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I. Dane identyfikacyjne 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi1, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 
Łódź 

 

Andrzej Kaczorowski, Dyrektor MOPS, od 16 lutego 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Piotr Rydzewski, dyrektor, od 5 lutego 2018 r. do 15 lutego 2019 r., p.o. dyrektor od 
23 sierpnia 2017 r. do 4 lutego 2018 r.; Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka, p.o. 
dyrektor od 29 sierpnia 2016 r. do 22 sierpnia 2017 r.; Małgorzata Wagner, p.o. 
dyrektor od 1 stycznia 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r. 

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

2. Nadzór nad zapewnieniem w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży (niedziałającym w strukturze MOPS) odpowiedniego standardu 
podstawowych usług oraz skutecznego wsparcia. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 5 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 

 

1. Karol Sobieszczyk, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/24/2019 
z 22  stycznia 2019 r.  

2. Mateusz Grynicz, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/20/219 
z 22 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

  

                                                      
1  Dalej: „MOPS”. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

MOPS w kontrolowanym okresie zapewniał schronienie dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży poprzez kierowanie ich do prowadzonego przez Centrum 
Służby Rodzinie w Łodzi4 Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej 
w Łodzi przy ul. Broniewskiego5. Stwierdzono jednak przypadki udzielenia przez 
MOPS nieadekwatnego wsparcia dla czterech matek z małoletnimi dziećmi, które 
pomimo spełniania kryteriów przyjęcia do DSM przebywały w kontrolowanym 
okresie w Schronisku dla Kobiet i Dzieci przy ul. Kwietniowej 2/4 w Łodzi.  

Ponadto MOPS akceptował praktykę przyjmowania przez Centrum Służby Rodzinie 
osób do DSM w trybie nieinterwencyjnym bez uprzednio uzyskanego skierowania. 
MOPS nie weryfikował też sposobu zapewnienia przez Centrum standardu usług 
podstawowych w zakresie określonym § 3 ust. 2 pkt. 6 i 7 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży6. Tymczasem przeprowadzona przez NIK 
kontrola dokumentacji DSM wykazała, że co do zasady nie określano precyzyjnie 
celów i działań przewidzianych do realizacji przez mieszkanki DSM w ramach 
programu usamodzielniania. 

Ponadto stwierdzono przypadki, w których MOPS wydawał decyzje o skierowaniu 
do DSM pomimo braku wszystkich wymaganych dokumentów. W jednym przypadku 
stwierdzono, że MOPS nie naliczył odpłatności za pobyt w DSM pomimo 
przekroczenia kryterium dochodowego przez osobę uprawnioną. Nieprawidłowości 
dotyczyły także prowadzenia postępowań w sprawie wydania ww. decyzji 
z nieuzasadnioną zwłoką oraz doręczenia wydanych orzeczeń niezgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego7, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych8 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)9. 

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  

1. W kontrolowanym okresie realizacja zadania własnego Miasta Łodzi10 
polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży została powierzona podmiotowi niepublicznemu, tj. Centrum Służby 
Rodzinie.  

                                                      
3   Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4  Dalej: „Centrum Służby Rodzinie”. 
5  Dalej: „DSM”. 
6  Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: „rozporządzenie sprawie domów dla matek”. 
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., dalej: „kpa”. 
8  Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm., obowiązywała do dnia 24 maja 2018 r., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”. 
9  Obowiązuje od 25 maja 2018 r., dalej: „rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO”. 
10  Dalej: „Miasto” lub „Łódź”. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W dokumentach strategicznych dla Miasta11, jak i w sprawozdaniach z działalności 
MOPS za 2016 r. i za 2017 r. nie zawarto informacji na temat skali zapotrzebowania 
na usługi w zakresie schronienia i wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży z terenu Łodzi. Ze sprawozdań MOPS za 2016 r. i 2017 r. wynikało jednak, 
że z pomocy DSM prowadzonego przez Centrum Służby Rodzinie skorzystało 
w tych latach odpowiednio: 142 osoby12 i 135 osób13. 

(akta kontroli str. 90-426) 

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że zarówno w trakcie prac nad Polityką Społeczną 2020+ 
dla Miasta Łodzi i w trakcie konsultacji społecznych nie zgłaszano jako odrębnego 
zadania potrzeby poszerzenia oferty Miasta w zakresie zabezpieczenia potrzeb 
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta.  

(akta kontroli str. 764, 768) 

2. W badanym okresie, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi14, decyzje 
administracyjne dotyczące skierowania osób do DSM wydawali pracownicy 
zatrudnieni w III Wydziale Pracy Środowiskowej MOPS15. Badaniem kontrolnym 
objęto 90 takich decyzji16 podpisanych przez kierownika tego Wydziału lub przez 
jego zastępcę. 

(akta kontroli str. 519-533, 685-687, 705-708) 

3. Realizacja zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży odbywała się na podstawie dwóch umów17 
zawartych z Centrum Służby Rodzinie w trybie otwartych konkursów ofert18. 

Umowa z 14 lipca 2015 r. dotyczyła powierzenia na okres od 1 lipca 2015 r. do 
30 czerwca 2018 r. prowadzenia ww. placówki dla 60 osób19. Natomiast umowa 
z 11 czerwca 2018 r. dotyczyła realizacji zadania publicznego polegającego na 
prowadzeniu ww. domu dla 60 osób20 w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 
2023 r. W ww. umowach  Miasto zobowiązało się do przekazywania na ten cel 
dotacji w miesięcznych transzach.  

W ww. umowach zleceniobiorca zobowiązał się do wykorzystania dotacji zgodnie 
z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową, natomiast 
w sprawach nieuregulowanych zastosowanie miały m.in. przepisy ustawy o pomocy 
społecznej i rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. 

W latach 2016-2018 Miasto przekazało Zleceniobiorcy dotacje w wysokości 
odpowiednio: 560,3 tys. zł, 558,6 tys. zł i 552,2 tys. zł. 

(akta kontroli str. 207-432) 

Zgodnie z ww. umowami MOPS był uprawniony do kontroli prawidłowości 
wykonywania zadania powierzonego Zleceniobiorcy, w tym w zakresie 

                                                      
11  Tj. w: [1] Polityce Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych", wprowadzonej od 

3 lutego 2016 r. uchwałą nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w Łodzi; [2] Kartach realizacji tej Polityki/Programu za 2016 r., 

2017 r. i 2018 r.; [3] Ocenach zasobów pomocy społecznej za 2016 r. i za 2017 r.  
12  Tj. 63 kobiety i 79 dzieci. 
13  Tj. 58 kobiet i 77 dzieci. 
14  Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1744/VII/15 z dnia 17 sierpnia 2015 r., 4424/VII/16 z dnia 9 września 2016 r. (ze 

zmianami), 5555/VII/17 z dnia 23 marca 2017 r., 6830/VII/17 z dnia 7 września 2017 r., 7775/VII/18 z dnia 15 lutego 2018 r., 
8579/VII/18 z dnia 7 czerwca 2018 r., 483/VIII/19 z dnia 6 lutego 2019 r. - w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu.   

15  Dalej: „III WPŚ”. 
16  W tym: decyzje MOPS kierujące do DSM po raz pierwszy, kierujące do DSM po raz kolejny (tzw. decyzje przedłużające), 

decyzje zmieniające. 
17  Umowy Nr 57/DWzPU/DSM15 z 14 lipca 215 r. i nr 35/DPr-ZSS/DSM/2018 z 11 czerwca 2018 r. 
18  Przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), dalej: „ustawa o pożytku publicznym i  wolontariacie”. 
19  Tj. 30 osób dorosłych i 30 dzieci. 
20  Tj. 30 osób dorosłych i 30 dzieci. 
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wydatkowania przekazanej dotacji. W badanym okresie MOPS przeprowadził jedną 
kontrolę Centrum Służby Rodzinie, która objęła realizację zadania powierzonego do 
realizacji w 2016 r. W jej wyniku potwierdzono prawidłowe wydatkowanie 
i wykorzystanie przez Centrum Służby Rodzinie dotacji otrzymanej w kwocie 560,3 
tys. zł.  

