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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku (dalej: „MOPS”), ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk. 

 

Aneta Ruszczyk – Dyrektor MOPS od 28 lipca 2015 r. 

 
Wsparcie dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży, dotkniętych przemocą lub inną sytuacją kryzysową. 
  
Lata 2016-2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 8 listopada 
2019 r.).  

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

Rafał Dmytrenko - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/122/2019.  

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą MOPS podejmował czynności w zakresie 
przygotowywania i kompletowania dokumentacji matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży potrzebujących schronienia i kierował je do Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej prowadzonego przez Powiat Ełcki (dalej: OIK). W szczególności MOPS 
przeprowadzał rodzinne wywiady środowiskowe z osobami z małoletnimi dziećmi  
i kobietami w ciąży, które potrzebowały pomocy w zapewnieniu schronienia. Udzielał 
też wsparcia finansowego w postaci świadczeń pieniężnych na zaspokojenie 
bieżących potrzeb wszystkim osobom wnioskującym o taką pomoc, w tym 
przebywającym w niepublicznej placówce w Ełku prowadzonej przez Caritas 
Diecezji Ełckiej.  

W kontrolowanym okresie na terenie powiatu ełckiego nie funkcjonował dom dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży3 (dalej: DMD). Dlatego pozytywnie 
należy ocenić fakt, że MOPS informował przedstawicieli Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ełku o potrzebie zlecenia prowadzenia takiej placówki,  
a przynajmniej zapewnienia kilku miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży.  

Stwierdzono jednak, że wbrew obowiązującym przepisom, MOPS nie udostępnił na 
stronie BIP informacji o możliwości złożenia do MOPS wniosku o skierowanie do 
DMD. 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
3 W rozumieniu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
1. Zapewnienie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży4 nie 
było ujęte jako istotny problem społeczny w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Ełku, jak również w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej 
Gminy Miasta Ełk i sprawozdaniach z działalności MOPS.  

Według Prezydenta Ełku, wprawdzie potrzeby zapewnienia schronienia dla matek  
z małymi dziećmi i kobiet w ciąży w dokumentach strategicznych gminy nie zostały 
ujęte jako szczególnie istotny problem społeczny, jednak zagadnienia te nie były 
pomijane. W Strategii na lata 2008-2018, kwestie te ujęto w priorytecie „Aktywna 
Polityka Społeczna wobec grup dotkniętych i zagrożonych marginalizacją oraz 
pomoc w ich reintegracji społecznej”, a jako jeden z kierunków działań wskazano 
tworzenie mieszkań chronionych dla osób, które ze względu na trudną sytuację 
życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia  
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w szczególności dla bezdomnych kobiet  
z dziećmi i osób opuszczających pieczę zastępczą. Wskazał również, że w Strategii 
na lata 2019–2023 ujęto priorytet „Zagrożenie ubóstwem, biernością zawodową  
i bezdomnością”, a jako jeden z celów strategicznych wskazano zmniejszenie skali 
zagrożenia mieszkańców wykluczeniem społecznym związanym z ubóstwem, 
biernością zawodową i bezdomnością. Jako kierunek działania przyjęto rozwój bazy 
noclegowej dla osób bezdomnych oraz udzielanie schronienia, posiłków  
i niezbędnego ubrania osobom lub rodzinom tego pozbawionym oraz wspieranie 
rozwoju różnych form mieszkalnictwa chronionego (np. mieszkania treningowe, 
wspierane, rówieśnicze, terapeutyczne) i budownictwa społecznego.  
W zagadnieniach dotyczących kwestii bezdomności oraz w obszarach związanych  
z funkcjonowaniem rodzin, ujęto również problematykę zapewnienia schronienia dla 
matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. 

