
 
 

 
 

 
 
LKA.410.024.03.2019 
 
 

Ksiądz Kanonik Marek Bator  
Dyrektor 
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 
ul. Księdza Stanisława Staszica 5 
42-200 Częstochowa 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/19/067  Wsparcie dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej1, ul. Ks. Stanisława Staszica 52 

 

Ksiądz Kanonik Marek Bator, Dyrektor od 22 listopada 2013 r. do nadal. 

 

Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji 
kryzysowej. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży odpowiedniego standardu podstawowych usług. Skuteczność 
wsparcia świadczonego w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. 

 

1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych, z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

Bogusława Pala, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/256/2019 z 8 października 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: „Caritas”, lub „Caritas A.C.”. 
2 Adres Domu Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Dom Samotnej Matki w Częstochowie5 zapewnił 
potrzebującym schronienia matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży 
wsparcie w postaci schronienia, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb 
i poszanowaniem sfery prywatności. Standard podstawowych usług w zakresie 
interwencyjnym, opiekuńczo-wspomagającym i bytowym zapewniany przez Dom był 
zgodny z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r.6 
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 warsztatów terapeutycznych, spotkań ze specjalistami. 
W budynku, w którym przebywały matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, 
zapewniono należyty stan techniczny, m.in. poprzez terminowe przeprowadzanie 
obowiązkowych okresowych kontroli budynku.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej 
sytuacji kryzysowej 

1.1. DSM, będący jednostką organizacyjną Caritas A.C.8, został utworzony 
27 kwietnia 2017 r., a od 14 sierpnia 2017 r. realizował zadanie publiczne 
Zapewnienie wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom 
w ciąży, a także innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi przebywającymi 
na terenie Miasta Częstochowy, zlecone przez Gminę Miasto Częstochowa, 
powierzone na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie9. Dokumentami regulującymi organizację DSM były: 
Statut i Regulamin Organizacyjny Domu Samotnej Matki10.  

(akta kontroli str. 4-22, 28) 

1.2. W DSM zapewniano całodobowy, okresowy pobyt 40 osobom, tj. matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi 
i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi. Liczba miejsc schronienia 
faktycznie wykorzystanych przez osoby przebywające w DSM kształtowała się 
następująco:  

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

opisowej. 
5 Dalej DSM lub Dom. 
6 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 DMD.  
7 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. 
8 Utworzony 28 kwietnia 2017 r. 
9 Dz. U. z 2019 r., poz. 688 
10 Przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie utworzenia Domu Samotnej matki i Dziecka w Częstochowie i nadania Regulaminu organizacyjnego 
Domu Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie, dalej Regulamin DSM.  

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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- 30 czerwca 2017 r. nikt nie przebywał w DSM, 30 czerwca 2018 r. – 33 osoby 
(12 osób dorosłych i 21 dzieci), 30 czerwca 2019 r. – 33 osoby (13 osób dorosłych 
i 20 dzieci), 

- 31 grudnia 2017 r. - 41 osób (16 osób dorosłych i 25 dzieci), 31 grudnia 2018 r. – 
26 osób (10 osób dorosłych i 16 dzieci), 

- 28 lutego 2018 r. - 44 osoby (18 osób dorosłych i 26 dzieci), 28 lutego 2019 r. – 
25 osób (dziewięcioro osób dorosłych i 16 dzieci), 

W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 10 października 2019 r. w DSM przebywały 
32 osoby, w tym 15 osób dorosłych, w tym14 kobiet (dwie kobiety w ciąży) i jeden 
mężczyzna oraz 17 dzieci.  

Przekroczenie liczby posiadanych miejsc w DSM wystąpiło 31 grudnia 2017 r., kiedy 
liczba ta wyniosła 41 osób (16 osób dorosłych i 25 dzieci) i 28 lutego 2018 r., 
w którym liczba ta wyniosła 44 osoby (18 osób dorosłych i 26 dzieci), w sytuacji  
gdy DSM dysponuje 40 miejscami schronienia dla potrzebujących, czyli 
odpowiednio o jedną i cztery osoby więcej niż liczba miejsc w DSM. Dyrektor podał, 
że w początkowym okresie funkcjonowania Domu Samotnej Matki i Dziecka 
(rok 2017 i początek 2018) placówka dysponowała 45 miejscami. Pięć z nich 
to miejsca przygotowane na pobyt osób spoza Częstochowy, które zostały  
przyjęte interwencyjnie na czas określony. Zaadoptowane zostały dodatkowe 
pomieszczenia. Umowa z Gminą Miastem Częstochowa na 40 osób została 
podpisana w listopadzie 2017 r. natomiast DSM działał od kwietnia 2017. 
Przepełnienie DSM w tym okresie wynikało z kończących się decyzji pobytowych 
osób spoza gminy Częstochowa (wydanych przed podpisaniem umowy 
nr CRU/4009/2017) oraz z okresu jesienno-zimowego, w którym przyjęcia 
interwencyjne są częstsze. 

