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I. Dane identyfikacyjne 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu1, ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie 

 

Marzena Brac, Kierownik, od 1 lutego 2014 r. 

 

Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 23 kwietnia 2019 r., z uwzględnieniem okresów 
wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska 
będące przedmiotem kontroli. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 Karolina Lahutta, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/16/2019  1.
z 21 stycznia 2019 r.  

 Mateusz Grynicz, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/18/2019 2.
z 21 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str.1, 2) 

  

                                                      
1  Dalej: „OPS”. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie OPS udzielał wsparcia dla potrzebujących schronienia 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub inną sytuacją 
kryzysową, zamieszkałych na terenie gminy Świecie, poprzez przyznawanie 
i wypłatę zasiłków celowych na sfinansowanie kosztów pobytu w placówkach 
o charakterze niepublicznym, niemających obowiązku zapewniać standardów usług 
podstawowych określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 
2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży4.  

Jednocześnie OPS nie przekazywał do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świeciu ani starosty powiatu świeckiego informacji na temat osób, które 
wnioskowały w kontrolowanym okresie o przyznanie zasiłków celowych na pokrycie 
kosztów pobytu w tego typu placówkach, z uwagi na brak na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Świecie domów 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży5 spełniających standardy określone 
w ww. rozporządzeniu. Pozbawiło to władze powiatu świeckiego istotnej wiedzy przy 
podejmowaniu decyzji o nie przystąpieniu do procedury zlecenia prowadzenia DMD. 

Izba uznała za nieprawidłowe wydanie przez OPS w latach 2016-2018 czterech 
decyzji przyznających zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy z przeznaczeniem 
na opłacenie kosztów pobytu trzech matek z małoletnimi dziećmi w placówkach 
niebędących DMD, ponieważ zamieniono w ten sposób pieniężny charakter tych 
zasiłków, wynikający z art. 36 pkt 1 lit. c ups, na świadczenie niepieniężne. Na 
podstawie tych decyzji na rachunek bankowy tych placówek OPS przekazał środki 
w łącznej wysokości 6 580,00 zł. Stanowiło to naruszenie art. 39 ust. 1 i 2, art. 41 
pkt. 1 oraz art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6. 
W ocenie NIK opłacenie pobytu w ww. placówkach sprowadzało się w istocie do 
finansowania zadania, które powinno być realizowane w inny sposób, tj. poprzez 
świadczenie niepieniężne polegające na zapewnieniu schronienia w odpowiedniej, 
zapewniającej standardy DMD, placówce. Z treści art. 39  i art. 41 pkt. 1 ups wynika, 
że zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy mają charakter pomocy doraźnej 
i nie powinny zastępować innych, odpowiednich do okoliczności form pomocy, 
przewidzianych w ups. 

Ponadto przy udzielaniu pomocy wymagającym schronienia matkom z małoletnimi 
dziećmi stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły w szczególności: 

-  nieterminowego przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego 
w ramach postępowania w sprawie przyznania zasiłku z przeznaczeniem na 
opłacenie pobytu w placówce niebędącej DMD;  

-  dokonywania nierzetelnej oceny sytuacji dochodowej osób wnioskujących 
o wsparcie, która w jednym przypadku skutkowała przyznaniem nienależnych 
świadczeń;  

-  wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości wyższej, niż wynikała z wydanej 
decyzji administracyjnej.  

 

 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: „Rozporządzenie w sprawie DMD”.  
5  Dalej: „DMD”. 
6  Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm., dalej: „ups”. 
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III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
dotkniętych przemocą lub inną sytuacją kryzysową  

