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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa  
Piłsudskiego 61a, 10-449 Olsztyn1. 

 

Elżbieta Skaskiewicz, Dyrektor MOPS2, od 16.03.2015 r. 

 

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. 

 

Lata 2016 – 2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia  
09.12 2019 r.). 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

 

1. Sebastian Helbrecht - starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/114/2019 z 10.09.2019 r.  

2. Leszek Żywucki - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/132/2019 z 15.10.2019 r. 

3. Andrzej Zyśk, doradca prawny, nr legitymacji służbowej 19625. 

(akta kontroli str.1-5) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W Gminie Olsztyn zabezpieczono w latach 2016-2019 (I półrocze) realizację zadań 
społecznych w zakresie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży, ponieważ MOPS jako jednostka podległa Gminy Olsztyn, prowadził 
Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie5, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6. 
Jednak zdaniem NIK, zabezpieczenie to nie było w pełni adekwatne do potrzeb, 
ponieważ ustalono, że w badanym okresie przyznawano zasiłki pieniężne  
na pokrycie kosztów pobytu w placówkach o charakterze niepublicznym, których 
podstawy funkcjonowania nie stanowiły przepisy art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy 

                                                      
1 Dalej: „MOPS”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej: „Ośrodek” lub „DMD”. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm., dalej: „ustawa o pomocy społecznej”. 
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społecznej. Stwierdzono również, że w latach 2016 – 2017 występowały odmowy  
w udzieleniu schronienia ze względu na brak miejsc w Ośrodku. Natomiast  
od 2018 r. osoby, którym MOPS bezpośrednio po wydanej decyzji nie był w stanie 
udzielić schronienia wpisywano na tzw. „listę oczekujących”. MOPS nie 
poinformował również Prezydenta Olsztyna o konieczności pełnego zabezpieczenia 
schronienia dla osób uprawnionych. 

W okresie objętym kontrolą MOPS prawidłowo natomiast podejmował czynności  
w zakresie przygotowywania i kompletowania dokumentacji matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży potrzebujących schronienia. W szczególności MOPS 
przeprowadzał rodzinne wywiady środowiskowe z osobami, które potrzebowały 
pomocy w zapewnieniu schronienia. Wywiady te przeprowadzone były w sposób 
określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego7, przez 
pracowników socjalnych posiadających odpowiednie kompetencje do ich 
przeprowadzania, wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Ponadto 
zawierały one wszystkie niezbędne informacje umożliwiające podjęcie decyzji  
w sprawie schronienia.  

MOPS prawidłowo procedował w sprawach związanych z wydawaniem decyzji  
o skierowaniu do DMD, ponieważ zawierały one wszystkie wymagane elementy 
określone w przepisach ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego8. Sporządzano je terminowo, w oparciu o kompletną 
dokumentację wymaganą rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  
08.03.2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży9, 
przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, określone w przepisach 
ustawy o pomocy społecznej. 

Ustalono, że na stronach internetowych MOPS wskazano informacje  
o kompetencjach i zasadach rozpatrywania spraw dotyczących udzielania 
schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży.  

MOPS poprzez Ośrodek zapewniał matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom  
w ciąży skierowanym do tej placówki standard usług opiekuńczo-wychowawczych, 
interwencyjnych i bytowych w zakresie całodobowego okresowego pobytu. 
Zapewniono też wsparcie psychologiczne i psychiatryczne osobom, które tego 
wymagały. Skierowane do Ośrodka matki i kobiety w ciąży otrzymywały  
do dyspozycji odrębne pomieszczenia ze stosownym wyposażeniem, a każda  
z osób, w tym dzieci, odrębne miejsce do spania. Mieszkańcy mieli możliwość 
korzystania z odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do wspólnego dziennego 
pobytu. Ośrodek zapewniał też adekwatną do ilości mieszkańców liczbę łazienek  
z należytym wyposażeniem, ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego 
sporządzania posiłków wyposażoną w niezbędne sprzęty kuchenne. 
Ogólnodostępne były też pomieszczenia do prania i suszenia z potrzebnymi 
urządzeniami do wykonywania tego rodzaju czynności. We wszystkich 
pomieszczeniach zachowana była czystość i porządek zapewniające im należytą 
funkcjonalność. W Ośrodku zatrudniano osoby posiadające wymagane przepisami 
uprawnienia do pełnienia swoich funkcji. Wykorzystanie pokoi mieszkalnych w tym 
okresie, w proporcji osobodni faktycznego zamieszkiwania osób dorosłych  
do osobodni dysponowanych przez DMD10 wynosiło w 2016 r. 88,93%, w 2017 r. 
73,56%, w 2018 r. 93,79% i w pierwszym półroczu 2019 r. 94%. Nieco niższe 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz.1788, dalej: „rozporządzenie w sprawie wywiadów środowiskowych”. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej: „kpa”. 
9 Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: „rozporządzenie w sprawie DMD”. 
10 Licząc jednego opiekuna lub kobietę w ciąży bez dzieci na jeden pokój. 
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wykorzystanie miejsc w 2017 r. wynikało z wyłączenia z użytkowania, z powodu 
remontu, Filii DMD na dwa miesiące. 

Kontrola wykazała również, że w DMD przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie brakowało  
co najmniej jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania 
drobnych posiłków, zapewnienie którego wymagane jest przez § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e 
rozporządzenia w sprawie DMD. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 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. W kontrolowanym okresie potrzeba zapewnienia schronienia dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie została zdiagnozowana jako istotny 
problem społeczny w Gminie Olsztyn. W szczególności nie została ona 
wyodrębniona jako osobne zagadnienie w opracowanej w 2016 r.12 – Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych Olsztyna do 2020 r.13  

Prezydent Olsztyna wskazał, że badanie problemów w ramach ww. strategii nie 
wykazało potrzeb do zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, jako problemu społecznego miasta. Podał jednocześnie,  
że diagnoza potrzeb ujawniła przyczyny powstania problemu schronienia ww. osób, 
którymi była przemoc w rodzinie oraz niezaradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych, co przekładało się na niezdolność sprawowania opieki nad 
małoletnimi dziećmi oraz złe stosunki rodzinne oraz trudne warunki mieszkaniowe.  

(akta kontroli str.6-14) 

Podstawowe dane dotyczące liczby osób korzystających ze schronienia dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wskazywane były w sprawozdaniach za lata 
2016 – 2018, kierowanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  
W Ocenach zasobów pomocy społecznej14 za lata 2016 – 2018 schronienie 
wskazywane było również w ramach „Ośrodków wsparcia”. Oceny zasobów, 
stosownie do art. 16a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w objętych kontrolą 
latach, terminowo (tj. do 30 kwietnia każdego roku) przekazano Radzie Miasta 
Olsztyna. Rada nie wniosła do nich uwag, a przedkładanym ocenom zasobów 
udzieliła rekomendacji. Zadania z tego zakresu wskazywane były również  
w sprawozdaniach z działalności MOPS za 2016 – 2018 r.15, które stosownie do art. 
110 ust. 9 tej ustawy przekazywano Radzie.  

                                                      
11 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. 

12 Przyjętej uchwałą Nr XXII/313/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27.04.2016 r. 
13 Dalej: „Gminna strategia”. 
14 Dalej: „Ocena zasobów”. 
15 W których wskazywano, że podejmowane działania miały przede wszystkim na celu 
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się, zapobieganiu powielania nieprawidłowych 
wzorców rodzinnych i środowiskowych przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego 
wypełniania funkcji rodzicielskiej oraz integrację ze środowiskiem. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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We wskazanych wyżej dokumentach16, podobnie jak w Gminnej strategii, 
zapewnienie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie 
zdiagnozowano jako istotnego problemu społecznego w Gminie Olsztyn. 

(akta kontroli str.10-45) 

W wyjaśnieniach dotyczących skali istotności zapewnienia schronienia ze strony 
MOPS oraz diagnozowania skali zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie, 
Dyrektor MOPS podała, że udział matek wymagających schronienia z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży do ogółu wymagających pomocy był niewielki, a zatem nie 
stanowił podstawowego problemu społecznego Gminy Olsztyn. Wskazał,  
że diagnozowanie i ustalanie potrzeb odbywało się w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej oraz o coroczne porównywanie danych w tym 
zakresie. Podał, że pracownicy socjalni na bieżąco rozpoznawali środowisko, dzięki 
czemu MOPS posiadał aktualną wiedzę o tym, w jakich rejonach Gminy Olsztyn 
zamieszkiwało najwięcej osób, które mogłyby oczekiwać wsparcia w tym zakresie. 
Wskazał, że w przypadku ustalenia osób, które wymagałyby pomocy w zakresie 
schronienia, niezwłocznie podejmowane są stosowne działania pomocowe. 

 (akta kontroli str.46-53) 

2. W analizowanym okresie do MOPS wpłynęło ogółem 46 wniosków17  
o udzielenie schronienia, matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży,  
w związku z doświadczeniem przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w tym:  
13 w 2016 r., 14 – 2017 r., 10 – 2018 r. oraz 9 w I półroczu 2019 r. W latach 2016 – 
2019 (I półrocze) liczba osób potrzebujących schronienia stanowiła od 0,005%18  
do 0,008%19 w stosunku do liczby mieszkańców Olsztyna20 oraz 0,2% – do liczby 
mieszkańców Olsztyna korzystających z pomocy społecznej21. Wnioski składane 
były tylko przez kobiety. Najwięcej wniosków przedłożonych było przez kobiety 
będące ofiarami przemocy – 25 wniosków22, następnie z dziećmi do lat 3 – 22 
wnioski23. Najmniej było wniosków od kobiet w dziećmi w wieku od 4 do 6 lat –1524. 
Instytucje, takie jak: Policja, Służba Zdrowia, organizacje pozarządowe, ośrodki 
wsparcia nie składały wniosków.  