Za nieprawidłowe uznano nieujmowanie w miesięcznych sprawozdaniach wysokości 
wpłat za pobyt w DSM otrzymanych przez Centrum Służby Rodzinie od osób, które 
przekroczyły kryterium dochodowe21. W związku z tym wydano zalecenie 
pokontrolne dotyczące dokonania do 31 marca 2017 r. korekty wszystkich 
sprawozdań. Zleceniobiorca dokonał stosownych korekt za 2016 r. Kontrola ta nie 
obejmowała trybu kierowania i przyjmowania osób do DSM.  

 (akta kontroli str. 207-427, 430, 433-441) 

4. Centrum Służby Rodzinie terminowo realizowało obowiązki sprawozdawcze, 
określone w ww. umowach nadzorowanych przez MOPS. 

 (akta kontroli str. 207-432) 

5. Umowy zobowiązywały Centrum Służby Rodzinie do zapewnienia całodobowego, 
okresowego pobytu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie określały 
jednak trybu kierowania i przyjmowania do DSM.  

(akta kontroli str. 207-427) 

Dyrektor Centrum Służby Rodzinie wyjaśnił, że wywiady środowiskowe sporządzane 
w miejscu pobytu matki były przesyłane do DSM lub III WPS (obecnie tylko do 
IIIWPS). Pracownik socjalny DSM często odbierał wywiady22 od MOPS w celu ich 
uzupełnienia (m.in. z uwagi na brak: załączników potwierdzających opisaną sytuację 
osoby, zaświadczeń o dochodach, aktów urodzenia, decyzji o rejestracji w urzędzie 
pracy). Pracownik socjalny DSM kompletował załączniki, dołączał wniosek 
o przyjęcie do DSM23, następnie wypełniał odpowiednie strony kwestionariusza 
wywiadu. Niezależnie od powyższego przekazywał do MOPS pismo Dyrekcji DSM 
z prośbą o wydanie decyzji kierującej do DSM24. Komplet dokumentów pracownik 
socjalny zawoził do koordynatora z MOPS, który potwierdzał odbiór dokumentów, 
sprawdzał je i w razie potrzeby kontaktował się z DSM w celu ich uzupełnienia. 
Ustalono, że do zadań pracownika socjalnego DSM należało też, w razie 
konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, nawiązanie kontaktu 
z pracownikiem socjalnym terenowym lub innym ośrodkiem pomocy społecznej. 
Czas weryfikacji sytuacji osoby ubiegającej się o skierowanie do DSM był 
zróżnicowany i zależał m.in. od stopnia skomplikowania sprawy i czasu przepływu 
dokumentów. 

(akta kontroli str. 747-753) 

6. W latach 2016-2018 złożono łącznie 125 wniosków o skierowanie do DSM, 
z czego jeden pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak możliwości 
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego25. Według danych MOPS 
43 wnioski złożyły kobiety w ciąży niemające jeszcze dzieci, 16 wniosków - kobiety 
w ciąży wraz z małoletnimi dziećmi, a 66 wniosków - matki z małoletnimi dziećmi, 
niebędące w ciąży. 

Na podstawie ww. wniosków w latach 2016-2018 do DSM przyjęto odpowiednio: 
44, 37 i 43 matki, a wraz z nimi odpowiednio: 48, 53 i 51 małoletnich dzieci. Bez 

                                                      
21  Za rok wysokość tych wpłat wynosiła łącznie 15 490 zł. 
22  Wywiady kierujące cz. I. 
23  Jeśli informację o sytuacji bytowej i zdrowotnej należało zaktualizować – dołączał także notatkę służbową oraz wniosek 

matki o przyjęcie, a także zaświadczenie lekarskie - jeśli nie było załączone do wywiadu. 
24  Na pobyt, z danymi matki, danymi jej dzieci oraz z datą decyzji. 
25  Ze względu podanie przez wnioskodawcę nieistniejącego adresu zamieszkania/przebywania.  
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skierowania, tj. w trybie interwencyjnym, w ww. okresie przyjęto do DSM 
odpowiednio: 9, 5 i 6 matek i 5, 4 i 7 dzieci.  

(akta kontroli str. 44-53) 

7. Analiza dokumentacji 20 wybranych osób wykazała, że wydanie 65 decyzji 
o skierowaniu do DSM każdorazowo było poprzedzone sporządzeniem rodzinnego 
wywiadu środowiskowego26. W 57 przypadkach (88%) wywiady te sporządzone były 
terminowo. 

 (akta kontroli str. 699, 709-711) 

W 39 spośród 44 zbadanych decyzji dotyczących skierowania lub przedłużenia 
pobytu w DSM27 ustalano okres pobytu osób w DSM sprzed daty wydania tych 
decyzji, sankcjonując tym samym wcześniejsze rozpoczęcie pobytu w DSM, tj.: 

 24 decyzje28 o skierowaniu osób do DSM (po raz pierwszy lub po przerwie) 
wydano po dacie faktycznego przyjęcia tych osób do DSM, tj. w okresie od 12 do 
46 dni. Z tego dwie decyzje wydano już po opuszczeniu przez osoby DSM 
(odpowiednio 27 i 9 dni); 

 1529 decyzji przedłużających pobyt osób w DSM  wydano po upływie okresu 
wyznaczonego na pobyt w DSM w poprzedniej decyzji – w okresie od 2 do 39 
dni.  

(akta kontroli str. 676-677, 691-693, 772, 792, 829, 854, 875, 912, 919, 953, 995, 
1014-1015, 1040, 1074,1090, 1131, 1133, 1134,  1138, 1140, 1143, 1146, 1150, 
1153, 1156, 1161, 1165, 1171, 1228-1229, 1233-1235, 1271, 1284, 1296, 1312, 

1323, 1351, 1362, 1394, 1399, 1405, 1443, 1467) 

Kierownik III WPŚ podał, że oczekiwanie na wpływ dokumentacji i wydanie decyzji 
kierującej jest czynnością o charakterze formalnym. Podał, że w większości 
przypadków osoby decydujące się na umieszczenie w tego typu placówce, znajdują 
się w sytuacji kryzysowej, a pozostawienie ich w środowisku rodzinnym stanowi 
realne zagrożenie dla ich poczucia bezpieczeństwa. Wskazał, że Wydział 
pozyskiwał informacje o przyjęciu do placówki nowych osób już po ich umieszczeniu 
w DSM, a dokumentacja która wpływała do Wydziału wymagała uzupełnienia, co 
skutkowało koniecznością wdrożenia dodatkowego postępowania 
administracyjnego. 

 (akta kontroli str. 712, 725-726, 764-765, 768) 

W 20 spośród 22 badanych przypadków, w decyzjach MOPS ustalono odpłatność 
za pobyt w DSM za okres sprzed wydania decyzji. 

