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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa1 
 
Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor MOPS od dnia 26 sierpnia 2015 r.2 
 

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

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

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. 18 listopada 
2019 r.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 
 
 

Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/248/2019 z 3 października 2019 r.  

(akta kontroli str.1-3) 
 

                                                      
1 Dalej: MOPS. 
2 Dalej: Dyrektor MOPS. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

W okresie objętym kontrolą MOPS sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją 
umów zawartych przez Gminę Miasta Częstochowa5 z Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej6, których przedmiotem było prowadzenie Schroniska dla kobiet 
OAZA7 (do 24 września 2017 r.) oraz Domu Samotnej Matki i Dziecka 
w Częstochowie8 (od 24 września 2017 r.). MOPS odpowiadał także za realizację 
procedury kierowania potrzebujących schronienia rodziców z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży do schroniska i DMD, która polegała na diagnozowaniu sytuacji 
takich osób na postawie danych z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz 
dokumentów źródłowych świadczących o ich sytuacji rodzinnej i majątkowej. 
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MOPS lub inne osoby posiadające 
upoważnienie Prezydenta Miasta Częstochowy wydawały decyzje o kierowaniu 
potrzebujących do schroniska i DMD oraz ustalały szczegóły ich pobytu9. W latach 
2016-2017 (do 24 września) z pobytu w schronisku  skorzystały 73 osoby 
(28 rodziców wraz z 45 dziećmi), a od 24 września 2017 r.  do końca I półrocza 
2019 r. z pobytu w DMD skorzystały 72 osoby (27 rodziców wraz z 45 dziećmi).  
W ocenie NIK, MOPS realizował rzetelnie nadzór nad realizacją umów 
o prowadzenie schroniska i DMD. Miał on formę kontroli przeprowadzanych 
z częstotliwością co sześć miesięcy, z których sporządzano pisemne raporty 
obejmujące wszystkie wymagane aspekty działalności schroniska i DMD, 
tj. zgodność z umową z zakresu realizowanych zadań i warunki ich realizacji oraz 
ocenę działalności wraz z uzasadnieniem. 
Pomieszczenia DMD spełniały wymagania standardu usług podstawowych 
w zakresie bytowym, interwencyjnym oraz opiekuńczo–wspomagającym 
wymaganym § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 
2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży10. 
Budynek, w którym prowadzono schronisko i DMD, znajdował się w należytym 
stanie technicznym i terminowo był poddawany wszystkim kontrolom okresowym 
wymaganym art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane11. 
W przypadku każdego z rodziców objętych wsparciem w DMD sporządzono 
indywidualny plan usamodzielniania, a MOPS w ramach monitoringu dokonywał 
weryfikacji celów, działań i uzyskanych efektów. 
 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dalej: Gmina. 

6 Dalej: Caritas. 
7 Dalej: schronisko. 
8 Dalej: DMD. 
9 M.in. termin pobytu i odpłatność. 
10 Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: rozporządzenie w sprawie DMD. 

11 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm., dalej: Prawo budowlane. 

OCENA OGÓLNA  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 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. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na 
lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Miasta Częstochowy dnia 24 marca 2014 r.13, 
potrzeba zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
nie została zdiagnozowana jako odrębny problem społeczny, a w sprawozdaniach 
MOPS za lata 2016-2018 nie została wyodrębniona jako zadanie priorytetowe ani 
umieszczone w wykazie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na kolejny rok. 
Dyrektor MOPS wyjaśniła, że Sytuacja osób korzystających z tej formy wsparcia jest 
niewątpliwie trudna, często kryzysowa, ale ilość osób wymagających wsparcia 
w stosunku do pozostałej grupy klientów MOPS jest nieduża. W ocenie Dyrektor 
MOPS Analiza i diagnoza socjalna problemów dotyczących samotnych rodziców 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wskazuje na fakt, iż braku schronienia nie 
można traktować jako głównego problemu tej grupy społecznej, a jedynie jako  
efekt takich problemów jak: bezradność w sprawach opiekuńczo-społecznych, 
bezdomność, bezrobocie, alkoholizm. 

(akta kontroli str. 4-15) 

1.2. W sprawozdaniach z działalności MOPS za lata 2016-2018 potrzeby 
samotnych rodziców i kobiet w ciąży wymagających schronienia  nie były traktowane 
jako odrębny problem społeczny. Źródłem wiedzy MOPS na temat osób 
wymagających wsparcia polegającego na udzieleniu schronienia w DMD lub innej 
placówce, były informacje pozyskiwane przez pracowników socjalnych w trakcie 
bieżącej pracy środowiskowej, a także zgłoszeń kuratorów sądowych, jednostek 
Policji oraz sądów powszechnych. 

(akta kontroli str. 11, 31-89) 

1.3. W okresie 1 stycznia 2016 r. do 24 września 2017 r. ze wsparcia MOPS 
w sytuacjach wymagających zapewnienia schronienia samotnym rodzicom 
(opiekunom) z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w schronisku skorzystało 
28 kobiet (z czego 19 kobiet w 2016 r. oraz dziewięć kobiet w 2017 r.) wraz z 45 ich 
dziećmi. Wiek 14 spośród ww. kobiet zawierał się w przedziale 19-29 lat, 
a pozostałych 14 w przedziale 30-43 lata. Przyczynami występowania o pomoc była 
bezdomność (w 23 przypadkach) lub przemoc (w pięciu przypadkach).  