W badanym okresie schronienie zostało udzielone 61 kobietom25, w tym:  
16 w 2016 r., 18 w 2017 r., 16 w 2018 r. oraz jedenastu w I półroczu 2019 r. 
Największy odsetek osób, którym udzielono pomocy stanowiły kobiety będące 
ofiarami przemocy (42%26), w następnej kolejności były to kobiety z dziećmi do lat 
trzech (36%27). Najmniejszy zaś odsetek stanowiły kobiety z dziećmi w wieku  

                                                      
16 Tj. Ocenach zasobów oraz sprawozdaniach z działalności MOPS. 
17 Przy założeniu, że liczba wniosków ogółem nie musi stanowić sumy wniosków dotyczących kobiet 
z dziećmi i kobiet w ciąży. 
18 W latach 2018 - 2019 (I półrocze). 
19 W latach 2016 – 2017.  
20 W 2016 r. liczba mieszkańców Olsztyna wynosiła – 172,9 tys., 2017 r. – 173,0 tys., 2018 r. –  
172,4 tys., 2019 (I półrocze) – 172,2 tys. 
21 W 2016 r. liczba mieszkańców Olsztyna korzystających z pomocy społecznej wynosiła – 5,9 tys.,  
w 2017 r. – 5,4 tys., w 2018 r. – 5,0 tys. oraz 3,8 tys. w I półroczu 2019 r.  
22 W tym: siedem w 2016 r., siedem w 2017 r., sześć w 2018 r. i pięć w 2019 r. (I półrocze). 
23 W tym: sześć w 2016 r., siedem w 2017 r., cztery w 2018 r. i pięć w 2019 r. (I półrocze). 
24 W tym: sześć w 2016 r., dwa w 2017 r., dwa w 2018 r. i pięć w 2019 r. (I półrocze). 
25 Przy założeniu, że jeżeli osoba wnioskowała o przyznanie pomocy w 2015 r., a z przyznanej formy 
korzystała również w 2016 r., to uwzględniono ją również w 2016 r. W przypadku, gdy osoba 
korzystała z pomocy zarówno w 2016 r., jak i 2017 r., wykazano ją jako osobę, której udzielono 
pomocy w obu latach. 
26 W tym: 11% w 2016 r., 13% w 2017 r., 12% w 2018 r. i 6 % w 2019 r. (I półrocze). 
27 W tym: 9% w 2016 r., 11% w 2017 r., 9% w 2018 r. i 7 % w 2019 r. (I półrocze). 
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od czterech do sześciu lat (22%28). W latach 2016 – 2019 (I półrocze) liczba osób, 
którym udzielono schronienia stanowiła od 0,006%29 do 0.01%30 w stosunku do liczy 
mieszkańców Olsztyna oraz 0,3% – do liczby mieszkańców Olsztyna korzystających 
z pomocy społecznej. 

W badanym okresie osoby uprawnione w związku z rezygnacją z możliwości 
skorzystania ze schronienia wycofały łącznie osiem wniosków31, w wyniku czego 
zostało umorzonych osiem postępowań. W okresie tym uchylono 27 decyzji32.  
Nie było natomiast przypadków pozostawienia wniosków bez rozpoznania.  

W latach 2016 – 2017 12 kobietom33, które złożyły wnioski w zakresie schronienia, 
MOPS 13 decyzjami34 odmówił przyznania pomocy35. Spośród tych osób, ponowny 
wniosek złożyło osiem kobiet, którym MOPS na podstawie nowej decyzji przyznał 
schronienie36. Jedna osoba zrezygnowała z ponownego ubiegania się o schronienie, 
a jedna została pozbawiona władzy rodzicielskiej. Natomiast dwóm MOPS pomagał 
telefonicznie uzyskać schronienie w ośrodkach niepublicznych prowadzonych przez 
Caritas w Brąswałdzie i Olsztynie. Od 01.01.2018 r. nie występowały już odmowy. 
Osoby, którym decyzją przyznano schronienie, w przypadku braku miejsc, 
wpisywano na tzw. listę oczekujących. Ustalono, że w okresie od 01.01.2018 r.  
do 30.06.2019 r. na taką listę wpisano łącznie 14 osób37.  

W wyjaśnieniu Dyrektor MOPS podała, że po wpisaniu na listę osoby te zwracały się 
do MOPS o pomoc w telefonicznym ustaleniu czy niepubliczne ośrodki prowadzone 
przez Caritas38 – Dom Samotnej Matki w Brąswałdzie39 oraz Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Olsztynie40 dysponują wolnymi miejscami, w celu zabezpieczenia ich 
potrzeb do czasu zwolnienia miejsca w Ośrodku prowadzonym przez MOPS. Takie 
działania traktowane były jak praca socjalna. 

(akta kontroli str.6-14, 51-55, 81, 385-390, 408-416) 

Z przeprowadzonego badania próby dokumentacji, którą objęto piętnaście spraw 
związanych z udzieleniem schronienia wynikało, że trzy osoby wpisane zostały  
na wymienioną w wyjaśnieniach Dyrektora listę oczekujących, a ich czas 
oczekiwania na umieszczenie w Ośrodku wyniósł od 20 do 35 dni od daty wydania 
decyzji o skierowaniu.  

(akta kontroli str.135-280) 

                                                      
28 W tym: sześć % w 2016 r., siedem % w 2017 r., pięć % w 2018 r. i cztery % w 2019 r. (I półrocze). 
29 W 2019 r. (I półrocze). 
30 W 2017, r. Ponadto w 2016 r. i 2018 r. stanowiła 0,009%. 
31 Po jednym w latach 2016 – 2017 i 2019 r. (I półrocze) oraz pięć w 2018 r. 
32 Przyczyną uchylenia trzech decyzji w 2016 r. było usamodzielnienie się osób. W 2017 r. – również 
usamodzielnienie się osób – w pięciu przypadkach oraz pozbawienie praw rodzicielskich w jednym 
przypadku. W 2018 r. podjęcie leczenia w ośrodku dla uzależnionych – w jednym, pozbawienie praw 
rodzicielskich - w dwóch, usamodzielnienie – w czterech, rezygnacja – w jednym. W 2019 r.  
(I półrocze) usamodzielnienie – pięciu, rezygnacja – w trzech.  
33 Jedna osoba złożyła wniosek dwukrotnie. 
34 Przypadki te wystąpiły w latach 2016 – 2017, w tym w 2016 r – pięć przypadków, 2017 r. – osiem. 
35 Powodem odmowy w jednym przypadku była utrata przez osobę uprawnioną władzy rodzicielskiej,  
w pozostałych brak wolnych miejsc. 
36 Decyzje przyznające schronienie zostały wydane w terminie od 56 do 134 dni, licząc od daty 
wydania poprzedniej decyzji odmawiającej schronienia. 
37 2018 r. – dziewięć osób, 2017 r. – pięć. 
38 Podmiotom prowadzącym te ośrodki MOPS nie zlecał realizacji zadania w trybie konkursu ofert  
(art. 25 ustawy o pomocy społecznej) oraz nie miał z nimi zawartej umowy bądź porozumienia i nie 
sprawował nad nimi nadzoru. 
39 Dalej: Caritas w Brąswałdzie. 
40 Dalej: Caritas w Olsztynie. 



 

7 

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie niniejszej kontroli z pięciu placówek41 
ustalono, że w analizowanym okresie w SOW w Olsztynie, ZOW w Mławie, Domu 
dla matek z dziećmi w Brwinowie, Caritas w Brąswałdzie, Caritas w Olsztynie nie 
znajdowały się osoby, dla których wnioskodawcą byłby MOPS w Olsztynie.  
SOW poinformował również, że w badanym okresie udzielił pomocy 31 kobietom42  
w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie. Pomoc ta 
udzielana była bezpłatnie i nie wymagała skierowania z MOPS. Z informacji 
udzielonej przez Caritas wynikało, że w ośrodku w Brąswałdzie przebywało dziesięć 
kobiet43, a w ośrodku w Olsztynie 30 kobiet44. Osoby te nie były kierowane do 
placówek Caritas przez MOPS. 

(akta kontroli str.51-53, 56-73) 

W badanym okresie MOPS przyznał sześciu kobietom zasiłek pieniężny w łącznej 
kwocie 3,2 tys. zł45 przeznaczony na pokrycie kosztów pobytu w domach samotnej 
matki o charakterze niepublicznym46, których podstawy funkcjonowania nie stanowił 
przepis art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. 

(akta kontroli str.10-14, 74-76) 

W analizowanym okresie nie wystąpiły przypadki umieszczenia przez MOPS 
wymagającej schronienia matki z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży 
w schronisku dla bezdomnych, przyznania zasiłku pieniężnego na pokrycie kosztów 
pobytu w schronisku dla bezdomnych, umieszczenia w mieszkaniu chronionym bądź 
wspieranym, skierowania do Ośrodka interwencji kryzysowej oraz Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie. 

 (akta kontroli str.51-53) 

3. W Gminie Olsztyn zabezpieczono w latach 2016-2019 (I półrocze) realizację 
zadań społecznych w zakresie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, ponieważ MOPS jako jednostka podległa Gminy Olsztyn 
prowadził Ośrodek, stosownie do art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. 
Jednak w latach 2016 – 2017 występowały odmowy w udzieleniu schronienia  
ze względu na brak miejsc w Ośrodku, a od 2018 r. osoby, którym bezpośrednio  
po wydanej decyzji MOPS nie był w stanie udzielić schronienia wpisywano  
na tzw. „listę oczekujących”. Brak wolnych miejsc był tymczasowy, a na ten okres 
MOPS pomagał47 znaleźć miejsce oczekującym osobom w niepublicznych 
placówkach Caritas w Brąswałdzie i Olsztynie.  