W kontrolowanym okresie potrzeba zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie została zdiagnozowana jako istotny 
problem społeczny w gminie Świecie. W szczególności nie została ona 
wyodrębniona jako osobne zagadnienie w opracowanej w 2015 r. przy udziale OPS 
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świecie na lata 2016-20267. 
Problem usług dla wymagających schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży nie został również wprost podniesiony w rekomendacjach kończących 
przygotowane przez OPS coroczne oceny zasobów pomocy społecznej. Kierownik 
OPS nie zgłaszał również tej kwestii jako potrzeby społecznej w ramach realizacji 
obowiązków określonych art. 110 ust. 9 ups. W kontrolowanym okresie do OPS nie 
wpłynęły również skargi w przedmiocie zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Od 30 grudnia 2010 r. schronienie dla matek (ojców, opiekunów) z małoletnimi 
dziećmi lub kobiet w ciąży, będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej 
sytuacji kryzysowej, gdy istniało zagrożenie zdrowia lub życia, było zabezpieczone 
w gminie Świecie poprzez zawarcie z Powiatem Świeckim porozumienia8 w sprawie 
umieszczania mieszkańców gminy w hostelu Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Świeciu9. Placówka ta, działająca w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świeciu, dysponowała w 2016 r. siedmioma, a w latach 2017-2019 (do 
23 kwietnia) czterema miejscami noclegowymi. Z zawartego porozumienia wynikało 
ponadto, że hostel co do zasady był schronieniem przejściowym, na okres nie 
dłuższy niż trzy miesiące, nie stanowił rozwiązania problemów mieszkaniowych 
i finansowych oraz nie pełnił roli schroniska dla bezdomnych. 

(akta kontroli str. 21-137, 148, 153-156, 365-372) 

Kierownik OPS wskazała, że nie zachodziła potrzeba ujmowania kwestii 
zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
w dokumentach strategicznych. Wynikało to m.in. z faktu, że tego typu przypadki 
odnotowywane są sporadycznie i wobec takich osób prowadzona jest praca 
socjalna niewymagająca długofalowego, strategicznego planu. 

Podała jednocześnie, że pośrednio zagadnienie zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wpisuje się w inne kierunki działań wynikające 
z przyjętej strategii, m.in. związane z udzielaniem profesjonalnej pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie. Kierownik OPS wskazała jednocześnie, że porozumienie 
z władzami powiatu świeckiego w sprawie kierowania mieszkańców gminy Świecie 
do OIK zabezpiecza potrzeby Gminy w zakresie schronienia i wsparcia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, co potwierdziła diagnoza problemów  
 

                                                      
7  Stanowiącej załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 116/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026. 
8  Porozumienie w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Świecie do hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, zawarte w dniu 30 grudnia 2010 r. 
pomiędzy Gminą Świecie a Powiatem Świeckim, dalej także „Porozumienie w sprawie kierowania do OIK”. 

9  Dalej: „OIK”. 
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społecznych w gminie Świecie10. 

(akta kontroli str.144-146, 153-156, 334, 335, 341) 

W kontrolowanym okresie do OPS wpłynęło 15 wniosków o udzielenie wsparcia 
ośmiu11 wymagającym schronienia matkom z małoletnimi dziećmi, dotkniętym 
przemocą lub inną sytuacją kryzysową12. Tylko jeden z wniosków dotyczył 
umieszczenia w nieskonkretyzowanym bliżej ośrodku wsparcia dla matek z dziećmi. 
W pozostałych sprawach wnioskowano o pomoc finansową w pokryciu kosztów 
pobytu w wybranym przez matkę domu samotnej matki o charakterze niepublicznym 
(cztery przypadki) lub umieszczenie w hostelu OIK prowadzonym przez Powiat 
Świecki (10 przypadków).  

Główną przyczyną występowania z wnioskiem o pomoc była przemoc w rodzinie lub 
jej podejrzenie (12 przypadków). Dziewięć spośród przeanalizowanych spraw 
wiązało się z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia, przy czym w ośmiu 
przypadkach kobiety przyjęte zostały do miejsc schronienia, OIK lub niepublicznych 
domów samotnej matki, przed zwróceniem się o pomoc do OPS13. W pozostałych 
sprawach wnioski uzasadniono nieposiadaniem aktualnego schronienia. Jeden 
z tych wniosków został złożony na skutek pracy socjalnej wykonanej przez 
pracowników OPS z kobietą, która po urodzeniu dziecka nie mogła pozostać 
w mieszkaniu rodziców, ani nie była w stanie sama zabezpieczyć swoich potrzeb 
mieszkaniowych. 

(akta kontroli str.165-168)  

Wnioski o pomoc składane były na piśmie lub ustnie, zazwyczaj bezpośrednio przez 
osobę zainteresowaną14. W jednym przypadku o pomoc w pokryciu kosztów pobytu 
zawnioskowała dyrekcja domu samotnej matki o charakterze niepublicznym. W 14 
z 15 wniosków zakres żądania był skonkretyzowany, tj. wnioskowano 
o zabezpieczenie pobytu w konkretnej placówce. 