(akta kontroli str. 16-21, 403) 

W okresie od 24 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. ze wsparcia MOPS 
w sytuacjach wymagających zapewnienia schronienia samotnym rodzicom 
(opiekunom) z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w DMD skorzystało 27 osób 
(26 kobiet i jeden mężczyzna), z czego 13 kobiet w 2017 r., osiem kobiet w 2018 r. 

                                                      
12 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. 
13 Strategia była załącznikiem do uchwały nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r., 
dokument dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy: 
https://bip.czestochowa.pl. 

Opis stanu 
faktycznego 
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oraz 6 osób (pięć kobiet i jeden mężczyzna) w I połowie 2019 r. oraz 45 ich dzieci. 
Wiek 14 spośród ww. osób dorosłych zawierał się w przedziale 20-29 lat, 
a pozostałych 13 osób w przedziale 31-44 lata. Najczęstszymi przyczynami 
występowania o pomoc były: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
w niepełnych rodzinach (w 18 przypadkach), ubóstwo (w dziewięciu  
przypadkach), bezdomność (w ośmiu przypadkach) i potrzeba ochrony 
macierzyństwa/wielodzietność (także w ośmiu przypadkach). W czterech sprawach 
współwystępowały cztery różne przyczyny14, w siedmiu sprawach były to trzy różne 
przyczyny15, w 11 sprawach dwie różne przyczyny16, w pozostałych pięciu sprawach 
występowała jedna przyczyna17. 

(akta kontroli str. 16-21, 394) 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 24 września 2017 r. do MOPS wpłynęło 
97 wniosków o udzielenie samotnym rodzicom (opiekunom) z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży schronienia w schronisku w związku z doświadczaniem 
przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, z czego pozytywnie rozpatrzono 
59 wniosków (60,8%), odmownie rozpatrzono jeden wniosek (1%)18, 
w 21  przypadkach (21,7%) postępowanie zakończyło się uchyleniem wydanej 
decyzji, a w 16 przypadkach (16,5%) wydano decyzje zmieniające Nie miał miejsca 
przypadek umorzenia prowadzonego postępowania.  

W okresie od 24 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. do MOPS wpłynęły 
94 wnioski o udzielenie samotnym rodzicom (opiekunom) z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży schronienia w domu samotnej matki w związku 
z doświadczeniem przemocy w rodzinie lub innej sytuacji kryzysowej, z czego 
pozytywnie rozpatrzono 74 wnioski (78,7%), odmownie rozpatrzono trzy wnioski 
(3,2%)19, w 11 przypadkach (11,7%) postępowanie zakończyło się uchyleniem 
wydanej decyzji. W przypadku sześciu wniosków (6,4%) postępowania umorzono.  

(akta kontroli str. 16-21) 

W rozbiciu na poszczególne lata struktura osób wnioskujących i korzystających 
z pomocy była następująca:  

- w 2016 r. wpłynęły 43 wnioski o umieszczenie w schronisku złożone przez 
17 kobiet, z których jedna była w ciąży, 13 posiadało dzieci w wieku do 3 lat, 
trzy posiadały dzieci w wieku 4-6 lat, trzy były ofiarami przemocy domowej, 

- w 2017 r., do 24 września wpłynęły 54 wnioski o umieszczenie w schronisku 
złożone przez 21 kobiet, z których jedna była w ciąży, 12 posiadało dzieci wieku do 
3 lat, sześć posiadało dzieci w wieku 4-6 lat, pięć było ofiarami przemocy domowej, 

                                                      
14 W każdym przypadku jako przyczyna występowała bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
w niepełnych rodzinach, z którą współwystępowały w różnych konfiguracjach: ubóstwo (2x), bezdomność (1x), 
bezrobocie (2x), niepełnosprawność (2x), ochrona macierzyństwa/wielodzietność (2x), uzależnienia (2x), 
sytuacja kryzysowa w rodzinie (2x). 
15 W tych przypadkach występowały konfiguracje następujących przyczyn: ubóstwo (2x), bezdomność (1x), 
bezrobocie (1x), niepełnosprawność (1x), choroba (2x), przemoc (1x), ochrona macierzyństwa/wielodzietność 
(3x), bezradność opiekuńczo-wychowawcza w niepełnej rodzinie (5x), sytuacja kryzysowa w rodzinie (2x). 
16 W tych przypadkach występowały konfiguracje następujących przyczyn: ubóstwo (4x), bezdomność (2x), 
niepełnosprawność (2x), choroba (2x), przemoc (1x), ochrona macierzyństwa/wielodzietność (3x), bezradność 
opiekuńczo-wychowawcza w niepełnej rodzinie (8x), sytuacja kryzysowa w rodzinie (1x). 
17 Były to: bezdomność (3x) oraz bezrobocie (1x). 
18 Powody odmownej decyzji opisano w pkt 1.5 niniejszego wystąpienia. 
19 Powody odmownych decyzji opisano w pkt 1.5 niniejszego wystąpienia. 
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- w 2017 r. od 24 września 2017 r. do końca roku. wpłynęło 18 wniosków 
o umieszczenie w DMD złożonych przez 13 kobiet, z których: jedna była w ciąży, 
osiem posiadało dzieci w wieku do 3 lat, pięć posiadało dzieci w wieku 4-6 lat, dwie 
były ofiarami przemocy domowej, 

