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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 40 – 032 Katowice, 
ul. Jagiellońska 171 

 

Anna Trepka2, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach od 
dnia 1 września 2009 r. 

 (akta kontroli str. 3) 

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 małoletnimi 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, 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 

 

Michał Nowak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/214/2019 z 4 września 2019 r.  

(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: MOPS lub Ośrodek. 
2 Dalej: Dyrektor lub Dyrektor MOPS. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
MOPS zapewniał schronienie dla bezdomnych kobiet, w tym matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży znajdujących się w sytuacji kryzysowej, jednak schronienie 
to było udzielane w placówkach,  których warunki bytowe odbiegały od standardów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. 
w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży5. Nie 
prowadzono ani nie zlecano w badanym okresie prowadzenia domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży6. Ośrodek zgłaszał potrzebę prowadzenia 
takiej placówki do Prezydenta Miasta Katowice, który podjął decyzję o zapewnieniu 
realizacji zadania zapewnienia schronienia w DMD poprzez budowę domu dla 
matek z dziećmi i kobiet w ciąży w Katowicach. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na grudzień 2020 r. Ośrodek rzetelnie diagnozował potrzeby 
dotyczące zapewnienia  schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, a badanie próby dokumentacji 15 podopiecznych MOPS wykazało, 
że postępowania w sprawie udzielenia wsparcia w placówkach Ośrodka były 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pracownicy MOPS, odpowiedzialni za prowadzenie spraw kierowania matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do ośrodków wsparcia udzielających 
schronienia, posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz mieli przypisane w zakresach 
czynności zadania dotyczące wydawania decyzji przyznających świadczenia 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

Ośrodek udzielał rzetelnych i wyczerpujących informacji o dostępnych usługach 
w zakresie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
oraz podejmował działania w celu zapewnienia odpowiedniego standardu usług 
podstawowych w zakresie bytowym, interwencyjnym oraz opiekuńczym w swoich 
placówkach.  

MOPS podejmował również działania w celu usamodzielniania matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży przebywających w placówkach prowadzonych przez Miasto 
lub na jego zlecenie, a działania te były rzetelnie dokumentowane. 

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. Dokumentem obrazującym skalę problemów społecznych w Mieście Katowice8 
w kontrolowanym okresie była Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Katowice na lata 2016-20219. Potrzeby w zakresie zapewnienia schronienia 

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

opisowej. 
5 Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: Rozporządzenie ws. DMD. 
6 Dalej: 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 Dalej: Miasto. 
9 Przyjęta Uchwałą Nr XXVI/517/16 Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zostały w ogólny sposób 
zdiagnozowane w ww. opracowaniu poprzez wskazanie skali problemu na 
przestrzeni lat, zasobów instytucjonalnych Miasta mających zapewnić im 
schronienie, silnych i słabych stron istniejącego systemu zapobiegania bezdomności 
(analiza SWOT) oraz działań mających na celu ograniczenie zjawiska bezdomności 
(m.in. rozbudowa infrastruktury wsparcia, w tym mieszkań readaptacyjnych 
i mieszkań z zasobów Miasta dla bezdomnych osób i rodzin). 

(akta kontroli str. 338-365, 860-862) 

W kontrolowanym okresie do MOPS wpłynęło łącznie 255 skarg, z tego 
69 w 2016 r., 60 w 2017 r., 80 w 2018 r. i 46 w I półroczu 2019 r. Żadna z nich nie 
dotyczyła tematyki niniejszej kontroli NIK.  
W tym samym czasie w MOPS przeprowadzono łącznie 12 audytów wewnętrznych, 
z tego 4 w 2016 r., 1 w 2017 r., 3 w 2018 r. i 4 w 2019 r. Temat jednego z audytów - 
„Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy” - dotyczył tematyki objętej 
kontrolą NIK10. Badany obszar uzyskał pozytywną ocenę audytora wewnętrznego - 
„Obszar objęty audytem działa prawidłowo”. 
W latach 2016-2019 (I półrocze) w MOPS przeprowadzono łącznie 34 kontrole 
zewnętrzne, z tego 9 w 2016 r., 13 w 2017 r., 9 w 2018 r. i 3 w I półroczu 2019 r. 
Żadna z nich nie dotyczyła tematu kontroli NIK. 
Równocześnie w ww. latach Ośrodek przeprowadził łącznie 236 kontroli 
wewnętrznych, z tego 77 w 2016 r., 59 w 2017 r. 63 w 2018 r. i 37 w I półroczu 
2019 r. Dwie z nich dotyczyły tematyki objętej kontrolą NIK11 i zostały 
przeprowadzone w Stowarzyszeniu „PoMoc” dla Kobiet i Dzieci im. M. Niepokalanej 
w Katowicach12, prowadzącym placówkę zapewniającą schronienie kobietom 
i kobietom z dziećmi na zlecenie Miasta Katowice, w zakresie spełniania warunków 
umowy. W wyniku przeprowadzenia pierwszej z kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Druga kontrola wykazała uchybienia dotyczące: określania stawki 
żywieniowej za maj i czerwiec 2018 r., prowadzenia list dotyczących udzielonych 
porad prawnych i wizyt u terapeuty oraz rozliczania transzy dotacji. Sformułowane 
w jej wyniku zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 

(akta kontroli str. 140-300, 683-687, 1870, 1873) 

2. Wiedzę na temat skali zapotrzebowania na świadczenia w zakresie schronienia 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży MOPS pozyskiwał w trakcie 
cyklicznego liczenia osób bezdomnych, bieżącej działalności streetworkerów, 
analizy liczby osób korzystających ze schronienia  oraz rozeznania pracowników 
socjalnych pracujących w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracownicy 
socjalni na bieżąco informowali osoby potrzebujące, znajdujące się w sytuacjach 
kryzysowych, gdzie mogły uzyskać profesjonalną pomoc i schronienie. Dane 
w zakresie jednostek udzielających wsparcia, skali udzielonej pomocy (oraz jej 
kosztów) zostały zamieszczone w sprawozdaniach z działalności Ośrodka za lata 
2016-2019 (I półrocze). Informacje dot. zasobów instytucjonalnych pomocy 
i wsparcia zawarto w ocenach zasobów pomocy społecznej za lata 2016-2018. 
Ponadto w dokumentacji z akcji liczenia osób bezdomnych w latach 2016-2019 
wyodrębniono bezdomne kobiety znajdujące się w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz w ośrodku interwencji kryzysowej (badania przeprowadzone w styczniu  
2016 r.,  lutym 2017 r., styczniu 2018 r. oraz lutym 2019 r., a w dwóch przypadkach 

                                                      
10 Zadanie zapewniające nr 3/2016, rozpoczęte dnia 5 lipca 2016 r., sprawozdanie z przeprowadzenia audytu 

z dnia 11 października 2016 r. 
11 Kontrole przeprowadzone w dniach 16 marca 2016 r. oraz 4 października 2018 r. 
12 Dalej: Stowarzyszenie PoMoc. 
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wykazano również dzieci znajdujące się w placówkach tego rodzaju (badanie 
przeprowadzone w styczniu 2016 r. i 2018 r.). 

(akta kontroli str. 5, 8, 366-509, 510-584, 824-845) 

3. Liczba wniosków o udzielenie matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
schronienia, jakie w kontrolowanym okresie wpłynęły do MOPS, wyniosła: 

a) 26 wniosków w 2016 r., z tego: 
- 14 w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi13 (obejmujących  
29 matek lub opiekunek z dziećmi oraz 4 kobiety będące w ciąży i nieposiadające 
dziecka. W ogólnej liczbie przyjętych było m.in. 5 kobiet w ciąży, 5 kobiet z dziećmi 
w wieku od 0 do 3 lat, 2 kobiety z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat); 
- 12 w placówkach Stowarzyszenia PoMoc oraz Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam 
Dignam (obejmujących 31 matek lub opiekunek z dziećmi. W tym m.in. 6 kobiet 
z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, 4 kobiety z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat, 5 ofiar 
przemocy); 
b) 19 wniosków w 2017 r., z tego: 
- 10 w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi (obejmujących 
24 matki lub opiekunki z dziećmi. W tym m.in. 3 kobiety z dziećmi w wieku od 0  
do 3 lat, 4 kobiety z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat);  
- 9 w placówce Stowarzyszenia PoMoc (obejmujących 19 matek lub opiekunek 
z dziećmi. W tym m.in. 1 kobietę w ciąży, 5 kobiet z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, 
1 kobietę z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat, 4 ofiary przemocy); 
c) 14 wniosków w 2018 r., z tego:  
- 8 w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi (obejmujących 
26 matek lub opiekunek z dziećmi. W tym m.in. 4 kobiety z dziećmi w wieku od 0  
do 3 lat, 3 kobiety z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat);  
- 6 w placówce Stowarzyszenia PoMoc  (obejmujących 15 matek lub opiekunek 
z dziećmi. W tym m.in. 3 kobiety z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, 4 ofiary przemocy); 
d) 9 wniosków w I półroczu 2019 r., z tego:  
- 4 w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi (obejmujące 14 matek 
lub opiekunek z dziećmi. W tym m.in. 2 kobiety z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, 
1 kobietę z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat);  
- 5 w placówce Stowarzyszenia PoMoc  (obejmujących 13 matek lub opiekunek 
z dziećmi. W tym m.in. 1 kobieta w ciąży, 1 kobieta z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, 
2 kobiety z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat, 5 ofiar przemocy). 

Spośród ww. wniosków żaden nie został wycofany, ani pozostawiony bez 
rozpatrzenia. Dwa wnioski dot. skierowania do Schroniska prowadzonego  
przez MOPS zostały załatwione odmownie14 (każdy z nich obejmował matkę 
z 1 małoletnim dzieckiem).  
Liczba osób korzystających w latach 2016-2019 (I półrocze) z pomocy w zakresie 
zabezpieczenia schronienia wyniosła, odpowiednio: 16215, 13816, 9617 i 9018. 

