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I. Dane identyfikacyjne 
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi Dom Samotnej Matki im. Stanisławy 
Leszczyńskiej w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź1 

ks. Paweł Kutynia, Dyrektor, od 5 września 2016 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 
ks. Stanisław Kaniewski, Dyrektor, od 31 października 1998 r. do 5 września 2016 r.  

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

2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży odpowiedniego standardu podstawowych usług w zakresie 
interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym. 

3. Skuteczność wsparcia świadczonego w miejscu schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 5 kwietnia 
2019 r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające 
wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli.  

art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 Mateusz Grynicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr LBY/22/2019 z 22 stycznia 2019 r.  

 Beata Odjas, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LBY/23/2019 z 22 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4, 10-12) 

 

                                                      
1 Dalej także: „Dom” lub „DSM”. 

2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie Centrum Służby Rodzinie Dom Samotnej Matki im. 
Stanisławy Leszczyńskiej zapewniało standard podstawowych usług w zakresie 
interwencyjnym, opiekuńczo-wspomagającym oraz w zakresie potrzeb bytowych, 
zgodny z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r.4 
Mieszkankom stworzono warunki bytowe zbliżone do domowych, uwzględniając ich 
indywidualne potrzeby i poszanowanie sfery prywatności. Zatrudnione w DSM osoby 
posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, gwarantujące zapewnienie 
właściwej opieki osobom potrzebującym wsparcia. Mieszkankom DSM udzielano 
wsparcia w kierunku wyjścia z sytuacji kryzysowej, m.in. poprzez organizację 
spotkań kontraktowych/sesji socjalnych czy warsztatów terapeutycznych 
prowadzonych m.in. przez pracownika socjalnego i położną.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. przyjmowania matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży bez skierowania, mimo braku przesłanek, o których mowa 
w § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia, tj. zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby 
ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej dziecka. W sześciu na 28 zbadanych 
przypadków nie udokumentowano w formie pisemnej zawarcia kontraktu lub 
przeprowadzenia sesji socjalnych, które stanowiły program usamodzielniania, co 
było niezgodne z § 3 ust. 2 pkt. 6 i pkt. 7 Rozporządzenia w sprawie DSM oraz 
części I regulaminu pobytu w DSM. Ponadto, w  38 spośród 44 
zbadanych kontraktów/sesji socjalnych nie określono precyzyjnie celów i działań 
przewidzianych do realizacji przez mieszkanki DSM w ramach programu 
usamodzielniania, pomimo obowiązku wskazanego w umowach zawartych z MOPS. 
Utrudniało to bieżącą ocenę skuteczności podejmowanych działań5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W kontrolowanym okresie DSM, jako jednostka organizacyjna kościelnej osoby 
prawnej Centrum Służby Rodzinie w Łodzi7, realizował zadanie publiczne określone 
w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej8 powierzone 
na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie9 przez Miasto Łódź. Podstawowymi dokumentami dla 
DSM były Statut CSR10, Regulamin Organizacyjny Domu dla Matek z Małoletnimi 
Dziećmi i Kobiet w Ciąży DSM oraz upoważnienie Dyrektora DSM do działania we 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418), dalej: „Rozporządzenie w sprawie DSM”.  

5 W trakcie kontroli, na podstawie posiadanej dokumentacji, pracownicy DSM dokonali ewaluacji ww. kontraktów. 

6  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

7  Dalej także: „CSR” lub „Centrum”. Centrum zostało erygowane dekretem Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka 
z 21 lutego 1998 r., który wszedł w życie 22 lutego 1998 r. Osobowość prawną uzyskało 25 marca 1999 r. na podstawie 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej 
Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi (Dz. U. Nr 20, poz. 177). 

8  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm., dalej także: „u.p.s.” 

9  Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm. 

10  Z 23 sierpnia 2013 r. 
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wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem DSM udzielone przez 
Dyrektora CSR.  

(akta kontroli str. 5-9, 13-14, 218-228, 237-239) 

W Domu zapewniano całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom 
sprawującym opiekę nad dziećmi – po 30 miejsc dla osób dorosłych i dzieci. W dniu 
rozpoczęcia kontroli tj. 23 stycznia 2019 r. w DSM przebywało 27 kobiet i 35 dzieci, 
czyli dwie osoby więcej niż liczba miejsc w DSM. Dyrektor DSM podała, że wynikało 
to z faktu, że jedna kobieta z dzieckiem dwukrotnie przekładała termin wyprowadzki 
z uwagi na remont w lokalu, do którego miała się przenieść11.  

(akta kontroli str. 23) 