(akta kontroli str.10-14, 82-121) 

Z informacji udzielonej przez Prezydenta Olsztyna wynika, że w mieście  
zapewniono także inną formę schronienia dla matek (ojców, opiekunów)  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się  
w innej sytuacji kryzysowej, jaką był SOW, który zabezpieczał pomoc  

                                                      
41 Caritas w Brąswałdzie oraz w Olsztynie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie z siedzibą w Olsztynie – dalej: SOW w Olsztynie, Domu dla Matek z Dziećmi w Brwinowie 
– dalej: Dom w Brwinowie, Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie – dalej: ZOW w Mławie. 
42 W tym: w 2016 r. – pięciu osobom, 2017 r. – dziewięciu osobom, 2018 r. – 12 osobom, 2019 r. 
(I półrocze) – pięciu osobom. 
43 W tym w 2016 r. – jedna, 2017 r. i 2018 r. – po trzy, 2019 r. (I półrocze) – dwie. 
44 W tym w 2016 r. – 12, 2017 r. – dwie, 2018 r. – dziewięć, 2019 r. (I półrocze) – siedem. 
45 W tym w 2016 r. – 0,8 tys. zł, 2017 r. – 0,7 tys. zł, 2018 r. – 0,8 tys. zł, 2019 r. (I półrocze) –  
0,9 tys. zł. 
46 Z tego 2,4 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu w Caritas w Brąswałdzie, 0,8 tys. zł – Dom dla matek 
z dziećmi w Brwinowie. 
47 W ramach pracy socjalnej. 
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w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie48. W ocenie 
Prezydenta nie było potrzeby wyłaniania dodatkowego podmiotu zewnętrznego 
realizującego zadania z zakresu schronienia.  

(akta kontroli str.6-9) 

MOPS posiadał rozeznanie o funkcjonujących w jego pobliżu DMD oraz kosztów 
pobytu w tych placówkach, ponieważ w wyjaśnieniach zarówno dyrektor MOPS, jak  
i trzej losowo wybrani pracownicy uczestniczący w postępowaniu w sprawie 
udzielenia schronienia, wskazali pięć ośrodków realizujących zadania z zakresu 
schronienia49.  

(akta kontroli str.122-125) 

MOPS nie planował w budżecie środków, które miałyby być przeznaczone na 
pokrycie kosztów schronienia w DMD50. W wyjaśnieniach Dyrektor MOPS podała, 
że nie było takiej potrzeby, ponieważ wydatkowane na schronienie kwoty stanowiły 
niewielki ułamek wydatków MOPS w roku budżetowym. 

(akta kontroli str.10-14,76, 79-80) 

W latach objętych kontrolą pomocą w udzielaniu schronienia zajmowało się od 25 
do 2751 pracowników MOPS (w tym 21 pracowników socjalnych zajmujących się 
przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych52, pięciu przygotowywaniem 
projektów decyzji administracyjnych53, a czterech54 obsługujących Ośrodek)55. 
Pracownicy ci posiadali odpowiednie kompetencje zawodowe i wymagane 
wykształcenie, określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wszyscy 
oni oraz pracownicy zajmujący się przygotowywaniem projektów decyzji 
administracyjnych byli przeszkoleni w zakresie m.in. zagadnień związanych 
z problematyką z zakresu pomocy instytucjonalnej, zagadnień z kpa, interwencji 
kryzysowej oraz metod pracy z osobami potrzebującymi wsparcia.  

(akta kontroli str.10-14, 126-134) 

W wyjaśnieniach Dyrektor podała, że w MOPS nie było potrzeby wyodrębniania 
oddzielnej komórki organizacyjnej zajmującej się sprawami związanymi  
ze schronieniem, ponieważ występował podział zagadnień w tym zakresie,  
tj. pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej przeprowadzali wywiady 
środowiskowe, na podstawie których osoby kierowane były do Ośrodka, 
a pracownicy Działu Pomocy Instytucjonalnej zajmowali się przygotowywaniem 

                                                      
48 Prezydent wskazał, że na terenie Gminy Olsztyn działała też placówka niepubliczna – Caritas 
Olsztyn, ze schronienia którego w ramach Interwencji Kryzysowej mogły skorzystać osoby 
uprawnione. MOPS nie posiadał zawartego porozumienia z tym podmiotem. 
49 Wszyscy wskazali placówki, w stosunku do których pobrana została informacja, o której mowa  
w punktach 3 – 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Zarówno Dyrektor MOPS, jak i pracownicy 
wskazali, że w dwóch z tych placówek pobyt jest nieodpłatny – SOW i ZOW, natomiast w trzech – 
odpłatny (Caritas w Brąswałdzie i Olsztynie oraz Dom w Brwinowie). Nie wskazywali oni  
DMD w Elblągu. 
50 Wydatki szczegółowo omówiono w pkt 24-27 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Klasyfikowano je w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia".  
51 W 2018 r. było o dwóch więcej pracowników socjalnych. 
52 Zatrudnionych na stanowiskach: starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, 
pracownik socjalny. 
53 Zatrudnionych na stanowiskach: specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, 
podinspektor, referent. 
54 Kierownik (posiadał wymagany staż do zajmowania stanowiska), specjalista pracy socjalnej, 
wychowawca. W trakcie okresu objętego kontrolą nastąpiła wymiana kadrowa specjalisty pracy 
socjalnej z dniem 31.12.2016 r. zakończył pracę jeden pracownik, a od 01.01.2017 r. rozpoczął  
pracę drugi. 
55 Zatrudnionych na stanowiskach starszy pracownik socjalny. 
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decyzji administracyjnych. Natomiast pracownicy Ośrodka zajmowali się 
opracowaniem Indywidualnych Programów Usamodzielniania i ich realizacją 
poprzez bezpośrednią pracą z osobami zakwaterowanymi w Ośrodku.  

(akta kontroli str.10-14, 51-53) 

Z badanej dokumentacji wynikało, że Prezydent Olsztyna upoważnił cztery osoby  
z MOPS do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach 
dotyczących schronienia56, tj. dyrektora, dwóch zastępców oraz jednego 
z kierowników komórek merytorycznych.  

 (akta kontroli str.135-290) 

4. Prawidłowość udzielania przez MOPS wsparcia dla potrzebujących schronienia 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zbadano na podstawie  
dokumentacji z 15 spraw dotyczących osób57, którym w latach 2016-2019  
(I półrocze) udzielono schronienia. Do badania wytypowano: pięć osób, które 
korzystały z pomocy społecznej do 180 dni, pięć – od 181 do 365 oraz pięć  
powyżej 365 dni.  

Na podstawie analizy dokumentacji tych spraw ustalono m.in, że złożono  
i rozpoznano 15 wniosków od osób potrzebujących. We wszystkich przypadkach 
MOPS był organem właściwym miejscowo. W trzech przypadkach przyczyną 
złożenia wniosku było jednocześnie ubóstwo, bezrobocie oraz potrzeba ochrony 
macierzyństwa58. We wszystkich przypadkach: 

− terminowo, tj. do 14 dni roboczych59 zebrano komplet dokumentacji, stosownie 
do wymogów określonych w przepisie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
DMD, 

− zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej rodzinny wywiad środowiskowy 
przeprowadziły osoby, które posiadały odpowiednie kwalifikacje uprawniające  
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, stosownie do art. 116 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej, 

− wywiad został przeprowadzony w terminie do ośmiu60 dni roboczych licząc od 
dnia przyjęcia zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy, co było zgodne  
z §2 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego61,  

                                                      
56 W 11 przypadkach podpisał je jeden z zastępców dyrektora, jedną – drugi zastępca i jedną 
kierownik komórki merytorycznej MOPS.  
57 Którymi były matki z dziećmi lub kobiety w ciąży w wieku od 22 do 42 lat. 
58 W pozostałych przypadkach z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długoterminowej  
lub ciężkiej choroby (jeden przypadek); potrzeby ochrony macierzyństwa (jeden); bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (jeden); bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności  
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (jeden); 
bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego (jeden); ubóstwa i potrzeby ochrony macierzyństwa (jeden); ubóstwa, 
niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa i bezradności w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych (jeden); ubóstwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie i bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych (jeden); ubóstwa, bezrobocia, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (jeden); ubóstwa, 
bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby i przemocy w rodzinie (jeden); osoba z powodu 
bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie i potrzeby ochrony macierzyństwa (jeden); ubóstwa, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa  
i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (jeden). 
59 Tj. do 14 dni licząc od wpływu wniosku. 
60 W pięciu zbadanych sprawach wywiad został przeprowadzony w dniu złożenia wniosku. 
61 Dz. U. z 2017 r. poz. 1788, dalej: „rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego”. 
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− wywiad zawierał diagnozę sytuacji osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, 
w której ujęto wszystkie elementy wymienione w załączniku nr 1  
do rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego, a wywiady zawierały 
dane dotyczące potrzeb i oczekiwań ubiegającej się o schronienie osoby62 oraz 
ocenę jej sytuacji (w tym dochodowej) oraz wnioski pracownika socjalnego63, 

− nie było potrzeby przeprowadzenia uzupełniającego wywiadu środowiskowego, 
ponieważ 12 osób umieszczono w Ośrodku w terminie do 12 dni od daty 
wydania decyzji, natomiast w trzech przypadkach osoby wpisane zostały na 
tzw. listę oczekujących i zostały umieszczone Ośrodku w terminie od 20 do 35 
dni od daty wydania decyzji, a w okresie oczekiwania nie udzielano tym 
osobom innego wsparcia (wg wyjaśnień Dyrektor MOPS spowodowane to było 
tymczasowym brakiem miejsc w Ośrodku). 