                                                      
26  Badane wywiady środowiskowe sporządzone zostały przez 22 pracowników socjalnych, w tym 14 zatrudnionych w MOPS 

(pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS posiadali kwalifikacje wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej). 
27  Tj. decyzji kierujących po raz pierwszy, decyzji kierujących po raz kolejny (w tym od następnego dnia po upływie okresu 

pobytu wynikającego z wcześniejszej decyzji - tzw. decyzje przedłużające). 
28  Decyzje o skierowaniu do DSM nr: IIIWPŚ.4137.124.2016 z 5 lipca 2016 r., IIIWPŚ.4137.256.2018 z 16 listopada 2018 r., 

IIIWPŚ.4137.132.2016 i IIIWPŚ.4137.133.2016 z 8 lipca 2016 r., III.WPŚ.4137.199.2016 z 14 października 2016 r., 
IIIWPŚ.4137.21.2016 z 8 lutego 2016 r., IIIWPŚ.4137.131.2016 z 8 lipca 2016 r., IIIWPŚ.4137.213.2016 z 8 listopada 
2016 r., IIIWPŚ.4137.183.2017 z 21 września 2017 r., IIIWPŚ.4137.17.2019 z 1 lutego 2019 r., IIIWPŚ.4137.59.2016 
z 31 marca 2016 r., IIIWPŚ.4137.211.2018 z 4 października 2018 r., IIIWPŚ.4137.192.2017 z 2 października 2017 r., 
IIIWPŚ.4137.67.2018 z 29 marca 2018 r., IIIWPŚ.4137.13.2017 z 24 stycznia 2017 r., IIIWPŚ.4137.213.2018 
z 5 października 2018 r., IIIWPŚ.4137.25.2016 z 16 lutego 2016 r., IIIWPŚ.4137.253.2018 z 14 listopada 2018 r., 
IIIWPŚ.4137.72.2018 z 10 kwietnia 2018 r., IIIWPŚ.4137.287.2018 z 19 grudnia 2018 r., IIIWPŚ.4137.159.2017 
z 28 sierpnia 2017 r., IIIWPŚ.4137.231.2016 z 1 grudnia 2016 r., IIIWPŚ.4137.214.2017 z 14 listopada 2017 r.  
i IIIWPŚ.4137.35.2018 z 5 lutego 2018 r. 

29  Decyzje przedłużające pobyt w DSM (bez okresu przerwy) nr: IIIWPŚ.4137.106.2017 z 24 maja 2017r., 
IIIWPŚ.4137.89.2017 z 28 kwietnia 2017 r., IIIwPŚ.4137.26.2017 z 2 lutego 2017 r., IIIWPŚ.4137.91.2017 z 28 kwietnia 
2017 r., IIIWPŚ.4137.175.2017 z 15 września 2017 r., IIIWPŚ.4137.13.2018 z 18 stycznia 2018 r., IIIWPŚ.4137.166.2018 
z 6 sierpnia 2018 r., IIIWPŚ.4137.97.2018 z 4 maja 2018 r., IIIWPŚ.4137.145.2018 z 4 lipca 2018 r., IIIWPŚ.4137.248.2018 
z 9 listopada 2018 r., IIIWPŚ.4137.161.2018 z 1 sierpnia 2018 r., IIIWPŚ.4137.6.2019 z 18 stycznia 2019 r., 
IIIWPŚ.4137.27.2016 z 16 lutego 2016 r., IIIWPŚ.4137.104.2016 z 3 czerwca 2016 r. i IIIWPŚ.4137.152.2018 z 30 lipca 
2018 r. 
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 (akta kontroli str. 701, 789, 995, 1040, 1090, 1133, 1134, 1140, 1153, 1207, 1228, 
1271, 1296, 1394, 1405, 1467) 

Kierownik III WPŚ podał, że decyzje te zostały wydane po dostarczeniu przez 
pracownika socjalnego wywiadów wraz z aktualnymi decyzjami o świadczeniach 
rodzinnych. 

(akta kontroli str. 714, 728) 

8. Według wyjaśnień Dyrektora MOPS, w latach 2017-2018 Łódzki Urząd 
Wojewódzki poinformował Prezydenta Miasta o możliwości wsparcia finansowego 
dla zadania określonego w art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej30, w zakresie tworzenia domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży. Analiza zasobów Miasta w przedmiocie działania domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wskazała na potrzebę zwiększenia dotacji dla 
funkcjonującej dotychczas placówki, bez konieczności tworzenia kolejnej. 
W związku z powyższym Miasto nie ubiegało się o środki finansowe na utworzenie 
kolejnego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a wnioskowało 
o wsparcie finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb beneficjentów 
DSM. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 
35 tys. zł. 

(akta kontroli str. 766, 771) 

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

1.  W kontrolowanym okresie MOPS nie podjął w czterech przypadkach31 żadnych 
działań w celu skierowania osób uprawnionych do DSM, w tym nie poinformował 
tych osób o możliwości złożenia wniosku o skierowanie do DSM, pomimo że 
spełniały one kryteria przyjęcia do DSM. Stanowiło naruszenie art. 47 ust. 4 
ustawy o pomocy społecznej. Na skutek tego ww. osoby przebywały placówce32, 
która nie zapewniała standardu usług określonego dla DSM, gdyż nie było w niej 
odrębnych pomieszczeń do spania dla mieszkańców z dziećmi.  

Dyrektor MOPS oraz Kierownik III WPŚ wyjaśnili, że ww. osoby we własnym 
zakresie znalazły miejsce w Schronisku dla Kobiet i Dzieci, które również jest 
powołane do świadczenia im pomocy. Dodali, że osoby te, z uwagi na nieudane 
próby dostania się do DSM, zrezygnowały z ewentualnego zamieszkania 
w DSM. 

Dyrektor DSM poinformowała NIK, że w ww. przypadkach przedstawiciele 
schroniska nie kontaktowali się z DSM, a MOPS posiadał informacje na temat 
liczby wolnych miejsc w DSM. Faktu podejmowania przez ww. matki nieudanych 
prób dostania się do DSM nie potwierdzała także dokumentacja przedłożona 
przez pracowników MOPS kontrolerom NIK.  

                                                      
30  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm., dalej: „ustawa o pomocy społecznej” lub „ups”. 
31  Dotyczyło to: [1] matki z dwójką dzieci urodzonych w 2011 r. i w 2015 r., która decyzją nr III.WPŚ.4137.36.2018 z 6 lutego 

2018 r. została skierowana wraz z dziećmi do Schroniska dla Kobiet i Dzieci od 1 stycznia 2018 r. do dnia opuszczenia 
placówki; [2] matki z dwójką dzieci urodzonych w 2013 r. i w 2015 r., która decyzją nr III. WPŚ.4137.286.2018 z 17 grudnia 
2018 r. została skierowana wraz z dziećmi do Schroniska dla Kobiet i Dzieci od 8 grudnia 2018 r. do dnia opuszczenia 
placówki; [3] matki z dzieckiem urodzonym w 2006 r., która decyzją nr III.WPŚ.4137.45.2019 z 20 marca 2019 r. została 
skierowana wraz z dzieckiem do Schroniska dla Kobiet i Dzieci od 4 marca 2019 r. do dnia opuszczenia placówki oraz matki 
z dzieckiem urodzonym w 2009 r., która decyzją nr MOPS-FG-4020/34/11 z 23 marca 2011 r. została skierowana do 
Schroniska dla Kobiet i Dzieci przy od dnia 1 marca 2011 r. do dnia opuszczenia placówki; [4] matki z dzieckiem urodzonym 
w 2009 r., która decyzją nr MOPS-FG-4020/34/11 z 23 marca 2011 r. została skierowana do Schroniska dla Kobiet i Dzieci 
przy ul. Kwietniowej 2/4 w Łodzi, od dnia 1 marca 2011 r. do dnia opuszczenia placówki. 

32 Tj. Schronisku dla Kobiet i Dzieci przy ul. Kwietniowej 2/4 w Łodzi, prowadzonym na zlecenie Miasta Łodzi przez 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie w Łodzi. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK zauważa, że jedynie MOPS był uprawniony do podjęcia decyzji 
o skierowaniu ww. osób do odpowiedniej placówki i w związku z tym powinien 
przedłożyć ww. osobom propozycję odpowiedniego wsparcia. 

              (akta kontroli str. 443-464, 534-661, 764-771) 

2.  W 55 spośród 90 skontrolowanych postępowań w sprawie wydania decyzji 
o skierowaniu do DSM lub ich zmiany (dotyczących wszystkich  20 bezdomnych 
matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży objętych badaniem) stwierdzono 
przypadki wydania przez MOPS decyzji na podstawie niekompletnej 
dokumentacji, i tak:  

a)  w 35 przypadkach brak było wniosków o wydanie decyzji33, co stanowiło 
naruszenie § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów dla matek. 