(akta kontroli str.3-54,83-91,161-162) 

Dyrektor MOPS wyjaśniła, że w mieście Ełk w latach 2016-2019 (I półrocze)  
potrzeba zapewnienia schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży nie 
została zdiagnozowana jako istotny problem społeczny. Z analizy danych oraz 
wniosków i rekomendacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełk, 
sprawozdań z działalności MOPS oraz raportów z realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych za lata 2008-2018 nie wynikała konieczność podjęcia 
wzmożonych działań w kierunku zapewnienia schronienia matkom z małymi dziećmi 
i kobietom w ciąży. Zdaniem Dyrektor MOPS, z ww. opracowań wynikały 
priorytetowe rekomendacje w zakresie podejmowania wszelkich działań, służących 
wspieraniu rodzin oraz działań w obszarze zapewnienia schronienia osobom 
bezdomnym, bez wyszczególnienia na  potrzebę zapewnienia schronienia dla matek 
z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Wskazała również, że w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2019–2023 jako jeden z celów strategicznych ujęto 
zmniejszenie skali zagrożenia mieszkańców wykluczeniem społecznym związanym 
z ubóstwem, biernością zawodową i bezdomnością, a jednym z kierunków działań  
rozwój bazy noclegowej dla osób bezdomnych oraz udzielanie schronienia, posiłku  
i niezbędnego ubrania osobom lub rodzinom tego pozbawionym.  

 (akta kontroli str.3,53-131) 

Z uwagi na fakt, że prowadzenie domu zapewniającego schronienie matkom  
z dziećmi i kobietom w ciąży oraz ośrodka interwencji kryzysowej jest zadaniem 
własnym powiatu, MOPS informował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku  
                                                      
4 Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 
ze zm.) prowadzenie domów dla małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży należy do zadań własnych 
powiatów. 
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o potrzebie zlecenia prowadzenia DMD, a przynajmniej kilku miejsc dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zwracał również uwagę na konieczność 
podjęcia stosownych działań celem zabezpieczenia miejsc w placówce prowadzanej 
przez Caritas Diecezji Ełckiej na terenie miasta Ełku. Informacje te przekazywane 
były podczas spotkań roboczych lub narad z przedstawicielami PCPR. Dyrektor 
MOPS wskazała, że współpraca MOPS oraz PCPR w Ełku, w zakresie zapewnienia 
schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, uregulowana była 
przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. 
w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

(akta kontroli str.3,132,156) 

W latach 2016-2019 MOPS podejmował czynności w zakresie przygotowywania  
i kompletowania dokumentacji osób potrzebujących schronienia oraz kierował takie 
osoby do OIK5, prowadzonego przez Powiat Ełcki.  

(akta kontroli str.161-162) 

W okresie objętym kontrolą Miasto Ełk prowadziło korespondencję z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim dotyczącą możliwości zapewnienia schronienia dla matek  
z dziećmi i kobiet w ciąży. Wojewoda informował Miasto, jakie placówki nie 
posiadały zezwoleń na prowadzenie działalności oraz o przypadkach występowania 
nieprawidłowości i braku odpowiednich warunków do świadczenia usług.    

(akta kontroli str.4,133,134-138) 

W ww. okresie do MOPS nie wpłynęły skargi w przedmiocie zapewnienia 
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. MOPS nie był także 
kontrolowany ww. zakresie.  

 (akta kontroli str.139-140) 

2. MOPS pozyskiwał dane i informacje na temat zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, m.in. w oparciu o analizy Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełk, sprawozdań MPiPS – 03 z udzielonych 
świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach oraz wyników 
ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych z 2019 r. Analizowano również 
skuteczność udzielanego wsparcia, w tym matkom z małoletnimi dziećmi i kobiet    
w ciąży. Sporządzano sprawozdania z działalności MOPS, a także określano 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz opracowywano Ocenę Zasobów 
Pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełk wraz z rekomendacjami. Dyrektor MOPS, 
zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, corocznie do 30 kwietnia 
przekazywała Prezydentowi Ełku przygotowaną „Ocenę zasobów pomocy 
społecznej Gminy Miasta Ełk” wraz z rekomendacjami, celem przedstawienia radzie 
gminy.  