- w 2018 r. wpłynęło 56 wniosków złożonych przez 21 kobiet, z których: cztery były 
w ciąży, 15 posiadało dzieci w wieku do 3 lat, pięć posiadało dzieci w wieku 4-6 lat, 
jedna była ofiarą przemocy domowej, 

- w I półroczu 2019 r. wpłynęło 20 wniosków złożonych przez 15 osób (14 kobiet 
i jeden mężczyzna), w tym: trzy kobiety były w ciąży, 10 kobiet posiadało dzieci 
w wieku do 3 lat, trzy kobiety posiadały dzieci w wieku 4-6 lat, dwie osoby były 
ofiarami przemocy domowej. 

(akta kontroli str. 16-21) 

W Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej przebywało w kolejnych latach 
kontrolowanego okresu: 17 rodziców wraz z 28 dziećmi w 2016 r., 18 rodziców wraz 
z 33 dziećmi w 2017 r., 13 rodziców wraz z 22 dziećmi w 2018 r. oraz trzech 
rodziców wraz z ośmiorgiem dzieci w I połowie 2019 r.20 Cztery inne, położone 
najbliżej Częstochowy, placówki oferujące wsparcie i schronienie rodzicom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży poinformowały, że w latach 2016-2019 
(I półrocze) nie miały wśród swoich podopiecznych osób zamieszkałych 
w Częstochowie.21  

(akta kontroli str. 169-178, 396-402) 

W kolejnych latach kontrolowanego okresu udział wśród wszystkich mieszkańców 
Częstochowy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ulegał stałemu 
zmniejszeniu: z 3,2% w 2016 r. do 2,9% w 2017 r. oraz 2,8% w 2018 r. i 2,2% 
w I półroczu 2019 r.22 Natomiast rodzice z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, 
którym udzielono schronienia stanowili w latach 2016-2019 (I półrocze) od 0,6% do 
1,3% wszystkich osób korzystających w danym roku ze świadczeń pomocy 
społecznej. 

(akta kontroli str. 16-28, 169-178, 396-403) 

1.4. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2017 r., w związku ze 
złożonymi wnioskami o zapewnienie schronienia rodzicom z małoletnimi dziećmi lub 
kobietom w ciąży, MOPS: 

- skierował do schroniska każdego z 28 wnioskujących rodziców23,  

- nie przyznał zasiłku pieniężnego na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla 
kobiet o charakterze niepublicznym, których podstawy funkcjonowania nie stanowiły 
przepisy art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej24 i nie 

                                                      
20 Dane uzyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
21 Dane uzyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
22 Liczba mieszkańców Częstochowy/liczba osób korzystających z pomocy społecznej w kolejnych latach 
wynosiła: 226 225/7 274 w 2016 r., 224 378/6 501 w 2017 r., 210 500/5 946 w 2018 r., 208 950/4 630 
w I półroczu 2019 r. 
23 Wraz z ich 45 dziećmi. 
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm., dalej: ups. 
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miał zawartego z taką placówką porozumienia dotyczącego kierowania osób 
potrzebujących schronienia,  

- nie udzielił zasiłku na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych, 

- nie kierował osób składających wnioski w MOPS do ośrodka interwencji 
kryzysowej lub specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

(akta kontroli str. 16-21) 

W okresie od 24 września 2017 r. do końca I półrocza 2019 r., w związku ze 
złożonymi wnioskami o zapewnienie schronienia rodzicom z małoletnimi dziećmi lub 
kobietom w ciąży MOPS: 

- skierował do DMD każdego z 27 wnioskujących rodziców25, 

- nie przyznał zasiłku pieniężnego na pokrycie kosztów pobytu w domach samotnej 
matki o charakterze niepublicznym, których podstawy funkcjonowania nie stanowiły 
przepisy art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej26,  
i nie miał zawartego z taką placówką porozumienia dotyczącego kierowania osób 
potrzebujących schronienia,  

- nie kierował wnioskodawców do schroniska dla bezdomnych, 

- nie udzielił zasiłku na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych, 

- umieścił w mieszkaniach chronionych/wspieranych cztery kobiety wraz 
z siedmiorgiem ich dzieci, 

- nie kierował osób składających wnioski w MOPS do ośrodka interwencji 
kryzysowej lub specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

(akta kontroli str. 16-21) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Dyrektor MOPS wydał decyzje odmawiające 
trzem wnioskodawcom udzielenia schronienia w DMD z następujących powodów: 
ustalenia w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego zmiany sytuacji życiowej 
jednej wnioskodawczyni, pomyłki popełnionej przez drugą wnioskodawczynię27 oraz 
braku współpracy przez trzecią wnioskodawczynię z pracownikiem socjalnym, 
skutkującego niemożnością ustalenia jej sytuacji materialnej. Dwie decyzje wydano 
w terminie nieprzekraczającym 30 dni, a jedną w terminie 54 dni, przy czym 
w terminie 20 dni poinformowano pisemnie wnioskodawczynię o wydłużeniu terminu 
załatwienia sprawy do 60 dni. 

