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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Przesłanką do podjęcia kontroli był zamiar sprawdzenia czy środowiskowe 
domy samopomocy, z terenu województwa, prawidłowo realizują 
określone przepisami zadania, w sytuacji gdy z budżetu państwa na ich 
funkcjonowanie przeznaczane są coraz większe środki oraz, czy Wojewoda 
oraz JST posiadają właściwe rozpoznanie potrzeb w zakresie świadczenia 
usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

Nadto, w lokalnych mediach pojawiały się informacje wskazujące m.in. na: 

– Nieprawidłowości w zakresie podziału dotacji celowych  
na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 

– Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji przez niektóre 
JST oraz działające na ich zlecenie środowiskowe domy 
samopomocy. 

 



 
 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

Liczba ŚDS w poszczególnych województwach oraz dostępna liczba miejsc 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



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? 

 Czy Wojewoda oraz 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 prawidłowym wykorzystaniem 
przez nie dotacji celowych? 

 

Co kontrolowaliśmy? 03 



 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

 10 jednostek samorządu terytorialnego (7 gmin, 2 powiaty i 1 miasto  
na prawach powiatu) 

 10 środowiskowych domów samopomocy, w tym: 

– 6 ośrodków będących jednostkami organizacyjnymi gminy lub 
powiatu, 

– 4 ośrodki działające na zlecenie organów JST, tj. trzy prowadzone 
przez stowarzyszenia, a jeden przez Parafię Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego. 

Okres objęty kontrolą: 2014-2016  
(dla celów porównawczo-statystycznych uwzględniano także dane z 2013 r.). 

 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 04 



 Skontrolowane JST podejmowały niewystarczające działania na rzecz 
przeprowadzenia rzetelnej analizy potrzeb lokalnych społeczności  
na usługi wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tylko Miasto 
Mrągowo i Orzysz posiadały kompleksowe rozpoznanie potrzeb 
świadczenia usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkującym na ich terenie, a informacje z tego zakresu ujęły  
w opracowanych dokumentach strategicznych.  

 Pozostałe JST nie miały wystarczającego rozeznania co do ww. potrzeb,  
a swoją wiedzę z tego zakresu czerpały zaledwie z jednego źródła danych.   

 Jedynie 4 JST przeprowadzały kontrole w ŚDS w pełnym zakresie, tj. 
spełniania standardów jakościowych oraz prawidłowości wykorzystania 
dotacji, 2 ograniczyły się tylko do realizowania kontroli dotyczących 
prawidłowości świadczenia usług przez ŚDS, natomiast pozostałe JST  
w ogóle nie kontrolowały nadzorowanych ośrodków.  
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 Osoby ubiegające się o miejsce w ŚDS kierowane były do tych placówek  
na bieżąco. 

 Znikoma była liczba odmów przyjęcia do ŚDS. Stanowiła ona zaledwie 0,1% 
wniosków złożonych w latach 2014-2016 (brak  opinii medycznych). 

 Wszystkie skontrolowane ŚDS spełniały wymogi w zakresie posiadania 
odpowiednich pomieszczeń oraz wyposażenia (osiągnięcie tzw. „standardu 
usług bytowych”, określonego w § 18 rozporządzenia w sprawie śds). 

 Większość ze skontrolowanych ŚDS zapewniało swoim podopiecznym pełen 
zakres usług, określony w § 14 ww. rozporządzenia, tj. m.in. odpowiednie 
treningi i zajęcia dotyczące funkcjonowania w życiu codziennym, terapię 
ruchową, poradnictwo psychologiczne oraz pomoc w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych. 

 Nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono w 3 spośród 10 
skontrolowanych jednostek, a dotyczyły one niezapewnienia przez dwie 
jednostki poradnictwa psychologicznego w wystarczającym wymiarze oraz 
realizowania zajęć z częścią uczestników przez jeden z ośrodków w wymiarze 
6 godzin dziennie, zamiast w ciągu wymaganych 8 godzin. 
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Pracownia treningu kulinarnego w ŚDS w Wolnicy 

Źródło: Materiały własne NIK. 
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Siłownia w ŚDS „Arka” w Mikołajkach 

Źródło: Materiały własne NIK. 
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Sala zajęć korekcyjno-ruchowych w ŚDS „Lazarus” w Elblągu 

Źródło: Materiały własne NIK. 
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 W ośmiu skontrolowanych ŚDS zatrudniono wymagany personel,  
tj. psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Tylko w dwóch ośrodkach, pomimo istnienia konkretnych 
potrzeb, nie zatrudniano psychologa. 