W okresie tym DSM dysponował 18 pokojami, z tego cztery pokoje były 
przygotowane jako rozwiązanie tymczasowe. 

Łączna liczba dorosłych i dzieci, które w kolejnych latach skorzystały ze schronienia 
w DSM, wyniosła: w 2017 r. - 46 osób, w tym: 19 kobiet i 27 dzieci, w 2018 r. – 
71 osób (29 i 42) i w 2019 r. - 62 osoby (23 kobiety, jeden mężczyzna i 38 dzieci), 
z tego: 

- kobiety w ciąży niebędące jednocześnie matkami z małoletnimi dziećmi w ww. 
latach odpowiednio: cztery (21%), trzy (10%) i cztery (17%), 

- kobiety w ciąży w wieku do 25 lat w ww. latach odpowiednio: 13 (68%), 11 (38%) 
i dziewięć (39%), 

- osoby przyjęte w trybie interwencyjnym w ww. latach odpowiednio: 10 osób (53%), 
9 (31%) i 6 (25%). 

W badanym okresie w DSM nie przebywały małoletnie matki i kobiety w ciąży.  

(akta kontroli str. 391, 503-505,507,566-570,579-580) 

1.3. W okresie objętym kontrolą zadanie publiczne polegające na prowadzeniu 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży11 realizowane było w oparciu 
o umowy zawarte z Gminą Miastem Częstochowa12. Pierwsza umowa na okres od 
14 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z kwotą dotacji 59,4 tys. zł na zapewnienie 
wsparcia dla 15 podopiecznych i druga umowa  na okres od 15 listopada 2017 r. do 
31 grudnia 2019 r. na łączną kwotę dotacji 919 tys. zł, z tego 85 tys. zł w 2017 r., 

                                                      
11 Dalej: zadanie publiczne. 
12 Umowy: Nr CRU/2843/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. i CRU/4009/2017 z dnia 23 listopada 2017 r., 
aneksowana 5 lutego 2018 r. i 1 sierpnia 2018 r. 
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417 tys. zł w 2018 r. i 417 tys. zł w 2019 r. na zapewnienie wsparcia dla 
20 podopiecznych (od 15 listopada 2017 r. do końca 2017 r.), a w latach 2018-2019 
dla 40 podopiecznych. 

Na podstawie każdej z ww. umów Miasto Częstochowa w kolejnych latach 
przekazało pierwsze transze dotacji w kwotach odpowiednio: w 2017 r.- 11 880 zł13, 
w 2018 r. i w 2019 r. po 34 750 zł14. Kolejne miesięczne transze były obliczone na 
postawie faktycznej liczby osób (skierowanych przez MOPS), przebywających 
w DSM w poprzednim miesiącu, przy czym kwota kolejnych transz była 
pomniejszana o wysokość niewykorzystanych środków w poprzednim miesiącu. 
Podstawą do naliczenia wysokości dotacji była lista obecności mieszkańców DSM 
za poprzedni miesiąc, weryfikowana przez MOPS.  

Z tytułu realizacji ww. zadania Caritas w kolejnych latach otrzymało dotacje 
w kwocie: w 2017 r. – 127 194 zł, w 2018 r. – 348 468 zł i w 2019 r (I półrocze) – 
148 879 zł, a wydatkowało odpowiednio: 122 330 zł, 336 016 zł i 148 879 zł. 

Ponadto Caritas zawarła umowę z Miastem Ruda Śląska15 na okres od 1 kwietnia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na zapewnienie wsparcia dla pięciu osób z terenu 
miasta. W zawartej umowie określono łączną wysokość dotacji na realizację zadania 
na kwotę dotacji 47,4 tys. zł oraz średni koszt utrzymania osoby przebywającej 
w domu na kwotę 1 554,40 zł, a także koszt utrzymania w gotowości miejsc 
noclegowych na kwotę 27 zł za osobodzień. Zgodnie z zawarta umową Miasto Ruda 
Śląska w kwietniu 2019 r. przekazało pierwszą transzę dotacji na konto Caritas 
5 272 zł, a w kolejnych dwóch miesiącach dokonywało wpłat za utrzymanie 
w gotowości miejsc noclegowych. Według danych na 30 czerwca 2019 r. na konto 
Caritas wpłynęło 13 507 zł, a wydatkowano 11 641 zł. 

Za pobyt osób, które trafiły do DSM interwencyjnie z innych powiatów, Caritas 
dokonywała rozliczeń na podstawie dowodów księgowych (faktury, noty księgowe). 
W kolejnych latach na konto Caritas wpłynęło odpowiednio: w 2017 r. – 11 440 zł, 
w 2018 r. - 24 113 zł i w 2019 (I półrocze) – 402 zł. Środki te wydatkowano w pełnej 
wysokości. 