W 11 przypadkach weryfikowano wywiad środowiskowy w okresie do sześciu 
miesięcy od daty przeprowadzenia poprzedniego wywiadu, w czterech przypadkach 
nie było takiej potrzeby, ponieważ pobyt w Ośrodku był krótszy niż sześć miesięcy. 
Ponadto we wszystkich analizowanych przypadkach nie stwierdzono: 
− zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie  

do DMD lub jej dziecka, jak również osoby już umieszczonej, której kończył się 
pobyt w Ośrodku,  

− aby pomoc przybrała formę zasiłków pieniężnych na pokrycie kosztów pobytu  
w tych placówkach, 

− zapewnienia schronienia w placówce innej niż DMD, w tym w schronisku dla 
bezdomnych, mieszkaniu chronionym, 

− przesłania dokumentów do starosty bądź prezydenta miasta na prawach powiatu 
prowadzącego DMD, ze względu na brak przesłanek ku temu. 

Wszystkie objęte badaniem decyzje administracyjne o przyznaniu pomocy 
społecznej wydano terminowo, tj. do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia 
wniosku. Było to zgodne z art. 35 §3 kpa. Nie było przypadków pilnej potrzeby 
udzielenia pomocy i nie zachodziły przesłanki, aby zakwalifikować je z art. 48b ust. 5 
ustawy o pomocy społecznej i zastosować uproszczoną procedurę. Decyzje te 
zostały wydane w oparciu o kompletną dokumentację, zgodnie z §4 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie DMD, przez osobę posiadającą odpowiednie 
upoważnienie64, wymagane art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zawierały 
one wszystkie elementy wymagane art. 107 §§ 1 i 3 kpa oraz pouczenie  
o konieczności niezwłocznego poinformowania o zmianie sytuacji, która wiąże się  
z podstawą do przyznania świadczeń, zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy 
społecznej. We wszystkich przypadkach osoby zostały zwolnione z odpłatności  
za pobyt, ze względu na dochód kształtujący się na poziomie poniżej kryteriów 
dochodowych65. 

 (akta kontroli str.135-200) 

 

                                                      
62 W tym potrzeba udzielenia schronienia.  
63 W tym dotyczące potrzeby udzielenia schronienia.  
64 Prezydenta Olsztyna. 
65 Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określają przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r., poz. 1058). 
Zgodnie z § 1 punktem 1 lit b rozporządzenia, od 01.10.2015 r. kryterium dochodowe dla osoby  
w rodzinie – 514 zł. Obecnie (od 01.10.2018 r.), kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie – 528 zł 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1358). 



 

11 

DMD utworzono 13.10.1999 r. w wydzielonej części budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie, na wysokim parterze z oddzielnym 
wejściem od strony ulicy. W strukturze DMD znajduje się również filia przy  
ul. Kościuszki 14/6 w Olsztynie (dalej: Filia DMD). Przeprowadzone w trakcie 
kontroli NIK oględziny wykazały, że we wszystkich pomieszczeniach, zarówno  
w DMD jak i w Filii DMD, zachowana była czystość i porządek zapewniające im 
należytą funkcjonalność. Ustalenia kontroli wykazały, że budynki, w których znajduje 
się DMD i jego Filia posiadały ważne przeglądy stanu technicznego wymagane 
przez przepisy Prawa budowlanego66, zarówno przez art. 62 ust. 1 pkt 1  
(tzw. roczne), jak i przez art. 62 ust. 1 pkt 2 (tzw. pięcioletnie). Przeglądy te były 
wykonane przez osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje oraz 
zostały odnotowane w książce obiektu budowlanego. W ramach DMD do 2017 r. 
funkcjonowała też filia przy ul. Mickiewicza 16/8 w Olsztynie dla łącznie dziesięciu 
mieszkańców, w tym dla trzech opiekunów (trzy pokoje mieszkalne) i dla siedmiorga 
dzieci. Jednakże ze względu na konieczność zabezpieczenia działalności Centrum 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olsztynie w zakresie utworzenia 
całodobowej socjalizującej placówki opiekuńczo – wychowawczej, decyzją władz 
Miasta Olsztyna, filię na ul . Mickiewicza 16/8 przekazano temu Centrum. W czasie 
kontroli NIK, według Regulaminu Organizacyjnego DMD, filia ta nadal funkcjonowała  
w strukturze DMD. 

(akta kontroli str.291-308) 

Dyrektor MOPS wyjaśniła, że w opracowaniu był nowy Statut MOPS, który  
30.09.2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Olsztynie, a uchwała  
ta weszła w życie 12.11.2019 r. Obecnie przystąpiono więc do pracy nad nowym 
Regulaminem Organizacyjnym DMD. 

(akta kontroli str.309-311) 

Przeprowadzone oględziny w DMD wykazały też, że znajduje się on na wysokim 
parterze z oddzielnym wejściem o szerokości 180 cm, bez windy. Przed drzwiami 
wejściowymi od strony chodnika znajdują się dwa schodki bez podjazdu dla wózków 
dziecięcych oraz dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
Od strony wewnętrznej drzwi wejściowych znajduje się pomieszczenie o wymiarach 
ok. 2,5 m na 3,5 m, zawierające schody prowadzące na wysoki parter, gdzie 
zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne DMD. Schody związane są z różnicą 
poziomów ok. 1,3 m pomiędzy progiem wejścia a poziomem parteru i składają się  
z 8 schodków o wysokości 16 cm każdy, zajmujących całą szerokość 
pomieszczenia (2,5m). Brak jest podjazdu dla wózków dziecięcych, jak również 
urządzenia umożliwiającego transport osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach. Pomieszczenie schodowe od strony poziomu mieszkalnego 
zabezpieczone jest drzwiami zamykanymi przed dostępem małych dzieci. Z parteru 
znajduje się zejście klatką schodową do pomieszczeń, tzw. „przyziemia”, tj. piwnic, 
gdzie oprócz kotłowni lokalnego ogrzewania i pomieszczeń magazynowych, 
znajdują się też pomieszczenia ogólnodostępne dla mieszkańców. Zejście na 
poziom „przyziemia” nie stwarza możliwości przemieszczenia się po nich osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Żadna z czterech łazienek 
(1 w „przyziemiu” i 3 na parterze) nie była wyposażona w urządzenia umożliwiające 
korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach 
(m.in. brak poręczy oraz odpowiednich kabin prysznicowych). Również Filia DMD 
nie posiadała stosownego przystosowania łazienek, a nadto jako mieszcząca się na 
drugim piętrze bloku mieszkalnego bez windy, nie była przystosowana dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. 
                                                      
66 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm.). 
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W okresie objętym kontrolą w DMD przeprowadzano prace remontowe polegające 
na bieżącym jego utrzymaniu (np. odnawianie pomieszczeń, naprawy c.o.) 
natomiast nie wystąpiły roboty budowlane polegające na przebudowie lub zmianie 
sposobu użytkowania obiektu. 

(akta kontroli str.291-308) 

Dyrektor MOPS wyjaśniła, że warunki techniczne, tj. wąskie wejście do budynku, nie 
pozwalają na montaż urządzeń umożliwiających pokonywanie schodów przez osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Nadto, od chwili powołania placówki,  
nie wpłynął żaden wniosek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku  
o umieszczenie w Ośrodku. Podkreśliła natomiast, że osoby korzystające z DMD 
doceniały dobre jego usytuowanie ze względu na bliskość żłobka, szkoły 
i komunikacji miejskiej. Z tego też względu nie uznała za niezbędne dostosowanie 
DMD do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub poprzez 
zmianę jego lokalizacji na terenie Olsztyna. Nie informowała też Prezydenta  
o takich potrzebach. Dodała, że gdyby zaistniała potrzeba wsparcia osoby 
poruszającej się na wózku inwalidzkim, zostaną podjęte stosowne działania celem 
udzielenia adekwatnej pomocy umożliwiającej tej osobie prawidłowe funkcjonowanie 
w środowisku. 

 (akta kontroli str.309-311, 393-402, 406-407) 

5. W latach 2016-2019 (I półrocze) na stronie internetowej MOPS67 zamieszczono 
informacje o kompetencjach MOPS w zakresie kierowania do DMD lub zapewnienia 
schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz o sposobie 
przyjmowania i załatwiania spraw z tego zakresu, poprzez link do wniosku  
o skierowanie oraz numer telefonu i adres e-mailowy do Ośrodka68.   
O możliwości zapewnienia schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom  
w ciąży, będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej  
sytuacji kryzysowej, MOPS informował również poprzez stronę internetową  
Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego69. 
Corocznie pracownicy Ośrodka Wsparcia oraz pracownicy socjalni pracujący  
z ofiarami przemocy, brali udział w akcji informacyjnej „Otwartych drzwi” w ramach 
Kampanii  „Biała Wstążka”, podczas których osoby zainteresowane mogły uzyskać 
informacje w jaki sposób uzyskać pomoc. 

(akta kontroli str.309-311) 

6. W okresie objętym kontrolą, do końca marca każdego roku, w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłaszany był średni 
miesięczny koszt utrzymania w Ośrodku. W 2016 r. było to 501 zł70,  
w 2017 r. – 581 zł71, w 2018 r. – 866 zł72, a w 2019 r. – 1 072 zł73. Zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku określone zostały w załączniku Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/283/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2011 r.,  
wg której odpłatność uzależniona została od kryterium dochodowego i procentowej 
wartości kosztów utrzymania74. 