      (akta kontroli str.55-82,141-146,156) 

W latach 2016–2019 (I półrocze) złożono do MOPS trzy wnioski o udzielenie 
schronienia w OIK w Ełku (w każdym roku złożono po jednym wniosku). Dyrektor 
MOPS wyjaśniła, że w ramach interwencji kryzysowej mogła być udzielona pomoc 
m.in. w postaci schronienia do trzech miesięcy. Pomoc w tej formie udzielana była 
bez względu na posiadany dochód osoby i rodziny wymagającej wsparcia, koszty 
pobytu w OIK ponosiła jednostka prowadząca placówkę, tj. PCPR. Ww. wnioski 
dotyczyły zabezpieczenia schronienia dla łącznie ośmiu osób będących ofiarami 
przemocy (trzech matek i pięciorga dzieci), w tym: trzech osób w 2016 r., dwóch 
osób w 2017 r. oraz trzech w 2018 r.  

      (akta kontroli str.4,147-153,161-162) 

                                                      
5 OIK nie był ośrodkiem wsparcia w rozumieniu art. 51 ustawy o pomocy społecznej. 
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W latach 2016-2019 MOPS nie udzielał wsparcia w zakresie zabezpieczenia 
schronienia w DMD. Zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej na 
terenie miasta Ełku w latach 2016-20186, przedstawiało się następująco: 
−  w 2016 r. udział osób korzystających z pomocy społecznej MOPS w stosunku 

do liczby ogółu mieszkańców wyniósł 6%, 
−  w 2017 r. udział ten wyniósł 5%, 
−  w 2018 r. - 4%. 

      (akta kontroli str.164) 

3. W okresie objętym kontrolą MOPS: 
− nie udzielał zasiłków pieniężnych na pokrycie kosztów pobytu w domach     

samotnej matki o charakterze niepublicznym,  
− udzielał wsparcia finansowego7 w postaci zasiłków celowych na lub okresowych 

osobom na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych w myśl art. 38, 39 i 41 
ustawy o pomocy społecznej, które przebywały w niepublicznym domu samotnej 
matki w Ełku,  

− nie umieszczał w schronisku dla bezdomnych kobiet z małoletnimi dziećmi lub 
kobiet w ciąży. Ośrodek wskazywał w takiej sytuacji placówkę niepubliczną 
Caritas w Ełku, 

− nie umieszczał samotnych matek i kobiet w ciąży w mieszkaniach chronionych, 
− w latach 2016–2019 przekazał dokumenty trzech kobiet z dziećmi do OIK  

(w 2016 r. jednej kobiety z dwójką dzieci, w 2017 r. jednej kobiety z jednym 
dzieckiem, a w 2018 r. jednej kobiety z dwójką dzieci), 

− w sytuacji kryzysowej niezwłocznie kierował osoby wymagające wsparcia  
do OIK. W badanym okresie okres przebywania w OIK osób tam skierowanych 
nie przekraczał 180 dni, w tym dwie osoby były tam kierowane wielokrotnie. 

      (akta kontroli str.8-52,147-152,155-162) 

4. Do MOPS wpłynęły trzy wnioski dotyczące udzielenia schronienia oraz  
21 wniosków o udzielenie świadczeń pieniężnych. MOPS udzielał pomocy 
wszystkim samotnym matkom zwracającym się o nią w zakresie wsparcia 
finansowego i kompletowania dokumentacji w celu zapewnienia schronienia w OIK. 
MOPS przekazał do PCPR dokumentację dotyczącą trzech kobiet. Żaden ze 
złożonych wniosków nie został wycofany, nie wydawano decyzji odmownych oraz 
żadnej sprawy nie pozostawiono bez rozpatrzenia. 

W badanym okresie wsparcie finansowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
bytowych w rozumieniu art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej otrzymały8: 
− jedna osoba w 2016 r. w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności w wysokości 210 zł,  
− cztery osoby w 2017 r. – zasiłki celowe lub specjalne zasiłki celowe  

(art. 39 ust. 1 i 2 i art. 41 ww. ustawy) w łącznej wysokości 2 091 zł, zasiłki 
okresowe (art. 38) w kwocie 656 zł oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku 
lub żywności w wysokości 640 zł, 

− sześć osób w 2018 r.9 – zasiłki celowe lub specjalne zasiłki celowe w łącznej 
wysokości 2 714 zł, zasiłki okresowe w kwocie 3 694 zł oraz świadczenia 
pieniężne na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3 490 zł, 