Kierownik III WPŚ wyjaśnił, że przepisy ww. rozporządzenia nie określają wzoru 
wniosku. Wydział uznał w tych przypadkach, że spełnienie tego obowiązku 
zostało zawarte w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego34. 
Wskazał, że wzór kwestionariusza przewiduje miejsce na informację dotyczącą 
potrzeb i oczekiwań zgłaszanych podczas przeprowadzania wywiadu35, tym 
samym za wniosek uważano oświadczenie woli zawarte w tej części 
kwestionariusza wywiadu. 

Dyrektor DSM – jednostki współuczestniczącej w kompletowaniu dokumentacji, 
podała, że MOPS nie wskazywał na to, aby zamiast wniosku zainteresowanej 
osoby wystarczające było wyrażenie woli umieszczenia jej w domu, w wywiadzie 
środowiskowym. Praktyka taka nie była jej znana i stosowana. DSM stosował 
formularz wniosku o przyjęcie, w którym wskazywał przyczynę zgłoszenia. 
Wniosek ten był obligatoryjnie wypełniany w procedurze przyjęcia i powinien być 
dołączony do dokumentacji.  

(akta kontroli str. 678-680, 694-698, 712-713, 718-720, 772-788, 712-713, 726,  
746-753) 

NIK zauważa, że w rozporządzeniu w sprawie domów dla matek literalnie 
wymieniono wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do takiego domu jako 
niezbędny element dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji 
o skierowaniu do DSM. Wprawdzie nie określono wzoru takiego wniosku, jednak 
zdaniem Izby dokument ten powinien być sporządzony odrębnie, co potwierdza 
zarówno ujęcie go w odrębnym punkcie przepisu ww. rozporządzenia, jak 
i praktyka stosowana w DSM; 

b)  w dziewięciu przypadkach nie było zaświadczeń lekarskich o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do umieszczenia w DSM osoby dorosłej, a w 17 – 
zaświadczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych dotyczących pobytu w DSM 
dziecka36. Stanowiło to naruszenie § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 
domów dla matek. 

Kierownik III WPŚ nie wskazał przyczyn braku ww. dokumentów. W odniesieniu 
do braku zaświadczeń dla dzieci stwierdził, że zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie domów dla matek, zaświadczenie lekarskie dotyczy osoby ubiegającej 
się o skierowanie do domu. 

                                                      
33 Dotyczyło to: siedmiu decyzji kierujących do DSM po raz pierwszy,  24 decyzji kierujących do DSM na okresy przedłużające 

pobyt, czterech decyzji zmieniających (m.in. z powodu urodzenia dziecka, zmiany sytuacji materialnej, skrócenia pobytu). 
34  Którego wzory określono w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788). 
35  Cz. I rodzinnego wywiadu środowiskowego pkt. VI oraz cz. IV rodzinnego wywiadu środowiskowego pkt. II. 
36 Z dokumentacji MOPS przedłożonej w toku kontroli nie wynikało, aby przedstawiano książeczki zdrowia dziecka. 



 

9 

 

Dyrektor DSM, tj. jednostki współuczestniczącej w kompletowaniu dokumentacji, 
wskazała, że nie były wymagane zaświadczenia, w których również wskazywane 
są dzieci matek oraz, że MOPS nie wskazywał na taki wymóg. 

(akta kontroli str. 678-680, 694-698, 712-713, 718-720, 726, 752, 772-788, 790, 
746-753) 

NIK zauważa, że przepis § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów dla 
matek wymaga „zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań 
zdrowotnych do umieszczenia w domu”, a więc dotyczy każdej osoby, w tym 
również dziecka, które w takiej placówce ma zostać umieszczone; 

c)  w czterech przypadkach brak było odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub 
potwierdzenia przedłożenia książeczki zdrowia dziecka, co stanowiło naruszenie 
§ 4 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów dla matek. 

Kierownik III WPŚ wyjaśnił, że w przypadku braku odpisu aktu urodzenia 
dziecka, matka przedstawiała pracownikowi socjalnemu książeczkę zdrowia 
dziecka. 

NIK zauważa, że w dokumentacji tych postępowań nie było jednak kserokopii 
takich książeczek, ani dokumentów potwierdzających ich przedłożenie. Ponadto 
informacje uzyskane od Dyrektora DSM, tj. jednostki współuczestniczącej 
w kompletowaniu dokumentacji, nie potwierdzały występowania sytuacji, 
w których zamiast aktu urodzenia wymagana była przez MOPS książeczka 
zdrowia. 

(akta kontroli str. 678-680, 694-698, 712-713, 718-720, 726, 747-753, 2008) 

d)  w 13 przypadkach brak było opinii ośrodka pomocy społecznej spoza Miasta, 
zawierających uzasadnienie pobytu w domu, natomiast we wszystkich 
51 przypadkach dotyczących decyzji kierujących osoby z Miasta Łodzi opinie 
z uzasadnieniem pobytu zawarte były w kwestionariuszu wywiadu37, co stanowiło 
naruszenie § 4 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów dla matek. 

Kierownik III WPŚ wyjaśnił, że uzasadnienie przyjęcia do placówki wynikało 
z opisu wywiadu środowiskowego oraz wstępnej rozmowy pracownika 
socjalnego DSM z pracownikiem socjalnym ośrodka właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu. Kierownik 
III WPŚ nie wyjaśnił natomiast przyczyn braku opinii ośrodka zawierającej 
uzasadnienie pobytu w domu. 

(akta kontroli str. 678-680, 694-698, 712-713, 718-720, 726, 722-788, 1235-1382,  
1394-1398, 1402-1438, 1443-1466)  

NIK zauważa, że wywiad środowiskowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie domów dla matek, zawiera opinię o sytuacji osoby lub 
rodziny i wnioski pracownika socjalnego. Sugestie te mogą być wykorzystywane 
przy sporządzaniu opinii, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 tego rozporządzenia, 
jednak – w ocenie Izby – jest to odrębna opinia sporządzania przez właściwy 
ośrodek. 

3.  W sześciu38 (6,7%) spośród 90 skontrolowanych postępowań w sprawie wydania 
decyzji o skierowaniu do DSM lub ich zmiany (dotyczących pięciu spośród 

                                                      
37  W części "plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej" lub w części „ocena 

sytuacji osoby i rodziny, wnioski pracownika socjalnego”. Pozostałe 26 decyzji dotyczyło przypadków ich zmian – 
w szczególności skrócenia pobytu, ustalenia odpłatności. 

38  Decyzje nr: IIIWPŚ.4137.106.2017 z 24 maja 2017 r., IIIWPŚ.4137.89.2017 z 28 kwietnia 2017 r. ,IIIWPŚ.4137.166.2018 
z 6 sierpnia 2018 r., IIIWPŚ.4137.72.2017 z 30 marca 2017 r., IIIWPŚ.4137.23.2018 z 30 stycznia 2018 r., 
IIIWPŚ.4137.160.2018 z 1 sierpnia 2018 r. 



 

10 

 

20 bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży objętych badaniem) 
stwierdzono nieprawidłowe przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez 
MOPS, tj.:  kolejny wywiad środowiskowy (aktualizację w części IV) 
przeprowadzono po upływie 6 miesięcy od sporządzenia poprzedniego wywiadu 
podczas, gdy osoby te korzystały z danej formy pomocy w sposób ciągły, co było 
niezgodne z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej; 

 (akta kontroli str. 699, 700, 772, 787, 792, 806, 875, 910, 912, 915, 1015, 1020, 
1039, 1040, 1053, 1074, 1077, 1090, 1093, 1095, 1108, 1235, 1243, 1258) 

Kierownik III WPŚ nie wyjaśnił przyczyn powstania ww. nieprawidłowości. Podał 
jedynie, że w związku ze stwierdzonymi przypadkami przekroczenia terminu 
sporządzenia aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego osoba 
nadzorująca postępowania administracyjne dotyczące osób przebywających  
w DSM została zobowiązana do przedłożenia w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 
zasad monitorowania terminowości aktualizacji wywiadów u osób 
przebywających w ww. placówce. 