(akta kontroli str. 29) 

W maju 2016 r. Dyrektor MOPS wydał decyzję odmawiającą realizacji wniosku 
podopiecznej schroniska, która domagała się przydzielenia samodzielnego pokoju.  

                                                      
25 Wraz z ich 45 dziećmi. 
26 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm., dalej: ups. 

27 Intencją wnioskodawcy było umieszczenie w placówce innej niż DMD, co zostało ustalone w toku 
postępowania wyjaśniającego. 
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W uzasadnieniu decyzji wskazano, że schronisko nie jest placówką zapewniającą 
możliwości zamieszkiwania w samodzielnym pokoju. 

(akta kontroli str. 29) 

1.6. Żaden z wniosków o udzielenie schronienia złożonych w MOPS nie został 
pozostawiony bez rozpatrzenia, a umorzenie postępowania w formie decyzji 
administracyjnej nastąpiło w przypadku rozpatrywania sześciu wniosków 
dot.  umieszczenia w DMD, przy czym w pięciu przypadkach podstawą umorzenia 
były rezygnacje składane przez wnioskodawców, a w jednym przypadku ustalono, 
że wnioskodawca nie zgłosił się do DMD, gdyż zmienił miejsce pobytu. Wszystkie 
decyzje wydawano w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni kalendarzowych. 

(akta kontroli str. 16-21, 30) 

1.7. W okresie objętym kontrolą zadanie wynikające z art. 19 pkt 11 ups było 
realizowane  poprzez: 

- umieszczanie przez MOPS każdego z  rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, których wnioski rozpatrzono pozytywnie, w schronisku  (do 24 września 
2017 r.) oraz do DMD (od 24 września 2017 r.) prowadzonych na zlecenie Gminy 
przez Caritas, 

- wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie lub będącymi w kryzysie, 
udzielane przez Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej28, 

- umieszczanie osób potrzebujących w dwóch należących do Miasta mieszkaniach 
chronionych na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS. 

(akta kontroli str. 90-121, 397-402) 

1.8. Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na 
zapewnieniu do końca 2017 r. schronienia samotnym rodzicom (opiekunom) 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży (liczba osób objętych usługą – 40), zostało 
przeprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowy w sierpniu 2017 r. Umowę 
z wyłonionym wykonawcą29 Gmina zawarła dnia 21 sierpnia 2017 r. W listopadzie 
2017 r. Urząd Miasta Częstochowy przeprowadził postępowanie na realizację  
ww. zadania (także dla 40 osób) na lata 2018-201930, a umowę z wyłonionym 
wykonawcą31 Gmina zawarła dnia 24 września 2017 r.  

(akta kontroli str. 122-168) 

1.9. MOPS posiadał wiedzę na temat innych placówek funkcjonujących na terenie 
Częstochowy lub w jej pobliżu mogących udzielać wsparcia samotnym rodzicom 
(opiekunom) z małoletnimi dziećmi lub kobietom w ciąży (m.in. DMD w Sosnowcu 
oraz OIK w Częstochowie, w Zawierciu i Górze Włodowskiej). MOPS nie posiadał 
informacji na temat kosztów pobytu w żadnej z ww. placówek. 

(akta kontroli str. 9, 169-178, 396-402) 

                                                      
28 Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej nie jest placówką miejską nadzorowaną przez MOPS. 
29 Był nim Caritas. 
30 Do 31 grudnia 2019 r. 
31 Był nim Caritas. 
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W latach 2016-2019 (I półrocze) MOPS nie prowadził DMD, a postanowienia umów 
zawartych przez Gminę na prowadzenie DMD nie przewidywały udziału MOPS 
w przekazywaniu dotacji na pokrycie kosztów pobytu rodziców z małoletnimi 
dziećmi, wymagających schronienia i kobiet w ciąży w DMD. 

(akta kontroli str. 122-168) 

W okresie objętym kontrolą MOPS zatrudniał: 112 pracowników socjalnych 2016 r., 
110 takich pracowników w 2017 r., 109 w 2018 r. oraz 114 w I półroczu 2019 r. 
Każdy z pracowników socjalnych realizował zadania poprzez pracę środowiskową 
w terenie.  

(akta kontroli str. 9-15) 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie postępowań w sprawach 
dotyczących udzielania schronienia dla samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży był Zespół ds. Usług Socjalnych (siedmiu pracowników 
socjalnych sporządzających rodzinne wywiady środowiskowe, czterech pracowników 
sporządzających projekty decyzji administracyjnych) działający w ramach Sekcji 
Usług Środowiskowych.  

(akta kontroli str. 9-15, 99-119) 

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 
udzielania schronienia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom  
w ciąży posiadała Dyrektor MOPS oraz jej Zastępca i Kierownik Sekcji Usług 
Środowiskowych. 