(akta kontroli str. 301-302B, 308-310B, 308, 315-319) 

W toku kontroli zwrócono się do 619 wskazanych przez MOPS placówek z terenu 
województwa śląskiego z pytaniem o udzielanie schronienia matkom z małoletnimi 

                                                      
13 Placówka prowadzona przez MOPS, znajdująca się w jego strukturze. 
14 Jeden w 2016 r. i jeden w 2018 r. 
15 Z tego 114 w Schronisku dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi oraz 48 w placówce Stowarzyszenia PoMoc i Śląskiego 

Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam. 
16 Z tego 119 w Schronisku dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi oraz 19 w placówce Stowarzyszenia PoMoc. 
17 Z tego 77 w Schronisku dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi oraz 19 w placówce Stowarzyszenia PoMoc. 
18 Z tego 70 w Schronisku dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi oraz 20 w placówce Stowarzyszenia PoMoc. 
19 1) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach, ul. Władysława Sikorskiego 134; 

2) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i kobiet w Ciąży w Sosnowcu, ul. Karola Szymanowskiego 5a; 
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dziećmi i kobietom w ciąży z terenu Miasta. Z uzyskanych informacji wynikało, 
iż w latach 2016-2019 ww. placówki nie udzielały takiego schronienia mieszkankom 
Miasta. 

(akta kontroli str.124-135) 

Liczba mieszkańców Miasta na koniec lat 2016, 2017 i 2018 wynosiła, odpowiednio: 
299 91020, 297 19721 i 294 51022, natomiast liczba osób, które korzystały rocznie 
z pomocy społecznej w Mieście, odpowiednio23: 12 017, 11 812 i 11 616  (tj. 4,0%, 
3,97% i 3,94% mieszkańców Miasta).  

(akta kontroli str., 510-512, 535-537, 564, 567-568) 

4. W badanym okresie Ośrodek pomagał potrzebującym schronienia matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży poprzez: 
a) skierowanie do  Schroniska prowadzonego przez MOPS: 31 osób w 2016 r.; 
24 osoby w 2017 r., 24 osoby w 2018 r. i 14 osób w 2019 r. (I półrocze); 
b) skierowanie do placówki Stowarzyszenia PoMoc w celu udzielenia schronienia 
(a w 2016 r. również placówki Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam): 
31 osób w 2016 r, 19 osób w 2017 r., 15 osób w 2018 r. i  13 osób w I półroczu 
2019 r.  

Nie przekazywano dokumentacji osób wnioskujących o wsparcie do starosty 
powiatu prowadzącego DMD. Nie udzielano również wsparcia w formach takich jak: 
przyznanie matce z małoletnimi dziećmi lub kobiecie w ciąży zasiłku pieniężnego  
na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych, umieszczenie 
w mieszkaniu chronionym/wspieranym, przyznanie zasiłku pieniężnego na pokrycie 
kosztów pobytu w domach samotnej matki o charakterze niepublicznym. 

  (akta kontroli str. 301-302B, 309-312B) 

5. W okresie objętym kontrolą 2 wnioski24 o udzielenie wsparcia 
wnioskodawczyniom został rozpatrzone odmownie. Przyczyną takiego stanu był  
brak ich współdziałania z Ośrodkiem w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, 
tj. brak zgody wnioskodawczyni na rozwiązanie konfliktu rodzinnego przez 
mediatora, (w pierwszym przypadku) oraz niezgłoszenie się na przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego, mimo kilkukrotnego wyznaczania terminów (w drugim 
przypadku). 

 (akta kontroli str. 301-302B, 315-319) 

6. Żaden ze złożonych wniosków o udzielenie wsparcia nie został pozostawiony bez 
rozpoznania ani wycofany. 

  (akta kontroli str. 301-302B, 315-319) 

7. Miasto  nie prowadziło domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 
nie zlecało jego prowadzenia innym podmiotom. MOPS nie podejmował działań 
mających na celu zapewnienia możliwości udzielenia schronienia i wsparcia w domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, o którym mowa w art. 19 pkt 11 
w zw. z art. 47 ust. 4 ups oraz Rozporządzeniu ws. DMD. Jakkolwiek matki 

                                                                                                                                       
3) Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu, ul. Gabrieli Zapolskiej 2; 4) Dom samotnej matki 
w Częstochowie,  
ul. Stanisława Staszica 5; 5) Dom dla matek z małoletnimi  dziećmi i kobiet w ciąży w Zabrzu, ul. Ofiar Katynia 
48; 6) Dom matki i dziecka „Słonecznik” w Cieszynie, ul. Dworkowa 8. 

20 Dane z opracowań „Ocena zasobów pomocy społecznej” za lata 2016-2018.  
21 Dane z opracowań „Ocena zasobów pomocy społecznej” za lata 2016-2018.  
22 Dla roku 2018 dane GUS. 
23 Dane z opracowań „Ocena zasobów pomocy społecznej” za lata 2016-2018.  
24 Z 2016 i 2018 r. 
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z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży mogły znaleźć schronienie w placówkach 
prowadzonych przez MOPS lub na jego zlecenie, to jednak standardy usług 
bytowych, interwencyjnych i opiekuńczo-wspomagających nie odpowiadały 
określonym w Rozporządzeniu ws. DMD. W 2017 r. MOPS zgłosił do Prezydenta 
Miasta Katowice potrzebę prowadzenia takiej placówki25, jednak, mimo działań 
podjętych w celu utworzenia DMD, do zakończenia kontroli NIK, nie zabezpieczono 
możliwości udzielania matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej schronienia o standardach odpowiadających 
wymogom rozporządzenia ws. DMD.  
W latach 2016-2019 (I półrocze) Miasto zabezpieczało  schronienie dla kobiet 
w sytuacji kryzysowej, w tym matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
w placówkach innych niż DMD. W ramach MOPS funkcjonowało Schronisko dla 
bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi (przy ul. Władysława Orkana 7a26 wraz 
z filiami: przy ul. Mikołowskiej – 3 mieszkania, Piotrowickiej – 1 mieszkanie oraz 
Lubeckiego – 1 mieszkanie), w którym zapewniane było schronienie dla matek 
z małoletnimi dziećmi i matek w ciąży. Schronisko w całym badanym okresie 
zapewniało 146 miejsc (70 miejsc przy ul. Orkana, 56 miejsc przy ul. Mikołowskiej27, 
10 miejsc przy ul. Piotrowickiej oraz 10 miejsc przy ul. Lubeckiego). Ponadto, 
schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży było również 
zapewniane przez: 
a) Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym przy  
ul. Bp. Bednorza 22, prowadzony przez Śląskie Stowarzyszenie AD VITAM 
DIGNAM w Katowicach28, zapewniający całodobowe schronienie 10 kobietom 
doświadczającym przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym 
w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających ich bezpieczeństwu, 
zdrowiu, bądź życiu (funkcjonował w 2016 r.).  
b) Stowarzyszenie PoMoc, zapewniające w latach 2016-2019 całodobowe 
schronienie wraz z wyżywieniem 10 kobietom i kobietom z dziećmi, ofiarom 
przemocy domowej i kobietom w sytuacjach kryzysowych.  
Jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta Miasta, w okresie objętym kontrolą liczba miejsc 
schronienia była wystarczająca i zabezpieczała potrzeby matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży w tym zakresie. W związku z powyższym, jak podała 
Zastępczyni Dyrektor MOPS, nie występowano do Prezydenta Miasta Katowice 
o wsparcie dla potrzebujących schronienia. Natomiast w 2017 r. zgłoszono potrzebę 
utworzenia placówki dla matek  z dziećmi i kobiet w ciąży. Po akceptacji Prezydenta 
rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa domu dla matek z dziećmi i kobiet 
w ciąży” w Katowicach przy ul. Orkana 7a. 
W Schronisku mogły uzyskać wsparcie bezdomne kobiety i kobiety z dziećmi. 
Jak wyjaśniła Zastępczyni Dyrektor MOPS, ze schronienia w Schronisku mogły 
skorzystać wszystkie osoby potrzebujące, które wystąpiły o pomoc w tym zakresie. 
Dodała, że kobiety i kobiety z dziećmi znajdujące się w sytuacjach kryzysowych 
z powodu przemocy w pierwszej kolejności były kierowane do Stowarzyszenia 
PoMoc. 
Odnosząc się do zagadnienia zabezpieczenia potencjalnych miejsc dla samotnych 
ojców (opiekunów) z dziećmi, Zastępczyni Dyrektor MOPS podała: W badanym 
okresie nie było wniosku o schronienie dla samotnego ojca. Jeśliby jednak taka 
osoba zgłosiła się o pomoc w tej formie, zostałoby jej udzielone wsparcie w formie 

                                                      
25 W okresie objętym kontrolą Miasto realizowało zadanie inwestycyjne „Budowa domu dla matek z dziećmi 

i kobiet w ciąży” w Katowicach przy ul. Orkana 7a. Inwestycja obejmowała budowę dwukondygnacyjnego 
budynku zamieszkania zbiorowego, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw. Przewidywany termin 
zakończenia całej inwestycji zaplanowano na grudzień 2020 r. 

26 Dalej: Schronisko. 
27 Dalej: Filia. 
28 Dalej: Stowarzyszenie AD VITAM DIGNAM. 
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pracy socjalnej i ewentualnie pomocy w wynajęciu mieszkania. Ponadto, gdyby była 
to sprawa interwencyjna i o schronienie zwróciłby się ojciec z małoletnimi dziećmi, 
to schronienie zapewniono by w schroniskach dla bezdomnych kobiet i kobiet 
z dziećmi. 
W placówce Stowarzyszenia PoMoc znajdowały natomiast wsparcie kobiety 
i kobiety z dziećmi, będące mieszkankami Miasta, kobiety doświadczające 
przemocy, znajdujące się w sytuacjach kryzysowych. Odnosząc się do 
przyjmowania mężczyzn w placówce, Zastępczyni Dyrektor MOPS podała: Zgodnie 
z warunkami umowy, Stowarzyszenie PoMoc udzielało schronienia wyłącznie 
kobietom i kobietom z dziećmi. 

 (akta kontroli str. 5, 7-8, 11-119, 301-302B, 309-312B, 315-321, 585-635, 677-
682, 683, 686-687, 1488-1547, 1908, 1912, 2233-2234) 

8. Podstawową placówką świadczącą pomoc w formie schronienia było znajdujące 
się w strukturze MOPS Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi. 
Wyłonienie Stowarzyszenia AD VITAM DIGNAM, zapewniającego w 2016 r. 
schronienie kobietom doświadczającym przemocy, znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych, w tym w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających  
ich bezpieczeństwu, zdrowiu, bądź życiu nastąpiło w drodze przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego przez MOPS29. Wybór Stowarzyszenia 
PoMoc nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez MOPS30 
(na lata 2016 – 2017), a następnie, na lata 2018-2020 – w drodze otwartego 
konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta podmiotom uprawnionym na 
realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia 
schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi, będących 
mieszkańcami Katowic”, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta31. Konkurs 
przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie32. 