(akta kontroli str. 713, 727) 

4.  We wszystkich 23 zbadanych decyzjach39, w których ustalono częściową 
odpłatność za pobyt w DSM, wskazano „księgowość DSM” jako miejsce wpłaty 
tych należności. Skutkowało to przyjmowaniem tych opłat przez Centrum Służby 
Rodzinie, co – mając na uwadze art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych40 i art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego41 w zw.  z art. 97 ust. 2 
ustawy o pomocy społecznej – było działaniem nielegalnym.  

Dyrektor i Kierownik IIIWPŚ wyjaśnili, że w decyzjach wskazywano „księgowość 
DSM” jako miejsce wpłaty, ponieważ wynikało to z postanowień uchwał Rady 
Miejskiej w Łodzi42 oraz Regulaminu DSM43. Dyrektor wskazał, że zgodnie 
z § 7 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z 2005 r. w sprawie zasad ponoszenia 
odpłatności, wysokość opłat za pobyt w placówkach prowadzonych na zlecenie 
Miasta i zasady ich pobierania określały regulaminy tych placówek, ustalone 
w uzgodnieniu z MOPS przez podmioty uprawnione44, i że kwoty zrealizowanych 
odpłatności stanowiły dochód podmiotów prowadzących placówki45. Dyrektor 

                                                      
39  Decyzje nr: IIIWPŚ.4137.256.2018 z 16 listopada 2018 r., IIIWPŚ.4137.23.2019 z 11 lutego 2019 r., IIIwPŚ.4137.26.2017 

z 2 lutego 2017 r., IIIWPŚ.4137.91.2017 z 28 kwietnia 2017 r., IIIWPŚ.4137.72.2017 z 30 marca 2017 r., 
IIIWPŚ.4137.160.2017 z 29 sierpnia 2017 r., IIIWPŚ.4137.23.2018 z 30 stycznia 2018 r., IIIWPŚ.4137.183.2017 
z 21 września 2017 r., IIIWPŚ.4137.97.2018 z 4 maja 2018 r., IIIWPŚ.4137.59.2016 z 31 marca 2016 r., 
IIIWPŚ.4137.211.2018 z 4 października 2018 r., IIIWPŚ.4137.161.2018 z 1 sierpnia 2018 r., IIIWPŚ.4137.24.2019 
z 11 lutego 2019 r., IIIWPŚ.4137.152.2017 z 9 sierpnia 2017 r., IIIWPŚ.4137.160.2018 z 1 sierpnia 2018 r., 
IIIWPŚ.4137.184.2016 z 29 września 2016 r., IIIWPŚ.4137.93.2017 z 28 kwietnia 2017 r., IIIWPŚ.4137.230.2018 
z 25 października 2018 r., IIIWPŚ.4137.280.2018 z 10 grudnia 2018 r., IIIWPŚ.4137.287.2018 z 19 grudnia 2018 r., 
IIIWPŚ.4137.214.2017 z 14 listopada 2017 r. i IIIWPŚ.4137.35.2018 z 5 lutego 2018 r. 

40  Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., dalej: „ustawa o finansach publicznych” lub „ufp”. 
41  Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm., dalej: „ustawa o dochodach jst”. 
42 Por. §7 uchwały nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 07 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. 
Nr 311, poz. 2889), dalej: „uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z 2005 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności”, zmienionej 
uchwałą Nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach 
interwencji kryzysowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 250, poz. 2263), dalej: „ uchwała zmieniająca z 2009 r. 
w sprawie odpłatności”. 

43  Regulamin DSM w § 3 stanowił, że odpłatność za pobyt w Domu uiszcza się w terminie do 20-go każdego miesiąca w kasie 
DSM. 

44  Podmiot uprawniony - organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej lub osoba prawna 
i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, 
stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej (por. § 2 pkt. 6 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
z 2005 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności). 

45 Podmiot prowadzący - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przypadku placówek prowadzonych przez Miasto Łódź oraz 
podmiot uprawniony w przypadku placówek prowadzonych na zlecenie Miasta Łodzi (por. § 2 pkt. 5 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi z 2005 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności). 
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i Kierownik wskazali też, że zgodnie z § 3 Regulaminu DSM odpłatność za pobyt 
w DSM należało uiszczać w terminie do 20-go każdego miesiąca w kasie DSM. 

(akta kontroli str. 203-206, 713, 727, 765, 769) 

NIK zauważa, że  opłaty, o których mowa w art. 97 ups, są jedną z form daniny 
publicznej. W odróżnieniu od podatków, opłaty stanowią wynagrodzenie (zapłatę) 
związaną z kosztami działania instytucji publicznej w określonym zakresie  
z tytułu świadczonych usług na rzecz obywatela. Pobiera się ją w związku  
z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub 
samorządowych, dokonywanych w interesie poszczególnych obywateli. Opłata 
stanowi instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. 
Stanowi ona zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia 
oferowanego przez podmiot prawa publicznego. Tym samym opłata, o której 
mowa w art. 97 ups stanowiąc daninę publiczną w istocie jest dochodem 
administracji publicznej, a w tym przypadku podmiotu zlecającego zadanie.  
Reasumując, w przedmiotowej sprawie to podmiot zlecający zadanie (Miasto) 
ustalał opłatę za pobyt w DSM i  zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach 
publicznych opłaty od osoby fizycznej z tytułu jej pobytu w DSM powinny 
wpływać na konto Miasta. Należy ponadto stwierdzić, że wbrew wyjaśnieniom 
Dyrektora i Kierownika IIIWPŚ § 7 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z 2005 r. 
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności nie dawał podstawy do przyjmowania 
opłat za pobyt w DSM przez Centrum Służby Rodzinie. Ww. przepis nie odnosił 
się bowiem w swojej treści do sposobu uiszczania tych opłat46. 

 (akta kontroli str. 193-206, 431-432, 701, 705-708, 713, 714, 727, 735-740, 765, 
769 789, 1040, 1074, 1090, 1133, 1134, 1140, 1153, 1207, 1228, 1271, 1296, 
1361, 1372, 1394, 1405, 1467) 

5.  W jednym47 spośród 90 badanych przypadków MOPS nie wszczął postępowania 
w sprawie naliczenia odpłatności za pobyt trzech osób48 w DSM w listopadzie 
i grudniu 2016 r. w kwocie łącznej 1 098 zł49, ani nie naliczył tych odpłatności 
pomimo, że w ww. okresie dochód na osobę wynosił 580,7 zł50, tj. przekraczał 
obowiązujące kryterium dochodowe na osobę w rodzinie51 w wysokości 514 zł52. 
Odpłatność ustalono dopiero od 1 stycznia 2017 r.53 

Zgodnie z § 7 i 8 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z 2005 r. w sprawie zasad 
ponoszenia odpłatności osoby, których dochód przekraczał kryterium 
dochodowe,  zobowiązane były do ponoszenia opłat za pobyt w placówkach 

                                                      
46 Na negatywne skutki przyjmowania ww. wpłat w „księgowości DSM” zwracał też uwagę Dyrektor Centrum Służby Rodzinie 

w piśmie skierowanym do MOPS w dniu 14 lutego 2019 r. Wskazał on m.in. na brak możliwości ingerowania przez personel 
i dyrekcję DSM w majątek mieszkanek DSM oraz na brak możliwości prawnych do egzekwowania opłat za pobyt w DSM 
w przypadku ich nie uiszczania przez mieszkanki przekraczające próg dochodowy. Ponadto wskazał na potrzebę zmiany 
miejsca uiszczania opłat za pobyt w DSM, w szczególności poprzez zobowiązanie mieszkanek DSM przekraczających próg 
dochodowy do uiszczania tych opłat w MOPS.  

47  Dotyczącym decyzji nr IIIWPŚ.4137.145.2016 z 11 sierpnia 2016 r. 
48  Tj. matki z dwójką dzieci. 
49  30 dni x 3 osoby x 6 zł + 31 dni x 3 osoby x 6 zł. 
50  Dochód trzyosobowej rodziny wynosił: 330 zł + 95 zł + 124 zł +193 zł + 1 000 zł, razem 1742 zł. 
51  Określone art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 
52  Ustalonej na podstawie ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.  poz. 1058), dalej: 
„rozporządzenie Rady Ministrów z 2015 r. dotyczące kryterium dochodowego”. 