(akta kontroli str.10-14, 318-335) 

                                                      
67 https://mopsolsztyn.bip.gov.pl. 
68 osrodekdlamatek@mopsolsztyn.pl. 
69 https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie. 
70 Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Maz. z dnia 15 marca 2016, poz. 1209. 
71 Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Maz. z dnia 29 marca 2017, poz. 1354. 
72 Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Maz. z dnia 1 marca 2018, poz. 1010. 
73 Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Maz. z dnia 7 marca 2019, poz. 1281. 
74 Przykładowo pow. 100% do 110% kryterium dochodowego, odpłatność liczona od kosztów 

utrzymania wynosiła 2%. 
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W analizowanym okresie na zapewnienie schronienia wydatkowano łącznie  
870,9 tys. zł, w tym w 2016 r. – 230,3 tys. zł, 2017 r. – 237,9 tys. zł, 2018 r. –  
261,5 tys. zł, 2019 r. (I półrocze) – 141,2 tys. zł. W podziale na poszczególne grupy 
wydatki kształtowały się następująco: 
− administracyjne od 18,0 tys. zł w 2019 r. (I półrocze) do 35,3 tys. zł w 2018 r.75`,  
− eksploatacyjne od 17,8 tys. zł w 2019 r. (I półrocze) do 30,5 tys. zł w 2017 r. 76, 
− inwestycyjne w środki trwałe i wyposażenie od 2,8 tys. zł w 2017 r.  

do 8,4 tys. zł w 2016 r. 77, 
− wynagrodzenia od 97,5 tys. zł w 2019 r. (I półrocze) do 183,2 tys. zł w 2018 r.78, 
− szkolenia po 0,5 tys. zł w latach 2016 – 201879, 
− wyżywienie po 0,4 tys. zł w latach 2016 – 201880, 
− środki czystości od 1,0 tys. zł w 2019 r. (I półrocze) do 2,0 tys. zł w 2017 r. 81, 
− amortyzacja budynku od 3,2 tys. zł w 2019 r. (I półrocze) do 64,4 tys. zł  

w latach 2016 – 2018. 

(akta kontroli str.10-14, 318, 336-337) 

W wyjaśnieniach Dyrektor MOPS podała, że podstawową barierą jest trudność  
w przewidywaniu dokładnego czasu pobytu w Ośrodku osób uprawnionych i z tym 
wiąże się m.in. konieczność wpisywania niektórych osób na tzw. listę oczekujących.  

 (akta kontroli str.46-50, 79-80) 

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

1. W latach 2016-2019 (I półrocze) MOPS nieadekwatnie do potrzeb realizował 
zadanie społeczne w zakresie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, określone w art. 19 pkt 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy  
o pomocy społecznej, ponieważ w latach 2016 – 2017 – 11 osobom uprawnionym 
odmówił przyznania pomocy w zakresie schronienia ze względu na brak wolnych 
miejsc. Natomiast od 2018 r. osoby uprawnione, którym bezpośrednio po wydanej 
decyzji82 MOPS nie był w stanie udzielić schronienia wpisywano na tzw. „listę 
oczekujących”. Do 30.06.2019 r. wpisano 14 takich osób. Uzyskały one schronienie 
w terminie do 32 dni, licząc od daty wydania decyzji. 

(akta kontroli str.10-14, 82-121, 387-390, 408-416) 

2. W kontrolowanym okresie MOPS nie informował Prezydenta Olsztyna  
o konieczności zabezpieczenia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży adekwatnego do potrzeb, pomimo że: 

− w latach 2016 – 2017 występowały odmowy udzielenia schronienia w Ośrodku 
prowadzonym przez MOPS ze względu na brak miejsc; 

− od 2018 r. osoby, którym bezpośrednio po wydanej decyzji MOPS nie był  
w stanie udzielić schronienia, wpisywano na tzw. „listę oczekujących”83; 

                                                      
75 22,7 tys. zł w 2016 r. oraz 27,3 tys. zł w 2017 r. 
76 30,0 tys. zł w 2016 r. oraz 29,0 tys. zł w 2018 r. 
77 5,0 tys. zł w 2018 r. oraz 168 tys. zł w 2019 r. (I półrocze). 
78 160 tys. zł w 2018 r. oraz 3,7 tys. zł w 2019 r. (I półrocze). 
79 W 2019 r. (I półrocze) nie wydatkowano środków na szkolenia. 
80 W 2019 r. (I półrocze) nie wydatkowano środków na wyżywienie. 
81 1,8 tys. zł w 2016 r. oraz 1,7 tys. zł w 2018 r. 
82 Przyznającej schronienie. 
83 Trzy spośród 15 osób, których dokumentację objęto badaniem, były wpisane na  
„listę oczekujących”, a ich czas oczekiwania na umieszczenie w Ośrodku wyniósł od 20 do 35 dni, 
licząc od daty wydania decyzji o skierowaniu.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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− do MOPS zgłosiło się sześć matek z dziećmi o przyznanie zasiłków 
pieniężnych na pokrycie kosztów pobytu w placówkach o charakterze 
niepublicznym, których podstawy funkcjonowania nie stanowił przepis  
art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. 

MOPS nie informował też Prezydenta o konieczności podjęcia w odpowiednim trybie 
współpracy z placówkami niepublicznymi Caritas w Brąswałdzie i Olsztynie,  
w których MOPS pomagał tym osobom znaleźć schronienie do czasu zwolnienia się 
miejsca w Ośrodku, nie mając przy tym możliwości sprawowania jakiegokolwiek 
nadzoru nad ich działalnością. 

(akta kontroli str.10-14, 82-121, 387-392) 

W wyjaśnieniach Dyrektor zwróciła uwagę, że rozważano zawarcie porozumienia  
z podmiotem niepublicznym – Caritas w Olsztynie w zakresie realizacji zadań  
z zakresu schronienia, jednak odstąpiono od tego rozwiązania, ze względu na 
konieczność ponoszenia kosztów za tzw. gotowość do realizacji zadania w postaci 
schronienia, co mogłoby okazać się rozwiązaniem niegospodarnym, biorąc pod 
uwagę niewielką liczbę osób oczekujących i niewielki czas oczekiwania  

(akta kontroli str.79-80) 

Zdaniem NIK nie znajduje uzasadnienia odwoływanie się przez Dyrektora MOPS 
do gospodarności wykorzystania środków publicznych w kontekście realizacji zadań 
własnych powiatu dotyczących określonych w art. 19 pkt 11 w zw. z art. 47 ust. 4 
ustawy o pomocy społecznej. Nie ulega wątpliwości, że MOPS powinien być 
organizacyjnie przygotowany do zabezpieczenia schronienia dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, adekwatnego do ich potrzeb. 

Należy też wskazać, że nieprzekazanie przez MOPS informacji o przypadkach 
matek z małoletnimi dziećmi, którym odmówiono schronienia w Ośrodku lub 
oczekujących na „liście rezerwowej”, jak również o przypadkach osób zgłaszających 
się do MOPS, kwalifikujących się do przyjęcia do DMD, a występujących  
o przyznanie zasiłków pieniężnych na pokrycie kosztów pobytu w placówkach 
niepublicznych niebędących DMD, pozbawiło władze miasta Olsztyna istotnej 
wiedzy o potrzebie zapewnienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży  
z terenu miasta Olsztyna schronienia adekwatnego do ich potrzeb, w szczególności 
poprzez wyłonienie dodatkowego podmiotu zewnętrznego realizującego zadania  
z zakresu schronienia na rzecz tych osób.  

3. W badanym okresie MOPS przyznał sześciu kobietom zasiłki celowe w łącznej 
kwocie 3,2 tys. zł84 przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w placówkach  
o charakterze niepublicznym85, których podstawy funkcjonowania nie stanowił 
przepis art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Stanowiło to naruszenie 
przepisów art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 39 ustawy  
o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie 
niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości 
kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,  
a także kosztów pogrzebu. 

(akta kontroli str.74-76, 391-392) 

                                                      
84 W tym w 2016 r. – 0,8 tys. zł, 2017 r. – 0,7 tys. zł, 2018 r. – 0,8 tys. zł, 2019 r. (I półrocze) –  
0,9 tys. zł.  
85 Z tego 2,4 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu w Caritas w Brąswałdzie, 0,8 tys. zł – Dom dla matek 
z dziećmi w Brwinowie. 
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W wyjaśnieniach Dyrektor MOPS podała, że w jej ocenie przepis art. 39 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej stanowi katalog otwarty pomocy, na którą może być 
przyznany zasiłek celowy, świadczy o tym użyty w tym przepisie wyraz 
„w szczególności”. Zwróciła uwagę, że może być on przeznaczony na pokrycie 
„części lub całości kosztów”. Zaznaczyła też, że w sytuacji, kiedy osoba nie miałaby 
przyznanego takiego zasiłku opuściłaby niepubliczny ośrodek zajmujący się 
schronieniem ze względu na brak środków finansowych, wówczas zmuszona byłaby 
do powrotu do środowiska, które często ją demoralizowało i ze względu na brak 
dochodów wystąpiłaby o przyznanie zasiłku celowego bądź okresowego z zakresu 
ubóstwa, który następnie przeznaczyłaby na pobyt w niepublicznym ośrodku aby 
zapewnić sobie krótkoterminowe schronienie. 