(akta kontroli str. 28-54,81,97,117,129-138,317-366,) 

NIK zwraca uwagę, że Caritas A.C. zawarła umowę o zapewnienie wsparcia  
dla 5 osób z Miastem Ruda Śląska w czasie, kiedy obowiązywała umowa 
o zapewnienie możliwości udzielenia schronienia dla 40 osób (DSM dysponuje 
łącznie 40 miejscami). 

W tej sprawie Dyrektor Caritas A.C. wyjaśnił, że 20.03.2019 r. Caritas wystąpił do 
Miasta Częstochowa z prośbą o zmniejszenie ilości miejsc z 40 do 35 osób. 
Po przeprowadzonej analizie ilości wydanych przez MOPS w Częstochowie decyzji 
pobytowych w DSM w okresie od sierpnia 2017 do marca 2019 r., ilość 
skierowanych do naszej placówki osób z terenu Częstochowy średnio wynosiła 
ok. 30-35 osób w zależności od miesiąca. Pragniemy tu nadmienić, że odpłatność 
za pobyt w naszej placówce ponoszona przez Miasto Częstochowa dokonywana 
jest za faktyczną liczbę osób przebywających w DSM w danym miesiącu na 
podstawie decyzji wydanych przez MOPS. Miasto Częstochowa nie ponosi kosztów 
„gotowości” na przyjęcie osób, tj. miejsc jedynie „zarezerwowanych”, a faktycznie 
niewykorzystanych. Ponieważ koszty prowadzenia placówki nie ulegają znacznemu 
zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem ilości osób, zmuszeni zostaliśmy do 
szukania dodatkowych rozwiązań. Stąd wynika umowa podpisana na zapewnienie 

                                                      
13 1/5 przyznanej dotacji na 2017 r. w kwocie 59 400 zł. 
14 1/12 przyznanej dotacji na każdy rok w kwocie 410 000 zł. 
15 Umowa nr MOPS.4021.36.2019.ZOP.K4 z dnia 1 kwietnia 2019 r.  
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wsparcia 5 osobom z miasta Ruda Śląska. Umowa z Gminą Myszków 
z 11.09.2019r. (w umowie jest określona liczba osób - dwie matki z dziećmi) 
i Porozumienie z Gminą Rędziny z 20.08.2019r. (w porozumieniu jest określona 
liczba osób - jedna matka z dziećmi) zostały podpisane w wyniku interwencyjnego 
przyjęcia osób z tych gmin na czas określony, do końca roku (w danym momencie 
w placówce były wolne miejsca). W okolicy nie ma placówek podobnego typu, 
w przypadku nie przyjęcia matki z dziećmi do naszej placówki, pozostaje ona  
na ulicy. Zgodnie ze swoją misją, której nadrzędnym celem jest pomoc 
potrzebującemu, Caritas nie może jej odmówić pomimo ograniczeń lokalowych. 

NIK wskazuje, że zawierając umowę z Miastem Ruda Śląska, Caritas zobowiązała 
się do udzielenia schronienia w Domu większej liczbie osób niż posiadał miejsc 
w DSM. Sytuacja ta generowała ryzyko obniżenia standardów bytowych poniżej 
wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie DSM. 

(akta kontroli str. 28-54,82,98,117,129,503-505,508-509) 

Dodatkowo Caritas uzyskała z Miasta Częstochowa środki finansowe tytułem dotacji 
celowej w kwocie 50 tys. zł na zakup wyposażenia do DSM16. Środki te w pełnej 
wysokości zostały wykorzystane na zakup mebli, łóżek i materacy oraz zakupy 
artykułów gospodarstwa domowego, m.in. bielizny pościelowej, kołder.  

(akta kontroli str. 221-232) 

1.4. Zasady działalności Domu określał Regulamin DSM, procedury w zakresie 
przyjęcia mieszkańców do DSM były zgodne z regulacjami przyjętymi w umowach 
zawartych na realizację zadania publicznego. Podstawą przyznania pomocy była 
decyzja administracyjna wydawana przez OPS, przy czym w sytuacji kryzysowej, 
tj.  przywiezienia kobiety z dziećmi lub kobiety w ciąży przez Policję lub pracownika 
socjalnego, decyzja mogła być wydana po fakcie umieszczenia osób w DSM. 
W porozumieniu z OPS osoba taka miała być przyjmowana  w trybie 
interwencyjnym, jeżeli DSM dysponował wolnymi miejscami. Kadra DSM wraz 
z pracownikiem socjalnym OPS miała dokonywać oceny czy pobyt osoby jest 
uzasadniony i wpisuje się w cel DSM, tj. czy DSM udziela skutecznej pomocy 
w procesie przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej oraz uzyskania 
samodzielności życiowej. Dodatkowo w Regulaminie przyjęto regulację w zakresie 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie DSM, i tak: na terenie DSM 
obowiązywał całkowity zakaz przynoszenia, przechowywania oraz spożywania 
alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Naruszenie tego zakazu skutkowało 
dyscyplinarnym wydaleniem z DSM. Podopieczni byli zobowiązani do wykonania 
testów na obecność alkoholu, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych 
w sytuacji zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kadry, że podopieczny był pod 
wpływem takich substancji. 