(akta kontroli str. 165-168, 170, 186, 197, 212, 227) 

W następstwie złożonych wniosków OPS: 

 w czterech przypadkach przyznał trzem wnioskodawczyniom zasiłek celowy 
lub specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu w domu samotnej 
matki o charakterze niepublicznym, niebędącym DMD, tj. w Domu Dobrego 
Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie lub w Domu Samotnej Matki 
CARITAS w Ciechocinku; 

 w jednym przypadku umorzył postępowanie w związku z wycofaniem 
wniosku o umieszczenie w ośrodku wsparcia dla matek z dziećmi; 

                                                      
10 Sporządzona w oparciu o opinie: radnych, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

organizacji pozarządowych, kierowników referatów w Urzędzie Gminy Świecie, pracowników socjalnych, 
księży, sołtysów oraz przedstawicieli służby zdrowia, policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świeciu, kuratorów, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. 

11 Cztery matki występowały z wnioskiem więcej niż jeden raz. 
12 W okresie tym nie wpłynął żaden wniosek od wymagającej schronienia kobiety w ciąży, ani wymagającego 

schronienia ojca/opiekuna z małoletnimi dziećmi. W jednym przypadku wnioskująca o pomoc matka była 
jednocześnie opiekunem drugiego dziecka, umieszczonego u niej w pieczy zastępczej.   

13 W dziewiątym przypadku matka z małoletnim dzieckiem, która korzystała już wcześniej ze schronienia w OIK 
skontaktowała się z OPS w celu zapewnienia ponownego wsparcia. 

14 Wnioski pisemne wpływały do sekretariatu OPS i były przydzielane do rozpoznania pracownikom według 
przypisanych stanowisk. Wnioski ustne składane były pracownikom OPS w toku wykonywania przez nich 
zadań z zakresu pracy socjalnej, głównie podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych lub na 
spotkaniach grupy wsparcia rodziny w ramach interwencji kryzysowej. 
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 w 10 przypadkach na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Świecie a Powiatem Świeckim skierował pięć matek z małoletnimi dziećmi 
będących ofiarami przemocy w rodzinie do hostelu OIK. 

Okres rozpatrywania sprawy wynosił w przypadku wydania skierowania do OIK – od 
jednego do czterech dni, w przypadku przyznania zasiłku celowego lub specjalnego 
zasiłku celowego na pokrycie kosztów pobytu w domu samotnej matki o charakterze 
niepublicznym – od 12 do 56 dni (mediana 19 dni). Decyzję o przyznaniu pomocy 
w 12 przypadkach15 poprzedzało przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez 
pracownika socjalnego16. Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS, którzy 
przeprowadzili wywiady środowiskowe w skontrolowanych sprawach, posiadali 
kwalifikacje wymagane ups. 

(akta kontroli str. 16-20, 165-168) 

Trzem z pięciu podopiecznych umieszczonych w OIK przyznano pomoc w formie 
zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego na zakup żywności, jednej – 
dodatkowo na wymianę zniszczonych drzwi w celu zapewnienia możliwości 
bezpiecznego powrotu do miejsca zamieszkania. Jednej z trzech matek 
przebywających w domu dla samotnych matek o charakterze niepublicznym 
przyznano natomiast zasiłek celowy na zakup odzieży, środków higienicznych 
i potrzeby bieżące, w tym dojazdy oraz zasiłek okresowy17.  

(akta kontroli str. 165-168) 

W żadnym ze skontrolowanych przypadków OPS nie stosował procedury 
przygotowania i przekazania dokumentów dla starosty prowadzącego DMD. 

Z wyjaśnień pracowników socjalnych wynikało, że w przypadku czterech matek 
skierowanych do OIK, ich sytuacja życiowa (samodzielność finansowa, możliwość 
zabezpieczenia we własnym zakresie potrzeb bytowych, w tym mieszkania po 
opuszczeniu go przez sprawcę przemocy), jak i postawa (zaradność, brak deficytów 
życiowych, umiejętność właściwej opieki nad dziećmi) sprawiały, że nie zachodziła 
konieczność umieszczania ich w DMD, tym bardziej że związany z tym wyjazd ze 
Świecia kolidowałby z aktywnością zawodową (szkolną) matek lub powodowałby 
inne komplikacje związane np. z zapewnieniem dla dzieci specjalistycznej opieki, 
w tym zdrowotnej.  