                                                      
6 W czasie przeprowadzania kontroli brak było danych za I półrocze 2019 r. 
7 Świadczenia te, w szczególności zasiłki celowe, nie były przyznawane na pokrycie kosztów pobytu 
w placówce niepublicznej w Ełku. 
8 Świadczenia te, w szczególności zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, nie były przyznawane na 
pokrycie kosztów pobytu w OIK. 
9 Jedna z osób zwróciła się o pomoc zarówno w 2017 r., jak i 2018 r. 
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− dwie w I półroczu 2019 r. – zasiłki celowe lub specjalne zasiłki celowe w łącznej 
wysokości 2 948 zł, zasiłki okresowe w kwocie 1 763 zł.       

Według wyjaśnień Dyrektor MOPS, w latach 2016 - 2019 (I półrocze) pomocy 
finansowej udzielano osobom z terenu miasta Ełku, które z własnej inicjatywy 
przebywały w placówce prowadzonej przez Caritas i które zwróciły się do MOPS  
o udzielenie takiej pomocy. MOPS przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych 
lub okresowych na wskazany przez nie cel, w zależności od zgłaszanych potrzeb. 
Dyrektor dodała, że MOPS posiadał wiedzę o wysokości kosztów pobytu  
w placówce prowadzonej przez Caritas na terenie miasta. Wskazała również,  
że koszty pobytu w OIK prowadzonym przez PCPR w Ełku, są w całości pokrywane 
z budżetu powiatu (według jej wiedzy koszty te wynosiły 40 zł za osobodzień). 
Środki na świadczenia z pomocy społecznej MOPS planował, zgodnie  
z zapotrzebowaniem oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku w sprawie 
opracowania uchwały budżetowej na poszczególne lata. Środki na świadczenia  
z pomocy społecznej, w tym na zapewnienie schronienia osobom tego 
pozbawionym zabezpieczane były w ramach środków własnych gminy. Wysokość 
zabezpieczonych środków była adekwatna do potrzeb i nie zwracano się  
o zwiększenie środków na ten cel. Dyrektor podkreśliła, że w II półroczu 2019 r.  
w przypadku dwóch matek z dziećmi MOPS pokrył koszty ich pobytu w placówce 
Caritas w Ełku. Środki pochodziły z budżetu MOPS na świadczenia z pomocy 
społecznej, w ramach środków własnych. Ww. opłaty za pobyt w placówce Caritas  
nie miały charakteru zasiłku celowego. 

W latach objętych kontrolą nie planowano środków finansowych na pokrycie 
kosztów schronienia w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – ośrodki 
wsparcia. Dyrektor MOPS wskazała, że w sytuacji zaistnienia potrzeby dokonania 
takich opłat, MOPS przesunąłby środki z działu 852, rozdziału 85214 – zasiłki           
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na którym 
planowane są środki własne w zakresie zaspakajania niezbędnej potrzeby bytowej 
w wysokości odpowiadającej potrzebom.  

         (akta kontroli str.3, 8-52,147-152,161-166,293) 

5. MOPS posiadał rozeznanie w zakresie funkcjonujących na terenie województwa 
placówek udzielających pomocy, w tym DMD (np. Dom dla Matek z Małoletnimi 
Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu). Na stronie internetowej Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dostępne były w formie rejestru    
z lat 2016-2017 i 2019 informacje o innych niż DMD placówkach, w tym m.in.           
o Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 
województwa. 

W 2014 r. wpłynęła do MOPS informacja z Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny 
Biernackiej prowadzonej przez Caritas Diecezji Ełckiej o tym, że placówka 
rozpoczęła swoją działalność i udziela schronienia matkom samotnie wychowującym 
dzieci oraz kobietom oczekujących narodzin dziecka, znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej oraz materialno-bytowej. Ww. placówka niepubliczna w latach 
2016-2019 informowała MOPS o wysokości opłat za pobyt w tej placówce. 