 (akta kontroli str. 23-40,42-50) 

1.5. Stosowane w Domu procedury wynikające z Regulaminu DSM nie były 
sprzeczne z rozporządzeniem w sprawie DMD.  

(akta kontroli str.23-27) 

1.6. Zgodnie z przyjętym Regulaminem DSM miał zapewnić: miejsce noclegowe  
spełniające wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie DSM; trzy posiłki 
dziennie; niezbędne ubrania (m.in. odzież, obuwie); podstawowe środki czystości 
i higieny osobistej, gdy podopieczni nie mieli możliwości samodzielnego zakupu; 
pomoc w zakresie spraw administracyjnych, personalnych i społecznych; 

                                                      
16 Umowa nr CRU/3219/PS/4713/18 z dnia 19 listopada 2018 r. na zakup wyposażenia do domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
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zachowanie tajemnicy w zakresie spraw osobistych; poszanowanie godności 
osobistej, podmiotowego traktowania i partnerstwa we wzajemnych relacjach 
pomiędzy mieszkańcami i kadrą; możliwość korzystania z urządzeń i infrastruktury 
placówki. Podopieczni mieli prawo do: uczestnictwa w proponowanych zajęciach 
wspierających; rozwoju życia religijnego; uczestniczenia w życiu kulturalnym 
i społecznym Domu. Z kolei obowiązkiem każdego podopiecznego DSM było 
podejmowanie działań i aktywna współpraca z kadrą DSM oraz pracownikiem 
socjalnym w kierunku przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej i uzyskania 
samodzielności życiowej. Podopieczni zostali również zobowiązani do 
przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej pomocy, w tym: 
sprawowania opieki nad swoimi małoletnimi dziećmi, dbania o czystość w pokojach 
mieszkalnych, kuchni, sanitariatach, podwórku oraz innych pomieszczeniach 
w placówce; wykonywania prac na terenie placówki według ustalonych dyżurów 
(sprzątanie, pranie, gotowanie, inne czynności pomocnicze); przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy; dbania o mienie DSM, innych mieszkańców oraz własne; zgłaszania każdej 
nieobecności w DSM; powrotu do DSM do godziny 22.00; przestrzegania ciszy 
nocnej w godzinach od 23.00 do 06.00.  

Ponadto, mieszkańcy mieli ponosić odpowiedzialność finansową za zniszczenie 
mienia DSM przez podopiecznego lub jego małoletnie dziecko.  

 (akta kontroli str. 25-26) 

1.7. Caritas realizowała obowiązki informacyjne wynikające z umów zawartych 
z Miastem Częstochowa oraz Miastem Ruda Śląska. 

 (akta kontroli str. 497-498, 501-502) 

1.8. Zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Miastem Częstochowa Caritas składała 
sprawozdania końcowe w terminach 30 dni od zakończenia realizacji zadania. 
Sprawozdania składane były na drukach wygenerowanych z systemu 
obsługiwanego przez Urząd i prawidłowo rozliczone17. Dodatkowo Caritas 
przedkładała sprawozdania częściowe z realizacji zadań za pierwsze półrocze. 
Na podstawie umowy zawartej 1 kwietnia 2019 r. z Miastem Ruda Śląska Caritas 
została zobowiązana do złożenia rocznego sprawozdania w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania publicznego (termin realizacji zadania ustalono 
w umowie do 31 grudnia 2019 r.). 

(akta kontroli str. 42-47, 139-220,589) 

1.9. W zakresie stworzonych w placówce warunków pobytu oraz usług 
wspomagających w badanym okresie kontrole przeprowadzał: Państwowy 
Inspektorat Sanitarny w Częstochowie18 oraz MOPS w Częstochowie. 
PIS przeprowadził pięć kontroli, które obejmowały ocenę stanu sanitarnego obiektu, 
w którym umiejscowiony był DSM; prowadzenie działalności w zakresie 
przygotowywania posiłków. W żadnym z tych przypadków nie stwierdzono 
nieprawidłowości, nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Z kolei MOPS przeprowadził 
cztery tzw. „monitoringi” realizacji zadania w DSM i również nie wniósł uwag do jego 
działalności. 