(akta kontroli str.77-80, 387-390) 

W ocenie NIK błędna jest interpretacja, jakoby użyty w art. 39 ust. 2 ustawy  
o pomocy społecznej zwrot „w szczególności” uprawniał do nieograniczonych 
możliwości przyznawania zasiłku celowego (katalog otwarty). Za wadliwością 
takiego podejścia przemawia również to, że wśród świadczeń niepieniężnych 
ustawodawca wprost wymienił usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia oraz 
rodzinnych domach pomocy, interwencję kryzysową, schronienie, mieszkanie 
chronione. Wskazane świadczenia pomocy społecznej – poza tym, że mają 
charakter niepieniężny, co wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej – stanowią 
odrębne (specyficzne) świadczenia pomocy społecznej. Praktyka przyznawania 
zasiłku celowego na pokrywanie kosztów pobytu w placówce niedziałającej  
w oparciu o art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia  
w sprawie DMD, jest zatem niezgodna z zasadami przyznawania świadczeń 
pomocy społecznej określonymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, ponieważ rodzaj, forma  
i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy. 

MOPS w kontrolowanym okresie zapewniał schronienie dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży poprzez prowadzenie Ośrodka. Jednak zabezpieczenie 
to nie było w pełni adekwatne do potrzeb. Świadczyły o tym m.in. przypadki odmów 
przyznania schronienia w związku z brakiem wolnych miejsc w Ośrodku oraz 
wpisywania osób, którym przyznano schronienie na tzw. „listę oczekujących”, jak 
również udzielania zasiłków na pokrycie kosztów pobytu w placówkach 
niepublicznych. Pomimo tego MOPS, nie poinformował Prezydenta Olsztyna 
o konieczności pełnego zabezpieczenia schronienia dla osób uprawnionych. 

W okresie objętym kontrolą MOPS prawidłowo natomiast podejmował czynności  
w zakresie przygotowywania i kompletowania dokumentacji matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży potrzebujących schronienia, ponieważ  

W szczególności MOPS przeprowadzał rodzinne wywiady środowiskowe z osobami, 
które potrzebowały pomocy w zapewnieniu schronienia. Wywiady te 
przeprowadzone były we właściwy sposób określony w rozporządzeniu w sprawie 
wywiadów środowiskowych, przez pracowników socjalnych posiadających 
odpowiednie kompetencje do ich przeprowadzania określone w art. 116 ustawy  
o pomocy społecznej. Ponadto zawierały wszystkie niezbędne informacje 
umożliwiające podjęcie decyzji w sprawie schronienia. Na podkreślenie zasługuje 
szybkość procedowania w zakresie sporządzania wywiadów środowiskowych, 
ponieważ ustalono, że pięć spośród 15 zbadanych wywiadów (33,3%) zostało 
przeprowadzonych w dniu złożenia wniosku. 
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MOPS prawidłowo procedował w sprawach związanych z wydawaniem decyzji  
o skierowaniu do DMD, ponieważ zawierały one wszystkie wymagane elementy 
określone w art. 107 §§ 1 i 3 kpa oraz pouczenie o konieczności niezwłocznego 
poinformowania o zmianie sytuacji, która wiąże się z podstawą do przyznania 
świadczeń, zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej. Zostały one 
sporządzone terminowo, stosownie do art. 35 § 3 kpa, w oparciu o kompletną 
dokumentację wymaganą § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie DMD, przez osobę 
posiadającą odpowiednie upoważnienie86, określone art. 110 ust. 7 ustawy  
o pomocy społecznej. 

Na stronach internetowych MOPS podane zostały rzetelne informacje  
o kompetencjach i zasadach rozpatrywania spraw dotyczących udzielania 
schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży.  

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

1. W trakcie kontroli NIK, według stanu na dzień oględzin, tj. 12.11.2019 r. Ośrodek 
w siedzibie głównej przy ul Jagiełły 5 (dalej: DMD) dysponował łącznie  
sześcioma pokojami, tj. sześć miejsc dla osób dorosłych (kobiet w ciąży  
lub opiekunów małoletnich dzieci) oraz 13 miejsc dla dzieci (po dwoje w każdym 
pokoju i troje w największym). W czasie oględzin nie było przypadku zajmowania 
odrębnego pokoju przez kobietę w ciąży bez dzieci. W dniu oględzin wszystkie 
pokoje były zajęte. Każdy pokój zajmowała jedna matka i jedno małoletnie dziecko. 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano przypadku zamieszkiwania w jednym 
pokoju więcej niż jednej kobiety w ciąży. 

We wszystkich pomieszczeniach DMD zachowana była czystość i porządek 
zapewniające im należytą funkcjonalność. Na parterze znajdowało się m.in.: sześć 
pokoi mieszkalnych, pokój pobytu dziennego, trzy ogólnodostępne łazienki 
(dodatkowo jedna łazienka na niższej kondygnacji), ogólnodostępna kuchnia 
z wydzieloną częścią do sporządzania i spożywania drobnych posiłków. 

Każdy z pokoi mieszkalnych zawierał meble do spania dla matki oraz oddzielnie dla 
dziecka, dostosowane do wieku: tapczaniki, wersalki, łóżeczka niemowlęce lub 
łóżka piętrowe (każda z zamieszkujących osób dysponowała oddzielnym miejscem 
do spania) oraz inne potrzebne sprzęty. Powierzchnia poszczególnych pokoi87 
wynosiła: 
− 9,54 m² i przypadającej części przedpokoju o pow. 3,12 m²,  
− 9,24 m² i przypadającej części przedpokoju o pow. 3,12 m²,  
− 10,29 m² i przypadającej części przedpokoju o pow. 3,54 m²,  
− 11,94 m² i przypadającej części przedpokoju o pow. 3,54 m²,  
− 8,85 m² i osobnym przedpokoju o pow. 2,72 m²,  
− 9,16 m² i przypadającej części przedpokoju o pow. 4,44 m². 

W pokoju przeznaczonym do pobytu dziennego dla wszystkich mieszkańców 
znajdował się regał z książkami dla dzieci w różnym wieku i dla dorosłych, telewizor, 
DVD, szafki z materiałami do prac plastycznych i materiałami do pracy edukacyjnej, 
zabawki, płyty CD i DVD z muzyką i bajkami, stół, krzesła, stolik i krzesełka  
dla maluchów, wykładzina dywanowa. 

                                                      
86 Prezydenta Olsztyna. 
87 W każdym z pokoi mieszkała matka z jednym dzieckiem. 
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Ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków wyposażono  
w trzy kuchenki elektryczne z piekarnikami, trzy okapy kuchenne, kuchenkę 
mikrofalową, dwa blaty robocze, zlewozmywak, dwie stojące i dwie wiszące szafki 
kuchenne oraz duży stół jadalny w wydzielonej organizacyjnie części do spożywania 
posiłków. Nie zapewniono jednak oddzielnego pomieszczenia do przyrządzania  
i spożywania drobnych posiłków, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e  
w rozporządzeniu w sprawie DMD. Kuchnię wyposażono w szafki kuchenne stojące 
i wiszące przeznaczone dla poszczególnych mieszkanek (sześć kompletów 
zamykanych na klucz), robot kuchenny wieloczynnościowy, maszynkę do mielenia, 
garnki, patelnie, talerze, sztućce, dwa zlewozmywaki, czajnik elektryczny, krzesełko  
do karmienia niemowląt i inny drobny sprzęt kuchenny. 

W DMD funkcjonowały, wyposażone w stosowne urządzenia sanitarne, cztery 
łazienki, co zapewniało standard określony w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia  
w sprawie DMD. 

W DMD zainstalowany był monitoring, którego nagrania przechowywane były przez 
dwa miesiące. Kamery rozmieszczone były przed drzwiami wejściowymi, w obu 
końcach korytarza i w kuchni. 

W obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka zapisano, że w DMD przy 
ul. Jagiełły 5 funkcjonował pokój interwencyjny. Stwierdzono w trakcie oględzin,  
że był on zajęty przez matkę z dzieckiem. Dyrektor MOPS wyjaśniła, że pokój 
interwencyjny nadal był przewidziany w tym pomieszczeniu, tylko czasowo 
z przyczyn pilnych był zasiedlony.  

Filia DMD znajdowała się na drugim piętrze czterokondygnacyjnego 
wielorodzinnego budynku przy ul. Kościuszki 14/6. Ogólna powierzchnia Filii DMD 
wynosiła 135,20 m².  

Według regulaminu, Filia była przystosowana do zamieszkania przez trzech 
opiekunów (każdy w odrębnym pokoju) oraz siedmioro dzieci (po dwoje  
w mniejszych pokojach i troje w największym). W okresie objętym kontrolą nie 
odnotowano przypadku zamieszkiwania w jednym pokoju więcej niż jednej kobiety  
w ciąży. 

Na podstawie oględzin oraz dokumentacji stwierdzono, że wszystkie pokoje były 
zajęte, w tym pokój o powierzchni:  
− 17,92 m² był zamieszkały przez matkę z jednym dzieckiem, 
− 25,39 m² był zamieszkały przez matkę z dwojgiem dzieci, 
− 26,43 m² był zamieszkały przez matkę z dwojgiem dzieci.  

Pokoje były wyposażone w potrzebne sprzęty. Każda z osób (zarówno matka, 
jak i dzieci) dysponowały oddzielnym miejscem do spania. 

Ogólnodostępna kuchnia o pow. 16,04 m² wyposażona była w dwie kuchenki 
gazowe z piekarnikiem, dwa okapy, szafki kuchenne, stojące i wiszące 
przeznaczone dla poszczególnych mieszkanek, zlewozmywak, kuchenkę 
mikrofalową, czajnik elektryczny, stół, krzesła i taborety, trzy lodówki, pralkę 
automatyczną. W kuchni zainstalowany był piec dwufunkcyjny zapewniający lokalne 
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Na ścianie około 2 m od pieca zawieszony był 
czujnik gazu. 
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W filii DMD znajdowało się też ogólnodostępne pomieszczenie do przygotowywania 
i spożywania drobnych posiłków oraz ogólnodostępny pokój do pobytu dziennego. 