53  Odpłatność ustalono na podstawie decyzji nr IIIWPŚ.4137.26.2017 z 2 lutego 2017 r., kierującej ww. osoby do DSM na 
okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., ustalającej odpłatność za pobyt w placówce w kwocie 6,00 zł dziennie na 
osobę, tj. w wysokości kosztów wyżywienia, zobowiązującej E. K. do dokonywania opłat do dnia 10-go każdego miesiąca 
w księgowości DSM. W okresie od 24 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ww. osoby nie były zobowiązane decyzją 
administracyjną do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt w DSM. Odpłatność za pobyt ww. trzech osób za styczeń 
2017 r. została uiszczona w DSM 14 lutego 2017 r., a kwota dotacji za pobyt tych osób w ww. okresie została odpowiednio 
pomniejszona i wypłacona przez MOPS 15 lutego 2017 r. 
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prowadzonych na zlecenia Miasta Łodzi w wysokości określonej regulaminem tej 
placówki54.  

(akta kontroli str. 202-206, 372, 519-533, 730-733, 953-995, 1995-2011) 

Kierownik III WPŚ wyjaśnił, że Wydział powziął wiedzę o zmianie sytuacji 
dochodowej ww. rodziny podczas przeprowadzonego 30 stycznia 2017 r. 
wywiadu środowiskowego. Wówczas wydana została decyzja, na podstawie 
której naliczono odpłatność za pobyt w DSM. Wskazał, że w styczniu 2017 r. 
pracownik socjalny DSM-u dostarczył trzy decyzje z 2016 r.55 o przyznaniu 
świadczeń rodzinnych. W poprzednim wywiadzie środowiskowym, z 6 września 
2016 r., dołączone zostało potwierdzenie złożenia wniosku o świadczenia 
rodzinne. W związku z tym świadczenia te nie były jeszcze przyznane i wliczane 
do dochodu rodziny. 

(akta kontroli str. 203-206, 714-728, 1000-1005) 

Z powyższego wynika, że MOPS w ww. przypadku posiadał informację o tym, że 
sytuacja materialna ww. osoby może ulec zmianie56, jednak niedostatecznie ją 
monitorował, bowiem dopiero w styczniu 2017 r. powziął informację o jej zmianie. 
Dodatkowo po powzięciu tej informacji MOPS nie wszczął postępowania 
w sprawie naliczenia opłat za listopad i grudzień 2016 r., ograniczając się do 
wydania nowej decyzji ustalającej odpłatność od 1 stycznia 2017 r. 

6.  W 86 spośród 90 skontrolowanych postępowań w sprawie wydania decyzji 
o skierowaniu do DSM lub ich zmiany (dotyczących 19 spośród 20 bezdomnych 
matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży objętych badaniem) naruszono 
przepisy kpa, i tak: 

a)  w 29 decyzjach (32,2%) MOPS zawarł niewłaściwą podstawę prawną, 
wymaganą art. 107 § 1 pkt 4 kpa, tj. wskazał w nich art. 17 ust. 1 pkt 12 ups, 
a w  jednym przypadku, także art. 8 ust. 1 pkt. 2 ups, tj. przepisy, które nie 
dotyczyły ww. postępowań,  

b)  17 decyzji (20%) MOPS wydał po upływie miesiąca57 nie zawiadamiając stron 
 o przyczynach zwłoki i nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy, co 
stanowiło naruszenie art. 36 § 1 w zw. z art. 35 § 3 kpa58; 

c)  w 84 przypadkach (93,3%) MOPS nie doręczył decyzji uprawnionej osobie, co 
było niezgodnie z art. 109 §1 kpa59; 

d) w 44 przypadkach nieupoważnionym pracownikom DSM przekazano decyzje, 
których stroną były wnioskodawczynie, co stanowiło naruszenie art. 27 ust. 1  
w zw. z art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych60 oraz art. 6 ust. 1 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO61. 

                                                      
54 Zgodnie z §1 ust. 2 regulaminu odpłatności w DSM osoba przebywająca w domu samotnej matki ponosiła odpłatność za 

pobyt w wysokości pełnych kosztów wyżywienia, odpowiadających kwocie stawki żywieniowej ustalanej przez dyrektora 
domu i ogłaszanej na tablicy ogłoszeń domu do dnia 10 stycznia i 10 czerwca każdego roku. 

55  Decyzje z: 1 września oraz 4 i 26 listopada 2016 r. 
56  Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.) osoby te 

(matka z dwójką dzieci) korzystające ze świadczeń pomocy społecznej były zobowiązane niezwłocznie poinformować organ, 
który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiązała się 
z podstawą do przyznania świadczenia (por. też treść pouczenia w decyzji nr IIIWPŚ.4137.145.2016 z 11 sierpnia 2016 r.). 

57  W tym 16 decyzji wydano po upływie od 1 miesiąca i 1 dnia do 1 miesiąca i 22 dni, natomiast 1 decyzję wydano po upływie 
2 miesięcy i 22 dni. 

58 Dokumentacja MOPS przedłożona w toku kontroli nie zawierała zawiadomień, o których mowa w art. 36 § 1 kpa, tj. 
zawiadomień stron postępowań z podaniem przyczyn zwłoki oraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. 

59 Dokumentacja MOPS przedłożona w toku kontroli nie zawierała informacji potwierdzających doręczenie decyzji uprawnionej 
osobie lub zawierała informacje o doręczeniu decyzji osobom nieuprawnionym z DSM. 

60 Obowiązywała do dnia 24 maja 2018 r. 
61 Obowiązuje od 25 maja 2018 r. 
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(akta kontroli str. 691-693, 702-704, 772, 792, 829, 854, 875, 919, 953, 973, 995, 
1039, 1074, 1075, 1095, 1131, 1133, 1134, 1138, 1139, 1143, 1144, 1146, 1156, 
1157, 1161, 1165, 1170, 1207, 1229, 1230, 1233, 1235, 1261, 1284, 1323, 1399, 

1405, 1443, 2008) 

Kierownik III WPŚ wyjaśnił, że ww. decyzjach kierujących błędnie 
zastosowano jako podstawę prawną art. 17 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej 
i że dokonano stosownej korekty bazy podstaw prawnych. Nie podał przyczyn 
wydawania decyzji z opóźnieniem. Stwierdził jedynie, że Wydział wydaje decyzje 
kierujące, natychmiast po otrzymaniu wywiadu środowiskowego wraz 
z kompletem niezbędnych dokumentów. Wskazał, że w jego ocenie sprawy nie 
są przetrzymywane, a sam obieg dokumentacji wewnątrz Wydziału odbywa się 
sprawnie. Podał, że większość decyzji wystawianych przez Wydział (decyzje 
kierujące, zmieniające oraz przyznające pomoc finansową) były i są nadal 
wystawiane na osoby uprawnione, a odbiór decyzji – za zgodą stron, następuje 
za pośrednictwem pracownika DSM, który to decyzje dostarcza osobiście 
klientkom. Dodał, że wszelkie działania pracowników III WPŚ mają w pierwszej 
kolejności doprowadzić do zapewnienia pomocy oraz poczucia bezpieczeństwa 
osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Działania te uwzględniają 
obowiązujące akty prawne i etykę zawodową pracy socjalnej. Wszelkie decyzje 
są również podejmowane z uwzględnieniem przepisów prawa, natomiast ustawy, 
rozporządzenia i uchwały nie zawierają szczegółowych procedur postępowania, 
a więc elastyczność przepisów pozwala na szybszą reakcję i sprawne udzielanie 
pomocy. 