(akta kontroli str. 55-72, 460-491) 

1.10. Wydatki ogółem DSM wyniosły: w 2017 r. - 138 082 zł, w 2018 r. -  419 121 zł, 
a w 2019 r. (I półrocze) - 203 990 zł, z tego: 
- ze środków publicznych, odpowiednio: 122 330 zł (88,6% ogółu wydatków), 
394 216 zł (94,1%) i 198 639 zł (97,4%), 
                                                      
17 Na przykładzie sprawozdania za 2017 r. i 2018 r.  
18 Dalej PIS. 
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- ze środków własnych, odpowiednio: 15 753 zł, 24 905 zł i 5 350 zł. 
W okresie tym jednostka ponosiła wyłącznie wydatki bieżące, z tego wydatki na: 

    - zatrudnienie personelu w kolejnych latach, odpowiednio: 31 384 zł, 228 513 zł 
i 137 551 zł,  

- wyżywienie: 15 818 zł, 68 927 zł i 28 631 zł, 
- środki czystości, środki higieniczne i leki: 3 303 zł, 6 665 zł i 1 640 zł, 
- media: 11 382 zł, 53 722 zł i 29 618 zł, 
- konserwację, naprawy, remonty: 60 446 zł w 2017 r. i 1 200 zł w 2018 r, 
- utrzymanie zaopatrzenia-transport: 1 894 zł w 2018 r. i 1 750 zł w 2019 r., 
- wydatki ogółem z tytułu umów na poradnictwo ze specjalistami zewnętrznymi:  
8 200 zł w 2018 r. i 4 800 zł w I półroczu 2019 r.  

(akta kontroli str. 389) 

1.11. W okresie objętym kontrolą przeprowadzano okresowe roczne i pięcioletnie 
kontrole budynku DSM, zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane19.  Kontrole wykazały należyty stan 
budynku i znajdujących się w nim instalacji.  

(akta kontroli str. 415-459) 

1.12. Budynek DSM nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
przy czym w budynku tym od 1998 r. nie wykonywano robót budowlanych 
wymagających pozwolenia na budowę.  

 (akta kontroli str. 400-415,511-517) 

1.13. W kwestii największych problemów związanych z prowadzeniem DSM 
Dyrektor Caritas wyjaśnił: w Domu Samotnej Matki i Dziecka przebywają osoby 
dotknięte wieloma negatywnymi zjawiskami m.in. odrzucenia przez partnerów, 
rodzinę, środowisko, dotknięte nieoczekiwanym macierzyństwem, przemocą 
w rodzinie, utratą stałego źródła utrzymania, uzależnienia lub współuzależnienia itp. 
Są to więc osoby z bardzo dużymi obciążeniami powodującymi duże trudności 
w pracy wychowawczej. Bezsilność wobec zaistniałych problemów rodzi u tych  
osób niechęć do jakiejkolwiek współpracy i chęci poprawy swojego położenia.  
W ocenie Domu Samotnej Matki i Dziecka największymi problemami związanymi 
z prowadzeniem placówki są: 

- ograniczona możliwość usamodzielnienia się podopiecznej - osoby kierowane do 
naszej placówki bardzo często posiadają większy lub mniejszy stopień upośledzenia 
umysłowego (stwierdzony lub dopiero w trakcie diagnostyki), 

- bardzo małe zainteresowanie jakąkolwiek formą dokształcania zawodowego 
i podjęcia pracy zarobkowej, nawet jeśli podopieczna spełnia wszystkie warunki do 
jej podjęcia, 

- różnego rodzaju uzależnienia, 

- trudne relacje lub całkowity ich brak między rodzicem a dzieckiem – obojętność, 
brak empatii, nieumiejętność radzenia sobie z obowiązkami rodzicielskimi itp. 

Wdrażanie do życia w środowisku naturalnym i usamodzielnienie się osób z takimi 
obciążeniami jest bardzo trudne a czasami niemożliwe. 

(akta kontroli str. 497-500) 

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

 
                                                      
19 Dz. U. z 2019 r., poz. 1186. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W DSM zapewniano całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży, a także ojcu z małoletnimi dziećmi, dotkniętych przemocą lub 
znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. Zapewniono utrzymanie budynków 
DSM, w którym przebywały matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, 
w należytym stanie technicznym, w tym poprzez terminowe przeprowadzanie 
obowiązkowych okresowych kontroli budynków.  

2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży odpowiedniego 
standardu podstawowych usług 

2.1 Standard podstawowych usług świadczonych przez DSM w zakresie potrzeb 
bytowych odpowiadał wymogom § 3 rozporządzenia w sprawie DMD w zakresie 
zapewnienia całodobowego, okresowego pobytu dla 40 mieszkańców; odrębne 
pomieszczenia do spania – 14 pokoi, w tym pomieszczenia dla kobiet w ciąży, 
wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi 
i mieszkanek w ciąży, tj. świetlicę; łazienki20; dwie ogólnodostępne kuchnie do 
samodzielnego przygotowywania posiłków z częścią jadalną: po jednej na 
pierwszym i drugim piętrze. W DSM wyodrębniono także pomieszczenie suszarni, 
a pranie odbywało się w łazienkach, które były wyposażone w pralki. 

 (akta kontroli str. 395-399,511-560) 

2.2 Umowy nie przewidywały standardu wyższego niż rozporządzenie w sprawie 
DSM, niemniej jednak na I piętrze budynku DSM znajdowała się świetlica 
wyposażona w: telewizor, bibliotekę dla dzieci, stoliki, stołki, zabawki, gry, szafki, 
instrumenty muzyczne (gitara, dzwonki orkiestrowe) oraz sala pracy cichej dla dzieci 
wyposażona w trzy biurka do odrabiania lekcji z krzesłami. 