(akta kontroli str. 346-347, 350-351, 352-353, 356-357) 

Ponadto z wyjaśnień pracowników socjalnych wynikało, że trzy kobiety, które 
otrzymały z OPS zasiłek na pokrycie kosztów pobytu w domu samotnej matki 
o charakterze niepublicznym nieprowadzonym na zlecenie powiatu, oczekiwały 
umieszczenia w tego typu placówkach w pobliżu Świecia i wnioskowały o pomoc 
w sfinansowaniu pobytu w wybranych przez nie domach samotnej matki 
o charakterze niepublicznym, które mieściły się na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Jedna z matek po dwutygodniowym pobycie w takiej placówce, nie 
chciała dalej korzystać z pomocy w formie zapewnienia pobytu w ośrodku wsparcia 
dla matek z małoletnimi dziećmi.  

(akta kontroli str. 342-345, 354-355) 

Kierownik OPS wskazała, że największą barierą w kierowaniu osób do DMD jest 
odległość tych placówek od Świecia. Podała, że podopieczne oczekują wsparcia 

                                                      
15 Pozostałe trzy przypadki dotyczyły krótkotrwałego (1-3 dni) przedłużenia pobytu w OIK oraz wycofanego 

wniosku o umieszczenie w ośrodku wsparcia dla matek z dziećmi.    
16 W 10 przypadkach zatrudnionego w OPS, w dwóch przypadkach zatrudnionego w innym ośrodku pomocy 

społecznej, na podstawie wniosku OPS.  
17 Pozostałe podopieczne nie wnioskowały w trakcie sytuacji kryzysowej o przyznanie innej pomocy celowej. 
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blisko ośrodka ich interesów życiowych, gdyż opuszczenie terenu gminy pozbawia 
je m.in. wsparcia rodziny i znajomych. Oznacza też konieczność zmiany całego 
życia, w tym załatwienia wielu spraw urzędowych, m.in. przeniesienia świadczeń 
socjalnych do innych ośrodków, poszukania nowych placówek szkolnych dla dzieci, 
nowych ośrodków opieki zdrowotnej. Wskazała, że kobiety boją się zmian, nie 
wiedzą, czy później będzie dokąd wrócić, a skorzystanie ze schronienia w DMD 
oznacza trudniejszą drogę do uzyskania mieszkania z zasobów gminy18. Wśród 
innych przyczyn małej aprobaty dla tej formy pomocy Kierownik OPS wskazała 
niechęć kobiet do zmian i aktywnych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji oraz 
trudności w akceptacji reguł, które w takiej placówce obowiązują, w szczególności 
kontroli wyjść, przyjść i wizyt. 

(akta kontroli str. 165-168, 333-334, 380, 381) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1.  OPS nie przekazywał do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu 
ani starosty powiatu świeckiego informacji o zgłaszających się matkach, które 
oczekiwały umieszczenia w DMD w pobliżu Świecia, a z uwagi na brak tego 
typu placówki w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Świecie, wnioskowały 
o przyznanie zasiłków celowych na sfinansowanie pobytu w wybranych przez 
siebie domach samotnej matki o charakterze niepublicznym, niemających 
obowiązku zapewniać standardów usług podstawowych określonych dla DMD.  

 Kierownik OPS wyjaśniła m.in., że przypadki osób szukających schronienia 
w DMD występują rzadko, i że porozumienie zawarte z władzami powiatu 
świeckiego w sprawie kierowania osób do hostelu OIK zabezpiecza potrzeby 
gminy w tym zakresie. 