(akta kontroli str. 585-635) 

9. a) Dyrektor Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadali rozeznanie co do 
funkcjonujących w jego pobliżu placówek zapewniających schronienie 
potrzebującym matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży33. Nie posiadali 
jednak wiedzy o wysokości odpłatności w tym zakresie. Jak podała Zastępczyni 
Dyrektor MOPS: Zasady odpłatności w placówkach prowadzonych przez inne gminy 
lub na ich zlecenie, ustalane są na zasadach określonych indywidualnie przez daną 
gminę i mogą ulegać zmianie. Pracownicy mają obowiązek każdorazowo sprawdzić 
w podmiocie prowadzącym daną placówkę, jakie są aktualnie obowiązujące kryteria 
odpłatności i udzielenie klientom informacji właściwych na chwilę załatwiania 
sprawy. Nie ma więc potrzeby pamięciowego rozeznawania tej kwestii bez 
każdorazowego jej uaktualnienia. Tym bardziej, że odpłatność jest też najczęściej 
uwarunkowana konkretną sytuacją rodziny.  

(akta kontroli str.136-139, 1908, 1915) 

b) Środki przewidziane w budżecie Ośrodka na pokrycie ewentualnych kosztów 
pobytu w Schronisku wyniosły: 

                                                      
29 Umowa nr DO.3701.1.7/DO.3702.11.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., zawarta na okres od 1 stycznia  

do 31 grudnia 2016 r. 
30 Umowa nr DO.3701.1.9/DO.3702.16.2015 z dnia 22 września 2015 r., zawarta na okres od 1 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2017 r. 
31 Umowa nr PS-V.526.26.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., zawarta na okres od 16 stycznia 2018 r.  

do 31 grudnia 2020 r. 
32 Dz. U. z 2019 r., poz. 688. 
33 M.in.: placówki w Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Częstochowie, Cieszynie. 
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• W 2016 r.: plan: 979.336 zł; plan po zmianach: 1.068.557 zł; wykonanie: 
1.061.049 zł (99,3% planu po zmianach); 

• w 2017 r.: plan: 1.051.586 zł; plan po zmianach: 1.093.695 zł; wykonanie: 
1.066.646 zł (97,53% planu po zmianach); 

• w 2018 r.: plan: 1.101.381 zł; plan po zmianach: 1.183.017 zł; wykonanie: 
1.096.721 zł (92,71% planu po zmianach); 

• w 2019 r. (do 30 czerwca): plan: 1.557.782 zł; plan po zmianach:  
1.584.698 zł; wykonanie: 664.975 zł (41,96% planu po zmianach) 

i były adekwatne w stosunku do  skali istniejących potrzeb. 

(akta kontroli str. 682, 685, 822-823) 

c) Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku wyniosła: 
• według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.: 162, z tego według stopni 

zaszeregowania: 66 pracowników socjalnych, 66 starszych pracowników 
socjalnych, 25 specjalistów pracy socjalnej oraz 5 starszych specjalistów 
pracy socjalnej; 

• według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.: 164, z tego według stopni 
zaszeregowania: 62 pracowników socjalnych, 67 starszych pracowników 
socjalnych, 28 specjalistów pracy socjalnej oraz 7 starszych specjalistów 
pracy socjalnej; 

• według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.: 151, z tego według stopni 
zaszeregowania: 48 pracowników socjalnych, 61 starszych pracowników 
socjalnych, 27 specjalistów pracy socjalnej oraz 15 starszych specjalistów 
pracy socjalnej; 

• według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.: 153, z tego według stopni 
zaszeregowania: 49 pracowników socjalnych, 62 starszych pracowników 
socjalnych, 27 specjalistów pracy socjalnej oraz 15 starszych specjalistów 
pracy socjalnej. 

 (akta kontroli str. 1555-1558) 

d) Komórką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych  
z wydawaniem decyzji administracyjnych o skierowaniu do placówek udzielających 
schronienia był Dział ds. osób bezdomnych. W przypadkach interwencyjnych 
sprawami tymi zajmowali się także pracownicy Terenowych Punktów Pomocy 
Społecznej34 w konsultacji z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej MOPS. 
W przypadku kobiet umieszczanych w placówce Stowarzyszenia PoMoc, pomocy 
takiej udzielał wyznaczony pracownik  socjalny w TPPS nr 635. Jak podała 
Zastępczyni Dyrektor MOPS, schronienie udzielane było w ramach prowadzonego 
postępowania administracyjnego jako jedna z form udzielania wsparcia. Kierowanie 
i pomoc w tym  zakresie wynikało ze szczegółowego zakresu obowiązków 
pracowników socjalnych. W zakresach czynności pracowników zawarto m.in. zapis 
dotyczący przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
i ustaw okołopomocowych. 

(akta kontroli str. 5, 8-9, 29-31, 38-40, 57-59, 65, 863, 867-870, 872-874, 876, 
882-889,1247-1366, 1559-1869, 1958, 1961) 

                                                      
34 Dalej: TPPS. 
35 Kolejno dwóch pracowników socjalnych z TPPS nr 6 w badanym okresie. 
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e) Wyznaczeni pracownicy socjalni oraz kierownicy TPPS, Działu ds. osób 
bezdomnych i Schroniska posiadali upoważnienia36 do wydawania decyzji 
administracyjnych przyznających świadczenia z zakresu pomocy społecznej37. 

(akta kontroli str. 5, 9, 1247-1366, 1559-1582) 

f) Odnosząc się do pytania o delegowanie uprawnień pracownikom MOPS do 
wydawania decyzji kierujących do DMD, Zastępczyni Dyrektor MOPS wyjaśniła: 
W związku z faktem, iż w kontrolowanym okresie nie było konieczności kierowania 
osób do Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonych przez inne 
podmioty, ponieważ baza lokalowa zabezpieczała potrzeby w tym zakresie, nie było 
potrzeby delegowania uprawnień dla pracowników do przekazywania dokumentacji. 

(akta kontroli str.5, 9) 

g) Pracownicy Ośrodka prowadzący sprawy w zakresie udzielania schronienia 
potrzebującym wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży posiadali 
odpowiednie kompetencje zawodowe oraz realizowali szkolenia w tym zakresie. 

 (akta kontroli str. 1583-1605) 

10. Obiekt Schroniska przy ul. Orkana 7a, jak i Filia przy ulicy Mikołowskiej (łącznie 
trzy mieszkania w dwóch kamienicach zarządzanych przez KZGM Katowice), 
a także placówka prowadzona przez Stowarzyszenie PoMoc były poddawane 
kontrolom okresowym określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane38. Kontrole te były realizowane terminowo. Stwierdzone 
w Schronisku i jego filii nieprawidłowości zostały usunięte. W wyniku 
przeprowadzanej co pięć lat kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
przeprowadzonej dnia 9 grudnia 2016 r. w placówce Stowarzyszenia PoMoc 
zalecono całkowitą poprawę instalacji odgromowej39. Dotychczas zalecenie to nie 
zostało zrealizowane. Jak wyjaśniła Kierownik Ośrodka prowadzonego przez 
Stowarzyszenie PoMoc: Instalacja odgromowa z oceną negatywną nie została 
zmieniona, ponieważ jesteśmy w trakcie robót budowlanych instalacji sanitarnych. 
Po zakończeniu prac budowlanych instalacja odgromowa zostanie przywrócona do 
użytku. 

 (akta kontroli str. 893-1233, 1906-1907, 1955-1957) 

11. Obiekt Schroniska spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie40 w zakresie dostosowania drzwi 
wejściowych (§ 61 ust. 1) oraz pomieszczeń wejściowych oraz pomieszczeń 
ogólnodostępnych ze zróżnicowanym poziomem podłóg (brak progów) (§ 74), 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto jedno z pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych posiadało powierzchnię manewrową o wymiarach co najmniej 1,5 m x 
1,5 m oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych (§ 86 
ust. 1). Jednocześnie w budynku nie zainstalowano urządzeń technicznych 
zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp na wyższe kondygnacje (§ 55 
ust. 2). Jak podała Kierownik Schroniska, osoby niepełnosprawne ruchowo były 
umieszczane na parterze budynku.  
W Filii oraz placówce Stowarzyszenia PoMoc dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem 

                                                      
36 Wydane przez Prezydenta Miasta Katowice. 
37 W tym również udzielenie schronienia w Schronisku. 
38 Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm. 
39 Termin kolejnej kontroli instalacji odgromowej to 2021 rok. W protokole z kontroli okresowej nie stwierdzono 

zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 
40 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065. 
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podłóg (brak progów), jednak dojście, drzwi wejściowe oraz powierzchnia 
manewrowa i wyposażenie toalet nie były przystosowane do korzystania przez te 
osoby. Ponadto ww. obiekty nie posiadały urządzeń technicznych zapewniających 
osobom niepełnosprawnym dostęp na wyższe kondygnacje. Jak podała Kierownik 
Schroniska, do Filii nie kierowano osób niepełnosprawnych. Były one kierowane do 
Schroniska przy ul. Orkana 7a, które takie udogodnienia posiadały.  
Odnosząc się obiektu Stowarzyszenia PoMoc, Zastępczyni Dyrektor MOPS 
wyjaśniła: pokoje mieszkalne, świetlica, łazienki oraz kuchnia znajdują się na 
parterze, dlatego też mogły być wykorzystane  przez osoby niepełnosprawne. 
W badanym okresie nie było osób niepełnosprawnych, które  złożyły wniosek o tego 
typu wsparcie.  
Kierownik placówki Stowarzyszenia PoMoc podała: Ze względu na to, że budynek 
został wybudowany w 1920 r., nie było możliwe dostosowanie go do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami  ruchowymi podczas adaptacji budynku w 2004 r. Wiedząc 
o tym oferta Stowarzyszenia PoMoc nie obejmowała i nadal nie obejmuje osób  
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Odnosząc się do mieszkań w Filii, 
Zastępczyni Dyrektor MOPS wyjaśniła: Schroniska dla kobiet i kobiet z dziećmi przy 
ul. Orkana 7a i Mikołowskiej, prowadzone są jako całość. Z uwagi na lokalizację 
mieszkań przy ul. Mikołowskiej (I,II,III piętro) nigdy nie kierowano tam osób 
niepełnosprawnych. Jeśli o schronienie złoży wniosek osoba niepełnosprawna, 
wskazane zostanie jej miejsce schronienia przy ul. Orkana 7a. 
 