(akta kontroli str. 511-554) 

2.3 Kadra DSM przewidziana do realizacji zadań publicznych posiadała niezbędne 
kwalifikacje oraz spełniała wymogi art. 116 i 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej21. Osoba kierująca DSM posiadała wykształcenie wyższe 
pedagogiczne o specjalności resocjalizacja z profilaktyką uzależnień oraz ukończyła 
studia podyplomowe pedagogiczne o specjalności resocjalizacja z profilaktyką 
społeczną. Pracownik socjalny posiadał wykształcenie wyższe na kierunku 
pedagogika o specjalności praca socjalna. Do realizacji zadania publicznego 
zgłoszono również zespół wspierająco-terapeutyczny stworzony z pięciu 
wychowawców posiadających odpowiednie kwalifikacje, psychoterapeuty, terapeuty 
uzależnień i prawnika. Ponadto zgłoszono: pracownika obsługi gospodarczej, 
kucharza, kadrową, księgową i wolontariuszy. 

(akta kontroli str. 88,104,125,492-496) 

2.4 Standard podstawowych usług świadczonych przez DSM w zakresie 
interwencyjnym oraz w zakresie opiekuńczo-wspomagającym odpowiadał wymogom 
§ 3 rozporządzenia w sprawie DMD, w tym m.in. zapewniono mieszkankom 
będącym ofiarami przemocy odizolowanie od sprawców przemocy (§ 3 ust. 1 pkt 1 
lit. b ww. rozporządzenia). Wejście do placówki było wyposażone w domofon, a przy 
wejściu wyznaczona osoba sprawowała nadzór nad wchodzącymi osobami. Teren 
placówki był objęty monitoringiem wizyjnym. Teren wokół placówki był ogrodzony. 
Jak podała Kierownik DSM, odwiedziny były zgłaszane przez podopiecznych, 

                                                      
20 sześć pomieszczeń wyposażonych łącznie w 9 sanitariatów, każde z tych pomieszczeń wyposażone  
w co najmniej jeden sanitariat, miejsce do natrysku lub wannę i umywalkę.  
21 Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm. 
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a jeżeli dana osoba nie życzyła sobie wizyty, to nie wpuszczono do obiektu takiej 
osoby. 

(akta kontroli str. 104-144, 167-172, 218-226,511-554) 

Kontrola dokumentacji 15 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. 
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. 
Wspierano w sprawach związanych z prawidłową opieką, rozwojem i zdrowiem 
dziecka. Mieszkańcy raz w tygodniu na miejscu mogli skorzystać z konsultacji 
z psychoterapeutą, z pomocy prawnej oraz instruktora terapii uzależnień. 

(akta kontroli str. 562-565) 

Mieszkanki miały zapewniony udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej codziennej 
organizacji pracy w DSM, m.in. poprzez opracowywanie tygodniowych grafików 
dyżurów sprzątania, w które angażowane były wszystkie mieszkanki22. Jak podał 
Dyrektor, występowały przypadki zwolnienia mieszkanek DSM z dyżurów, w sytuacji 
gdy były one spowodowane przyczynami zdrowotnymi takimi jak ciąża, okres 
poporodowy lub choroby.  

(akta kontroli str. 575,561,578) 

Zapewniono możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie  
z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie DMD. Polegało to m.in. na 
monitorowaniu przez opiekunów wizyt u lekarzy specjalistów, umawianiu wizyty 
w przychodni. DSM dysponuje samochodem, który w nagłych przypadkach był 
wykorzystywany do transportu mieszkańca do lekarza. W biurze opiekunów 
znajdowały się środki pierwszej pomocy przedmedycznej. 

(akta kontroli str. 566-570,577) 

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 m.in korzystanie ze świadczeń 
zdrowotnych, zapewniał pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby, a także podstawową opiekę w czasie choroby. 

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

3.1. Od momentu utworzenia DSM udzielono pomocy 73 osobom z Miasta 
Częstochowa, w tym 27 kobietom i jednemu mężczyźnie oraz 45 dzieciom.  
Cztery osoby (dwie kobiety i dwoje dzieci) osoby przebywały w DSM dwukrotnie. 
Jedenaście osób (cztery kobiety i siedmioro dzieci) zostało przyjętych do DSM 
w trybie interwencyjnym, w trakcie weekendu, 10 z nich otrzymało decyzje pobytowe 
z MOPS w późniejszym terminie, natomiast jedna osoba opuściła DSM po siedmiu 

                                                      
22 Na przykładzie analizy tygodniowych grafików dyżurów (w pomieszczeniach kuchni i łazienkach) z okresu  
od 30 września 2019 r. do 3 listopada 2019 r. 
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dniach na własne żądanie. Średni czas pobytu wyniósł 180 dni23, z tego 12 pobytów 
(16,4%) trwało mniej niż 30 dni, 26 pobytów (40,1%) - od 31 do 180 dni, 16  pobytów 
(21,9%) - od 181 do 365 dni i 19 pobytów (26,0%) - powyżej 365 dni.  