W lokalu tym funkcjonowały, wyposażone w stosowne urządzenia sanitarne, 
 dwie łazienki, co zapewniało standard określony w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d 
rozporządzenia w sprawie DMD. 

We wszystkich pomieszczeniach zachowana była czystość i porządek zapewniające 
im należytą funkcjonalność. 

 (akta kontroli str.303-304, 341-352, 393-405) 

2. W DMD w okresie objętym kontrolą zatrudniano cztery osoby, w tym: 
− Kierownik, wykształcenie wyższe pielęgniarskie oraz z zakresu organizacji 

pomocy społecznej, 19 lat stażu w opiece społecznej, 
− Specjalista pracy socjalnej, wykształcenie średnie w zawodzie „Pracownik 

Socjalny” i wyższe administracyjne, 17 lat pracy w opiece społecznej, 
zatrudniona od 01.01.2017 r., 

− Specjalista pracy socjalnej, wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki i pracy 
socjalnej (13 lat pracy w opiece społecznej, zatrudniona do 31.12.2016 r.), 

− Starszy wychowawca, wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki opiekuńczej 
i resocjalizacyjnej, 9 lat pracy w opiece społecznej. 

Wszystkie ww. osoby spełniały wymagania prawne do zajmowanych stanowisk. 

(akta kontroli str.341-353) 

3. Ośrodek dysponował 12 pokojami w 2016 r. i w 2017 r. (12 miejsc dla opiekunów 
lub kobiet w ciąży i 27 miejsc dla dzieci), a w latach 2018 i 2019 łącznie 
dziewięcioma pokojami88 (dziewięć miejsc dla opiekunów lub kobiet w ciąży i 20 
miejsc dla dzieci). 

W 2016 r., według stanu na 29 lutego, 30 czerwca i 31 grudnia w Ośrodku 
przebywało odpowiednio: 11, 10 i 11 opiekunów lub kobiet w ciąży i 24, 23 i 20 
dzieci.  
W 2017 r., według stanu na 28 lutego, 30 czerwca i 31 grudnia w Ośrodku 
przebywało odpowiednio: dziewięcioro, ośmioro i dziewięcioro opiekunów lub kobiet 
w ciąży i 13, 10 i 11 dzieci. 
W 2018 r., według stanu na 28 lutego, 30 czerwca i 31 grudnia w Ośrodku 
przebywało odpowiednio: ośmioro, siedmioro i ośmioro opiekunów lub kobiet  
w ciąży i 10, 9 i 9 dzieci. 
W 2019 r., według stanu na 28 lutego, 30 czerwca i 30 października w Ośrodku 
przebywało odpowiednio: ośmioro, dziewięcioro i dziewięcioro opiekunów lub kobiet 
w ciąży i 10, 12 i 11 dzieci. 

Wykorzystanie pokoi mieszkalnych w tym okresie (w proporcji osobodni faktycznego 
zamieszkiwania osób dorosłych do osobodni faktycznie dysponowanych przez 
DMD) wynosiło w 2016 r. 88,93%, w 2017 r. 73,56%, w 2018 r. 93,79%  
i w pierwszym półroczu 2019 r. 94%. Nieco niższe wykorzystanie miejsc w 2017 r. 
wynikało z wyłączenia z użytkowania na 2 miesiące Filii DMD na ul. Jagiełły 5/11 
w celu przeprowadzenia remontu.  

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano przypadku zamieszkiwania w jednym 
pokoju więcej niż jednej kobiety w ciąży. 

Do DMD, w latach 2016-2019 (I półrocze), przyjęto odpowiednio: 17, 18, 18 i 19 
osób dorosłych. W tych liczbach procent przyjętych kobiet w ciąży wynosił kolejno: 
11,76%, 5,56%, 16,7% i 9,09%. Udział procentowy przyjętych opiekunów i kobiet  
                                                      
88 W związku z likwidacją od stycznia 2018 r. filii przy ul Mickiewicza 16/8. 
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w ciąży w wieku do 25 lat wynosił natomiast: 23,53%, 44,44%, 33,33%, 18,18%. 
Procentowy udział osób przyjętych w trybie interwencyjnym w ww. latach objętych 
kontrolą wynosił: 5,88%, 16,67%, 11,11% i 0%.  

Do DMD w myśl zapisu w Regulaminie Organizacyjnym (§ 3 ust 2) nie przyjmowano 
kobiet w ciąży i matek niepełnoletnich. Dyrektor MOPS wyjaśniła, że taki zapis 
powstał, gdyż pracownicy DMD nie pracują w systemie całodobowym, co nie 
pozwala na zabezpieczenie właściwej opieki i nadzoru całodobowego. 

DMD opracował i aktualizował (nie rzadziej niż co sześć miesięcy) dla każdej 
mieszkanki Indywidualne Programy Usamodzielniania (IPU). Zawierały one 
informacje o aktualnej sytuacji osoby skierowanej, w tym sytuacji prawnej, 
ekonomicznej, zdrowotnej, szkolnej i wychowawczej. Także informacje  
o zainteresowaniach i o możliwościach rozwoju osobistego. Na podstawie tych 
danych opracowano dane o możliwościach poprawy sytuacji osoby skierowanej,  
w tym głównie o możliwości jej usamodzielnienia. 

DMD nie zatrudniał specjalistów w zakresie psychologii i psychiatrii. W razie takiej 
potrzeby mieszkańcy otrzymywali informację o możliwości uzyskania pomocy 
psychologicznej w jednym z takich ośrodków funkcjonujących na terenie Olsztyna, 
przede wszystkim w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie (ul. Bałtycka 37a), w Miejskim Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego 
i Socjalnego (ul. Gietkowska 9i), w Przychodni NZOS „Akson”, w Centrom 
Psychiatrii „Anima” oraz zespole psychologów w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS.  

Na podstawie zbadanej próby 15 osób korzystających ze schronienia  
w Ośrodku ustalono, że wsparcia psychologicznego wymagały i z niego skorzystały: 
w 2016 r. jedna osoba, w 2017 r. cztery osoby, w 2018 r. dwie osoby, w I półroczu 
2019 r nie było takiego przypadku. Natomiast ze wsparcia psychiatrycznego 
w latach 2016-2018 skorzystało po jednej osobie w każdym z tych lat, a w I półroczu 
2019 r. takiego przypadku nie było. Liczba odnotowanych wizyt u psychologa 
w latach 2016 – 2018 wynosiła odpowiednio: 1, 17 i 8, natomiast u lekarza 
psychiatry odpowiednio: jedna, pięć i pięć. Natomiast w 2019 r. nie było przypadków 
kierowania osób do psychologa i psychiatry. 

Pracownicy Ośrodka monitorowali sytuację kondycji psychologicznej mieszkańców 
poprzez stałe obserwacje i przeprowadzanie rozmów. W sytuacjach zaburzeń 
emocji i nastroju w stosunku do osób z badanej próby w 2016 r. odnotowano  
18 rozmów, w 2017 r. – 73, w 2017 r. – 90, a w I półroczu 2019 r.  – 27. Z 
poszczególnymi osobami przeprowadzono od jednej do 90 takich rozmów w roku. 

W zakresie interwencyjnym Ośrodek, poza udzieleniem schronienia, wspierał ofiary 
przemocy m.in. poprzez diagnozowanie sytuacji rodziny i pomoc w załatwianiu 
spraw w zakresie prawnym, psychologicznym, zatrudnienia, a w szczególności 
izolowania od sprawców przemocy. W zakresie opiekuńczo-wychowawczym 
Ośrodek w odniesieniu do kobiet w ciąży skupiał się na przygotowaniu kobiet do roli 
matki i pomocy w opiece i pielęgnacji noworodka. Osoby skierowane do Ośrodka 
wspierano w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej m.in. poprzez wzmacnianie 
poczucia własnej wartości, budowanie poprawnych więzi matki i dziecka, 
aktywizację zawodową, wsparcie w ubieganiu się o przydział lokalu socjalnego, 
zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza 
pozbycie się przyswojonego poczucia bezradności. 

(akta kontroli str.341-352, 354-360, 393-405) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W DMD przy ulicy Jagiełły 5 stwierdzono brak, co najmniej jednego, dodatkowego 
pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków, co wymagane 
jest przez § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia w sprawie DMD. Kierownik DMD 
wyjaśniła, że przyczyną był brak wolnych pomieszczeń. 

(akta kontroli str. 339-340) 

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano cztery osoby, które posiadały 
wymagane przepisami uprawnienia do pełnienia swoich funkcji. Ośrodek zapewniał 
kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi, skierowanym przez MOPS do tej 
placówki, należyty standard usług opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych  
i bytowych w zakresie całodobowego okresowego pobytu. Zapewniono też wsparcie 
psychologiczne i psychiatryczne osobom, które tego wymagały. Skierowane  
do Ośrodka matki i kobiety w ciąży otrzymywały do dyspozycji odrębne 
pomieszczenia ze stosownym wyposażeniem, a każda z osób, w tym dzieci, 
odrębne miejsce do spania. Mieszkańcy otrzymywali możliwość korzystania  
z odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do wspólnego dziennego pobytu. 
Dysponowali też ogólnodostępną kuchnią do samodzielnego sporządzania posiłków 
wyposażoną w niezbędne sprzęty kuchenne. Dostępne były też pomieszczenia  
do prania i suszenia z potrzebnymi urządzeniami do wykonywania tego rodzaju 
czynności. Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny wykazały, że we wszystkich 
pomieszczeniach zachowane były czystość i porządek zapewniające im należytą 
funkcjonalność. Wykorzystanie pokoi mieszkalnych w tym okresie (w proporcji 
osobodni faktycznego zamieszkiwania osób dorosłych do osobodni dysponowanych 
przez DMD) wynosiło odpowiednio: w 2016 r. 88,93%, w 2017 r. 73,56%, w 2018 r. 
93,79%, w pierwszym półroczu 2019 r. 94%. Nieco niższe wykorzystanie miejsc  
w 2017 r. wynikało z wyłączenia z użytkowania na dwa miesiące Filii DMD w celu 
przeprowadzenia remontu. W czasie kontroli wszystkie pokoje mieszkalne zarówno 
w DMD, jak i w Filii DMD były zajęte przez matki z dziećmi. 