      (akta kontroli str.156,167-173) 

W trakcie niniejszej kontroli kontroler NIK zwrócił się do pięciu instytucji 
prowadzących placówki zapewniających schronienie dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży10 o udzielenie informacji w ww. zakresie. Z otrzymanych 
informacji wynika, że w OIK prowadzonym przez PCPR w Ełku oraz w placówce 

                                                      
10 PCPR w Suwałkach, PCPR w Ełku, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Caritas Diecezji Ełckiej  
i PCPR w Olecku. 
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niepublicznej prowadzonej przez Caritas Diecezji Ełckiej przebywało łącznie 21 osób 
z terenu miasta Ełku. 

Dyrektor MOPS wyjaśniła, że MOPS w okresie objętym kontrolą NIK skompletował 
dokumentację celem zapewnienia schronienia trzem matkom w OIK prowadzonym 
przez Powiat Ełcki. W latach 2016 – 2019 (I półrocze) MOPS nie kompletował 
dokumentacji w celu skierowania matek z małoletnimi dziećmi do Domu Samotnej 
Matki przy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk. Osobom z terenu miasta 
Ełk, które z własnej inicjatywy przebywały w ww. domu i zwróciły się o udzielenie 
pomocy, MOPS przyznał pomoc finansową w formie zasiłków celowych lub 
okresowych na wskazany przez nie cel, w zależności od zgłaszanych potrzeb.      
Nie wypłacano świadczeń na opłatę kosztów pobytu w ww. domu. Osoby, które 
otrzymywały świadczenia pieniężne z MOPS same decydowały o sposobie ich 
wydatkowania. Nie wszystkie osoby, które przebywały w okresie objętym kontrolą 
NIK w ww. placówce ubiegały się o pomoc społeczną, więc MOPS nie we 
wszystkich przypadkach udzielał wsparcia finansowego”.  

      (akta kontroli str.4,52,174-187) 

MOPS w badanym okresie zatrudniał pracowników socjalnych w liczbie: 
− 32 osoby w 2016 r., w tym 3 osoby – XIV kategoria zaszeregowania, 8 – XIII 

kategoria, 10 – 12 kategoria i 11 – kategoria zaszeregowania, 
− 31 osób w 2017 r., w tym 3 osoby – XIV kategoria zaszeregowania, 20 – XIII 

kategorii, 3 w XII kategorii i 5 w XI kategorii zaszeregowania, 
− 31 osób w 2018 r., w tym 7 osób – XV kategorii zaszeregowania, 16 – XIV 

kategoria i 8 w XIII kategorii zaszeregowania, 
− 33 osoby w 2019 r. (I połowa), w tym 6 osób – 15 kategoria zaszeregowania,  

19 – XIV kategoria i 8 osób – XIII kategoria zaszeregowania. 
      (akta kontroli str.188) 

Działania związane z zapewnieniem schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet 
w ciąży mieściły się w zakresie zadań Sekcji Pracy Socjalnej oraz Sekcji Usług  
Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej MOPS. Wpisywały się w działania 
podejmowane w sprawie udzielania świadczeń pomocy społecznej oraz realizacji 
zadania w formie mieszkania chronionego. Kierownicy ww. sekcji w ramach MOPS 
posiadali wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe w zakresie 
organizacji pomocy społecznej i minimum 5-letni staż pracy w MOPS. 
Jak podała Dyrektor MOPS, Miasto Ełk posiadało jedno mieszkanie chronione, 
przeznaczone dla czterech osób, które w latach objętych kontrolą nie było 
wykorzystywane jako schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

      (akta kontroli str. 4,189-193,214-215) 

Prezydent Miasta Ełku upoważnił Dyrektora MOPS do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
należących do właściwości gminy, w tym kierujących do placówek zapewniających 
schronienie. Na wniosek Dyrektora MOPS do Prezydenta Ełku wyznaczeni 
pracownicy otrzymali upoważnienia w ww. zakresie. 