Liczba osób, które opuściły DSM w poszczególnych latach, wyniosła: w 2017 r. – 
3 osoby (1 kobieta i 2 dzieci), w 2018 r. - 28 osób (11 kobiet i 17 dzieci) i w 2019 r. 
do 30 czerwca - 27 osób (11 kobiet i 16 dzieci).  

W ocenie pracowników DSM przedwcześnie, bez pełnego skorzystania 
z prowadzonego procesu usamodzielnienia placówkę opuściło: w 2017 r. - 5 kobiet 
i 3 dzieci, w 2018 r. - 7 kobiet i 8 dzieci, a w 2019 r. - 5 kobiet i 5 dzieci. 
We wszystkich przypadkach osoby te opuściły DSM na własne żądanie. 

 (akta kontroli str. 392-393, 503-505,509-510,590-593) 

3.2. Badanie próby dokumentacji 15 osób skierowanych do DSM przez  
MOPS w Częstochowie wykazało, że we wszystkich przypadkach opracowano 
Indywidulane Plany Usamodzielnienia24 dla mieszkańców DSM. Każdy 
ze zbadanych dokumentów IPU zawierał m.in.: opis sytuacji życiowej i dochodowej 
mieszkańca, ocenę jego samodzielności, diagnozy (szanse, bariery, zagrożenia), 
program usamodzielnienia oraz działania do zrealizowania. Cele i działania 
przewidziane w nich do realizacji określone były w sposób przejrzysty, dostosowane 
indywidualnie do potrzeb mieszkańca. Programy opracowane były przez opiekunów-
wychowawców mieszkańców DSM, a przy ich opracowaniu nie uczestniczyli 
pracownicy MOPS w Częstochowie. W jednym przypadku IPU zostało opracowane 
do trzech miesięcy od daty przyjęcia do DSM. Według wyjaśnień Dyrektora 
trudności w opracowaniu IPU wynikały z faktu, iż jedna z mieszkanek nie widziała 
potrzeby jego tworzenia i nie chciała współpracować z opiekunem prowadzącym, 
przy czym zaznaczył, osoba ta była poważne chora. Przyjmowała dializy, 
co skutkowało ciągłą nieobecnością. W DSM przebywała przeważnie w godzinach 
wieczornych, bardzo osłabiona. Współpraca z nią była więc niezwykle trudna.  

 (akta kontroli str. 562-565,581-583,586) 

3.3 DSM realizowało działania w kierunku wyjścia mieszkanek z sytuacji kryzysowej, 
przewidziane w ich IPU. W zależności od indywidualnych problemów mieszkanki 
uczestniczyły w: warsztatach o różnej tematyce, m.in.: Naprawdę jaka jestem, nie 
wie nikt, Dziękuję nie – asertywne odmawianie, Jestem ważny, Być mamą. 
Warsztaty umiejętności wychowawczych, Gry i zabawy relaksacyjne oraz przeciwko 
agresji, a także w cyklach zajęć integracyjnych matek i dzieci z wykorzystaniem 
metod i form pracy w rozwijaniu możliwości plastycznych i muzycznych; zajęciach 
warsztatowych z psychoedukacji; spotkaniach ze specjalistami, m.in. prawnikiem, 
psychologiem, terapeutą uzależnień. Udział w terapii dokumentowano w kartach 
mieszkańców.  

(akta kontroli str. 566-570,571-574, 581-582,585) 

3.4 Zaplanowane w IPU i zrealizowane działania były dostosowane do 
indywidualnych potrzeb i problemów mieszkanek DSM. Wszyscy mieszkańcy byli 
zaznajomieni z treścią ww. dokumentu, co potwierdzali podpisem. 

 (akta kontroli str. 581-582,585) 

3.5 Analizy pod kątem realizacji działań przewidzianych w IPU odbywały się 
podczas pracy indywidualnej mieszkańców DSM z opiekunami/wychowawcami, 
co jak wyjaśnił Dyrektor umożliwia kobietom przebywającym w DSM-ie naukę 
nowych, konstruktywnych sposobów działania, normalnego funkcjonowania 

