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I. Dane identyfikacyjne 
Kuria Diecezji Elbląskiej, ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg (dalej: Diecezja 
Elbląska lub Diecezja). 

 

Jacek Jezierski, Biskup Diecezji Elbląskiej od 10 maja 2014 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  
16 października 2019 r.). 

 

Art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Izabela Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/115/2019 z 10 września 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach objętych kontrolą Diecezja Elbląska prowadząca Ośrodek wsparcia  
i interwencji kryzysowej – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  
w Elblągu (dalej: Ośrodek) zapewniała standard podstawowych usług  
w zakresie interwencyjnym, opiekuńczo-wspomagającym oraz w zakresie potrzeb 
bytowych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 
2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży3  
 uwzględniając ich indywidualne potrzeby i poszanowanie sfery prywatności. 
Zatrudnione w Ośrodku osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 
Mieszkankom udzielano wsparcia m.in. poprzez pomoc w ich usamodzielnianiu, 
załatwianiu spraw osobistych. Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca przebywania 
w Ośrodku na przełomie września i października 2019 r. ośmiu matek z dziećmi  
w sześciu pomieszczeniach, miała jedynie charakter formalny i nie wpłynęła na 
całość działalności Ośrodka w badanym okresie. 

                                                      
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 Dz. U. z 2005 r., Nr 43, poz. 418. dalej: rozporządzenie w sprawie DMD. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Ośrodek, będący jednostką prowadzoną przez Diecezję Elbląską, realizował 
zadanie publiczne określone w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej5 (dalej: u.p.s), powierzone na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie6 
przez Gminę Miasto Elbląg. Podstawowymi dokumentami regulującymi działania 
Ośrodka były Statut oraz Regulamin organizacyjny7. Ośrodkiem kierował Kierownik, 
powołany przez Diecezję Elbląską w porozumieniu z Prezydentem Miasta.    

 (akta kontroli str. 4-16) 

1.2. Zgodnie z §1 umowy zawartej między Miastem Elbląg a Diecezją Elbląską, 
Ośrodek miał wykonywać zadanie publiczne polegające na prowadzeniu ośrodka 
wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego 
również zadania z zakresu interwencji kryzysowej, określone szczegółowo w ofercie 
złożonej przez Diecezję. Z oferty wynikało, że Ośrodek miał być prowadzony nie 
tylko dla matek (ojców, opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ale także 
kobiet znajdujących się w sytuacji kryzysowej, tj. dla szerszego kręgu osób, niż to 
wynikało z §2 rozporządzenia w sprawie DMD. 

Zgodnie ze Statutem Ośrodka zapewniano w nim 20 całodobowych miejsc 
okresowego pobytu dla pełnoletnich kobiet w ciąży, samotnych matek z małoletnimi 
dziećmi oraz kobiet znajdującym się w sytuacji kryzysowej, a także ojców  
z małoletnimi dziećmi i innych osób sprawującym opiekę nad dziećmi. W dniu 
oględzin tj. 19 września 2019 r., w sześciu pokojach przebywało 18 osób (osiem 
pełnoletnich kobiet, w tym dwie w ciąży oraz 10 dzieci). Sześć kobiet przebywało  
z jednym dzieckiem, a dwie z dwojgiem. Nie było osób z niepełnosprawnością 
ruchową oraz małoletnich kobiet (w ciąży, z dziećmi, w sytuacji kryzysowej).    

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że zapewniano każdej matce z dzieckiem oddzielny 
pokój, jednak w sytuacji nagłej interwencji wykorzystywane jest każde wolne miejsce 
choćby w pokoju, w którym już przebywa inna osoba. Jest to sytuacja krótkotrwała, 
do czasu wyjaśnienia statusu osoby potrzebującej pomocy. Osoby te opuściły dom 
w dniu 29 września 2019 r. oraz 1 października 2019 r.   

O tym, że była to sytuacja incydentalna świadczy również wykorzystanie miejsc  
w Ośrodku, które wyniosło po 5%8 w 2016 r. i 2017 r., 4% w 2018 r. oraz 5%  
w I półroczu 2019 r. Z uwagi na niskie wykorzystanie miejsc w Ośrodku, gdy 

                                                      
4 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. 

5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. 
7 Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.  
8 Wyliczono stosunek (%) pomiędzy sumą dni pobytu w danym okresie wszystkich dorosłych 
mieszkańców Ośrodka, a sumą iloczynów potencjalnych miejsc w pokojach dla opiekunów i okresu 
wykorzystania ich oraz iloczynów potencjalnych miejsc w pokojach dla kobiet w ciąży i okresu 
wykorzystywania.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

zaistniała taka potrzeba, przyjmowano do niego również osoby spoza terenu Miasta 
Elbląg. 
Z pobytu w Ośrodku skorzystało: 
− w 2016 r. – 49 osób, w tym: 30 kobiet (sześć w wieku do 25 lat), z tego  

15 z dziećmi (pięć do 25 lat), trzy w ciąży z dziećmi (dwie do 25 lat), 
− w 2017 r. – 36 osób, w tym 19 kobiet (cztery w wieku do 25 lat), z tego  

11 z dziećmi (dwie w wieku do 25 lat), nie było przypadków kobiet w ciąży, 
− w 2018 r. – 37 osób, w tym 21 kobiet (osiem w wieku do 25 lat), z tego  

12 dziećmi (siedem do 25 lat), trzy w ciąży z dziećmi (jedna do 25 lat) oraz dwie 
kobiety w ciąży niebędące jednocześnie matkami,  

− w 2019 r. (I półrocze) – 28 osób, w tym 15 kobiet (pięć w wieku do 25 lat),  
z tego dziewięć z dziećmi (cztery w wieku do 25 lat), jedną w ciąży z dziećmi 
oraz jedną w ciąży niebędącą jednocześnie matką. 