     (akta kontroli str.194-213,215) 

6. MOPS w badanym okresie przeprowadzał rodzinne wywiady środowiskowe  
z osobami z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży, które potrzebowały pomocy  
w zapewnieniu schronienia. MOPS przeprowadził trzy wywiady w zakresie 
zapewnienia schronienia w OIK w Ełku (dodatkowo jeden wywiad został 
przeprowadzony przez GOPS w Ełku na wniosek MOPS) oraz 21 wywiadów  
w związku z udzieleniem przez MOPS wsparcia finansowego w postaci świadczeń 
pieniężnych na zaspokojenie bieżących potrzeb zgłaszanych przez osoby 
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przebywające w domu samotnej matki. Wywiady zostały przeprowadzone przez 
pracowników socjalnych posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia11. 

      (akta kontroli str.8-51,161-162,214) 

Wszystkie wywiady środowiskowe zostały przeprowadzone z zachowaniem zasad 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeń Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego12. 
Wywiady zostały przeprowadzone w 14-dniowym terminie określonym w ww. 
rozporządzeniu. Pracownicy socjalni podczas przeprowadzania wywiadu 
pozyskiwali informacje o aktualnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej       
i zawodowej. Ponadto, ustalali potrzeby i oczekiwania rodziny. Po dokonaniu oceny 
sytuacji rodziny wskazywali na konieczność np. wydania przez PCPR skierowania 
do OIK lub udzielenia pomocy finansowej. Wspólnie z rodziną ustalali plan pomocy   
i  działań podejmowanych na rzecz rodziny.          

      (akta kontroli str.8-51,161-162,214) 

7. W dniach 13 i 20 września 2019 r. do MOPS wpłynęły od matek z małoletnimi 
dziećmi dwa wnioski o udzielenie pomocy społecznej w formie skierowania do Domu 
Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku prowadzonego przez Caritas 
Diecezji Ełckiej oraz o pokrycie kosztów pobytu w tej placówce. W obu ww. 
przypadkach MOPS dokonał wywiadu środowiskowego na okoliczność udzielenia 
pomocy stosownie do złożonych wniosków. Wywiady zostały przeprowadzone przez 
pracowników socjalnych posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Przeprowadzono je w dniach 17 i 20 września tj. w 14-dniowym terminie  
określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, że ww. kobiety wymagały pomocy,  
ich sytuacja socjalno-bytowa wskazywała na potrzebę udzielenia pomocy zgodnie  
z wnioskami kobiet. MOPS przekazał dokumentację tych osób Staroście Powiatu 
Ełckiego. MOPS wydał pozytywne opinie dotyczące skierowania do placówki w Ełku. 
Kobiety z dziećmi zostały skierowane do placówki Caritas w Ełku na podstawie 
decyzji o skierowaniu wydanej przez Dyrektora PCPR. W stosunku do ww. osób 
odstąpiono od ustalenia odpłatności za pobyt z uwagi na fakt, że udokumentowany 
dochód na osobę w rodzinie był niższy niż kryterium dochodowe na osobę  
w rodzinie.    
Dyrektor MOPS wyjaśniła, że do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 8 listopada  
2019 r. MOPS nie przekazał środków finansowych z tytułu opłaty za pobyt dwóch 
matek z dziećmi w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z uwagi 
na brak noty obciążeniowej.                                                                                                                         
Dyrektor MOPS wyjaśniła, że zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 kwietnia 2017 r. dotyczącymi 
stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie pomocy osobom 
bezdomnym, Rada Miasta Ełku w dniu 27 czerwca 2017 r., na wniosek MOPS 
podjęła uchwałę regulującą zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,  
w tym za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  
Ponadto, Dyrektor podała, że Rada Miasta podjęła 25 stycznia 2018 r.  
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt             
w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wskazała, że wprawdzie 