 We wszystkich skontrolowanych jednostkach zatrudniony personel oraz 
kierownicy ośrodków posiadali wykształcenie oraz doświadczenie 
zawodowe wymagane na podstawie §§ 9-11 rozporządzenia w sprawie śds. 

 Wszystkie skontrolowane ośrodki prowadziły wymaganą dokumentację 
zbiorczą i indywidualną swoich uczestników. Dokumentacja ta na ogół 
prowadzona była poprawnie, a nieprawidłowości, które jednakże nie miały 
wpływu na realizację zadań, stwierdzono w czterech placówkach. 

 Skontrolowane ŚDS prawidłowo wykorzystały i rozliczyły otrzymane kwoty 
dofinansowania. 
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 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. 

 Wojewoda nie w pełni rzetelnie rozdysponował środki dotacji  
na prowadzenie ŚDS. 

 Udzielano dofinansowania niektórym JST, pomimo iż złożone przez nie 
wnioski nie były poparte żadnymi wiarygodnymi analizami o konieczności 
powstania ŚDS i nie określono w nich dokładnie kosztów realizacji zadania. 

 W procesie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań związanych  
z rozwojem infrastruktury ŚDS pracownicy Urzędu nie w każdym przypadku 
wyegzekwowali od wnioskodawcy dołączenie do wniosku programu 
inwestycyjnego, wymaganego na podstawie rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa.   
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Liczba miejsc w ŚDS, osób do nich skierowanych oraz faktycznie 
korzystających z usług ośrodków w latach 2013-2016 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Liczba ŚDS w poszczególnych powiatach oraz dostępna liczba 
miejsc na koniec 2016 r. 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 
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 Wojewoda nie przeprowadzał w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej kontroli obejmujących wszystkie sfery funkcjonowania 
jednostki. W realizowanych kontrolach ograniczał się jedynie  
do zagadnień obejmujących standardy świadczonych usług, kwalifikacje 
zawodowe pracowników i prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji, a nie wykonywał kontroli finansowych udzielonych 
dotacji. 

 W 2016 r. Wojewoda ustalił pisemne procedury finansowania i 
rozliczania zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem ŚDS,  
w których określono m.in. szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie prowadzenia i rozwoju infrastruktury 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym 
novum wprowadzonym ww. zasadami było przyjęcie kolegialnej zasady 
rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji o udzieleniu 
dofinansowania. 
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Ocena ogólna 15 

Zorganizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieć 
działających w formie ośrodków 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 kraju. 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.  



 Pomimo, iż istniejąca na terenie województwa warmińsko- 
-mazurskiego sieć ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi spełnia minimalny, określony przez MRPiPS, wymóg  
co najmniej jednego ŚDS w każdym powiecie, to jednak dostępność 
miejsc w tych ośrodkach na terenie poszczególnych powiatów 
województwa 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. 
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Wnioski 
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Źródło: Opracowanie własne NIK. 
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Wnioski 

 Jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonywać analizy potrzeb 
lokalnych społeczności na usługi wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w sposób kompleksowy, tj. z uwzględnieniem wszystkich 
dostępnych źródeł informacji oraz systematyczny – obejmujący okresowy 
przegląd i aktualizację posiadanych danych. 

 

 Analizy przedstawiane przez JST powinny mieć kluczowe znaczenie  
dla podejmowania przez Wojewodę decyzji o udzieleniu dofinansowania 
zadań związanych z rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi,  w szczególności w sytuacji wciąż rosnącego 
zapotrzebowania na usługi ŚDS i nierównomiernego rozmieszczenia 
liczby miejsc w ośrodkach na terenie powiatów województwa 
warmińsko-mazurskiego.  
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 Do kierowników wszystkich 21 skontrolowanych jednostek skierowano 
wystąpienia pokontrolne zawierające oceny kontrolowanej działalności, 
a w przypadku 17 jednostek w dokumencie tym zawarto również 
wnioski pokontrolne (łącznie wystosowano 48 wniosków). 

 Według stanu na 22 sierpnia 2017 r., 46 wniosków zostało już 
zrealizowanych, natomiast 2 pozostałe wnioski były w trakcie realizacji. 

 Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Olsztynie skierowano dwa zawiadomienia  
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

19 Działania po kontroli 



Źródło: Materiały własne NIK. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 
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