W okresie objętym kontrolą zadanie publiczne polegające na prowadzeniu domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży12 realizowane było w oparciu o dwie 
umowy13. Kwota dotacji na realizację tego zadania w latach 2016-2019 wynosiła: 
560,3 tys. zł na 2016 r., 558,6 tys. zł na 2017 r., 277,3 tys. zł na okres od 1 stycznia 
2018 r. do 30 czerwca 2018 r., 309,2 tys. zł na okres od 1 lipca 2018 r. do 31 
grudnia 2018 r.14, 614,9 tys. zł na 2019 r. Na realizację zadania Miasto Łódź 
przekazywało miesięczne transze ustalane w oparciu o różnicę między ustaloną 
opłatą ponoszoną przez osobę za pobyt w domu a średnim miesięcznym kosztem 
utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży15. Średni 
miesięczny koszt utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonym na zlecenie Miasta Łodzi, wyliczony zgodnie 
z art. 97 ust. 2 i 5 oraz art. 6 pkt 15 u.p.s., wynosił: 905,25 zł od 1 sierpnia 2015 r.16, 
844,00 zł od 1 kwietnia 2016 r.17, 859,00 zł od 1 kwietnia 2017 r.18 i 854,00 zł od 
1 kwietnia 2018 r.19 Zgodnie z umową, CSR było zobowiązane do składania co 
miesiąc sprawozdania częściowego z wykonania ww. zadania publicznego. 
Zawierało ono szczegółowe dane w zakresie ponoszonych wydatków na jego 
realizację, liczby osób przyjętych do DSM na podstawie decyzji administracyjnych 
wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi20, według stanu na 
ostatni dzień miesiąca, obejmujących dane osób wraz z informacją, czy osoba 
zobowiązana jest do odpłatności za pobyt. Ponadto CSR miało obowiązek złożenia 
sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.  

(akta kontroli str. 24, 28, 240-241) 

1.2. Od 8 czerwca 2016 r. w DSM obowiązywały formalne procedury przyjęcia 
osoby bez skierowania w trybie natychmiastowym i interwencyjnym. W dniu 
10 lutego 2017 r. przyjęto Zasady Organizacyjne w Domu Samotnej Matki – dla 
mieszkanek, dotyczące bieżącego funkcjonowania w Domu np. żywności, pralni, 
organizacji czasu (warsztaty, porządki, odwiedziny). W dniu 26 czerwca 2018 r. 
wprowadzono procedurę przyjęcia małoletniej kobiety w ciąży lub małoletniej matki  

                                                      
11  Kobieta wyprowadziła się 23 stycznia 2019 r.  

12 Dalej: „zadanie publiczne”. 

13  Umowę nr 57/DWzPU/DSM/15 z 14 lipca 2015 r., do której zawarto 13 aneksów, dalej: „umowa z 14 lipca 2015 r.” i umowę 
Nr 35/DPr-ZSS/DSM/2018 z 11 czerwca 2018 r., do której zawarto dwa aneksy, dalej: „umowa z 11 czerwca 2018 r.” 

14 Przekazano 274,9 tys. zł. 

15  Wyliczonym i ogłoszonym zgodnie z u.p.s. 

16  Por. zarządzenie Nr 1550/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 lipca 2015 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2945.  

17  Por. zarządzenie Nr 3233/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1456.  

18  Por. zarządzenie Nr 5534/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca 2017 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1515.  

19 Por. zarządzenie Nr 8115/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1572. 

20  Dalej także: „MOPS”. 
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z dzieckiem, a 30 lipca 2018 r. - Księgę procedur i standardów21.  

(akta kontroli str. 24-90) 

Pobyt w DSM był odpłatny, chyba że dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego, 
określonego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 u.p.s. Zasady odpłatności zostały 
określone w Regulaminie odpłatności w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi 
i Kobiet w Ciąży – Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej 
prowadzonym przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi z 29 grudnia 2005 r., 
ustalonym w uzgodnieniu z MOPS w Łodzi. Wynikało z nich, że odpłatność za pobyt 
w DSM należy uiszczać w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca. W 2016 r. 
należność za pobyt wynosiła 21,6 tys. zł, z czego DSM pobrał 15,5 tys. zł, w 2017 r. 
- odpowiednio 38,7 tys. zł i 24,4 tys. zł, w 2018 r. - 31,7 tys. zł i 22,5 tys. zł, 
a w 2019 r. - 13,9 tys. zł i 10,7 tys. zł22.  

(akta kontroli str. 91, 242) 

1.3. Zgodnie ze Statutem CSR do jego zadań należało m.in. udzielanie pomocy 
socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i duszpasterskiej 
oraz prowadzenie poradnictwa rodzinnego, prowadzenie grup terapeutycznych oraz 
terapii indywidualnej, organizowanie schronienia kobietom ciężarnym i z małymi 
dziećmi23. Stosownie do § 5 ust. 2 Statutu CSR zadania DSM zostały określone 
w Regulaminie organizacyjnym. W kontrolowanym okresie w DSM obowiązywał 
także Regulamin pobytu w Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej 
w Łodzi z 2 stycznia 2016 r., który następnie został dwukrotnie zmieniony. 
Określono w nim obowiązki podopiecznych, ich prawa oraz zasady organizacyjne. 
Podopieczne DSM miały m.in. obowiązek dbania o higienę własną i dziecka, 
zachowywania norm etycznych, moralnych i zasad współżycia społecznego 
z uwzględnieniem zachowania spokoju i ciszy, przestrzegania zakazu przemocy 
i wszelkich form agresji czynnej i słownej, dbania o bezpieczeństwo dzieci, 
szanowania mienia domu, współmieszkanek i swojego, dbania o czystość 
i porządek w zajmowanych przez siebie pokojach, pomieszczeniach wspólnego 
użytku oraz na przyległym terenie, wykonywania prac porządkowych zgodnie 
z ustalonym planem dyżurów, przestrzegania zakazu spożywania alkoholu 
i środków odurzających oraz ich posiadania i rozpowszechniania, palenia tytoniu 
w pomieszczeniach, wprowadzania osób trzecich do pomieszczeń przeznaczonych 
dla podopiecznych, brania czynnego udziału życiu DSM, w obowiązkowych 
zajęciach. Mieszkankom przysługiwało m.in. prawo do złożenia wartościowych 
rzeczy w depozycie, uzyskania stosownej pomocy w zaspokojeniu niezbędnych 
potrzeb, pomocy w uregulowaniu spraw życiowych i prawnych, korzystania 
z pomocy medycznej i psychologicznej, otrzymania zaświadczenia o pobycie, 
przyjmowania krewnych i innych gości, przebywania poza DSM w miejscu i czasie 
uzgodnionym z siostrami opiekunkami lub Dyrekcją (z wpisaniem do zeszytu) 
zgłaszania zastrzeżeń personelowi, a skarg także Dyrektorowi DSM. W Regulaminie 
określono m.in. godziny wydawania posiłków, ciszy nocnej oraz sposób 
przekazywania decyzji i informacji dotyczących ogółu podopiecznych.  