                                                      
11 Czterech pracowników posiadało wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy 
socjalnej, sześciu posiadało wykształcenie średnie i dyplom ukończenia kolegium pracowników służb 
społecznych w zawodzie pracownik socjalny. 
12 Dz. U. z 2012 r. poz. 712 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1406 ze zm. 
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prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży należy do 
zadań własnych powiatu, jednak w okresie objętym kontrolą powiat nie zlecał i nie 
prowadził ww. domów, mogła więc zaistnieć konieczność podjęcia przez Miasto  
stosownych działań w tym zakresie. Wskazała, również, że w latach objętych 
kontrolą NIK do MOPS nie zgłoszono wniosku o pomoc w formie schronienia dla 
ww. kobiet i matek, których dochód przekraczał ustawowe kryterium dochodowe, 
dlatego nie zachodziła konieczność ustalania odpłatności. W roku 2016 i do czasu 
przyjęcia ww. uchwały, nie zachodziła konieczność wydawania decyzji o odpłatności 
za pobyt w DSM, z uwagi na brak zapotrzebowania na skierowanie do tego typu 
placówki. W przypadku jeżeli występowała okoliczność udzielenia wsparcia ww. 
kobietom i matkom, udzielano pomocy w postaci schronienia w OIK. Dyrektor MOPS 
podkreśliła, że dotychczas przeprowadzone przedmiotowe kontrole w MOPS,  
m.in. przeprowadzone przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 
nie wskazywały nieprawidłowości w tym zakresie.  

            (akta kontroli str.4,216-286,299) 

8. Zdaniem Dyrektor MOPS, największe bariery w kierowaniu osób do DMD były 
związane z faktem, że: 
− Powiat Ełcki do 31 sierpnia 2019 r. nie prowadził oraz nie zlecał prowadzenia 

DMD, 
− rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie      

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży od momentu wejścia  
w życie nie było zmieniane, 

− ustawa o pomocy społecznej, mimo wielokrotnych zmian, nie wprowadziła 
konkretnych uregulowań w zakresie udzielania w formie schronienia pomocy 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jak w przypadku schronisk dla 
osób bezdomnych, 

− kobiety obawiały się pogorszenia swoich szans na otrzymanie lokalu socjalnego 
z zasobów gminy; 

− DMD były zlokalizowane poza Miastem i dotychczasowym środowiskiem.  
 (akta kontroli str.4, 294-295) 

9. W wyniku przeprowadzonych 1 października 2019 r. oględzin strony BIP oraz 
strony internetowej MOPS stwierdzono, że zamieszczano na nich informacje 
dotyczące bazy teleadresowej: 
− Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  
− podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą  

w rodzinie,  
− organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 
− podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie. 

Ponadto, MOPS informował o możliwości zapewnienia schronienia matkom  
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, będącymi ofiarami przemocy lub 
znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej m.in. podczas posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz spotkań grup roboczych w ramach procedury „Niebieskiej 
Karty” w stosunku do osób doznających przemocy oraz poprzez działania 
podejmowane przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w ramach 
pracy środowiskowej.    

      (akta kontroli str.296-298) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

MOPS nie udostępnił w BIP informacji o możliwości złożenia do MOPS wniosku  
o skierowanie do DMD, do czego był zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej13. Zgodnie z tym 
przepisem MOPS obowiązany był do udostępniania w BIP informacji o przedmiocie 
działalności i kompetencjach (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy) oraz sposobach 
przyjmowania i załatwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit d). 

Dyrektor wyjaśniła, że MOPS nie umieścił na stronie internetowej BIP informacji  
o możliwości złożenia wniosku o skierowanie do DMD, ponieważ uważała, że to było 
zadanie własne Powiatu. Jednocześnie zobowiązała się do niezwłocznego 
udostępnienia ww. informacji na stronie internetowej BIP MOPS-u. 

Należy wskazać, że wprawdzie prowadzenie DMD jest zadaniem własnym powiatu, 
to jednak zgodnie z § 4 rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 
8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  
do obowiązków MOPS w Ełku należy przyjmowanie od mieszkańców Ełku wniosków 
o skierowanie do takich placówek, kompletowanie dokumentów stanowiących 
podstawę do wydania decyzji kierującej i przekazywanie tych dokumentów do 
starosty najbliższego powiatu prowadzącego DMD, a w przypadku braku w nim 
miejsca, w porozumieniu z osobą wnioskującą poszukiwanie miejsca w DMD 
w innym powiecie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku  
ze stwierdzoną nieprawidłowością, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy  
o NIK, wnioskuje o udostępnienie na stronie internetowej BIP informacji dotyczącej 
możliwości złożenia do MOPS wniosku o skierowanie do DMD. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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.  

                                                      
13 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. 
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