy do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym (art. 51a ust. 1). Świadczy on usługi polegające na nauce, rozwijaniu
lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym w formie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i umiejętności społecznych (art. 51a ust. 2). Utworzenie środowiskowego domu samopomocy
przez JST lub uruchomienie nowych miejsc w takim ośrodku powinno zostać uzgodnione
z wojewodą i uwzględniać możliwość ich sfinansowania ze środków budżetu państwa (art. 51c
ust. 1). Należy zaznaczyć, że obowiązkowym zadaniem własnym JST (wszystkich szczebli) jest
również przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej (art. 16a w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2), a także opracowanie strategii
rozwiązywania problemów społecznych, która powinna zawierać m.in. diagnozę sytuacji społecznej,
prognozę zmian oraz sposób realizacji strategii i jej ramy finansowe (art. 16b w zw. z art. 17 ust. 1
pkt 1). Dlatego, kwestia rozpoznania potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sposobów
ich zaspokajania powinna znaleźć odzwierciedlenie w powyższych dokumentach strategicznych.
Korzystanie z usług ŚDS, dla osób których dochód przekracza 300% kryterium dochodowego
(w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2), jest odpłatne i wynosi 5% dochodu takiej
osoby miesięcznie (art. 51b ust. 1)31. Miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia ŚDS ustalana jest przez wojewodę i stanowi iloczyn aktualnej
liczby osób korzystających z usług w tych domach oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty
dotacji na jednego uczestnika, nie niższej jednak niż kwota dotacji wyliczonej dla województwa
(art. 51c ust. 2)32. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie określają natomiast zasad udzielania

30 Przepis w brzmieniu obowiązującym od 5 października 2015 r., nadanym art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Do czasu wejścia w życie tej zmiany przepis ten brzmiał „prowadzenie i rozwój
infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
31 Zgodnie z przepisem art. 51b ust. 3 odpłatność za usługi całodobowe wynosi 70% proporcjonalnie do okresu pobytu.
Na podstawie przepisu § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058) obecnie kryterium
dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.
32 W art. 51c ust. 3 określono, że średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji dla jednego uczestnika wyliczana jest
dla województwa corocznie, w wysokości nie niższej niż 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1,
a od 2016 r. – 200% tego kryterium. Przy czym, kwota tej dotacji może zostać zwiększona, o nie więcej niż 20%, w zależności
od liczby uczestników, zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.
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dotacji przeznaczonej na utworzenie i rozwój infrastruktury ŚDS. Należy jednak nadmienić,
że zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego33 kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustala
się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego
rodzaju, a dotacje te powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełną i terminową
realizację zadań. Podziału dotacji celowych dla gmin i powiatów dokonuje wojewoda (art. 50
ww. ustawy). Zasady udzielania dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej określone są w art. 126–129 i 132–134 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych34 (dalej: „ustawa o finansach publicznych”), a w przypadku dotacji
na inwestycje realizowane przez JST jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej mogą
mieć zastosowanie również przepisy odpowiedniego rozporządzenia35.
Ogólne zasady rozliczania i zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
zawarte są w przepisach art. 168 i 169 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zaznaczyć,
że w orzecznictwie i piśmiennictwie przyjął się pogląd, że środki publiczne (czyli również dotacje
celowe) tracą przymiot „publicznych” z chwilą ich przekazania poza sektor finansów publicznych.
Tryb i zakres postępowania nadzorczego i kontrolnego wojewody w sprawach z zakresu pomocy
społecznej uregulowane są w art. 126–133 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu
w sprawie nadzoru36, wydanego na podstawie art. 134 ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego
postępowania wojewoda, w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów
zatrudnionych w wydziale właściwym do spraw pomocy społecznej, może m.in. wydać zalecenia
pokontrolne jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub jednostce kontrolowanej.
Wybór sposobu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ŚDS
zależy od decyzji podjętych przez organy JST i może wynikać z uwarunkowań określonych
we wspomnianej już ocenie zasobów pomocy społecznej oraz w strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Mając na względzie obowiązujące przepisy37 gmina może to zadanie wykonywać
przy użyciu własnych sił i środków (np. przy pomocy istniejącej lub utworzonej w tym celu
jednostki organizacyjnej), we współdziałaniu z innymi JST (np. poprzez zawarcie odpowiedniego
porozumienia) lub zlecić je jednostce spoza sektora finansów publicznych. W przypadku zadań
z zakresu pomocy społecznej podstawą zlecenia prowadzenia takiego zadania organizacjom
pozarządowym (określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego38),
jest art. 25 ustawy o pomocy społecznej. Zlecenie takie powinno zostać poprzedzone konkursem
ofert, którego tryb jest uregulowany w art. 11–16 ustawy o działalności pożytku publicznego.
Przyjęcie zlecenia realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego wymaga zawarcia umowy określającej zakres
i zasady wykonania tego zadania (sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3
ustawy o finansach publicznych). Podmioty przyjmujące zlecenie są zobowiązane, na podstawie
art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego, do wyodrębnienia w ewidencji księgowej
33 Dz. U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.
34 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.
35 Mowa o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania
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inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
36 Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.
37 Patrz: art. 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.).
38 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.