Zdaniem NIK nieprzekazanie przez OPS informacji o przypadkach osób 
zgłaszających się do OPS, kwalifikujących się do przyjęcia do DMD, 
a przebywających w placówkach niespełniających standardów DMD, pozbawiło 
władze powiatu świeckiego istotnej wiedzy przy podejmowaniu decyzji o nie 
przystąpieniu do procedury zlecenia prowadzenia DMD, z uwagi m.in. na – jak 
podała Starosta Świecki – „brak wniosków z gmin o umieszczenie w /w 
domu”19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ups organizacja pomocy społecznej jest 
obowiązkiem organów administracji rządowej i samorządowej, przy czym to na 
gminach spoczywa najwięcej obowiązków z zakresu pomocy społecznej. Ich 
realizacja wymaga jednak współpracy z innymi podmiotami, tak aby jak 
najlepiej wypełnić dyspozycję art. 3 ust. 3 ups zawierającą wskazanie, żeby 
rodzaj, forma i rozmiar świadczenia były odpowiednie do okoliczności 
uzasadniających udzielenie pomocy. W ocenie NIK postawa OPS 
ograniczająca się do wypłaty zasiłku celowego na opłacenie kosztów pobytu 
w placówkach niezobowiązanych do zapewnienia określonego dla DMD 
standardu usług, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego (najbliższy DMD znajdował się na terenie województwa 
łódzkiego), świadczy o nierzetelnym przestrzeganiu powyższych zasad. 
Podkreślić przy tym należy, że Kierownik OPS sama wskazała, że największą 
barierą w kierowaniu osób do DMD jest odległość tych placówek od Świecia, 

                                                      
18 Z informacji uzyskanych od Burmistrza Świecia wynikało, że lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy 

Świecie mogły być wynajmowane na rzecz osób fizycznych mieszkających na terenie gminy Świecie, 
z zamiarem pobytu stałego, centralizujących na jej terenie swoje potrzeby życiowe oraz prowadzących na jej 
terenie swoje domowe gospodarstwo. 

19 Na „fakt, że nie wypływały wnioski gmin na umieszczenie w DMD (realne zapotrzebowanie)” wskazywała 
również była Dyrektor PCPR w Świeciu oraz aktualna Dyrektor tej placówki, która wskazała, że „żadna z gmin 
Powiatu Świeckiego w latach 2016-2018 nie złożyła wniosku w tym zakresie”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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oraz że podopieczne oczekują wsparcia blisko ośrodka ich interesów 
życiowych, gdyż opuszczenie terenu gminy pozbawia je m.in. wsparcia rodziny 
i znajomych i oznacza konieczność zmiany całego życia, w tym załatwienia 
wielu spraw urzędowych. 

Odnosząc się natomiast do wyjaśnień Kierownika OPS należy wskazać, że 
hostel OIK20 prowadzony na podstawie art. 47 ust. 3 ups, do którego można 
było kierować mieszkańców gminy Świecie (na podstawie porozumienia 
zawartego z władzami powiatu świeckiego) zapewniał schronienie 
o charakterze przejściowym (tylko do trzech miesięcy). Poza tym hostel OIK nie 
miał obowiązku i od grudnia 2016 r. nie zapewniał standardów określonych dla 
DMD.  

(akta kontroli str. 144-146, 153-156, 334, 335, 396, 402, 412, 420) 

2. OPS w latach 2016-2018 wydał łącznie cztery decyzje przyznające zasiłek 
celowy lub specjalny zasiłek celowy z przeznaczeniem na opłacenie kosztów 
pobytu trzech matek z małoletnimi dziećmi w placówkach niebędących DMD, 
zamieniając w rzeczywistości pieniężny charakter tych zasiłków, wynikający 
z art. 36 pkt 1 lit c ups, na świadczenie niepieniężne. Na podstawie tych decyzji 
na rachunek bankowy tych placówek OPS przekazał środki w łącznej 
wysokości 6 580,00 zł. Stanowiło to naruszenie art. 39 ust. 1 i 2, art. 41 pkt. 1 
oraz art. 3 ust. 1 i 4 ups.  