 (akta kontroli str. 1373-1547, 1870, 1874, 1909, 1916-1918) 

12. Do szczegółowego badania w zakresie kierowania do Schroniska oraz 
świadczenia usług podopiecznym Schroniska wybrano w sposób losowy 
dokumentację 15 osób41, które w latach 2016-2019 (I półrocze) złożyły do MOPS 
wniosek o udzielenie wsparcia. 

Badanie ww. dokumentacji wykazało, że we wszystkich przypadkach decyzje były 
wydawane w oparciu o kompletną dokumentację oraz podpisane przez osoby 
posiadające ku temu stosowne umocowanie. Każda z 15 decyzji została  
wydana w terminie nieprzekraczającym miesiąca od przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego. Wszystkie badane decyzje zawierały elementy wymienione w art. 
107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego42 
oraz prawidłowo określały zasady odpłatności mieszkańca za pobyt w Schronisku, 
z uwzględnieniem sytuacji dochodowo-majątkowej.  

 (akta kontroli str. 301-308, 1636-676, 247-1371) 

13. W latach 2016-2019 (I półrocze) Ośrodek nie udzielał wymagającym schronienia 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży pomocy w formie zasiłków 
pieniężnych na pokrycie kosztów pobytu w placówkach zapewniających schronienie.  

 (akta kontroli str. 301-302B, 309-312B, 682, 685, 1247-1366) 

14. Pomoc MOPS polegająca na zapewnieniu schronienia w Schronisku w każdym 
z objętych szczegółową kontrolą 15 przypadków była adekwatna do sytuacji osoby 
ubiegającej się o wsparcie. Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie 
umieszczano w Schronisku z zamiarem długotrwałego pobytu w tym miejscu. 
Ww. osób nie umieszczano w mieszkaniach chronionych. 

 (akta kontroli str. 301-302B, 309-312B, 1247-1366) 

                                                      
41 Po cztery osoby z 2016, 2017 i 2018 r. oraz trzy osoby z 2019 r. 
42 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. 
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15. W każdym z 15 zbadanych przypadków wydaną decyzję przyznającą 
świadczenie poprzedziło przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
Każdy wywiad został przeprowadzony terminowo (do 14 dni od złożenia wniosku 
o udzielenie wsparcia) oraz zawierał informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej, 
rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej osoby wnioskującej o wsparcie. W każdym 
z wywiadów prawidłowo ustalono sytuację dochodową i majątkową osoby 
ubiegającej się o wsparcie. Wywiady środowiskowe zostały przeprowadzone przez 
osoby posiadające kwalifikacje pracownika socjalnego przewidziane przepisami 
ustawy o pomocy społecznej. 

(akta kontroli str. 1247-1366, 1583-1605) 

16. W latach 2016-2019 (I półrocze) na stronie internetowej  Biuletynu Informacji 
Publicznej Ośrodka43 zamieszczono informację o usługach z zakresu pomocy 
społecznej polegających na zapewnieniu schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży. Informacje te obejmowały adresy, numery telefonu, 
wskazanie placówek udzielających wsparcia oraz zasady udzielania wsparcia.  
Były one dostępne w zakładkach dot. pomocy dla osób bezdomnych oraz pomocy 
rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy. 

 (akta kontroli str. 848-859) 

17. MOPS informował (poza stroną internetową) o możliwości uzyskania wsparcia 
w postaci schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży poprzez: 
działalność streetworkera, wydawanie ulotek, drukowanie plakatów, współpracę 
z administracjami, spółdzielniami, parafiami, sądami, placówkami oświatowymi. 
Jednocześnie odbywały się cykliczne spotkania przedstawicieli Ośrodka 
z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Miejskiej Izby 
Wytrzeźwień oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problemem 
bezdomności na terenie Miasta. Ponadto pracownicy MOPS udzielali na 
bieżąco  informacji w wyżej wymienionym zakresie zainteresowanym osobom, 
w bezpośrednich kontaktach, w trakcie spotkań w środowisku lokalnym. 
Przedstawiciele MOPS brali także udział w spotkaniach Zespołów doradczych 
Prezydenta Miasta, w trakcie których mieli możliwość przekazania aktualnej oferty 
pomocowej organizacjom pozarządowym. Działający w ramach MOPS Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej również informował o swojej działalności i formach pomocy 
osoby zagrożone przemocą domową oraz instytucje je wspierające, 
za pomocą ulotek i bezpośrednich spotkań pracowników, także w ramach grup 
roboczych. 

 (akta kontroli str. 5, 9) 

18. W kontrolowanym okresie opłaty za pobyt oraz zasady ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Schronisku zostały uregulowane uchwałami Rady Miasta oraz 
Zarządzeniami Prezydenta Miasta i Dyrektor MOPS. Wysokość odpłatności za pobyt  
w placówkach Stowarzyszenia PoMoc oraz Stowarzyszenia AD VITAM DIGNAM 
zostały ustalone w umowach zawartych z tymi organizacjami.  

(akta kontroli str. 593-597, 610-621, 630-634, 636-676, 1367-1371) 

19. Wysokość średniego miesięcznego kosztu pobytu w poszczególnych 
placówkach, do których były kierowane osoby objęte właściwością miejscową 
Ośrodka w badanym okresie wyniosła: 
a) Placówka Stowarzyszenia AD VITAM DIGNAM: 
- 637,59 zł w 2016 r.; 

                                                      
43 Dalej: BIP 
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b) Placówka Stowarzyszenia PoMoc44: 
- 836,56 zł w 2016 r.; 
- 877,30 zł w 2017 r.; 
- 2 216,73 zł w 2018 r.; 
- 1 474,24 zł w 2019 r. (I półrocze). 
c) Schronisko i Filie45: 
- 385,46 zł w 2016 r.; 
- 372,15 zł w 2017 r.; 
- 484,84 zł w 2018 r.; 
- 1 759,19 zł w 2019 r. (I półrocze). 
Łączna wysokość opłat poniesionych przez matki z małoletnimi dziećmi i kobiety 
w ciąży z terenu Miasta z tytułu pobytu w poszczególnych placówkach wyniosła: 
a) Placówka Stowarzyszenia AD VITAM DIGNAM: 0 złotych w 2016 r. 
b) Placówka Stowarzyszenia PoMoc: 0 zł w latach 2016-2019 (I półrocze). 
c) Schronisko i Filie46:  
- 59 798,40 zł w 2016 r.; 
- 75 848,00 zł w 2017 r.; 
- 83 258,40 zł w 2018 r.; 
- 36 411,20 zł w 2019 r. (I półrocze). 
Podopieczne placówek prowadzonych przez ww. stowarzyszenia nie ponosiły opłat 
za pobyt w prowadzonych przez nie placówkach47. Opłaty za pobyt w Schronisku 
w latach 2016-2019 (I półrocze) poniosło, odpowiednio48: 41, 46, 50 i 36 
podopiecznych. 

 (akta kontroli str. 313-314) 

20. Wydatki na prowadzenie Schroniska i Filii w badanym okresie wyniosły: 

a) 1 061 049 zł w 2016 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem z tytułu 
zatrudnienia personelu: 596 896 zł, wydatki na media: 206 947 zł i wydatki na 
konserwację, naprawy, remonty: 13 154 zł (odpowiednio: 56,26%, 19,51% i 1,24% 
ogólnych wydatków w 2016 r.);  
b) 1 066 646 zł w 2017 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem z tytułu 
zatrudnienia personelu: 602 904 zł, wydatki na media: 199 460 zł i wydatki na 
konserwację, naprawy, remonty: 16 123 zł (odpowiednio: 56,52%, 18,7% i 1,51% 
ogólnych wydatków w 2017 r.); 
c) 1 096 721 zł w 2018 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem z tytułu 
zatrudnienia personelu: 617 644 zł, wydatki na media: 179 722 zł i wydatki na 
konserwację, naprawy, remonty: 31 887 zł (odpowiednio: 56,32%, 16,39% i 2,91% 
ogólnych wydatków w 2018 r.); 
d) 664 975 zł w I półroczu 2019 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem 
z tytułu zatrudnienia personelu: 428 096 zł, wydatki na media: 100 660 zł i wydatki 
na konserwację, naprawy, remonty: 13 420 zł (odpowiednio: 64,38%, 15,14% 
i 2,02% ogólnych wydatków w I półroczu 2019 r.). 

                                                      
44 Koszt pobytu wszystkich osób korzystających ze schronienia (wyliczony na podstawie kwoty udzielonej 

dotacji) 
45 Przedstawione wartości dotyczą średniego miesięcznego kosztu działalności Schroniska ogółem. Brak 

możliwość zaprezentowania danych jedynie w odniesieniu do kobiet w ciąży i matek z dziećmi, gdyż nie 
prowadzono takiej analityki. 

46 Prezentowane dane dotyczyły wszystkich kobiet przebywających w Schronisku. Brak możliwości 
zaprezentowania danych jedynie w odniesieniu do kobiet w ciąży i matek z dziećmi, gdyż nie prowadzono 
takiej analityki. 