(akta kontroli str. 714-715, 728-729) 

NIK zauważa, że odbieranie decyzji przez pracownika DSM, bez stosownych 
pisemnych upoważnień, których nie było w dokumentacji MOPS dotyczącej 
badanych postępowań, nie spełnia wymogów  doręczenia, o których mowa w kpa 
jak również stanowi niedozwolone przetwarzanie danych osobowych  
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

7.  Nadzorując w latach 2016-2019 realizację umów o powierzenie zadania 
publicznego dotyczącego prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży przez Centrum Służby Rodzinie, a jednocześnie prowadząc 
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi, MOPS 
dopuścił do sytuacji, w których osoby zainteresowane przyjęciem do DSM 
otrzymywały nierzetelne informacje o warunkach przyjęcia, tj.: 

-  ze strony internetowej DSM62 o tym, że do DSM przyjmowane są matki 
z małoletnimi dziećmi najpóźniej do trzeciego roku życia dziecka; 

-  od pracowników ww. schroniska o tym, że do DSM przyjmowane są matki 
z małoletnimi dziećmi, których wiek nie przekracza jednego roku (dziecko nie 
potrafiące jeszcze samodzielnie chodzić). 

(akta kontroli str. 470-494, 534-536, 1815-1817) 

Z wyjaśnień Kierownika III WPŚ wynikało, że bez wiedzy pracowników MOPS 
osoby zainteresowane pobytem w DSM były informowane przez pracowników 
DSM o możliwości przyjęcia do placówki jedynie matek z małoletnimi dziećmi do 
trzeciego roku życia63. Dyrektor MOPS wyjaśnił natomiast, że były zgody na 

                                                      
62  Informacje na stronie internetowej Centrum Służby Rodzinie (www.csr.org.pl) dostępne 28 marca 2019 r. 
63  W piśmie z 2 kwietnia 2019 r. Kierownik IIIWPŚ wyjaśnił, że matki z małoletnimi dziećmi, które 27 marca 2019 r. przebywały 

w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Kwietniowej 2/4 prowadzonym na zlecenie MOPS, uzyskały informację  
z DSM, że do tej placówki przyjmowane są matki z małymi dziećmi do trzeciego roku życia oraz kobiety w ciąży. 
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wprowadzenie ograniczeń wiekowych dzieci przy przyjęciu do DSM, zwłaszcza 
że nie wynikają one z obowiązującego stanu prawnego oraz zawartej umowy o 
realizację zadania publicznego. Wskazał, że MOPS skieruje oficjalne pismo do 
Centrum Służby Rodzinie w przedmiotowej sprawie. Dodał także, że nie 
dokonywał uzgodnień z przedstawicielami DSM w zakresie ograniczeń 
wiekowych dzieci przyjmowanych do placówki. Wskazał, że placówką 
dedykowaną dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Miasta 
Łodzi jest DSM. Funkcjonujące na terenie Miasta schroniska dla bezdomnych 
kobiet, co do zasady, w pierwszej kolejności przyjmują osoby pozbawione 
schronienia, nie sprawujące opieki nad małoletnimi dziećmi. Umieszczanie ww. 
osób z dziećmi w tych placówkach ma miejsce w przypadku wyrażenia woli przez 
osobę wymagającą wsparcia oraz posiadania wolnych miejsc. 

Jednocześnie poinformował, że kierownikom komórek wewnętrznych MOPS 
zostaną ponownie przekazane wytyczne w zakresie poprawności informowania 
o zasadach obowiązujących przy realizacji zadania polegającego na 
zapewnieniu schronienia osobom jego pozbawionym, w tym matkom samotnie 
wychowującym dzieci. 

NIK zauważa, że z przepisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia 
w sprawie domów dla matek, ani z umów zawartych z Centrum Służby Rodzinie 
na prowadzenie DSM nie wynikało, aby wiek dziecka stanowił kryterium przyjęcia 
do DSM. 

 (akta kontroli str. 534-536, 656-661, 774-771) 

W kontrolowanym okresie MOPS zapewniał schronienie dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży poprzez kierowanie ich do DSM prowadzonego na zlecenie 
Miasta przez Centrum Służby Rodzinie. Stwierdzono jednak przypadki udzielenia 
przez MOPS nieadekwatnego wsparcia dla czterech matek z małoletnimi dziećmi, 
które pomimo spełniania kryteriów przyjęcia do DSM prowadzonego na zlecenie 
Miasta przez Centrum Służby Rodzinie przebywały w kontrolowanym okresie 
w Schronisku dla Kobiet i Dzieci przy ul. Kwietniowej 2/4 w Łodzi. Ustalono też, że 
MOPS nie zapewnił poprawnego trybu dokonywania opłat z tytułu pobytu w DSM. 
Ponadto MOPS wydawał decyzje o skierowaniu na pobyt w DSM pomimo braku 
wszystkich wymaganych dokumentów. W jednym przypadku stwierdzono, że MOPS 
nie naliczył odpłatności za pobyt w DSM pomimo przekroczenia kryterium 
dochodowego. Nieprawidłowości dotyczyły także prowadzenia postępowań 
z nieuzasadnioną zwłoką oraz nie doręczenia decyzji zgodnie z przepisami kpa. 

2. Nadzór nad zapewnieniem w miejscu schronienia dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
(niedziałającym w strukturze MOPS) odpowiedniego 
standardu podstawowych usług oraz skutecznego 
wsparcia. 

W badanym okresie MOPS przeprowadził jedną kontrolę, która objęła swoim 
zakresem realizację w 2016 r. zadania powierzonego Centrum Służby Rodzinie 
i polegającego na prowadzeniu DSM. Kontrola ta nie obejmowała jednak zagadnień  
dotyczących zapewnienia standardu usług podstawowych, w szczególności 
w zakresie potrzeb bytowych, a także opracowania i realizacji programów 
usamodzielnienia mieszkańców DSM oraz indywidualnego uzgadniania 
i dokumentowania działań podejmowanych w ramach tych programów. 

 (akta kontroli str. 207-441, 1995-2007) 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że standard podstawowych usług 
świadczonych przez DSM w zakresie potrzeb bytowych odpowiadał wymogom 
§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów dla matek tj.: zapewniono całodobowy, 
okresowy pobyt dla 60 mieszkańców; odrębne pomieszczenia do spania -  
- 15 pomieszczeń typu studio, składających się z dwóch pokoi, w których mieszkały 
zarówno kobiety w ciąży, jak i matki z dziećmi64; wspólne pomieszczenia do pobytu 
dziennego dla mieszkańców z dziećmi i mieszkanek w ciąży, tj. świetlicę, pokój 
pracy cichej, czytelnię, salę warsztatową, łazienki w każdym studio; ogólnodostępną 
kuchnię do samodzielnego przygotowywania posiłków, która znajdowała się na 
pierwszym piętrze; jadalnię na parterze, w której mieszkanki mogły przyrządzać  
i spożywać drobne posiłki. W DSM wyodrębniono także pomieszczenia pralni  
i suszarni. Budynek DSM znajdował się na ogrodzonym terenie. Wejście na teren 
budynku było zabezpieczone podwójnymi drzwiami, a drzwi wewnętrzne były 
wyposażone w domofon65. 

(akta kontroli str. 1769-1809) 

Sposób zapewnienia przez DSM standardu podstawowych usług w zakresie 
opracowania i realizacji programów usamodzielnienia mieszkańców, był 
weryfikowany na podstawie wprowadzonej sprawozdań z wykonania zadania 
publicznego składanych przez Centrum Służby Rodzinie prowadzące DSM. 
Formularz sprawozdania przewidywał ogólny opis podjętych zadań wraz 
z liczbowym określeniem skali działań w ramach zadania. 

(akta kontroli str. 765-770, 1818-1884) 

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

1.  Analiza dokumentacji 15 spośród 20 osób, które w kontrolowanym okresie były 
kierowane do DSM wykazała, że MOPS nierzetelnie sprawował nadzór nad 
prawidłowością trybu kierowania i przyjmowania do DSM. MOPS akceptował 
bowiem praktykę przyjmowania przez Centrum Służby Rodzinie ww. osób do 
DSM w trybie nieinterwencyjnym bez uprzednio uzyskanego skierowania, tj. 
decyzji MOPS o skierowaniu na pobyt w DSM.  