(akta kontroli str. 6-9, 218-226, 237-239) 

                                                      
21  W jej skład wchodziły następujące procedury: przygotowania i przyjęcia do DSM, postępowania w przypadku naruszenia 

regulaminu w związku z zażyciem lub posiadaniem używek, myśli samobójczych, zasady przedłużania pobytu, reagowania 
na zaniedbania wobec dzieci, opuszczania/porzucania Placówki, postępowania w przypadku śmierci, w sytuacji 
dostrzeżenia fizycznej lub psychicznej agresji wobec innej osoby, pracy z ofiarą przemocy, opieki nad dzieckiem, standardy 
higieny i porządku, wydawania leków, postępowania w sytuacji zaostrzeń choroby psychicznej. Uregulowano także kwestie 
współpracy z wolontariuszami. 

22 Wpłaty dokonane w 2019 r. w wysokości 4 266,00 zł dotyczyły należności za 2018 r. 

23 § 2 ust. 2 lit. e, f oraz i Statutu. 
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1.4. W obowiązujących w DSM procedurach nie wprowadzono kryterium wiekowego 
w stosunku do matek (ojców, opiekunów prawnych) lub dzieci uprawniającego do 
korzystania z usług w DSM. Jednakże na stronie internetowej CSR24 znajdowała się 
informacja dotycząca przyjmowania do DSM matek z małymi dziećmi (do 3 lat). 

Dyrektor DSM wyjaśniła, że zapis na stronie był niefortunny. Wskazała, że na 
podstawie „niepisanej umowy” między MOPS, DSM i innymi placówkami ustalono, 
że DSM przyjmuje najmłodsze dzieci, dla których ma najlepszą ofertę. Podała, że 
pomimo umieszczenia ww. zapisu na stronie internetowej do DSM były 
przyjmowane matki ze starszymi dziećmi, które miały dzieci wyłącznie w wieku 
szkolnym (co potwierdziły ustalenia kontroli). Ponadto Dyrektor DSM wyjaśniła, że 
oferta DSM była dostosowana także do potrzeb starszych dzieci, o czym świadczył 
fakt, że DSM był wyposażony m.in. w łóżka piętrowe, ubrania dla starszych dzieci, 
tornistry.  

W trakcie kontroli, tj. 29 marca 2019 r., ze strony internetowej CSR ww. informacja 
została usunięta.  

Podstawą prawną do przyjęcia do DSM było Rozporządzenie w sprawie DSM. 
W Procedurze przyjęcia do Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej 
w Łodzi określono, że oferta kierowana jest do matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, mieszkanek Łodzi i województwa łódzkiego25. Zgodnie z tą procedurą 
w celu przyjęcia do DSM osób zameldowanych na terenie gmin należących do 
województwa łódzkiego konieczna była zgoda ośrodka pomocy społecznej na 
pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca.  

(akta kontroli str. 24-33, 89-90) 

1.5. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w DSM podstawą przyjęcia była 
decyzja o skierowaniu do DSM, wydawana przez MOPS z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Łodzi. Natomiast w przypadku sytuacji określonej w § 4 ust. 5 
Rozporządzenia w sprawie DSM, tj. zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby 
ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej dziecka, osoba miała prawo być 
przyjęta bez skierowania na wniosek swój lub ośrodka pomocy społecznej.  

(akta kontroli str. 24-33, 50-55) 

1.6. Dokumentacja osób przebywających w DSM była prowadzona indywidualnie dla 
każdej osoby. Składała się m.in. z Kwestionariusza osobowego pensjonariuszki 
Domu Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej w Łodzi, do którego dołączane były 
kserokopie aktów urodzenia dziecka/dzieci, zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem DSM. Ponadto do 
dokumentacji dołączane były decyzje dotyczące pobytu mieszkańca, protokoły 
z sesji socjalnych26, kserokopie dokumentów potwierdzających działania na rzecz 
usamodzielnienia, korespondencja przychodząca m.in. z sądów, Wydziału Lokali 
Miejskich, ośrodków pomocy społecznej, pisma wychodzące dotyczące sytuacji 
mieszkańca wraz z potwierdzeniem nadania/złożenia, kserokopie orzeczeń 
o niepełnosprawności, notatki służbowe pracowników, protokoły badań, wnioski do 
Dyrektora DSM i inne dokumenty27. W przypadku małoletnich kobiet lub małoletnich 
matek z dziećmi w dokumentacji znajdowało się także postanowienie sądu 
o umieszczeniu w DSM oraz dokumenty dotyczące współpracy z opiekunami 
prawnymi, kuratorami i rodzicami mieszkanek.  

(akta kontroli str. 24-29, 62-64, 192-194) 

                                                      
 

25 Zgodnie z tą procedurą istotne było posiadanie ostatniego miejsca zameldowania w Łodzi lub aktualnego zameldowania na 
pobyt czasowy w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego.  