47 Opłaty ponosiło Miasto na podstawie przedstawianych przez placówki rozliczeń. 
48 Prezentowane dane dotyczyły wszystkich kobiet przebywających w Schronisku. Brak możliwości 

zaprezentowania danych jedynie w odniesieniu do kobiet w ciąży i matek z dziećmi, gdyż nie prowadzono 
takiej analityki. 
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Natomiast wydatki na funkcjonowanie placówki Stowarzyszenia PoMoc w tym 
samym okresie wyniosły: 

a) 85 625 zł w 2016 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem z tytułu 
zatrudnienia personelu: 43 135 zł, wydatki na media: 15 349 zł i wydatki na 
wyżywienie: 11 788 zł (odpowiednio: 50,38%, 17,93% i 13,77% ogólnych wydatków 
w 2016 r.);  
b) 87 169 zł w 2017 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem z tytułu 
zatrudnienia personelu: 37 280 zł, wydatki na wyżywienie: 20 923 zł i wydatki na 
media: 18 017 zł (odpowiednio: 42,77%, 24,0% i 20,67% ogólnych wydatków 
w 2017 r.); 
c) 86 571 zł w 2018 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem z tytułu 
zatrudnienia personelu: 44 079 zł, wydatki na media: 18 828 zł i wydatki na 
wyżywienie: 14 066 zł (odpowiednio: 50,92%, 21,75% i 16,25% ogólnych wydatków 
w 2018 r.); 
d) 56 063 zł w I półroczu 2019 r. (tylko wydatki bieżące), w tym: wydatki ogółem 
z tytułu zatrudnienia personelu: 31 176 zł, wydatki na wyżywienie: 12 743 zł 
i wydatki na media: 6 799 zł (odpowiednio: 55,61%, 22,73% i 12,13% ogólnych 
wydatków w I półroczu 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 322, 1905) 

21. Odnosząc się do pytania o istniejące bariery w kierowaniu osób do placówek 
udzielających wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
Zastępczyni Dyrektor MOPS wyjaśniła: „Biorąc pod uwagę zasoby lokalowe 
w mieście Katowice oraz jasno określone zasady udzielania schronienia osobom 
potrzebującym nie widzimy na chwilę obecną barier oraz obszarów do zmiany w tym 
zakresie”. 

(akta kontroli str. 5, 10) 

 

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

MOPS nie podejmował konsekwentnych i wystarczających działań mających na celu 
zapewnienie możliwości udzielenia schronienia i wsparcia w domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, o którym mowa w art. 19 pkt 11 w zw.  
z art. 47 ust. 4 ups oraz Rozporządzeniu ws. DMD. Jakkolwiek matki z małoletnimi 
dziećmi oraz kobiety w ciąży mogły znaleźć schronienie w placówkach 
prowadzonych przez MOPS lub na jego zlecenie, to jednak standardy usług 
bytowych, interwencyjnych i opiekuńczo-wspomagających nie odpowiadały 
określonym w Rozporządzeniu ws. DMD. Dopiero w 2017 r. MOPS zgłosił do 
Prezydenta Miasta Katowice potrzebę prowadzenia takiej placówki, jednak, mimo 
działań podjętych w celu utworzenia DMD, do zakończenia kontroli NIK, 
nie zapewniono możliwości udzielania matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom 
w ciąży znajdującym się w sytuacji kryzysowej schronienia o standardach 
odpowiadających wymogom rozporządzenia ws. DMD. 

Ponadto na stronie internetowej BIP Ośrodka nie zamieszczono informacji 
o możliwości złożenia do MOPS wniosku o skierowanie do DMD, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. DMD. 

W sprawie niezapewnienia schronienia w DMD Dyrektor MOPS wyjaśniła: „Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach nie zapewnił w badanym okresie 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży schronienia w domu dla matek 
z uwagi na fakt, że schroniska dla kobiet dysponowały wolnymi miejscami, 
a placówki te w zasadniczym stopniu nie odbiegały od standardów wynikających 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, w związku z tym zapewniono schronienie w powyższych placówkach”. 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień NIK wskazuje, że standardy usług 
bytowych zarówno w Schronisku, jaki i Filii oraz placówce Stowarzyszenia PoMoc 
odbiegały od wymogów rozporządzenia ws. DMD, m.in. w zakresie liczby łazienek 
oraz pomieszczeń do sporządzania i spożywania drobnych posiłków. 

 

MOPS dokonywał diagnozy potrzeb w zakresie zapotrzebowania na schronienie dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  
Jakkolwiek Ośrodek zapewniał schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży w placówkach innych niż DMD, w tym w Schronisku MOPS, a informacje 
udzielane na temat możliwości skorzystania z tej formy wsparcia były rzetelne 
i dostępne, to jednak oferowane standardy usług bytowych w tych placówkach nie 
odpowiadały standardom określonym w Rozporządzeniu ws. DMD. Na badanej 
próbie 15 podopiecznych stwierdzono, że kierowanie do Schroniska odbywało się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W kontrolowanym okresie nie prowadzono 
ani nie zlecało prowadzenia DMD, jednak Ośrodek zgłaszał potrzebę prowadzenia 
takiej placówki do Prezydenta Miasta Katowice, który podjął decyzję o zrealizowaniu 
do końca 2020 r. budowy DMD. 
Pracownikom MOPS odpowiedzialnym za procedowanie w sprawach kierowania 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do ośrodków wsparcia udzielających 
schronienia przypisano w zakresach czynności zadania dotyczące wydawania 
decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

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

1. Oględziny przeprowadzone w siedzibie Schroniska przy ul. Orkana 7a wykazały, 
że spełniało ono wymogi Rozporządzenia ws. minimalnych standardów w zakresie:  
okresu świadczenia usług (cały rok, 7 dni w tygodniu), formy świadczonej usługi, 
zapewnianych usług (umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia 
kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego 
napoju, umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży; umożliwienie 
prania i suszenia odzieży; zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, 
a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu; zapewnienie usług aktywizacyjnych 
ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie 
samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności; zapewnienie opieki przez  
co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku; 
zatrudnienie nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób 
przebywających w schronisku (w tym w porze nocnej opieka co najmniej 
1 opiekuna), maksymalnej liczby miejsc w schronisku, liczby osób 
w pomieszczeniach mieszkalnych, powierzchni przypadającej na osobę 
w pomieszczeniu mieszkalnym, wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, liczby 
sanitariatów, wyposażenia w kuchnię do sporządzania indywidualnych posiłków, 
wyposażenia w świetlicę, wyposażenia w pralnię/suszarnię, wyposażenia 
w wydzielone pomieszczenie biurowe do prac biurowych, posiadania magazynu 
odzieży, bielizny, pościeli, posiadania magazynu środków chemicznych, 
wyposażenia w pokój spotkań indywidualnych (wydzielone pomieszczenie  
do spotkań indywidualnych), posiadania pracowni internetowej (wydzielone 
pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do internetu). 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Schronisko spełniało również wymogi przewidziane w rozporządzeniu ws. DMD dla 
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w zakresie: całodobowego, 
okresowego pobytu, odrębnych pomieszczeń do spania oraz wspólnych 
pomieszczeń do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi, ogólnodostępnych 
łazienek wyposażonych w sposób umożliwiający sprawne korzystanie przez 
mieszkańców (w tym dzieci), ogólnodostępnej kuchni do samodzielnego 
sporządzania posiłków oraz pomieszczeń do prania i suszenia. 
W wyniku oględzin przeprowadzonych w Filii przy ul. Mikołowskiej stwierdzono, 
że spełniała ona wymogi Rozporządzenia ws. minimalnych standardów w zakresie: 
okresu świadczenia usług, formy świadczonych usług, zapewnianych usług 
(umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego 
umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju, 
umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży; umożliwienie prania 
i suszenia odzieży; zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie 
potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu; zapewnienie usług aktywizacyjnych 
ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie 
samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności, maksymalnej liczby miejsc 
w schronisku (nie więcej niż 80), liczby osób w pomieszczeniach mieszkalnych (nie 
więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu), powierzchni przypadającej na osobę 
w pomieszczeniu mieszkalnym (nie mniej niż 4 m2/osobę), wyposażenia 
pomieszczeń mieszkalnych (co najmniej 1 okno, swobodny dostęp do łóżek 
wyposażonych w materac i komplet pościeli  oraz dostęp do szafy), liczby 
sanitariatów (w zakresie urządzeń natryskowych oraz misek ustępowych - 
urządzenie natryskowe - 1 dla 15 osób,  
miska ustępowa - 1 dla 10 kobiet; Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały 
dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość 
przeprowadzenia zabiegów higienicznych), wyposażenia w kuchnię do sporządzania 
indywidualnych posiłków, posiadania magazynu środków chemicznych. 
Jednocześnie w Filii nie przebywali stale opiekunowie ani pracownicy socjalni 
a liczba umywalek (po 2 w każdym z mieszkań - na odpowiednio 16, 20 i 20 osób) 
nie spełniała wymogów rozporządzenia (zgodnie z którym jedna umywalka powinna 
przypadać na 5 osób. Ponadto nie wyodrębniono osobnej pralni/suszarni, 
pomieszczenia biurowego oraz magazynu bielizny, odzieży i pościeli, pokoju 
spotkań indywidualnych oraz pracowni internetowej. 
Schronisko spełniało również wymogi przewidziane Rozporządzeniem ws. DMD dla 
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w zakresie:  całodobowego 
okresowego pobytu, odrębnych pomieszczeń do spania,  ogólnodostępnych 
łazienek wyposażonych w sposób umożliwiający sprawne korzystanie przez 
mieszkańców, jak i dzieci oraz ogólnodostępnej kuchni do samodzielnego 
sporządzania posiłków. 
Jednocześnie oględziny w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie PoMoc 
wykazały, że obiekt spełniał wymogi przewidziane Rozporządzeniem ws. DMD 
poprzez zapewnienie: całodobowego, okresowego pobytu, odrębnych pomieszczeń 
do spania oraz wspólnych pomieszczeń do pobytu dziennego dla mieszkańców 
z dziećmi, ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający 
sprawne korzystanie przez mieszkańców, jak i dzieci, ogólnodostępnej kuchni do 
samodzielnego sporządzania posiłków oraz pomieszczenia do prania i suszenia. 

Odnosząc się do pytania o nadzór sprawowany przez MOPS nad zapewnieniem 
przez Stowarzyszenie PoMoc odpowiednich warunków bytowych w prowadzonej 
placówce, Zastępczyni Dyrektor MOPS podała, że jest on realizowany w formie 
kontroli przeprowadzanych przez pracowników Ośrodka. 

(akta kontroli str. 91-123, 254-293, 682, 685, 1234-1246, 1373-1547) 
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2. Kierownik Schroniska oraz jego pracownicy spełniali wymogi określone 
przepisami ustawy o pomocy społecznej.  
Nadzór w zakresie zapewnienia wykwalifikowanej kadry przez Stowarzyszenie 
PoMoc był sprawowany przez MOPS.  
Zastępczyni Dyrektor MOPS wyjaśniła: Zapewnienie wykwalifikowanej kadry 
posiadającej odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie i doświadczenie 
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania było weryfikowane przy ocenie oferty 
złożonej na ogłoszony przez MOPS konkurs. Zgłoszona przez Stowarzyszenie 
kadra została zaakceptowana. MOPS zgodnie z warunkami umowy nadzorował 
zapewnienie właściwej kadry w oparciu o składany przez Stowarzyszenie wykaz 
zatrudnionych osób wg stanu na dzień: 30 czerwca 2018 r., 31 grudnia 2018 
i 30.06.2019 r. oraz w trakcie kontroli. 