Kierownik OPS wyjaśniła, że środki finansowe z zasiłków celowych lub 
specjalnych zasiłków celowych przekazywane były na konto placówek zgodnie 
z wolą osób wnioskujących o przyznanie pomocy. Ponadto przekazanie 
świadczeń przez OPS bezpośrednio na konto placówek zniwelowało ryzyko 
zmarnotrawienia przyznanej pomocy. W przypadku przekazania przyznanej 
pomocy do rąk wnioskodawczyń mogłoby dojść do sytuacji, w której placówka 
nie otrzymałaby należnych jej kwot za pobyt wnioskodawczyń i ich dzieci. 
Jednocześnie pracownik OPS wyjaśnił m.in., że organ wydający decyzję 
o przyznaniu ww. osobom zasiłku celowego był przekonany, że przyznając 
pomoc w tej formie zaspokoi potrzeby bytowe tych osób. Wskazał, że odmowa 
przyznania tego świadczenia mogłaby skutkować pogłębieniem się sytuacji 
kryzysowej, w której osoby te się znalazły. Pracownik OPS wyjaśnił także, że 
organ przyznając pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego miał na 
uwadze interes osoby będącej w trudnej sytuacji życiowej. Wskazał, że pomoc 
w tej formie była adekwatna do okoliczności. 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zauważa, że opłacenie pobytu 
w ww. placówkach sprowadzało się w istocie do finansowania zadania, które 
powinno być realizowane w inny sposób, tj. poprzez świadczenie niepieniężne 
polegające na zapewnieniu schronienia w odpowiedniej placówce. Z treści art. 
39 i art. 41 pkt. 1 ups wynika, że zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy 
mają charakter pomocy doraźnej i nie powinien służyć zastępowaniu 
świadczenia niepieniężnego, świadczeniem na pokrycie pełnych 
całomiesięcznych kosztów utrzymania osoby objętej pomocą21. 

                                                      
20 Por. par. 1 ust. 3, 4 i 5 porozumienia w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Świecie do hostelu Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej, działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, zawartego 
30 grudnia 2010 r. między Gminą Świecie a Powiatem Świeckim. 

21 Pkt III, ppkt 2 Wytycznych w zakresie pomocy osobom bezdomnym z kwietnia 2017 r. z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/_wytyczne_MRPiPS.pdf 
[dostęp 7 maja 2019 r.]. Podobnie wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 7 kutego 2013 r., sygn. 
IISA/Sz 809/12, wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 11 czerwca 2014 r., sygn. IVSA/Wr 16/14, 
wyrok Sądu Administracyjnego w Lublinie z 21 kwietnia 2015 r., sygn. II SA/Lu 444/14, wyrok Naczelnego Sąd 
Administracyjnego w Warszawie z 5 XI 2011 r. sygn. akt I OSK 1083/11. 

http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/_wytyczne_MRPiPS.pdf
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Zdaniem NIK niedopuszczalne jest także przekazywanie środków finansowych 
z przyznanego zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego 
bezpośrednio na konto danej placówki, a nie osobie potrzebującej wsparcia. 
Stroną postępowania zawsze powinna być osoba ubiegająca się  
o świadczenie z pomocy społecznej. Odnosząc się do kwestii ryzyka 
zmarnotrawienia przyznanych świadczeń przy przekazywaniu środków 
bezpośrednio na konto świadczeniobiorcy należy wskazać, że sposób 
postępowania OPS w tego typu przypadkach został uregulowany w art. 11 
ust. 1 ups. 

(akta kontroli str. 157, 174, 179, 184, 185, 202, 206, 207, 236, 237,  

322-325, 326, 330, 388-391) 

3.  W jednym przypadku zasiłek celowy wypłacony został w wysokości 
niewynikającej z wydanej w sprawie decyzji administracyjnej. W dniu 28 maja 
2018 r. matka z małoletnim dzieckiem złożyła wniosek o skierowanie do domu 
dla samotnych matek o charakterze niepublicznym, po czym – podczas 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 13 czerwca 2018 r. – osoba ta 
złożyła ustny wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na 
pokrycie kosztów pobytu w tej placówce. Na tej podstawie wydana została 
decyzja przyznająca zasiłek celowy na pokrycie ww. kosztów za czerwiec 
i lipiec 2018 r. W przypadku tej osoby zasiłek został wypłacony w wysokości 
obejmującej dodatkowo trzy dni pobytu w ww. placówce w maju 2018 r.22, 
pomimo że nie wynikało to z wydanej decyzji. Tym samym naruszono art. 44 
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych23. 