(akta kontroli str. 9-15, 179-181) 

Spośród 14 pracowników MOPS zaangażowanych w prowadzenie postępowań 
w sprawach dotyczących udzielania schronienia samotnym rodzicom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży: 13 posiadało wykształcenie wyższe, a jeden  ukończył 
policealną szkołę pracowników socjalnych. Każdy z dysponujących upoważnieniem 
do wydawania decyzji administracyjnych posiadał dodatkowe kwalifikacje w postaci 
ukończonych studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej, 
a każdy z pracowników sporządzających rodzinne wywiady środowiskowe  
i projekty decyzji administracyjnych ukończył szkolenia z zastosowania Kodeksu 
postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia 
społecznego, nowych kierunków pracy socjalnej i komplementarnego pracownika 
socjalnego. 

(akta kontroli str. 9-15) 

1.10. Badaniem kontrolnym w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów 
niezbędnych do wydania decyzji o skierowaniu do DMD objęto próbę 15 osób, które 
złożyły w latach 2017-2018 wnioski o udzielenie schronienia. W każdym z badanych 
przypadków MOPS był organem właściwym terenowo, a dokumentacja była 
kompletna i zgromadzona terminowo. 

(akta kontroli str. 182-286) 

1.11. W przypadku każdej z ww. badanych 15 spraw, rodzinny wywiad 
środowiskowy został przeprowadzony przez osoby posiadające kwalifikacje do 
wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

(akta kontroli str. 182-286) 
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1.12. W przypadku każdej z ww. badanych 15 spraw, rodzinny wywiad 
środowiskowy został sporządzony z zachowaniem zasad wynikających z art. 107 
ust. 5b ups oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego32, 
w szczególności: dochowano wymaganego terminu jego przeprowadzenia; 
przeprowadzony wywiad zawierał wymagane informacje dot. sytuacji 
mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej; prawidłowo ustalono sytuację 
dochodową i majątkową osoby ubiegającej się o wsparcie. 

(akta kontroli str. 182-286) 

1.13. MOPS nie przekazywał Prezydentowi Miasta wniosków dot. skierowania do 
DMD, bowiem zgodnie z regulacjami statutowymi i upoważnieniami to Dyrektor 
MOPS posiadał kompetencje do rozpatrywania wniosków i wydawania w imieniu 
Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych dotyczących kierowania rodziców 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do DMD. 

(akta kontroli str. 90-98, 122-168, 179,181) 

1.14. Okoliczności uzasadniające wskazanie możliwości zapewnienia osobie 
wnioskującej pomocy w innej formie niż pobyt w DMD zaistniały w jednej z trzech 
spraw zakończonych wydaniem decyzji odmownej i MOPS zawarł w wydanej decyzji 
takie informacje (wskazano możliwość skorzystania ze schroniska dla kobiet)33.  

(akta kontroli str. 16-18, 287) 

1.15. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano przypadku, w którym MOPS 
winien udzielić wsparcia w innej formie, osobie, której wniosek nie zakończył się 
przyjęciem do DMD. 

(akta kontroli str. 16-21) 

1.16. Caritas zapewnił utrzymywanie budynku, w którym prowadzono DMD, 
w należytym stanie technicznym, w szczególności dla budynku prowadzona  
była książka obiektu budowlanego wymagana art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, 
a zakresy kontroli okresowych wymagane art. 62 ust. 1 ww. ustawy były 
wykonywane terminowo przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Kontrole 
każdorazowo wykazywały należyty stan budynku i znajdujących się w nim instalacji.  

(akta kontroli str. 288-292) 

1.17. Budynek, w którym prowadzono DMD nie zapewniał dostępności dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową, przy czym został on oddany do użytku przed 
1939 r., a po 16 grudnia 2002 r. nie prowadzono w nim żadnych prac budowlanych 
wymagających pozwolenia na budowę. 

(akta kontroli str. 293-342) 

1.18. W badanej próbie 15 rodziców skierowanych przez MOPS do DMD 
stwierdzono, że każdorazowo: 

- wydanie decyzji administracyjnej było poprzedzone zgromadzeniem kompletnej 
dokumentacji, 

- decyzje były wydawane przez osoby posiadające stosowne upoważnienia, 

                                                      
32 Dz. U. z 2017 r. poz. 1788. 
33 Przypadek ten dotyczył kobiety samotnej, która nie miała dzieci i nie była w ciąży. 
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- postępowania prowadzone były z zachowaniem terminów, zasad doręczania  
oraz elementów obligatoryjnych decyzji określonych w Kodeksie postępowania 
administracyjnego34, 

- prawidłowo określono odpłatność mieszkańców za pobyt w DMD, której podstawą 
była uchwała Nr 973/LIV/2014 r. Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 
2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, a także wydawanych corocznie 
zarządzeniach Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w DMD35. 

(akta kontroli str. 182-286, 343-349) 

1.19. W okresie objętym kontrolą, nie miał miejsca przypadek  wydania przez 
MOPS decyzji dotyczącej przyznania rodzicowi skierowanemu do DMD zasiłku 
pieniężnego na pokrycie kosztów pobytu w DMD. 