26 Wcześniej kontraktów. 

27 W zależności od sytuacji mieszkańca np. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego, decyzji przyznających zasiłki 
okresowe, celowe, opinie na temat mieszkanki kierowane do kuratorów, sądów.  
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Na podstawie szczegółowego badania dokumentacji 30 matek z małoletnimi dziećmi 
lub kobiet w ciąży przebywających w DSM w kontrolowanym okresie28 stwierdzono, 
że dwie kobiety przebywały w DSM trzykrotnie, dziesięć - dwukrotnie, a 18 - jeden 
raz. Spośród 44 pobytów ww. matek trzy rozpoczęły się przed 2016 r., 17 - 
w 2016 r., dziewięć - w 2017 r., 14 - w 2018 r., a jeden - w 2019 r. Średnia długość 
pobytu w DSM dla badanej próby wyniosła 218 dni29, przy czym siedem pobytów 
trwało mniej niż 30 dni, 18 pobytów - od 31 do 180 dni, dziewięć pobytów- powyżej 
180 do 365 dni i 10 pobytów - powyżej 366. W przypadku ośmiu pobytów 
zgłaszające się do DSM kobiety zostały przyjęte w trybie wskazanym § 4 ust. 5 
Rozporządzenia w sprawie DSM. W przypadku pozostałych 36 pobytów decyzje 
o skierowaniu do DSM zostały wydane w terminie późniejszym niż przyjęcie do 
DSM, co zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 24-29, 192-194) 

Wyjścia prywatne mieszkanek DSM (np. do lekarza, sądu, po zakupy) 
odnotowywane były w zeszytach wyjść30, ze wskazaniem daty, godziny i celu 
wyjścia oraz osoby mającej sprawować opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności 
matki. Mieszkanki odnotowywały także fakt powrotu do DSM. Ponadto w DSM 
prowadzono ewidencję przepustek, w której mieszkanki wpisywały prośby 
o udzielenie przepustki dla siebie lub dzieci, a także wskazywały dane dzieci oraz 
osób sprawujących nad nimi opiekę, adres pod którym miały przebywać oraz termin 
udzielenia przepustki. W przypadku małoletniej kobiety w ciąży lub małoletniej matki, 
w dokumentacji DSM znajdowała się zgoda Sądu na urlopowanie. Informacje 
zawarte w ww. ewidencjach były wykorzystywane podczas wieczornych obchodów 
wykonywanych przez pracowników DSM w celu sprawdzenia, czy wszystkie 
mieszkanki wróciły do DSM na noc. 

(akta kontroli str. 203-205, 211-213) 

1.7. Na podstawie dokumentacji DSM stwierdzono, że CSR prowadzące DSM 
wywiązywało się z obowiązku składania sprawozdań częściowych i sprawozdania 
końcowego z wykonania zadania publicznego. W latach 2016-2018 w DSM 
przeprowadzono łącznie osiem kontroli, z czego dwie dotyczyły odpowiednio 
realizowania zadań na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży31 oraz 
dokumentacji finansowo-księgowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2016 r.32 Zalecenia pokontrolne z tych dwóch kontroli dotyczyły konieczności 
dokonania zmian w Regulaminie DSM w zakresie zapisów dotyczących praw 
i wolności mieszkańców oraz korekt sprawozdań z realizacji zadania publicznego 
przez DSM i zostały zrealizowane. Pozostałe sześć kontroli (bez zaleceń i uwag) 
przeprowadził także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 

(akta kontroli str. 231) 

1.8. Osoba kierująca DSM posiadała tytuł magistra teologii oraz ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji pomocy społecznej oraz 
socjoterapii. Do realizacji zadania publicznego DSM zgłosił jednego pracownika 
socjalnego. Pracownikami administracji DSM były główna księgowa i kasjer, 
a zespół wspierająco-terapeutyczny tworzyli: kapelan DSM, pedagog, wychowawca, 
terapeuta, interwent kryzysowy i położna. W skład zespołu gospodarczego 

                                                      
28  Dokumentacja dotyczyła łącznie 44 pobytów matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży w DSM.  

29  Mediana długości pobytu w DSM dla badanej próby wynosiła 137,5 dnia. 

30 Wpisy w zeszycie wyjść mieszkanki DSM potwierdzały swoim podpisem. 

31 Kontrolę problemową w zakresie oceny spełniania standardów usług bytowych oraz opiekuńczo-wspomagających 
świadczonych w Domu Samotnej Matki (przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi). 

32  Kontrola w zakresie realizacji postanowień umowy na realizację zadania publicznego określonego w art. 47 ust. 4 ustawy 
z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (przeprowadzona przez MOPS w Łodzi). 
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wchodzili: kierowca, intendent i dwie kucharki. Obowiązki powierzone pracownikom 
DSM odpowiadały ich kwalifikacjom.  

(akta kontroli str. 92-101, 243-252) 

1.9. DSM współpracował z wolontariuszami na podstawie procedury pn. „Zasady 
Współpracy z Wolontariuszami”, zatwierdzonej 20 kwietnia 2018 r. przez Dyrektor 
DSM. Dyrektor DSM wyznaczyła koordynatora wolontariatu. Ustalono, że przed 
zawarciem porozumienia kandydat na wolontariusza wypełniał formularz 
rekrutacyjny, a następnie przeprowadzano z nim rozmowę kwalifikacyjną. W ramach 
opieki nad dziećmi wolontariusz miał obowiązek informowania 
opiekunów/pracowników m.in. o każdym niepokojącym zachowaniu dziecka, urazie, 
o opuszczeniu sali z dzieckiem, podawania posiłków i napoi przygotowanych przez 
opiekunów. W 2016 r. DSM współpracował z jednym wolontariuszem, w 2017 r. – 
z trzema, w 2018 r. i 2019 r. - z sześcioma.  