Kierownik OPS oraz pracownik, który sprawdził wydatek pod kątem 
merytorycznym wyjaśnili, że przy akceptacji wydatku zasugerowano się datą 
wpływu wniosku do OPS, co miało miejsce w maju 2018 r. Wskazano ponadto, 
że w wyniku podjętych działań, 26 lutego 2019 r., odnotowano wpływ na konto 
OPS niezasadnie wypłaconej kwoty 210 zł. 

(akta kontroli str. 157-163, 186-194, 266-267, 272-273, 328, 332) 

4.  OPS w postępowaniu w sprawie przyznania zasiłku z przeznaczeniem na 
opłacenie pobytu w domu samotnej matki o charakterze niepublicznym, 
wszczętym na wniosek z 4 stycznia 2017 r., nie zapewnił przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego w terminie określonym w § 2 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 
2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego24  

Kierownik OPS wyjaśniła, że pracownik socjalny kontaktował się telefonicznie 
z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce położenia 
placówki, w której znalazła się kobieta, z prośbą o przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego. Ośrodek ten zapewniał, że w terminie prześle dokumenty 
niezbędne do udzielenia pomocy. Z uwagi na brak efektów prowadzonych 
rozmów telefonicznych podjęto decyzję, aby zwrócić się z oficjalnym pismem 
w tej sprawie. 

NIK zauważa, że w ciągu 14 dni roboczych OPS nie podjął żadnych 
skutecznych działań w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, 
pomimo, że matka, której wniosek dotyczył, znajdowała się w sytuacji 

                                                      
22 Odpłatność za jeden dzień pobytu dla matki z dzieckiem wynosiła 70 zł. 
23 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm. 
24 Dz. U. z 2017 r., poz. 1788, dalej: „rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego”. 
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kryzysowej, szukając schronienia w związku z problemem przemocy  
w rodzinie. 

(akta kontroli str. 227-231, 270-271) 

5.  W czterech z 12 zbadanych przypadków nierzetelnie ustalono sytuację 
dochodową rodziny w trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów 
środowiskowych. I tak: 

-  w jednym przypadku, rozstrzygając na podstawie wniosku z sierpnia 2016 r. 
o przyznaniu zasiłku celowego na opłacenie pobytu w domu samotnej matki 
o charakterze niepublicznym na wrzesień - listopad 2016 r., pominięto, że 
sytuacja majątkowa wnioskodawczyni począwszy od sierpnia 2016 r. ulegnie 
poprawie w ten sposób, że dochód dwuosobowej rodziny w stosunku do 
dochodu z lipca 2016 r. wzrośnie i przekroczy sumę kwot kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie warunkującą otrzymanie tego zasiłku, 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ups. Tym samym wnioskodawczyni otrzymała 
nienależny zasiłek celowy w łącznej kwocie 1 540 zł25. 

Kierownik OPS wyjaśniła, że z uwagi na fakt, że wnioskodawczyni nie 
dostarczyła do siedziby OPS decyzji potwierdzających jej dochód, pracownik 
socjalny dokonał ustalenia wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku drogą telefoniczną. Wskazała również, że obowiązkiem 
wnioskodawczyni było poinformowanie OPS o zmianie swojej sytuacji 
dochodowej, o czym została pouczona w decyzji przyznającej zasiłek celowy. 
Kierownik OPS dodała, że pomimo poprawy sytuacji majątkowej 
wnioskodawczyni od sierpnia 2016 r., OPS mając na uwadze całokształt jej 
trudnej sytuacji dalej wspierałby ją w formie opłaty za pobyt w domu dla matek 
z dziećmi o charakterze niepublicznym. Zmieniona zostałaby jedynie forma 
z zasiłku celowego na zasiłek celowy specjalny. Kierownik OPS poinformowała 
również, że na skutek stwierdzonej w toku kontroli NIK nieprawidłowości, OPS 
wszczął postępowanie w sprawie naliczenia ewentualnie nienależnie 
pobranego świadczenia; 

(akta kontroli str. 165-180, 268) 