 (akta kontroli str. 1555-1558, 1583-1605, 1871, 1877, 1883-1900, 1909, 1917) 

3. W wyniku badania losowo wybranej próby 15 dokumentacji pobytu osób 
w Schronisku stwierdzono, że podopiecznym placówki zapewniono następujące 
standardy usług w zakresie interwencyjnym i usługowo-opiekuńczym, przewidziane 
przepisami Rozporządzenia ws. DMD dla domów dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży: 
- We wszystkich badanych przypadkach zapewniono odizolowanie od sprawców 
przemocy, np. przez zapewnienie schronienia w placówce z monitoringiem, 
ogrodzeniem i dyżurującym pracownikiem nadzorującym osoby wchodzące do 
placówki; 
- We wszystkich badanych przypadkach wspierano  podopieczne w przezwyciężaniu 
sytuacji kryzysowej, m.in. przez prowadzenie pracy socjalnej, wsparcia 
psychologicznego; 
- We wszystkich przypadkach poddanych analizie podejmowano działania w celu 
zapobiegania marginalizacji społecznej mieszkańców, umożliwienia im odnalezienia 
miejsca w społeczeństwie i  powrotu do normalności po odrzuceniu ich przez 
rodziny, partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub 
konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, np. przez udział w treningu 
umiejętności społecznych; 
- W 6 przypadkach zapobiegano sieroctwu społecznemu przez przygotowanie  
do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej, m.in. poprzez 
prowadzenie treningu opiekuńczo-wychowawczego;  
- W 12 przypadkach podjęto działania w celu zapobiegania powielania przez 
mieszkańców złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, w tym wzorca tzw. 
wyuczonej bezradności, np. przez indywidualną i grupową terapię psychologiczną 
oraz motywowanie do podjęcia pracy; 
- W 7 przypadkach zapewniono pielęgnację mieszkańców w czasie ich choroby oraz 
opiekę nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna; 
- 4 mieszkankom umożliwiono korzystanie ze świadczeń zdrowotnych; 
- W 12 przypadkach udzielono pomocy w załatwianiu spraw osobistych 
mieszkańców  ze względu na wystąpienie takiej potrzeby; 
- W 8 przypadkach uwzględniano indywidualne potrzeby mieszkańców i ich dzieci 
oraz stwarzano warunki do rozwoju osobowego, np. przez znalezienie dziecku 
podopiecznej miejsca w Młodzieżowym Klubie Środowiskowym. 

Odnosząc się do zapewnienia ww. usług podopiecznym placówki Stowarzyszenia 
PoMoc, Kierownik placówki poinformowała, że: 
- Mieszkankom placówki zapewniono odizolowanie od sprawców przemocy. 
Ośrodek był ogrodzony, brama oraz furtka zamykane były na klucz. W razie 
wtargnięcia na teren przez nieuprawnione osoby, pracownicy mogą wykorzystać 
przycisk służący do natychmiastowego wezwania ochrony. Dodatkowo na tablicy 
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ogłoszeń dostępnej dla wszystkich mieszkańców znajdował się numer do 
dzielnicowego. 
-  Mieszkanki były wspierane w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, m.in. poprzez 
wsparcie psychologiczne, systematyczne spotkania, motywowanie podopiecznej  
do zmian, osobiste zaangażowanie pracowników w sytuacjach krytycznych 
(np. potrzeba złożenia zeznań, towarzyszenie podczas rozpraw sądowych). 
-  Podejmowano działania w celu zapobiegania marginalizacji społecznej 
mieszkanek, umożliwienia im odnalezienia miejsca w społeczeństwie i tzw. „powrotu 
do normalności” po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko 
z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub konieczności przezwyciężenia 
sytuacji kryzysowej. Podczas pobytu w Ośrodku pracownicy zachęcali mieszkanki 
do uczestniczenia w nowych aktywnościach, umożliwiających im rozwój osobisty 
oraz nawiązywanie nowych relacji poza dysfunkcyjnym środowiskiem (szkoła/praca 
w ustalonym zakresie, szkolenia zawodowe, terapia własna (indywidualna 
i grupowa), udział w imprezach okolicznościowych, rozwój duchowy). Dodatkowo od  
1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r przeprowadzono w Ośrodku cykl warsztatów 
(36 godzin) profilaktycznych przeciwdziałania przemocy, w ramach projektu pt. 
„Wołanie o pomoc”, dofinansowanego ze środków The Velux Foundations, 
w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 
Celem głównym warsztatów było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 
psychoedukacja w tym zakresie. 
- Zapobiegano sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego 
i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej. W Ośrodku zatrudniona była 
specjalistka od wspierania matek w budowaniu swoich relacji z dzieckiem. 
W zależności od potrzeb wspierała matki indywidualnie lub organizowała zajęcia 
grupowe. Dodatkowe aktywności w formie zabawy oraz edukacji były prowadzone 
również przez wolontariuszy Stowarzyszenia PoMoc. 
- Zapobiegano powielaniu przez mieszkańców złych wzorców rodzinnych 
i środowiskowych, w tym wzorca tzw. „wyuczonej bezradności”.  
- Zapewniono pielęgnację mieszkańców w czasie ich choroby oraz opiekę nad 
dzieckiem w czasie choroby opiekuna Jeśli chora osoba nie była w sama dotrzeć do 
placówki medycznej, zapewniony jej był transport samochodem służbowym. W razie 
potrzeby hospitalizacji kobiety, która znajdowała się w Ośrodku wraz z dziećmi, 
dzieci były otaczane opieką przez Kierownika Ośrodka lub Prezes Stowarzyszenia 
po wyrażeniu przez sąd odpowiedniej zgody.  
- Mieszkankom umożliwiono korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. W wyjątkowych 
sytuacjach, kiedy podopieczne nie były ubezpieczone, Stowarzyszenie PoMoc 
finansowało ze środków własnych konsultacje z lekarzem oraz niezbędne leki. 
Osoby, które mogły się ubezpieczyć, pracownicy motywowali do zwrócenia się do 
odpowiednich instytucji (PUP, MOPS). 
-  Udzielano pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby. W razie potrzeby pracownik towarzyszył podopiecznym 
podczas załatwiania spraw urzędowych oraz sądowych. W porozumieniu 
z prawnikami działającymi w Punkcie Konsultacyjnym udzielano pomocy w redakcji 
niezbędnych pism, skompletowaniu dokumentów, wskazaniu kontaktu do 
odpowiednich instytucji. 
- Uwzględniano indywidualne potrzeby mieszkańców i ich dzieci oraz stwarzano 
warunki do rozwoju osobowego. 

Podopieczne wszystkich poddanych oględzinom placówek (Schronisko, Filia, 
Placówka Stowarzyszenia PoMoc) z zasady korzystały z prywatnych środków 
higieny osobistej oraz środków czystości. Jednak w razie potrzeby placówki 
dysponowały podstawowymi środkami, które były wydawane podopiecznym.  
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Mieszkanki ww. placówek pozytywnie oceniały relacje z personelem placówki 
(poszanowanie prywatności, używanie form grzecznościowych, pukanie do drzwi 
przed wejściem do pokoju), a ponadto, zapytane o ewentualne uwagi do 
funkcjonowania placówki, nie zgłaszały żadnych problemów. 

Odnosząc się do pytania o nadzór sprawowany przez MOPS nad zapewnieniem 
przez Stowarzyszenie PoMoc odpowiednich warunków opiekuńczo-interwencyjnych 
w prowadzonej placówce, Zastępczyni Dyrektor MOPS podała, że jest on 
realizowany w formie kontroli przeprowadzanych przez pracowników Ośrodka. 
Wejście do obiektu Schroniska było wyposażone w domofon, a na portierni 
znajdowała się wyznaczona osoba sprawująca nadzór nad wchodzącymi osobami. 
Teren placówki był objęty monitoringiem wizyjnym. Teren wokół placówki był 
ogrodzony. Placówka posiadała tzw. „przycisk napadowy” – w razie zagrożenia 
i użycia przycisku powiadamiany był patrol interwencyjny agencji ochrony, z którą 
MOPS miał podpisaną umowę. Jak podała Kierownik Schroniska, odwiedziny miały 
miejsce tylko w wyznaczonych terminach. Jeżeli dana osoba nie życzyła sobie wizyt, 
osoby z zewnątrz nie były do niej wpuszczane. 
Przy wejściu do każdej z kamienic Filii znajdował się domofon, a przy drzwiach  
do każdego z mieszkań Filii – dzwonek elektryczny. Nie wyznaczono osoby 
sprawującej nadzór nad wchodzącymi osobami. Teren Filii nie był objęty 
monitoringiem wizyjnym. Teren wokół placówki nie był ogrodzony, ponieważ Filia 
znajdowała się w dwóch kamienicach. 
Wejście do placówki Stowarzyszenia PoMoc było wyposażone w domofon 
z kamerą. Pracownik dyżurujący sprawował nadzór nad wchodzącymi osobami. 
Teren placówki nie był objęty monitoringiem wizyjnym. Teren wokół placówki był 
ogrodzony. Placówka posiadała tzw. „przycisk napadowy” – w razie zagrożenia 
i użycia przycisku powiadamiany był patrol interwencyjny agencji ochrony. 
Jak podała Kierownik Ośrodka, w placówce nie było odwiedzin (ewentualne 
spotkania odbywały się poza placówką, z woli podopiecznych.  
(akta kontroli str. 254-293, 682, 685, 1247-1366, 1373-1547, 1870-1872, 1875-1877, 

1879-1882) 

4. Standard podstawowych usług bytowych w Schronisku, Filii oraz placówce 
Stowarzyszenia PoMoc różnił się od standardu określonego przepisami 
Rozporządzenia ws. DMD w następującym zakresie: 
- W Schronisku nie wyodrębniono pokoi dla mieszkanek w ciąży (jeden pokój 
maksymalnie dla trzech osób). Ponadto nie wyodrębniono dodatkowego 
pomieszczenia do sporządzania i spożywania drobnych posiłków. Dodatkowo jedna 
łazienka przypadała na więcej niż pięć osób; 

- W Filii nie wyodrębniono pokoi dla mieszkanek w ciąży (jeden pokój maksymalnie 
dla trzech osób) oraz wspólnych pomieszczeń do pobytu dziennego. Ponadto nie 
wyodrębniono dodatkowego pomieszczenia do sporządzania i spożywania drobnych 
posiłków. Funkcję tę pełniła każdorazowo kuchnia wyposażona w stół i krzesła. Nie 
wyodrębniono także osobnych pomieszczeń do prania i suszenia. Dodatkowo jedna 
łazienka przypadała na więcej niż pięć osób; 

- W placówce Stowarzyszenia PoMoc nie zapewniano pokoi dla mieszkanek w ciąży 
(jeden pokój maksymalnie dla trzech osób). Ponadto nie wyodrębniono 
dodatkowego pomieszczenia do sporządzania i spożywania drobnych posiłków. 
Dodatkowo jedna łazienka przypadała na więcej niż pięć osób. 