(akta kontroli str. 68-76, 203-205, 211-213) 

1.10. Standard podstawowych usług świadczonych przez DSM w zakresie potrzeb 
bytowych odpowiadał wymogom § 3 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie DSM, 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 dziećmi33; 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.  

(akta kontroli str. 104-144) 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w DSM przebywało 58 osób, w tym 25 kobiet 
i 33 dzieci, na 31 grudnia 2017 r. odpowiednio 58, 20 i 38 osób, a na 31 grudnia 
2018 r. - 59, 26 i 33 osób, natomiast w dniu przeprowadzania oględzin - 52, 23 i 29 
osób. W latach 2016-201934 do DSM zostało skierowanych 148 kobiet i 187 dzieci35. 
Przed 1 stycznia 2016 r. do DSM skierowano 56 osób, w tym 23 kobiety i 33 dzieci. 
W 2016 r. do DSM skierowano 92 osoby, w tym 44 kobiety i 48 dzieci, w 2017 r. 90 
osób, w tym 37 kobiet i 53 dzieci, w 2018 r. 94 osoby, w tym 43 kobiet i 51 dzieci, 
a w 2019 r. trzy osoby, w tym jedną kobietę i dwójkę dzieci.  

Liczba osób, które opuściły DSM w poszczególnych latach wynosiła odpowiednio: 
w 2016 r. 90 osób, w tym 42 kobiety i 48 dzieci, w 2017 r. 90 osób, w tym 40 kobiet 
i 50 dzieci, w 2018 r. 93 osoby, w tym 39 kobiet i 54 dzieci. W kontrolowanym 
okresie udzielono pomocy36 łącznie 306 osobom, w tym 133 kobietom i 173 
dzieciom. Wśród nich były dwie kobiety, które przebywały w DSM w trzykrotnie, 11 
kobiet dwukrotnie, 120 kobiet jeden raz. Połowa mieszkańców DSM przebywała 
w nim mniej niż 133 dni, a średni czas pobytu wyniósł 235 dni. Ustalono, że 69 
pobytów (20,6%) trwało mniej niż 30 dni, 123 pobyty (36,7%) - od 31 do 180 dni, 61 
pobytów (16,7%) - od 181 do 365 dni, a 82 pobyty (24,5%) - powyżej 366 dni.  

(akta kontroli str. 15-23, 103) 

                                                      
33 W ich skład wchodził przedpokój, łazienka z drzwiami zamykanymi od wewnątrz oraz dwa pokoje mieszkalne. 

34 Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 23 stycznia 2019 r.  

35 Dane te uwzględniają decyzję kierującą po raz pierwszy na dany pobyt, nie uwzględniają kolejnych decyzji kierujących 
wydanych w ramach tego samego pobytu. 

36 Faktyczna liczba, bez powtórnych przyjęć.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W 36 z 44 zbadanych przypadków, matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży 
zostały przyjęte do DSM bez skierowania, mimo że nie znajdowały się w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia własnego lub swojego dziecka. Stanowiło to 
naruszenie § 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie DSM, zgodnie z którym do domu 
przyjmuje się osobę posiadającą decyzję starosty o skierowani do tego rodzaju 
W ww. przypadkach dokumentacja nie zawierała informacji wskazującej na 
zaistnienie przesłanek wskazanych w § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia, tj. zagrożenia 
bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej 
dziecka, dopuszczających przyjęcie do domu bez skierowania. 

Dyrektor DSM wyjaśniła, że przyjęto praktykę wydawania decyzji po przyjęciu 
mieszkanki. Wskazała, że na podstawie ustnych ustaleń między DSM a MOPS 
zaakceptowano tryb podstępowania, zgodnie z którym sama deklaracja 
o przeprowadzeniu wywiadu i jego przesłaniu do MOPS37 była przesłanką do 
przyjęcia do DSM matki/rodziny potrzebującej schronienia. Podała, że szacunkowy 
czas od przyjęcia klientki do wydania decyzji wynosił około 2-3 tygodnie. Wyjaśniła, 
że formalności związane ze skierowaniem do DSM trwają długo, a w przypadku 
matki/rodziny pozostającej w sytuacji bezdomności wymagane jest szybkie 
znalezienie schronienia dla nich. Dyrektor MOPS wskazał, że w trakcie spotkań 
z przedstawicielami DSM potwierdzono, że przyjęcie do Domu odbywa się 
na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie DSM.  

(akta kontroli str. 192-194, 253-254, 607-608) 

DSM zapewnił dostęp do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, w tym zapewnił warunki bytowe zgodne 
z Rozporządzeniem w sprawie DSM. Dokumentacja dotycząca przyjęcia i pobytu 
mieszkanek DSM była prowadzona indywidulanie dla każdej z nich, zasady 
funkcjonowania w DSM były określone w Regulaminie organizacyjnym DSM 
i w Regulaminie pobytu. Zatrudnione w DSM osoby posiadały odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie, gwarantujące zapewnienie właściwej opieki osobom 
potrzebującym wsparcia. Kontrola wykazała jednak, że w 36 na 44 zbadanych 
przypadków kobiety z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży zostały przyjęte do DSM 
bez skierowania, pomimo braku przesłanek określonych w § 4 ust. 5 
Rozporządzenia w sprawie DSM.  

 Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek 2.
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży odpowiedniego 
standardu podstawowych usług w zakresie 
interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym 

2.1. DSM zapewniał mieszkankom będącym ofiarami przemocy odizolowanie od 
sprawców przemocy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia w sprawie 
DSM. Pracownicy DSM nie udzielali osobom nieuprawnionym informacji 
o mieszkankach, a osoby odwiedzające były weryfikowane. W sytuacji konieczności 
odzyskania przez mieszkankę, która była ofiarą przemocy, rzeczy z zajmowanego 
przez nią mieszkania, towarzyszył jej interwent kryzysowy. W Regulaminie pobytu 
ustalono zakaz wprowadzania osób trzecich do pomieszczeń dla mieszkanek. 
Budynek DSM znajdował się na ogrodzonym terenie. Wejście na teren budynku było 

                                                      
37 Tj. do III Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS. 
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zabezpieczone podwójnymi drzwiami, a drzwi wewnętrzne były wyposażone 
w domofon38.  

(akta kontroli str. 104-144, 167-172, 218-226) 

2.2. Kontrola dokumentacji 30 mieszkanek wykazała, że były one wspierane 
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, w szczególności poprzez pracę 
indywidualną i grupową. W trakcie indywidualnych rozmów diagnozowano ich 
potrzeby w zakresie pomocy psychologicznej i psychicznej. Oferowano im pomoc 
polegającą na doradztwie zawodowym, zachęcaniu do podjęcia pracy zawodowej, 
uregulowaniu sytuacji formalno-prawnej poprzez uzyskanie alimentów, uznanie 
ojcostwa, ustalenie opiekuna prawnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy 
rodzicielskiej, wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. Wspomagano mieszkanki 
przy prowadzeniu spraw urzędowych i sądowych, w uzyskiwaniu świadczeń 
rodzinnych, mieszkania lub lokalu socjalnego, m.in. poprzez redagowanie pism 
i kierowanie mieszkanek do odpowiednich instytucji. Dyrektor DSM osobiście 
kierowała pisma mające na celu przyspieszenie procedur służących uzyskaniu 
mieszkania lub lokalu socjalnego popierające starania mieszkanek np. do Zarządu 
Lokali Miejskich.  

(akta kontroli str. 192-202, 284-424) 

Badanie dokumentacji pięciu kobiet z małoletnimi dziećmi przebywających 22 marca 
2019 r. w DSM wykazało, że w momencie przyjęcia do DSM położna wypełniła 
Kwestionariusz medyczny Podopiecznej Domu Samotnej Matki im. Stanisławy 
Leszczyńskiej w Łodzi, Kwestionariusz noworodka DSM lub Kwestionariusz dziecka 
starszego, a także pozyskała kserokopię dokumentacji medycznej, np. karty 
informacyjne pobytu w szpitalu. Stan zdrowotny mieszkanek i ich dzieci podlegał 
bieżącemu nadzorowi położnej, która odbywała codzienne dyżury w DSM. W ich 
trakcie położna odnotowywała informacje dotyczące chorób, przyjmowanych leków, 
wizyt u lekarzy mieszkanek i ich dzieci. Położna podała, że oprócz tego każda 
mieszkanka korzystała z indywidualnych i grupowych działań, miała też 
przydzielonego spośród pracowników DSM tzw. „Anioła Stróża”, który otaczał ją 
dodatkową opieką. 

(akta kontroli str. 159-166, 203-211) 

Regulamin pobytu przewidywał wykonywanie prac porządkowych na rzecz DSM, np. 
sprzątania korytarzy, WC, terenu zielonego, jadalni, świetlicy, aneksu kuchennego. 
Ustalany był tygodniowy, rotacyjny plan dyżurów wskazujący osobę oraz miejsce 
wykonywania dyżuru. Zwolnione z takich obowiązków były mieszkanki mające 
trudności z adaptacją, ze względu na stan zdrowia swój lub dziecka (np. z uwagi na 
ciążę, rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, połóg). W planach dyżurów nie były 
uwzględniane te mieszkanki, które przebywały na przepustkach lub były urlopowane 
do domu rodzinnego. Ponadto po odbyciu całego cyklu dyżurów mieszkance DSM 
przysługiwał jeden tydzień bez dyżuru. 

(akta kontroli str. 174-180) 

2.3. Pielęgnacją mieszkanek i ich dzieci w czasie choroby zajmowały się pracujące 
i mieszkające w DSM siostry ze Zgromadzenia Sióstr Antonianek od Chrystusa 
Króla. Położna udzielała instruktażu na temat sposobu podawania leków i miejsca 
ich przechowywania. Możliwa była także pomoc polegająca na wykupieniu leków, 
przyniesieniu posiłków do pokoju oraz wsparciu w opiece nad dziećmi przez 
wolontariusza. 

(akta kontroli str. 150-155) 

                                                      
38 Możliwe połączenie z Siostrą Dyrektor, Księgowością, Siostrami, Siostrą Pedagog.  
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2.4. Mieszkankom zapewniono możliwość korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia w sprawie DSM. 
Położna wskazywała mieszkankom DSM poradnie podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz specjalistów znajdujących się najbliżej aktualnego miejsca pobytu, do których 
były najkrótsze terminy oczekiwania. Z badanej dokumentacji 30 mieszkanek DSM 
wynikało m.in., że w trakcie spotkań kontraktowych/sesji socjalnych mieszkanki były 
motywowane i zachęcane do wizyt, np. u neurologa, psychiatry czy stomatologa. 
DSM zatrudniał kierowcę, który zapewniał transport mieszkanek, np. do i ze szpitala, 
ośrodków ochrony zdrowia, w okresie połogu do urzędów w celu realizacji 
niezbędnych formalności.  