                                                      
23 Mediana długości pobytu w DMD. 
24 Dalej IPU. 
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w społeczeństwie. Rozmowa z opiekunem dostarcza wsparcia, wzmacniania 
poczucie własnej wartości, pokazuje prawidłową drogi życia. Ponadto jak podał 
Dyrektor, na: 1) zebraniach społeczności (raz w miesiącu) – prowadzonych przez 
kierownika i opiekuna dyżurującego, w trakcie których planowana jest praca na 
terenie DSM-u, poruszane są bieżące problemy, konflikty oraz relacje 
interpersonalne. Dzięki informacjom zwrotnym z grupy, mieszkanki są w stanie 
zobaczyć swoje potrzeby, deficyty, konflikty, słabe i mocne strony; 2) zebraniach 
zespołu ze specjalistami (na potrzebę) – jest to spotkanie organizowane 
w zależności od potrzeby podopiecznej DSM-u. Omawiane są problemy związane 
z konkretną podopieczną. W zebraniu uczestniczy: kurator, pracownik socjalny, 
kierownik DSM-u, asystent rodziny, wychowawca prowadzący; 3) zebraniu kadry 
(raz w miesiącu) – spotkanie zespołu DSM-u w celu omówienia spraw związanych 
z funkcjonowaniem w placówce podopiecznych oraz ich indywidualnych problemów 
celem ustalenia dalszej pracy. Wyniki analiz i spotkań dokumentowano w kartach 
mieszkańca, raporcie dyżurów, notatkach służbowych, kartach oceny, pismach  
do sądu i do MOPS. 

(akta kontroli str. 571-575) 

3.6 . W badanym okresie w DSM pięć osób przebywało dłużej niż jeden rok (od 425 
do 554 dni), z tego trzy osoby opuściły DSM w pierwszym kwartale 2019 r.  
(dwie otrzymały przydział do mieszkania chronionego, a jedna opuściła DSM  
na własne żądanie i wskazała nowy adres zamieszkania). Pozostałe dwie nadal 
przebywają  w DSM z uwagi na chorobę psychiczną. Według wyjaśnień Dyrektora 
Caritas jedną z przyczyn przedłużającego się pobytu podopiecznych w DSM, to 
niemożność usamodzielnienia się tych osób (…) są to osoby dotknięte wieloma 
negatywnymi zjawiskami m.in. odrzucenia przez partnerów, rodzinę, środowisko, 
dotknięte nieoczekiwanym macierzyństwem, przemocą w rodzinie, utratą stałego 
źródła utrzymania, uzależnienia lub współuzależnienia, a bardzo często 
upośledzone umysłowo. Usamodzielnienie się takiej osoby jest bardzo trudne 
a czasami wręcz niemożliwe. Dodał, że inną bardzo ważną przyczyną 
przedłużonego pobytu w DSM jest niewystarczająca ilość mieszkań wspieranych 
czy chronionych, w których matki z dziećmi miałyby możliwość samodzielnego 
funkcjonowania. 

(akta kontroli str. 503-505,509, 562-565) 

3.7 DSM osiągnął zakładane w umowach rezultaty w zakresie m.in. zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa i opieki, jako fundamentalnej potrzeby każdego człowieka, 
zapewnienie godnych warunków życia codziennego i zwiększenie poczucia własnej 
wartości, zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych – posiłków, noclegu, 
dostępu do sanitariatu; zakup podstawowych środków czystości i higieny osobistej 
oraz leków, stworzenia indywidualnych programów usamodzielniania się; nabycie 
umiejętności poszukiwania ofert pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych,  

Dyrektor wyjaśnił, że poprzez różnego rodzaju warsztaty i spotkania ze specjalistami 
beneficjenci zadania są motywowani do odkrywania swoich zainteresowań, 
poprawiana jest ich aktywność zawodowa, zwiększane poczucie własnej wartości, 
polepszane są więzi rodzinne i społeczne oraz zwiększane zdolności 
komunikacyjne. Indywidualne Programy Usamodzielniania wypracowują 
systematyczność, obowiązkowość i wytrwałość niezbędną w samodzielnym życiu. 
Zaznaczył jednak, że mimo naszych starań są podopieczne, w stosunku do których 
zakładane rezultaty nie były w pełni osiągnięte. Są to osoby, które z różnych 
względów (zdrowotnych, osobowościowych, środowiskowych itp.) nie mogą lub nie 
chcą skorzystać z naszej oferty, a współpraca z nimi jest bardzo trudna, czasami 
wręcz niemożliwa. 
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W kwestii sposobu monitorowania osiągnięcia zakładanych rezultatów wyjaśnił, 
że odbywa się to za pomocą list obecności, obserwacji zapisywanych w raportach 
dziennych oraz przeprowadzonych ankiet. 

 (akta kontroli str. 83,99,581-583-585) 

W DSM zapewniono opracowanie IPU dla podopiecznych, a cele i działania 
przewidziane tam do realizacji określone były w sposób przejrzysty, indywidualnie 
do potrzeb i problemów każdego mieszkańca. Mieszkańcom DSM udzielano 
wsparcia w kierunku wyjścia z sytuacji kryzysowej, m.in. poprzez organizację 
warsztatów terapeutycznych, udziału w spotkaniach ze specjalistami.  

IV. 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 Katowicach. 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. 

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. 

 

Katowice, dnia 7 stycznia 2020 r. 

 

 

Kontroler 
                   Bogusława Pala 

        Specjalista kontroli państwowej                             

 
....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