 

(akta kontroli str. 1373-1547) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Ośrodek zapewniał odpowiedni standard usług podstawowych przewidzianych dla 
schronisk dla osób bezdomnych w zakresie bytowym, interwencyjnym oraz 
opiekuńczo-wspomagającym w swoich placówkach.  

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

1. W okresie objętym kontrolą Schronisko (z Filiami) opuściło łącznie 14 matek, 
przenosząc się do mieszkań z zasobów Miasta. Liczba pobytów w Schronisku i Filii 
wynosiła  łącznie: poniżej 30 dni oraz od 31 do 181 dni – 0 osób, od 182 do 365 dni 
– jedna osoba oraz powyżej 365 dni – 13 osób. Średni okres pobytu wyniósł 
w kontrolowanym okresie 1478 dni. Jak podała Dyrektor MOPS: „Okres pobytu 
mieszkanek Schronisk dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi jest ściśle 
uzależniony od ich indywidualnej sytuacji związanej z możliwością uzyskania 
własnego mieszkania. MOPS nie może ustalić krańcowego okresu pobytu 
w placówce, gdyż odmowa pomocy osobie/rodzinie, która nadal potrzebuje 
schronienia, powodowałaby generowanie wtórnej bezdomności. Tym samym 
osoby/rodziny przebywają w schroniskach do momentu uzyskania lokalu z zasobów 
Urzędu Miasta lub podjęcia autonomicznej decyzji wyprowadzenia się do rodziny, 
partnera lub wynajmowanego mieszkania”. 

(akta kontroli str. 1901-1904, 1909, 1915, 1923, 2233-2234) 

2. W Schronisku dokumentem służącym usamodzielnieniu mieszkanek był kontrakt 
socjalny – indywidualny program wychodzenia z bezdomności.  
Stowarzyszenie PoMoc również opracowało dokumenty wewnętrzne 
systematyzujące pracę z podopiecznymi, której nadrzędnym celem jest ich 
usamodzielnienie. Do takich dokumentów wewnętrznych należały: Organizer 
wewnętrzny pracowników Stowarzyszenia PoMoc, Cele podopiecznej, Bilans pobytu 
oraz Historia współpracy. Stowarzyszenie PoMoc nie uzgadniało z MOPS 
szablonów/wzorów ww. dokumentów wewnętrznych. Jak podała Kierownik placówki 
Stowarzyszenia PoMoc, w placówce była zatrudniona odpowiednio wykwalifikowana 
kadra (psycholodzy, pedagodzy ze specjalizacją resocjalizacji, terapeuci), która 
takie dokumenty współtworzyła. W związku z tym nie było potrzeby dodatkowego 
angażowania pracowników MOPS. 

 (akta kontroli str. 1871, 1875-1876, 1910, 1921-1922, 2031-2063) 
W 14 z 15 zbadanych postępowaniach pracownicy MOPS opracowywali programy 
usamodzielniania mieszkańców Schroniska (w 12 przypadkach – indywidualny 
program wychodzenia z bezdomności, w dwóch przypadkach – kontrakty socjalne). 
Dla jednej podopiecznej nie opracowano indywidualnego programu wychodzenia 
z bezdomności, ponieważ po 10 dniach od przybycia do Schroniska opuściła 
placówkę na własne życzenie (zamieszkała u matki). Opracowania ww. programów 
dokonywano w sposób umożliwiający późniejszą ocenę stopnia ich realizacji, cele 
i działania dostosowywano do indywidualnej sytuacji kryzysowej podopiecznych 
oraz uzgadniano z podopiecznymi. 

(akta kontroli str. 1247-1366) 
Ww. programy aktywizujące były opracowywane przez pracowników Ośrodka 
posiadających kwalifikacje wymagane na stanowisku pracownika socjalnego. 

(akta kontroli str. 1247-1366) 
MOPS nie uczestniczył w etapie opracowywania ww. dokumentów aktywizujących 
u podmiotów uprawnionych (organizacji pozarządowych), jednak określił 
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w warunkach ogłoszonego konkursu na prowadzenie OIK konieczność prowadzenia 
określonej dokumentacji merytorycznej, tj. rejestru podopiecznych, kartotek 
podopiecznych zawierających m.in. dane osobowe, zapoznanie się z regulaminem 
Ośrodka oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu pobytu w Ośrodku, 
dokumentacji współpracy z MOPS, Policją i innymi instytucjami, do których należy 
podejmowanie działań na rzecz osób pozostających w kryzysie. MOPS nie 
uczestniczył również w tworzeniu ww. dokumentów.  

 (akta kontroli str. 1871, 1875-1876, 1910, 1921-1922) 
Odnosząc się do pytania o nadzór MOPS nad opracowywaniem i realizacją przez 
placówkę Stowarzyszenia PoMoc indywidualnych programów usamodzielniania 
Zastępczyni Dyrektor MOPS wyjaśniła: Stowarzyszenie PoMoc, zgodnie 
z warunkami konkursu na prowadzenie OIK, jest zobowiązane do prowadzenia 
dokumentacji działalności merytorycznej  m.in.: kartotek podopiecznych 
zawierających informacje z przebiegu pobytu w Ośrodku oraz dokumentację 
współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób pozostających 
w kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kobietom korzystającym  
ze schronienia w Stowarzyszeniu PoMoc udzielana jest kompleksowa pomoc 
uwzględniająca indywidualne potrzeby, w tym: poradnictwo psychologiczne, 
socjalne i prawne. W oparciu o zarządzenie wewnętrzne Dyrektora MOPS 
w sprawie realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, prowadzone są grupy robocze 
opracowujące indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy. 
W umowie nie było zapisów o konieczności opracowania i realizowania 
indywidualnych programów usamodzielnienia w placówce Stowarzyszenia PoMoc. 

 (akta kontroli str. 1909-1910, 1918-1919) 

3. We wszystkich 14 przypadkach, w których sporządzono programy aktywizujące 
podopieczne Schroniska, zaplanowane w nich działania odpowiadały indywidualnym 
potrzebom mieszkanek i były z nimi uzgadniane. 
W placówce Stowarzyszenia PoMoc pracownik placówki rozpoczynał współpracę 
z podopieczną tworząc razem z nią kontrakt oraz rozpisując cele, które kobieta 
chciałaby zrealizować podczas pobytu w Ośrodku. Podopieczna sama ustalała 
własne cele, które chciała osiągnąć. Pracownik mógł zadawać jej pytania 
pomocnicze, jednak nie ustalał celów za podopieczną. Nadrzędnym celem pobytu 
w placówce Stowarzyszenia PoMoc było usamodzielnienie się kobiety. Następnie 
podopieczna tworzyła plan działania dla wyznaczonych przez siebie celów 
(z konkretnymi datami oraz krokami do zrobienia). Kontrakt, cele i plan działania 
powstawały maksymalnie do 2 tygodni od momentu przyjęcia kobiety do placówki. 
Odnosząc się do pytania o kontrolowanie przez Ośrodek sposobu sporządzania 
programów, Zastępczyni Dyrektor  MOPS wyjaśniła: Każda kobieta korzystająca ze 
wsparcia Stowarzyszenia posiada założoną indywidualną kartotekę, w której 
zawarte są wszelkie informacje dotyczące historii pobytu oraz sposób współpracy 
w celu rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo na grupach roboczych 
prowadzonych w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej na które zapraszany 
jest przedstawiciel Stowarzyszenia, omawiane i ustalane są na bieżąco 
indywidualne potrzeby i oczekiwania danej klientki zmierzające do 
usamodzielnienia. W skład grup roboczych zawsze wchodzi przedstawiciel 
Stowarzyszenia. Na spotkaniach grup roboczych sporządzane są protokoły, 
uwzględniające diagnozę, opis sytuacji rodziny oraz ustalane są działania, jakie 
podejmują poszczególni członkowie grupy. Każdorazowo przeprowadzana jest 
również ewaluacja podjętych wcześniej działań. 

 (akta kontroli str. 1247-1366, 1871, 1876, 1910, 1919, 2037-2061) 
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4. Z 14 przypadków, w których sporządzono indywidualne programy 
usamodzielniania podopiecznych MOPS, w 9 działania ustalone w programach 
zostały zrealizowane (co potwierdzono przy ocenie realizacji programu) 
i udokumentowane. Programy usamodzielnienia 3 podopiecznych znajdują się 
w trakcie realizacji (nie nadszedł termin dokonania oceny indywidualnego programu 
usamodzielnienia). W 1 przypadku podopieczna odmówiła współpracy z MOPS 
(odmowa udziału w programie trzeźwościowym) i opuściła schronisko, 
w 1 przypadku podopieczna opuściła Schronisko i wyprowadziła się do matki. 