(akta kontroli str. 150-166, 284-424) 

2.5. Mieszkankom, które nie posiadały odzieży, obuwia, kołder, poduszek, pościeli, 
sprzętu niezbędnego do opieki nad dzieckiem, artykułów higienicznych, środków 
czystości czy mleka w momencie przyjścia do DSM i w trakcie pobytu udzielana była 
pomoc, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. d Rozporządzenia w sprawie DSM. 
W standardowym wyposażeniu pokoju znajdowało się łóżeczko, przewijak, 
wanienka do kąpieli ze stojakiem. Na parterze budynku DSM mieszkanki miały 
możliwość pozostawienia wózka. Położna w swoim gabinecie posiadała leki 
(wydawane bez recepty), takie jak: krople na katar, węgiel, środki rozluźniające 
wydzielinę w maści, leki przeciwkaszlowe, rozrzedzające, przeciwgorączkowe, 
preparaty wapna i żelaza, tabletki do ssania na gardło, herbatki z kopru, rumianku, 
mięty, dla kobiet karmiących piersią.  

(akta kontroli str. 93-101, 104-144, 159-166) 

DSM zapewniał wyżywienie w postaci trzech posiłków przygotowywanych 
i wydawanych przez siedem dni w tygodniu, które - jak podała położna - 
uwzględniały potrzeby dietetyczne kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dyrektor 
DSM podała, że w kontrolowanym okresie przebywały w nim dwie mieszkanki, dla 
których przygotowywano odrębne posiłki, dostosowane do ich potrzeb.  

(akta kontroli str. 150-155, 159-166) 

Na parterze budynku DSM znajdowała się świetlica wyposażona m.in. w zestaw 
kina domowego, projektor i zwijany ekran. Na ścianach umieszczone były motywy 
rysunkowe dla dzieci. W pomieszczeniu znajdowały się stoliki i krzesełka 
przystosowane dla dzieci, książki i zabawki. Na terenie zielonym zorganizowano 
plac zabaw. Mieszkankom oferowano i udzielano pomocy w wychowaniu dzieci, 
m.in. poprzez znalezienie żłobka lub przedszkola oraz możliwość skorzystania 
z pomocy wolontariusza. DSM organizował imprezy okolicznościowe, np. z okazji 
Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki, świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. 

(akta kontroli str. 104-144, 195-200, 211-213) 

2.6. Mieszkanki miały zapewniony udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej 
codziennej organizacji pracy w DSM, m.in. poprzez opracowywanie harmonogramu 
dyżurów sprzątania oraz prania. Rytm tygodnia został określony w Zasadach 
Organizacyjnych w Domu Samotnej Matki – dla mieszkanek. Naruszenie 
Regulaminu było dokumentowane przez pracowników DSM poprzez notatki 
służbowe i omawiane na spotkaniach kontraktowych/sesjach socjalnych. DSM 
zapewniał możliwość przechowywania pieniędzy w depozycie u wychowawcy, do 
którego mieszkanki miały stały dostęp.  

(akta kontroli str. 211-213) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocena pozytywnie działalność jednostki w kontrolowanym 
zakresie. DSM udzielał schronienia kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi 
dziećmi, stwarzał warunki pozwalające na izolację od sprawców przemocy, a także 
wspierał w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. W ramach usług opiekuńczo-
wspomagających DSM umożliwiał mieszkankom korzystanie ze świadczeń 
zdrowotnych, zapewniał pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby, a także podstawową opiekę w czasie choroby. 

 Skuteczność wsparcia świadczonego w miejscu 3.
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży. 

Na podstawie dokumentacji 30 mieszkanek dotyczących 44 pobytów w DSM 
stwierdzono, że zawierano z nimi kontrakty lub przeprowadzano sesje socjalne. 
Zgodnie z Regulaminem DSM obowiązującym od 2 stycznia 2016 r. do 12 sierpnia 
2018 r., w 28 przypadkach kontrakt miał być zawarty po dwóch tygodniach pobytu39. 
Ustalono, że dwa kontrakty zawarto przed upływem dwóch tygodni od pierwszego 
dnia pobytu w DSM, w 20 przypadkach - w terminie od 16 do 123 dni,  
a w przypadku sześciu pobytów - nie zrealizowano tego obowiązku, co zostało 
szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 192-194, 218-226) 

Działania w kierunku wyjścia z sytuacji kryzysowej były dokumentowane przez 
pracowników DSM. W 138 na 188 warsztatów, grup terapeutycznych i spotkań, 
zrealizowanych w 2016 r., w okresie od stycznia do marca 2017 r. i od listopada do 
grudnia 2017 r. oraz w 2018 r., sporządzono dokumentację w postaci list obecności. 
Były do warsztaty dotyczące stanu zdrowia i higieny, w tym m.in. zachorowań 
u dzieci, pielęgnacji dziecka w czasie infekcji, schematu żywienia niemowląt, dzieci 
do pierwszego roku życia i starszych, alergii pokarmowych, cytologii i samokontroli 
piersi, zakażeń dróg rodnych oraz pierwszej pomocy. Odbyły się także spotkania 
dotyczące emocji i uczuć w życiu człowieka, problemu uzależnień w życiu kobiety, 
rządowego programu 500+, przemocy emocjonalnej wobec dzieci, konfliktów 
w relacjach z innymi, budżetu domowego, procesu usamodzielniania, asertywności, 
określania celów usamodzielnienia, sytuacji kryzysowych, autoprezentacji, radzenia 
sobie ze stresem, lękiem, zaniedbań jako formy przemocy oraz przemocy 
psychicznej. Dyrektor DSM podała, że listy obecności nie były sporządzane 
w przypadku spotkań okolicznościowych, np. Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
Dzień Kobiet, „kino kobiece”, ponieważ utrudniałoby to tworzenie warunków 
bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery, wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 
2 Rozporządzenia w sprawie DSM.  