(akta kontroli str. 16-21,182-286) 

1.20. Udzielenie przez MOPS pomocy poprzez skierowanie do mieszkania 
chronionego miało miejsce w przypadku czworga rodziców z próby objętej badaniem 
i każdorazowo było poprzedzone przeprowadzeniem aktualizacji rodzinnego 
wywiadu środowiskowego oraz uzyskaniem opinii kierownictwa DMD dot. gotowości 
do samodzielnego funkcjonowania.  

(akta kontroli str. 182-286) 

1.21. Propozycje MOPS odnośnie skierowania rodziców przebywających w DMD 
do mieszkania chronionego były każdorazowo poprzedzone wykonaniem 
rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych posiadających 
stosowne kwalifikacje.  

(akta kontroli str. 9-15, 182-286) 

1.22. W regulaminie organizacyjnym MOPS dostępnym na stronie BIP MOPS-u36, 
znajdowały się informacje o zadaniach należących do kompetencji Sekcji Usług 
Środowiskowych, w tym dotyczące przyjmowania i obsługi osób zgłaszających się 
po pomoc i/lub osób zgłaszających przypadki wymagające pomocy (§ 28 ust. 1  
pkt 3). W trakcie trwania kontroli NIK (dnia 30 października 2019 r.) MOPS 
rozszerzył swoją stronę internetową37 o wyczerpującą informację o usługach  
z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu schronienia dla 
rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

(akta kontroli str. 99-119, 350-363) 

1.23. Dyrektor MOPS wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą informacje 
dotyczące możliwości uzyskania wsparcia przez samotnych rodziców z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży w placówkach funkcjonujących na terenie miasta 
przekazywali: pracownicy socjalni MOPS w trakcie realizacji pracy środowiskowej,  
organizacje pozarządowe współpracujące z MOPS, asystenci rodzin 
Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodzin, kuratorzy oraz sądy powszechne.  

(akta kontroli str. 359) 

                                                      
34 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 
35 Zarządzenia: Nr 2011.2017 z dnia 13 września 2017 r., Nr 2368.2018 z dnia 15 marca 2018 r. oraz 
Nr 220.2019 z dnia 19 marca 2019 r. 
36 http://mops.bip.czestochowa.pl.  
37 http://mops.czestochowa.pl. 
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1.24. W okresie objętym kontrolą podstawą ustalania odpłatności za pobyt w DMD 
były postanowienia określone w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Częstochowy nr 97/LIV/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
DMD była ustalana corocznie w formie zarządzenia Prezydent Miasta, które było 
podawane do publicznej wiadomości.  

(akta kontroli str. 343-349) 

1.25. W 2017 r. średni miesięczny koszt pobytu w DMD został ustalony w kwocie 
897,90 zł, a w kolejnych latach w kwocie 959,90 zł (wzrost o 6,7% w stosunku do 
2017 r.) oraz 1 054,40 zł (wzrost o 9,8% w stosunku do 2018 r.). 

(akta kontroli str. 343-349) 

W 2017 r. zobowiązana do poniesienia opłaty za pobyt w DMD w kwocie 407,32 zł 
była jedna matka (wpłata 0 zł), w 2018 r. dotyczyło to pięciu matek na kwotę 
6 018,21 zł (wpłata od dwóch matek 4 038,33 zł tj. 67,1%), a w I półroczu 2019 r. 
dotyczyło to czterech matek na kwotę 9 711,78 zł (wpłata od trzech matek 
5 092,60 zł tj. 52,4%). 

(akta kontroli str. 364-365) 

1.26. W kolejnych latach okresu 2017-2019 (I półrocze) wydatki Caritas związane 
z prowadzeniem DMD wyniosły38: 138 082,46 zł w 2017 r. (z czego 122 329,60 zł 
tj. 88,5% pokryto z dotacji Gminy), 360 920,54 zł w 2018 r. (z czego 336 015,76 zł, 
tj. 93,1% pokryto z dotacji Gminy), 187 548,75 zł w I półroczu 2019 r. (z czego 
182 198,42 zł tj. 97,1% pokryto z dotacji Gminy). W latach 2018-2019 (I półrocze),  
tj. w okresie kiedy nie występowały wydatki związane z uruchamianiem działalności 
(np. prace remontowe, doposażenie), najwyższą kwotowo pozycją wydatków były 
wynagrodzenia (63,3% w 2017 r. oraz 67,3% w I połowie 2019 r.), wyżywienie 
(19,1% w 2018 r. oraz 15,2% w I połowie 2019 r.), a także opłaty lokalowe (14,9% 
w 2018 r. oraz 15,6% w I połowie 2019 r.). 

(akta kontroli str. 289-292) 

1.27. W ocenie Dyrektora MOPS nie występują bariery w kierowaniu osób do DMD, 
a najistotniejszym problemem dotyczącym kwestii zapewnienia schronienia dla 
rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w DMD jest niewielka zdolność tych 
osób do usamodzielnienia się. 

(akta kontroli str. 366) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

                                                      
38 Dane uzyskane z Caritas na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

2.1. Oględziny DMD oraz dane pozyskane z Caritas na podstawie art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit f ustawy o NIK wskazują, że w placówce zapewniono podopiecznym 
standard usług podstawowych w każdym z zakresów (interwencyjnym, bytowym, 
opiekuńczo-wychowawczym), określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
DMD. 