 (akta kontroli str. 1247-1366) 

5. Programy usamodzielniania opracowywane przez pracowników MOPS zawierały 
termin dokonania oceny ich realizacji. Z 14 przypadków, w których sporządzono ww. 
programy, w 9 przypadkach dokonano oceny ich realizacji (przyczyny niedokonania 
oceny w pozostałych przypadkach zostały opisane w pkt 3.4. wystąpienia 
pokontrolnego). 
Jak podała Kierownik placówki Stowarzyszenia PoMoc, w placówce również 
dokonywano ocen realizowanych programów. Co dwa tygodnie pracownik wraz 
z podopieczną odbywali rozmowy podsumowujące dotychczasowe działania. 
Podczas spotkań podopieczna przy wsparciu pracownika miała możliwość 
planowania kolejnych kroków przybliżających ją do osiągnięcia wyznaczonych 
celów. 
Odnosząc się do pytania o dokonywanie przez MOPS oceny prowadzenia przez 
podmioty uprawnione ewaluacji działań w ww. zakresie, Zastępczyni Dyrektor 
MOPS wyjaśniła: W złożonej ofercie w ramach ogłoszonego konkursu organizacja 
założyła, że rezultatem zadanie będzie udzielenie bezpiecznego schronienia wraz                                           
z wyżywieniem dla 10 osób miesięcznie. Cel ten jest badany na podstawie 
miesięcznego wykazu osób przebywających w Ośrodku. Ponadto organizacja 
założyła zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy lub 
znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej poprzez umożliwienie  uzyskania 
wsparcia i specjalistycznej pomocy (np. poradnictwo psychologiczne i prawne). 
Część założonych rezultatów np. pokonanie trudności oraz zmniejszenie                                  
i łagodzenie objawów reakcji kryzysowej i dochodzenia do równowagi sprzed 
kryzysu, wymaga czasu i tempa dostosowanego do możliwości i wydolności klienta. 
Zatem proces ten jest mocno zindywidualizowany i nie może opierać się na 
sztywnych ramach proceduralnych, np. że osoba będąca w kryzysie w określonym 
czasie „musi” dojść do swojego dobrego stanu. Natomiast policzalny jest faktyczny 
pobyt osób co jest przedmiotem kontroli na podstawie comiesięcznej informacji                     
o osobach które skorzystały ze schronienia.  Monitorowanie funkcjonowania osób, 
które uzyskały schronienie w Stowarzyszeniu PoMoc przybierało różne formy. 
Każda z nich miała ogromne znaczenie w kontekście dbałości Ośrodka 
o zapewnienie najwyższej jakości usług osobom/rodzinom  potrzebującym wsparcia. 
Wykorzystywanie potencjału/zasobów Stowarzyszenia adekwatnie do potrzeb 
osób/rodzin potrzebujących - przy aktywnej współpracy z MOPS i podmiotów 
zewnętrznych - skupiało w sposób szczególny uwagę pracowników Ośrodka. 
Podkreślić należy przykładanie ogromnej wagi Ośrodka do pracy                                                  
z osobami/rodzinami w ujęciu systemowym – gdzie wsparcie wielowymiarowe 
pozwalało na osiągnięcia założonych celów. Podkreślić należy szczególne 
zaangażowanie, aktywność pracowników Ośrodka w tym obszarze – akcent położyć 
należy na rolę pracowników Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6, gdzie 
wyznaczony był do kontaktów ze Stowarzyszeniem doświadczony pracownik 
socjalny, do którego zadań należało monitorowanie sytuacji osób tam 
przebywających. Stowarzyszenie PoMoc jest zobowiązane do prowadzenia: listy 
osób przebywających w Ośrodku, potwierdzenia wykonania godzin usług oraz do 
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składania sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonania zadania 
publicznego. Analiza powyższych dokumentów stanowi podstawę rozliczania 
skuteczności realizowanego zadania(…). 

 (akta kontroli str. 1871, 1876, 1910, 1919-1920, 2031-2067) 

6. W przypadku pobytu w Schronisku dłuższego niż 6 miesięcy każdorazowo 
przeprowadzano aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

 (akta kontroli str. 1247-1366) 

7. W badanym okresie MOPS monitorował, a następnie dokonywał oceny 
udzielonego wsparcia. Analizy prowadzone były na różnych poziomach – zarówno 
na poziomie oceny sytuacji pojedynczych rodzin/osób objętych wsparciem, jak i na 
poziomie całościowym. 
- Monitoring i ocena udzielonego wsparcia na poziomie pojedynczych rodzin/osób: 
Do osób/rodzin objętych opisywanym wsparciem kierowane były zróżnicowane                    
i rozbudowane formy wsparcia – zarówno finansowego jak i pozafinansowego. 
Zakres przyznawanej pomocy uwzględniał zarówno zasoby Stowarzyszenia PoMoc, 
Schroniska, jak i innych podmiotów (organizacji oraz instytucji) w otoczeniu. 
Wsparcie mogło przybrać formę instrumentów do prowadzenia pogłębionej, 
zindywidualizowanej pracy (np. pomoc psychologiczna, wsparcie asystenta rodziny, 
poradnictwo prawne, pomoc pedagoga, mediatora, terapeuty, doradcy 
zawodowego, konsultanta Ośrodka Interwencji Kryzysowej). Działania na każdym 
etapie rozwiązywania trudnej sytuacji osób/rodzin objętych wsparciem były 
koordynowane przez pracowników socjalnych, pracowników Stowarzyszenia 
i Schroniska. Na okoliczność dokumentowania ww. działań wykorzystywano – 
adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb – różne narzędzia m.in. kontrakt socjalny, 
indywidualny program wychodzenia z bezdomności, protokół z posiedzenia grupy 
roboczej czy też protokół z zespołu ds. pracy z rodziną. Kierunek działań na rzecz 
poprawy sytuacji osób/rodzin – na każdym etapie, tj. planowania pomocy, realizacji 
działań nakierowanych na poprawę sytuacji osób/rodzin oraz rozliczania/ewaluacji 
wsparcia – uzgadniali specjaliści z ramienia Ośrodka, Stowarzyszenia jak i (w razie 
potrzeby) podmiotów zewnętrznych (np. Policji – dzielnicowy, Oświaty, Sądu – 
kurator). Monitoring przybierał formę bieżących rozmów, cyklicznych spotkań 
pracowników Ośrodka i Stowarzyszenia, cyklicznych spotkań w ramach ww. 
zespołów, grup. Opisane działania konsultowane były z rodzinami/osobami  
objętymi wsparciem – tak, aby stanowiły odpowiedź na ich zidentyfikowane  
potrzeby i prowadziły do założonego celu, tj. wzmocnienia potencjału własnego, 
a w perspektywie usamodzielnienia. 

- Monitoring i ocena udzielonego wsparcia na poziomie całościowym: 
Wsparcie dla osób i rodzin analizowane było „na poziomie globalnym” w wielu 
aspektach. Istotnym elementem planowania i ewaluacji podejmowanych przez 
Ośrodek działań wspierających było dopasowanie posiadanych zasobów 
kadrowych, infrastrukturalnych, finansowych i innych służących rozwiązywaniu 
problemów osób/rodzin do zdiagnozowanej skali potrzeb.  Jak wyjaśniła Zastępczyni 
Dyrektor MOPS: Prowadzone przez Ośrodek analizy pozwalały na kreowanie 
i wdrażanie na większą niż dotychczas skalę działań nakierowanych na 
przeciwdziałanie a także ograniczanie skali występowania sytuacji kryzysowych ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy czy bezdomności kobiet z dziećmi 
(działania o charakterze prewencyjnym/zapobiegawczym).  
W przypadku umowy zawartej ze Stowarzyszeniem PoMoc, która dotyczyła 
udzielania schronienia i rozliczeń za pobyt, MOPS sprawował nadzór nad realizacją 
zadania poprzez kontrole oraz comiesięczne sprawozdania z wykonania usług.  
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Monitorowanie i ocena wsparcia udzielanego w placówce Stowarzyszenia PoMoc 
odbywało się na dwa sposoby: 

a) W trakcie spotkań całego zespołu odbywających się raz w tygodniu. Podczas 
spotkań poruszane były m.in. tematy dotyczące podopiecznych: 
- cały zespół przekazywał sobie aktualne informacje z życia mieszkańców Ośrodka 
oraz ustalał strategię działania dotyczącą konkretnych sytuacji; 
- pracownik przyjmujący nową osobę do Ośrodka przedstawiał jej sytuację w oparciu 
o formularz przyjęcia, 
- nowa osoba była przydzielana do jednego z pracowników, z którym miała 
realizować indywidualną współpracę, 
- każdy z przydzielonych pracowników przedstawiał aktualne informacje dotyczące 
podopiecznych, z którymi współpracował. W razie potrzeby, w nierozwiązanych 
kwestiach, mógł poprosić pozostałych członków zespołu o pomoc. 
- kwestie niejasne, trudne, budzące wątpliwości były zapisywane w tzw. zeszycie 
superwizji w celu poruszenia ich podczas najbliższej superwizji49. 
b) Spotkanie superwizyjne odbywające się raz w miesiącu, prowadzone przez 
psychoterapeutę z zewnątrz (organizowane poza Ośrodkiem). Każdy członek 
zespołu obowiązkowo uczestniczył w spotkaniach superwizyjnych. Podczas spotkań 
poruszane były m.in. tematy dotyczące pracy i relacji z aktualnymi podopiecznymi. 
Kierownik placówki Stowarzyszenia PoMoc dodała: Analizujemy problemy 
merytoryczne lub osobiste trudności każdego z członków zespołu występujące 
w jego pracy z beneficjentami. Efektem tej analizy jest uzyskanie nowej, szerszej 
perspektywy widzenia danego problemu. Daje to możliwość dokonania trafniejszej 
diagnozy i przyjęcia lepszej strategii terapeutycznej. Jej podstawowym i nadrzędnym 
celem jest dobro beneficjentów Ośrodka. 

 (akta kontroli str. 1871, 1876-1877, 1908, 1913-1915) 

8. W kontrolowanym okresie do MOPS nie zgłaszały się osoby, które opuściły DMD. 

 (akta kontroli str. 682, 684, 1247-1366) 

 

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

Ośrodek podejmował działania w celu usamodzielniania matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży przebywających w placówkach prowadzonych przez Miasto 
lub na jego zlecenie. Indywidualne programy usamodzielniania były opracowywane 
przy współudziale podopiecznych, a proces ich realizacji był dokumentowany 
i podlegał ewaluacji. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań w celu 
zapewnienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży znajdującym się 
w sytuacji kryzysowej schronienia w lokalach o standardach odpowiadających 
wymogom rozporządzenia ws. DMD do czasu rozpoczęcia działalności własnej 
placówki tego typu. 

                                                      
49 Superwizja była procesem uczenia się, w którym zespół pracował z bardziej doświadczonym specjalistą nad 

wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego, które docelowo miały służyć 
podopiecznymi zgłaszającym się po pomoc.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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 9 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Michał Nowak 

St. inspektor kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