-  w trzech przypadkach dochód na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający 
miesiąc złożenia wniosku ustalono w niewłaściwej wysokości, co pozostawało 
bez wpływu na zakres przyznanej przez OPS pomocy. Powodem 
nieprawidłowych ustaleń były: w jednym przypadku – niezasadne uznanie 
jednego z dochodów za utracony, w pozostałych – niezebranie kserokopii 
decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne, określających ich 
wysokość, na podstawie których ustala się sytuację dochodową, zgodnie  
z art. 107 ust. 5b pkt 19 ups w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Kierownik OPS wyjaśniła m.in., że niezebranie do akt kserokopii niezbędnych 
dokumentów wynika z okoliczności spraw, tj. konieczności pilnego udzielenia 
pomocy w ramach interwencji kryzysowej, w trakcie której osoby ubiegające się 
o świadczenie nie mają przy sobie niezbędnej dokumentacji. W związku z tym 
od wnioskodawczyń przyjmowano oświadczenia lub ustalano dochód na 
podstawie wcześniej zgromadzonej dokumentacji.   

                                                      
25 W trakcie kontroli, 7 marca 2019 r., OPS wszczął postępowanie w sprawie naliczenia ewentualnie nienależnie 

pobranego świadczenia w formie pomocy celowej.  
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NIK zauważa, że sytuacje kryzysowe nie zwalniają OPS z obowiązku 
rzetelnego ustalania sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenie, 
tym bardziej, że porównanie uzyskanych w trakcie wywiadu danych 
o otrzymywanych świadczeniach pieniężnych z ich prawnie ustaloną 
wysokością26 wskazywało na nieprawidłowość poczynionych ustaleń. 

(akta kontroli, str. 165-168, 216-217, 239-255, 268-269, 322) 

6.  Na stronie internetowej BIP27 nie zamieszczono informacji o możliwości 
złożenia do OPS wniosku o skierowanie do DMD, która wynika z § 4 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie DMD. Tym samym strona BIP nie zawierała 
informacji wymaganych przepisami art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c i pkt. 3 lit. d ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej28. Stosownie do 
tych przepisów OPS, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, 
był zobowiązany, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt. 1 udip, do 
udostępniania w BIP informacji publicznej o przedmiocie działalności 
i kompetencjach oraz o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. Zakres 
tych informacji powinien więc obejmować także tryb kierowania przez OPS 
osób zainteresowanych do ww. placówek. 

Kierownik OPS wyjaśniła m.in., że informacje na temat możliwych form 
wsparcia dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży są udzielane w ramach pracy socjalnej świadczonej przez pracowników 
socjalnych pracy podczas indywidualnego kontaktu z osobami 
zainteresowanymi. 

NIK zauważa, że przekazywanie informacji na temat wszystkich możliwych 
form wsparcia w ramach indywidualnej pracy socjalnej nie zwalnia OPS  
z obowiązku zamieszczania tych informacji na stronie internetowej BIP.  

(akta kontroli, str. 280-313, 337, 338) 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

 Przekazywanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu oraz 1.
starosty powiatu świeckiego informacji na temat osób z terenu gminy Świecie, 
kwalifikujących się do przyjęcia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, o którym mowa w art. 47 ust. 4-5 ups, a przebywających  
w innych placówkach. 

                                                      
26 Tj. wysokości zasiłku rodzinnego ustalonego § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych 
oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238, utrata mocy z dniem 22 sierpnia 2018 r.). oraz 
wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej 
ustalonej pkt 1 obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 
wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz 
wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. poz. 326) 

27 Tj. internetowej stronie OPS Biuletynu Informacji Publicznej: www.ops-swiecie.pl (dostęp: 19 marca 2019 r.) 
28 Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm., dalej: „udip”. 

Uwagi 

Wnioski 

http://www.ops-swiecie.pl/
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 Przyznawanie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych zgodnie 2.
z ich przeznaczeniem oraz wypłacanie ich osobie uprawnionej. 

 Wzmocnienie nadzoru nad akceptacją świadczeń do wypłaty pod kątem 3.
merytorycznym. 

 Zapewnienie rzetelnego ustalania sytuacji dochodowej rodziny w trakcie 4.
rodzinnych wywiadów środowiskowych. 

 Zapewnienie przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych   5.
w terminie określonym w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. 

 Umieszczenie na stronie internetowej BIP informacji o możliwości złożenia do 6.
OPS wniosku o skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, o którym mowa w art. 47 ust. 4-5 ups. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz,          maja 2019 r. 
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