(akta kontroli str. 181-191) 

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

 W sześciu z 28 zbadanych dokumentacji pobytu matek w DSM (21%), nie 1.
zawarto z mieszkanką kontraktu lub nie przeprowadzono sesji socjalnej40. 
Dotyczyło to pobytów trwających od 26 do 226 dni. Stanowiło to naruszenie 
obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2 pkt. 6 i pkt. 7 Rozporządzenia w sprawie 

                                                      
39 W przypadku pozostałych 16 pobytów: w trzech przypadkach kontrakt został zawarty przed 1 stycznia 2016 r., w sześciu 

okres pobytu był krótszy niż 14 dni (łącznie), a więc obowiązek jego zawarcia nie wystąpił a w siedmiu termin na zawarcie 
nie wynikał z obowiązującego Regulaminu, ponieważ nastąpiła jego zmiana. 

40 Dokumenty te stanowiły plan usamodzielniania. 
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DSM oraz części I regulaminu pobytu w DSM, który stanowił, że kontrakt miał 
być zawarty po dwóch tygodniach pobytu. 

(akta kontroli str. 192-194) 

Dyrektor DSM wyjaśniła, że kontrakty/sesje socjalne były zawierane 
indywidualnie, z reguły nie wcześniej niż 15 dni od przyjęcia. Wskazała, że 
o terminie pierwszego spotkania kontraktowego decydowały takie czynniki jak 
przebieg procesu adaptacji, stan psychiczny, diagnoza wstępna sytuacji 
problemowych. Podała, że w przypadku jednej mieszkanki, która przebywała 
w DSM dwukrotnie (165 i 226 dni) sesje kontraktowe odbyły się, ale dokumenty 
je potwierdzające nie zostały odnalezione.  

(akta kontroli str. 216-217, 233-236) 

 W przypadku 38 spośród 44 zbadanych kontraktów/sesji socjalnych nie 2.
określono precyzyjnie celów i działań przewidzianych do realizacji przez 
mieszkanki DSM w ramach programu usamodzielniania, pomimo obowiązku 
wskazanego w § 1 ust. 4 umowy z 14 lipca 2015 r. oraz § 1 ust. 5 umowy 11 
czerwca 2018 r. Zgodnie z ww. przepisami sposób realizacji zadania 
publicznego był określony szczegółowo w ofercie. Zgodnie z ofertami CSR 
zobowiązywało się do zawierania indywidualnych kontraktów z podopiecznymi, 
które miały określać cele do zrealizowania w czasie pobytu. 

(akta kontroli str. 256-587) 

Dyrektor DSM wyjaśniła, że zadania określone w kontraktach i sesjach 
socjalnych służą przede wszystkim mieszkankom i są spisywane w języku 
dostosowanym i zrozumiałym dla mieszkańców DSM.  

(akta kontroli str. 216-217, 235-236) 

NIK zauważa, że brak precyzyjnego określenia celów i działań przewidzianych do 
realizacji przez mieszkanki DSM w ramach programu usamodzielniania poza tym, 
że stanowił naruszenie zawartych z MOPS umów, utrudniał bieżącą ocenę ich 
skuteczności. Należy jednak wskazać, że w trakcie kontroli, na podstawie 
posiadanej dokumentacji pracownicy DSM dokonali ewaluacji ww. kontraktów. 

Mieszkankom DSM udzielano wsparcia w kierunku wyjścia z sytuacji kryzysowej, 
m.in. poprzez organizację spotkań kontraktowych/sesji socjalnych czy warsztatów 
terapeutycznych prowadzonych m.in. przez pracownika socjalnego i położną. 
Należy jednak wskazać, że cele i działania przewidziane do realizacji w programach 
usamodzielniania w 38 z 44 kontrolowanych przypadków nie były określone 
w sposób precyzyjny, tak aby możliwa była bieżąca ocena stopnia ich realizacji, co 
było niezgodne z obowiązkiem wskazanym w § 1 ust. 4 umowy z 14 lipca 2015 r. 
oraz § 1 ust. 5 umowy 11 czerwca 2018 r. 

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. 
 
 

 Przyjmowanie do DSM matek (ojców, opiekunów prawnych) z małoletnimi 1.
dziećmi i kobiet w ciąży bez skierowania wyłącznie w przypadku wystąpienia 
przesłanek określonych w § 4 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie DSM. 
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 Każdorazowe określanie w formie pisemnej celów i działań przewidzianych do 2.
realizacji w ramach programów usamodzielniania mieszkańców DSM, 
w sposób umożliwiający bieżącą ocenę stopnia ich realizacji, zgodnie 
z umowami zawartymi z MOPS. 

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 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,         kwietnia 2019 r. 
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