(akta kontroli str. 293-342, 369) 

2.2. Kadra zatrudniona w DMD, prowadzonym na zlecenie Gminy przez Caritas, 
posiadała kwalifikacje niezbędne do świadczenia dla mieszkańców usług 
podstawowych w zakresie interwencyjnym oraz opiekuńczo-wychowawczym (każda 
osoba posiadała wykształcenie wyższe wymagane na zajmowanym stanowisku)39.  

(akta kontroli str. 370-374) 

2.3. W ramach nadzoru sprawowanego przez MOPS nad realizacją umów 
zawartych przez Gminę z Caritas, przeprowadzano co sześć miesięcy kontrole40 
obejmujące każdorazowo: weryfikację realizacji harmonogramu i kwalifikacji kadry 
schroniska i DMD, ustalenie uzyskiwanych efektów, weryfikację liczby 
podopiecznych, weryfikację oznakowania realizacji umowy, weryfikację zakresu 
i zawartości prowadzonej dokumentacji, weryfikację sposobu informowania 
o działalności schroniska i DMD, diagnozę ewentualnych zagrożeń dla realizacji 
umowy, ocenę realizacji umowy wraz z uzasadnieniem. Wyniki każdej z ww. kontroli 
były pozytywne i formułowano wniosków do wykonania. 

(akta kontroli str. 375-393) 

2.4. W latach 2017-2019 (I pół.) nie było przypadku kierowania przez MOPS 
rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wnioskujących o skierowanie do 
DMD, do placówek innych niż DMD. W ww. okresie nie zdarzyło się pełne 
wykorzystanie limitu miejsc przewidzianych dla rodziców z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży w umowach zawartych pomiędzy Caritas a Gminą. 

(akta kontroli str. 16-21, 394-395) 

2.5. W latach 2017-2019 (I pół.) nie miała miejsca sytuacja odmowy przyjęcia 
rodzica z małoletnim dzieckiem lub kobiety w ciąży do DMD z powodu braku miejsca 
w tej placówce. Trzy przypadki odmowy przyjęcia zostały opisane w pkt 1.5 
niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 29) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

                                                      
39 Dane pozyskane z Caritas na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
40 Miało to miejsce: 30 maja 2018 r., 29 listopada 2018 r. oraz 28 maja 2019 r. 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

3.1. W latach 2016-2017 (do 24 września)  pobyt w schronisku zakończyło 
14 rodziców (tj. 50% wszystkich rodziców korzystających z tej formy wsparcia) wraz 
z 21 dziećmi.41 W przypadku siedmiu rodziców nastąpiło to przed terminem 
wskazanym w decyzji MOPS, przy czym w żadnym z tych przypadków powodem nie 
była odmowa finansowania pobytu przez Gminę (każdorazowo nastąpiło to wskutek 
pisemnej rezygnacji). W latach 2017 (od 24 września) - 2019 (I półrocze) pobyt 
w DMD zakończyło 16 rodziców (tj. 59,1% wszystkich rodziców korzystających z tej 
formy wsparcia) wraz z 29 dziećmi.42 W przypadku 12 rodziców nastąpiło to przed 
upływem terminu wskazanego w decyzji MOPS, przy czym w żadnym z tych 
przypadków powodem nie była odmowa finansowania pobytu przez Gminę 
(w dziewięciu przypadkach nastąpiło to wskutek pisemnej rezygnacji rodzica, 
w dwóch przypadkach rodzic wraz z dziećmi opuścił DMD bez powiadamiania DMD 
lub MOPS, a w jednym przypadku rodzic otrzymał wsparcie w postaci mieszkania 
chronionego przed upływem terminu wskazanego w decyzji). 

(akta kontroli str. 394-395, 403) 

3.2. Nadzór merytoryczny nad realizacją przez Caritas zadania polegającego na 
zapewnieniu wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
realizował MOPS, a podstawą przyznania pomocy rodzicom potrzebującym takiego 
wsparcia były decyzje administracyjne wydawane przez upoważnionych 
pracowników MOPS. Zgodnie z ofertą złożoną przez Caritas43, podstawą 
wychodzenia przez podopiecznych z trudnej sytuacji życiowej miał być indywidualny 
program usamodzielniania44.  

(akta kontroli str. 122-168) 
W przypadku próby 15 rodziców, których dokumentacja została objęta badaniem45: 

- ipu posiadały jednolitą formę uzgodnioną z MOPS46, 

- w ipu określano cele oraz działania przewidziane do realizacji w sposób 
umożliwiający ocenę uzyskanych efektów, 

- ipu były opracowywane przez osoby posiadające niezbędne kompetencje, 
akceptowane przez podopiecznych DMD oraz zatwierdzane przez Kierownika DMD, 

- MOPS w trakcie monitoringu weryfikował zawartość ipu pod kątem ich 
dostosowania do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób. 