ZAŁĄCZNIK NR 3
środków otrzymanych na realizację umowy. Organ gminy zlecający wykonanie zadania ma prawo
dokonywać kontroli i oceny jego realizacji w zakresie wskazanym w art. 17 ww. ustawy. Obowiązek
zawarcia umowy w związku z przekazaniem dotacji celowej regulują też przepisy art. 150 i 151
ustawy o finansach publicznych (dotyczące dotacji określonych w art. 127 ust. 2 i udzielonych przez
dysponenta części budżetowej jednostce sektora finansów publicznych, a także dotacji na realizację
zadań dysponenta przez jednostkę spoza ww. sektora), jak również art. 221 ust. 2 i 3 tej ustawy
(w zakresie udzielania przez JST dotacji na realizację zadań publicznych innych, niż określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego). Obowiązujące zasady dokonywania wydatków
publicznych oraz zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu JST wynikają
odpowiednio z art. 44 ust. 2 i art. 254 ustawy o finansach publicznych.
Szczegółowe regulacje w zakresie funkcjonowania ŚDS, w tym tryb kierowania i przyjmowania
do nich oraz standardy świadczonych usług zostały zawarte w rozporządzeniu w sprawie śds.
Wyróżniono w nim trzy typy domów, w zależności od kategorii osób dla których są przeznaczone,
tj.: A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, B – dla osób upośledzonych umysłowo i C
– dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (§ 3 ust. 1).
Za opracowanie, w uzgodnieniu z wojewodą, dokumentów określających funkcjonowanie domu
(regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy na każdy rok) odpowiada jego
kierownik (§ 4 ust. 2). Tryb rozpatrywania wniosku o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub
całodobowy, w tym właściwość miejscową ośrodka pomocy społecznej i dokumenty wymagane
do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu oraz okres na jaki wydaje się taką
decyzję, określono w § 7 rozporządzenia w sprawie śds. Należy podkreślić, że pobyt w domu ma
służyć opracowaniu i realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego (§ 7 ust. 6 i 7
oraz § 13). W przypadku osoby, wobec której decyzję o skierowaniu wydano po raz pierwszy
powinna ona zostać wydana na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące – konieczny do dokonania
przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego
planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego
realizacji. Przepisy rozporządzenia w sprawie śds określają też szereg wymogów jakie powinny
spełniać ośrodki wsparcia i zatrudniony w nich personel, tj. m.in.:
−− minimalny czas działania domów, tj. co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (§ 6);
−− zakres usług świadczonych przez domy (§ 14 i § 17), przy czym nie jest to katalog zamknięty;
−− rodzaj wykształcenia i doświadczenia zawodowego kierownika domu (§ 9) oraz wymogi
dotyczące zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych, przeszkolenia i doświadczenia – odpowiednich
do potrzeb domu – pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego (§ 10 i § 11) oraz wskaźniki
zatrudnienia personelu wchodzącego w skład tego zespołu, w zależności od typu domu (§ 12);
−− standardy w zakresie lokalizacji i wyposażenia obiektów domu (§ 18);
−− minimalną i maksymalną liczbę miejsc w domu (§ 5);
−− obowiązki pracowników domu w zakresie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w celu
integracji społecznej uczestników (§ 21);
−− zasady jakimi powinni się kierować pracownicy przy wykonywaniu swoich zadań (§ 22).
Należy zaznaczyć, że termin na dostosowanie domów do wymaganych standardów upływa z dniem
31 grudnia 2018 r. (§ 26). Ponadto, w § 24 ww. rozporządzenia określono wymogi w zakresie
dokumentowania świadczonych usług, tj. zawartości dokumentacji zbiorczej i indywidualnej
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(ewidencje, dzienniki), a w § 25 – informacje jakie powinny znajdować się w rocznym sprawozdaniu
z działalności domu, a także termin i tryb przekazywania tego sprawozdania oraz sposób
wykorzystania wniosków z niego wynikających lub zgłoszonych uwag.
Wskazać należy także, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia
5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw39, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą funkcjonować w połączeniu
z ośrodkiem pomocy społecznej tylko do 31 grudnia 2019 roku.
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39 Dz. U. z 2016 r. poz. 1583.
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Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 2017 r. poz. 882).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
ze zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, ze zm.).
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru
i kontroli w pomocy samopomocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543, ze zm.).
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
7. Minister Rozwoju i Finansów
8. Rzecznik Praw Obywatelskich
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
10. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
11. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
12. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
13. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
14. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

48