Ustalenia kontroli wykazały jednak, że w DMD przy ulicy Jagiełły 5 nie zapewniono, 
przynajmniej jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania 
drobnych posiłków, co było niezgodne ze standardami określonymi rozporządzeniu 
w sprawie DMD. 

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

1. W okresie objętym kontrolą pobyt w Ośrodek zakończyło łącznie 29 kobiet, w tym  
8 w 2016 r., 11 w 2017 r., 8 w 2018 r. oraz 9 w 2019 r. (I półrocze). Nie odnotowano 
kilkukrotnego korzystania ze wsparcia przez tą samą osobę. Natomiast w 31 
przypadkach odnotowano przedłużenie pobytu (31 mieszkankom, łącznie 77 razy).  

Średnia długość pobytu89 wyniosła 548 dni. Najdłuższa długość pobytu wyniosła 
2785 dni, najkrótsza – dziewięć. Jedna kobieta przebywała w Ośrodku poniżej  
30 dni, 12 – od 31 do 181 dni, 11 – od 182 do 365 dni oraz 14 powyżej 365 dni.  

Przed zakończeniem pobytu wynikającego z decyzji administracyjnej przyznającej 
pobyt, Ośrodek opuściło 20 kobiet, ze względu na własne żądanie. Nie odnotowano 
przypadków finansowania pobytu przez MOPS. 

 (akta kontroli str.10-14) 
                                                      
89 Liczona od początkowej daty rozpoczęcia, która mogła rozpocząć się przed 01.01.2016 r.  
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2. Prawidłowość opracowania programów usamodzielniania mieszkańców Ośrodka 
zbadano na podstawie opisanej wyżej próby 15 spraw dotyczących osób, którym  
w latach 2016-2019 (I półrocze) udzielono schronienia.  

Na podstawie analizy dokumentacji tych spraw ustalono m.in., że we wszystkich 
przypadkach opracowano indywidualne programy usamodzielniania, stosownie  
do §3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie DMD. Wzór tego programu 
wprowadzony został zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2013 z 04.10.2013 r. 
wydanym przez kierownika Ośrodka. Wszystkie indywidualne programy 
sporządzone zostały wg tego wzoru. Zadbano, aby opracowywane były przez osoby 
posiadające stosowne kompetencje90, ponieważ opracowywali je łącznie w zakresie 
swoich uprawnień pracownik socjalny, wychowawca i kierownika Ośrodka. 
Określono w nich cele91 oraz działania przewidziane do ich realizacji w sposób 
uniemożliwiający późniejszą ocenę stopnia ich realizacji. Cele i działania były 
dostosowane do indywidualnej sytuacji kryzysowej (tj. odpowiadały zdefiniowanym 
potrzebom i problemom jakie występują u mieszkanek) oraz były uzgadniane  
z mieszkankami Ośrodka92, które wyraziły zgodę na ich realizację. Ustalono jakie  
u nich występowały problemy93. Działania faktycznie realizowano  
i dokumentowano94 w odniesieniu do indywidualnej sytuacji i potrzeb mieszkanek. 
Dokonywano oceny stopnia realizacji działań przewidzianych w programach 
usamodzielnienia95 przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący powołany zarządzeniem 
nr 14/2010 Dyrektora MOPS z 01.07.2010 r. Przeprowadzano również ewaluację 
pracy z podopiecznymi96. W 11 przypadkach, w terminie do sześciu miesięcy, 
weryfikowano wywiad środowiskowy. W czterech przypadkach nie było takiej 
potrzeby ze względu na pobyt trwający poniżej sześciu miesięcy. W pięciu 
przypadkach pobyt trwający powyżej jednego roku był uzasadniony97.  

                                                      
90 O których wspomniano w obszarze 1 i 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
91 Przykładowo: jako cel wskazano nauczenie i wzmocnienie prawidłowych umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych w zakresie wypełniania roli matki, prawidłowej komunikacji z dzieckiem, 
rozpoznawania problemów i potrzeb rozwojowych dziecka, w celu jego realizacji przewidziano m.in. 
działanie polegające na wsparciu w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
(m.in. monitorowanie i pomoc w zakresie opieki nad dzieckiem, pomoc i ułatwienie korzystania  
ze świadczeń zdrowotnych, motywowanie do nawiązywania bliższej relacji z dzieckiem  
i poświęcania mu większej uwagi. 

92 Mieszkanki otrzymywały kserokopię spisanych uzgodnień, co potwierdziła podpisem (Część III B). 
93 Między innymi problemem była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

spowodowana młodym wiekiem matki, trudna sytuacja materialna, bezdomność, 
niepełnosprawność (Część III B).  

94 Przykładowa realizacja działań: wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  
(m.in. monitorowanie i pomoc w zakresie opieki nad dzieckiem, pomoc i ułatwienie korzystania  
ze świadczeń zdrowotnych), wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i gospodarowania 
budżetem, pomoc i zapewnienie możliwości kontynuacji nauki (w części III B. Wsparcie 
psychologiczne i psychiatryczne wskazano w obszarze 2 niniejszego wystąpienia). 
95 Przykładowo: kontynuowała naukę (na zajęcia uczęszczała nieregularnie), w ograniczonym 
zakresie wypełniała funkcje opiekuńczo-wychowawczą nad dzieckiem przez co nieznacznie 
poprawiła sytuację rodziny (część IV). 
96 Przykładowo: dokonywano aktualizacji informacji o sytuacji ekonomicznej, zawodowej, zdrowotnej, 
prawnej, szkolno-wychowawczej, psychologicznej mieszkanki Ośrodka i jej dziecka w trakcie pobytu, 
także w odniesieniu do realizacji przyjmowanych uzgodnień (IPU Część II A). 
97 Z innych uzasadnionych powodów (potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
bezdomność, bezrobocie) – jeden przypadek; z powodu kontynowania nauki, zdobywania kwalifikacji 
zawodowych oraz z innych uzasadnionych powodów (potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, bezdomność, bezrobocie) – dwa przypadki; z powodu zdobywania kwalifikacji 
zawodowych oraz z innych uzasadnionych powodów (potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, bezdomność, bezrobocie, potrzeba ochrony przed sprawcą przemocy) – dwa przypadki. 
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We wszystkich przypadkach monitorowaniem zajmował się Zespół Wspierająco – 
Aktywizujący, który dokonywał oceny skuteczności udzielanego wsparcia oraz 
wskazywał na wynikające z tego wnioski. Pracownicy Ośrodka prowadzili analizy 
dotyczące rezultatów działania zaplanowanych do realizacji na dany rok  
w odniesieniu do czasu pobytu w DMD. Ze względu na krótki okres pobytu osób 
objętych próbą nie zmieniano zakresu lub formy wsparcia udzielanego przez 
placówkę. Jednej osobie, która opuściła DMD udzielono wsparcia w zakresie 
wynikającym z art. 19 pkt 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej – pomocy pieniężnej na 
kontynuowanie nauki, w okresie od 01.04.2016 r. do 28.02.2018 r. po 0,5 tys. zł 
miesięcznie, łącznie 20,5 tys. zł. Pozostałe osoby nie kwalifikowały się, ponieważ 
nie spełniały dyspozycji określonej w art. 88 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. 
W badanej próbie nie wystąpiły przypadki opracowywania indywidualnych 
programów przez podmioty zewnętrzne. Nie odnotowano również, przypadków 
powtórnych pobytów. 

(akta kontroli str.361-384) 

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

NIK pozytywnie ocenia działalność MOPS w kontrolowanym zakresie, ponieważ  
z przeprowadzonej analizy piętnastu spraw wynika, iż stosownie do § 3 ust. 2 pkt 6 
rozporządzenia w sprawie DMD, opracowano programy usamodzielniania, które 
dostosowano do indywidualnych potrzeb osób, którym udzielono schronienia. 
Zapewniono również ich realizację umożliwiającą osiągnięcie zaplanowanych w tych 
programach celów i działań, a także wyciągano wnioski z ich realizacji. 
Przeprowadzano także ich ocenę i ewaluację. 

IV. Uwagi i wnioski  
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku  
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy  
o NIK, wnioskuje o: 

1. Zaprzestanie udzielania zasiłków pieniężnych na pokrycie kosztów pobytu  
w placówkach o charakterze niepublicznym. 

2. Poinformowanie Prezydenta Olsztyna o konieczności pełnego zabezpieczenia 
potrzeb w zakresie schronienia osób uprawnionych, poprzez ewentualne 
nawiązanie w odpowiednim trybie współpracy z placówkami niepublicznymi. 

3. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia, co najmniej jednego, 
dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków 
w DMD przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie. 

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 Olsztynie. 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. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia 12.12.2019 r. 

 
 

Dyrektor Delegatury  
 Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 

Kontroler 
Leszek Żywucki 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 z up. 
 

Piotr Wanic 
Wicedyrektor 

 
  

……………………………………………………… …………………………………………………... 

    (podpis)                  (podpis) 

Kontroler 
Andrzej Zyśk 

Doradca prawny 

 

……………………………………………………… 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