(akta kontroli str. 369, 377-393) 

3.3. W ramach nadzoru wykonywanego przez MOPS nad realizacją umowy 
na prowadzenie DMD, nie zostały w okresie objętym kontrolą wydane zalecenia 
                                                      
41 Mediana pobytu w schronisku dla ww. 14 rodziców wyniosła 204 dni. Okres pobytu trojga z nich zawierał się 
w przedziale do 30 dni, czworga w przedziale 31-181 dni, pięciorga w przedziale 182-365 dni, a dwojga 
przekraczał 365 dni. 
42 Mediana pobytu w DMD dla ww. 16 rodziców wyniosła 116 dni. Okres pobytu ośmiorga z nich zawierał się 
w przedziale 31-181 dni, pięciorga w przedziale 182-365 dni, a trojga przekraczał 365 dni. 
43 Pkt III.1. oferty (Streszczenie zadania publicznego). 
44 Dalej: ipu. 
45 Dane pozyskane z Caritas na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
46 Ipu zawierało: ocenę samodzielności, ocenę sytuacji życiowej (rodzina, dzieci, mieszkanie, zawód i praca, 
zdrowie), uzyskiwanych dochodów, diagnozę: potencjału, deficytów, barier i zagrożeń, cele i działania do 
zrealizowania. 

Opis stanu 
faktycznego 
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dotyczące zawartości ipu, w szczególności ustalonych celów i wskazanych do 
realizacji działań. 

(akta kontroli str. 377-393) 

3.4. W ramach nadzoru wykonywanego przez MOPS nad realizacją umowy na 
prowadzenie DMD, nie zostały w okresie objętym kontrolą wydane zalecenia 
dotyczące podejmowanych przez personel placówki działań oraz zakresu i sposobu 
dokumentowania działań i uzyskanych efektów.  

(akta kontroli str. 377-393) 

3.5. W ramach nadzoru wykonywanego przez MOPS nad realizacją umowy na 
prowadzenie DMD dokonywano oceny stopnia realizacji celów i działań 
przewidzianych w ipu poszczególnych osób, co było dokumentowane w każdej 
z kart sprawozdawczych z kontroli wykonywanych z częstotliwością co sześć 
miesięcy. 

(akta kontroli str. 377-393) 

3.6. W przypadku objętej badaniem próby 15 podopiecznych DMD stwierdzono, 
że aktualizacje rodzinnego wywiadu środowiskowego były przeprowadzane 
przynajmniej co sześć miesięcy, a w przypadkach wystąpienia zmian w sytuacji 
życiowej także przed upływem tego terminu. 

(akta kontroli str. 182-286) 

3.7. Decyzje dotyczące pobytu w DMD na okres dłuższy niż jeden rok  
były każdorazowo47 poprzedzone: przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, dokonaniem oceny sytuacji podopiecznego, wydaniem opinii przez 
Kierownika DMD. Zgromadzona dokumentacja uzasadniała w każdym przypadku 
zastosowanie § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie DMD (inne uzasadnione 
powody). 

(akta kontroli str. 182-286) 

3.8. Umowa o prowadzenie DMD zawarta przez Gminę z Caritas przewidywała 
osiągnięcie rezultatów miękkich (zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i godnych 
warunków życia codziennego oraz zwiększenie poczucia własnej wartości, 
zapobieganie marginalizacji społecznej kobiet z zagrożonym macierzyństwem, 
polepszenie więzi rodzinnych i społecznych, zwiększenie zdolności 
komunikacyjnych, motywowanie do odkrywania zainteresowań i poprawy sytuacji 
zawodowej, niwelowanie postaw roszczeniowych i biernych, wypracowywanie 
systematyczności i wytrwałości w procesie usamodzielniania) oraz rezultatów 
twardych48 (zapewnienie potrzeb bytowych i dostępu do leków i środków czystości, 
zmniejszenie liczby kobiet doznających przemocy i uzależnionych, stworzenie 
indywidualnych programów usamodzielniania, nabycie umiejętności poszukiwania 
pracy, dostosowanie placówki do standardów wynikających z przepisów prawa).  

 

                                                      
47 W badanej próbie 15 podopiecznych DMD było pięć takich przypadków. 
48 Zakres oczekiwanych rezultatów został opisany w ofercie Caritas, stanowiącej integralną część umowy 
o prowadzenie DMD. Do żadnego ze wskazanych rezultatów miękkich i twardych nie przyjęto wskaźników 
ilościowych. 
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W trakcie kontroli, MOPS oceniał zakres uzyskanych rezultatów i skuteczność 
udzielanego w DMD wsparcia, przy czym w okresie objętym kontrolą nie zostały 
sformułowane uwagi w powyższym zakresie. 

(akta kontroli str. 377-393) 

3.9. W okresie objętym kontrolą MOPS udzielił czterem rodzicom opuszczającym 
DMD wsparcia w postaci skierowania do mieszkań chronionych. Pozostali  
rodzice opuszczający DMD nie wymagali wsparcia w formie wynikającej z art. 19 
pkt 6 i 7 ups. 

(akta kontroli str. 395) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 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. 
 
Katowice, dnia 8 stycznia 2020 r. 
 
 
 Kontroler nadzorujący 
    Bogusław Gębica 
Doradca ekonomiczny 
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