 (akta kontroli str. 691-693) 

Kierownik III WPŚ wyjaśnił, że w jego ocenie wszystkie przyjęcia do DSM 
odbywały się w trybie interwencyjnym i miały na celu zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb bytowych oraz opiekuńczo-wspomagających. Natomiast  
Dyrektor MOPS wskazał, że w jego ocenie przyjęcia do DSM w dużej mierze 
odbywały się w trybie interwencyjnym. 

 (akta kontroli str. 712, 725-726, 764-765, 768) 

NIK zauważa, że nawet z danych statystycznych przekazanych przez MOPS  
w toku kontroli nie wynikało, aby wszystkie przyjęcia do DSM odbywały się  
w trybie interwencyjnym. Według tych danych spośród 124 osób skierowanych 
do DSM w latach 2016-2018, w trybie zgodnym z § 4 ust. 5 rozporządzenia  
w sprawie domów dla matek przyjęto 20 osób. Faktu przyjmowania wszystkich 
osób do DSM w trybie interwencyjnym nie potwierdziły też informacje uzyskane 
od Dyrektor DSM, która poinformowała, że nie wszystkie przyjęcia były 
interwencyjne. Z powodu różnic w interpretacji przyjęć interwencyjnych 
stworzono w DSM procedurę takich przyjęć. W przypadku takich przyjęć 
sporządzano notatkę oraz wypełniono wniosek o skierowanie do DSM w trybie 

                                                      
64  W ich skład wchodził przedpokój, łazienka z drzwiami zamykanymi od wewnątrz oraz dwa pokoje mieszkalne. 
65  Możliwe połączenie z Siostrą Dyrektor, Księgowością, Siostrami, Siostrą Pedagog.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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interwencyjnym. Jako przyjęcia interwencyjne traktowano zgłaszanie się do DSM 
osób w godzinach wieczornych lub w weekend, bez uprzedniego kontaktu, 
samych lub z inicjatywy służb - głównie policji. Do tych przyjęć zaliczano także 
przypadki przyjęcia ze szpitala - kiedy szpital odmawiał przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego. Z informacji uzyskanych od Dyrektor DSM wynikało, 
że w przyjęciach nieinterwencyjnych, dokumenty do wydania skierowania były 
kompletowane już po przyjęciu ww. osób do DSM, i że taka procedura 
przyjmowania uzgodniona była z MOPS. 

(akta kontroli str. 51-53, 747-753) 

2.  MOPS nierzetelnie sprawował nadzór nad realizacją w latach 2016-2019 umów 
o powierzenie Centrum Służby Rodzinie zadania publicznego polegającego na 
prowadzeniu DSM. MOPS nie weryfikował bowiem sposobu zapewnienia przez 
ww. podmiot standardu usług podstawowych w zakresie określonym § 3 ust. 2 
pkt. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie domów dla matek, mimo możliwości 
dokonywania stosownych kontroli w DSM66. Zgodnie z § 9 umowy z 14 lipca 
2015 r. oraz § 7 umowy 11 czerwca 2018 r. zleceniodawca (MOPS) sprawował 
kontrole nad prawidłowością wykonywania zadania publicznego przez 
zleceniobiorcę, a kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania 
publicznego lub po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku 
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania. 

Dyrektor wyjaśnił, że sposób zapewnienia przez dom dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży standardu podstawowych usług w zakresie opracowania 
i realizacji programów usamodzielnienia mieszkańców, które mają na celu 
umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach, był 
weryfikowany przez MOPS na bieżąco na podstawie sprawozdań z wykonania 
zadania publicznego, składanych przez Centrum Służby Rodzinie, wg wzoru 
określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tym 
samym w jego ocenie MOPS poddawał analizie standard podstawowych usług 
świadczonych przez DSM, w tym opracowanie i realizację przez Centrum Służby 
Rodzinie programów usamodzielnienia. 

NIK zauważa, że sprawozdania składane przez Centrum Służby Rodzinie nie 
zawierały informacji na temat realizacji programów usamodzielnienia w stosunku 
do poszczególnych mieszkańców DSM, w szczególności działań 
podejmowanych indywidualnie wobec poszczególnych mieszkańców DSM. 
Sprawozdania te nie dawały więc wystarczającej podstawy do rzetelnej oceny 
stopnia, w jakim ww. podmiot wywiązywał się z realizacji zadania publicznego. 
Jednocześnie na podstawie dokumentacji DSM stwierdzono, że co do zasady nie 
określano precyzyjnie celów i działań przewidzianych do realizacji przez 
mieszkanki DSM w ramach programu usamodzielniania67. 

(akta kontroli str. 765-770, 1818-1884, 2012-2037) 

MOPS nie zapewnił rzetelnego nadzoru nad Centrum Służby Rodzinie w Łodzi 
prowadzącym na zlecenie Miasta DSM. Dotyczyło to akceptacji praktyki 
przyjmowania przez Centrum Służby Rodzinie osób do DSM w trybie 
nieinterwencyjnym bez uprzednio uzyskanego skierowania, tj. decyzji MOPS 
o skierowaniu na pobyt w DSM. Ponadto MOPS nie weryfikował sposobu 
zapewnienia przez ww. podmiot standardu usług podstawowych w zakresie 
określonym § 3 ust. 2 pkt. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie domów dla matek.  
W szczególności nie weryfikował działań podejmowanych indywidualnie wobec 
                                                      
66  Zakres ten obejmował opracowanie i realizację programów usamodzielnienia mieszkańców DSM,  

a także indywidualne uzgadnianie i dokumentowanie działań podejmowanych w ramach tych programów. 
67 Potwierdziły to ustalenia kontroli NIK przeprowadzonej w Centrum Służby Rodzinie prowadzącym DSM. 
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mieszkanek domu pod kątem stopnia ich zrealizowania oraz osiągnięcia 
zaplanowanych celów.  

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. 
 

 Każdorazowe zapewnienie matkom (ojcom, opiekunom prawnych) z małoletnimi 1.
dziećmi i kobietom w ciąży stosownej pomocy, tj. schronienia i wsparcia 
wynikającego z art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. 

 Przyjmowanie do DSM matek (ojców, opiekunów prawnych) z małoletnimi 2.
dziećmi i kobiet w ciąży bez skierowania wyłącznie w przypadku wystąpienia 
przesłanek określonych w § 4 ust. 5 rozporządzenia w sprawie domów dla 
matek. 

 Wydawanie decyzji o skierowanie do DSM, po zebraniu wszystkich dokumentów 3.
wymaganych przepisami rozporządzenia w sprawie domów dla matek.  

 Zapewnienie przez MOPS prawidłowego wydawania decyzji ustalających 4.
częściową odpłatność za pobyt osób w DSM, tj. ze wskazaniem wymogu 
dokonywania wpłat na konto Miasta lub MOPS jako jednostki organizacyjnej 
Miasta. 

 Rzetelne ustalanie sytuacji dochodowej rodziny w trakcie rodzinnych wywiadów 5.
środowiskowych. 

 Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach skierowania do DSM 6.
bez zbędnej zwłoki oraz zapewnienie prawidłowego trybu doręczania decyzji, 
wydawanych w ramach tych postępowań, z uwzględnieniem przepisów  kpa  
i o ochronie danych osobowych. 

 Zwiększenie nadzoru nad podmiotem prowadzącym DSM w szczególności  7.
w zakresie: 

a)  zapewnienia rzetelnej informacji o warunkach przyjęcia do DSM osobom 
zainteresowanym uzyskaniem schronienia i wsparcia w tej placówce; 

b)  zapewnienia weryfikacji sposobu określania indywidualnych celów i działań 
przewidzianych do realizacji w ramach programów usamodzielniania 
mieszkańców DSM, oraz bieżącą ocenę stopnia ich realizacji. 

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. 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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,       czerwca 2019 r. 
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