W trybie interwencyjnym przyjęto: trzy kobiety z dziećmi i jedną w ciąży  
w 2016 r. oraz po trzy w 2017 r. i 2018 r. W I połowie 2019 r. w trybie 
interwencyjnym nie przyjmowano kobiet w ciąży lub z dziećmi.    

Według stanu na 29 lutego 2016 r. w Ośrodku przebywało siedem osób,  
w tym cztery kobiety i troje dzieci, na 31 grudnia 2016 r. – pięć osób, w tym dwie 
kobiety oraz troje dzieci, na 28 lutego 2017 r. – 10 osób (cztery kobiety i sześcioro 
dzieci), na 31 grudnia 2017 r. – siedem osób (cztery kobiety i troje dzieci), na  
28 lutego 2018 r. – cztery osoby (trzy kobiety i jedno dziecko), na 31 grudnia 2018 r. 
– sześć osób (trzy kobiety i troje dzieci), na 28 lutego 2019 r. – siedem osób (trzy 
kobiety i czworo dzieci). 

(akta kontroli str. 17-21, 200, 338, 367) 

1.3. W okresie objętym kontrolą zadanie publiczne polegające na prowadzeniu 
ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  
i utrzymaniu w gotowości 20 miejsc tymczasowego pobytu9 realizowane było 
w oparciu o dwie umowy z Miastem Elbląg10. W umowach określono kwoty dotacji, 
które Ośrodek otrzyma na realizację tego zadania, tj.: 200,0 tys. zł w 2016 r. oraz po 
210,0 tys. zł w latach 2017-2019. Dotacja miał być wykorzystana na bieżącą 
działalność placówki. Środki na realizację zadania przekazywano w miesięcznych 
transzach, w kwotach zgodnych z umowami. Na wysokość przekazywanych kwot 
nie miała wpływu faktyczna ilość osób przebywających w Ośrodku. Średni 
miesięczny koszt utrzymania jednej osoby, wyliczony zgodnie z art. 97 oraz  
art. 6 pkt 15 u.p.s., wynosił: 1 015,00 zł od 1 stycznia 2016 r.11, 1 063,00 zł od  
1 kwietnia 2016 r.12, 1 100,00 zł od 1 kwietnia 2017 r.13, 1 130,00 zł od 1 kwietnia 
2018 r.14 oraz 1 200,00 zł od 1 kwietnia 2019 r.15  

 (akta kontroli str. 22-65, 346-365) 

                                                      
9 Dalej: „zadanie publiczne”. 
10 Umowę nr RZiSS 35/2016 z 29 grudnia 2016 r. realizowaną od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2020 r. oraz umowę nr DSP 54/2013 z 21 listopada 2013 r. realizowaną od 1 stycznia 2014 r.  
do 31 grudnia 2016 r.  
11 Zarządzenie nr 71/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 marca 2015 r., Dz. Urz. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego poz. 982. 
12 Zarządzenie nr 71/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 marca 2016 r., Dz. Urz. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego poz. 1151. 
13 Zarządzenie nr 101/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2017 r., Dz. Urz. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego poz. 1200. 
14 Zarządzenie nr 75/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 marca 2018 r., Dz. Urz. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego poz. 1135. 
15 Zarządzenie nr 85/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lutego 2019 r., Dz. Urz. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego poz. 1214. 
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1.4. Do Ośrodka kierowano osoby na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Elblągu (dalej: „MOPS”). Mogły być też 
przyjęte osoby spoza terenu Miasta Elbląga w ramach umowy zawartej pomiędzy 
organizacjami administracji samorządowej. Ze Statutu Ośrodka (§1 ust. 2) wynikało, 
że działał on na podstawie rozporządzenia w sprawie DMD oraz, że dopuszczono  
(§4 Statutu) świadczenie usług na rzecz szerszego kręgu osób, niż to wynikało  
z §2 tego rozporządzenia.  

Pobyt w Ośrodku był odpłatny, chyba że dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego, 
określonego na podstawie art. 8 ust. 1 u.p.s. Zasady odpłatności zostały określone 
uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu16. Stosownie do tej uchwały, w przypadku 
dochodu osoby lub rodziny wynoszącego powyżej 100%, a nieprzekraczającego 
125% kryterium dochodowego odpłatność wynosiła 30% dochodu, powyżej 125% 
do 150% – 40%, powyżej 150% do 170% – 45%, powyżej 170% do 180% – 50 %, 
powyżej 180% do 190% – 55%, powyżej 190% do 200% – 60%, powyżej 200% do 
225 % – 65%, powyżej 225% – 70%.   

W wyniku analizy próby losowo wybranej dokumentacji 15 mieszkanek Ośrodka, 
ustalono, że tylko jedna z nich, w wyniku decyzji Dyrektora MOPS w Elblągu, była 
zobowiązana do pokrycia częściowych kosztów pobytu w wysokości 1 194,40 zł. 
Kwota ta stanowiła 30% dochodu na osobę w rodzinie za okres od 21 września  
do 31 grudnia 2017 r. i została wpłacona na rachunek Ośrodka w terminach 
ustalonych z jego Kierownikiem.   

(akta kontroli str. 5-8, 66-70) 

1.5. Do zadań Ośrodka należały usługi wymienione w §3 ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie DMD, w tym m.in. zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie 
okołoporodowym, izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami 
przemocy, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, umożliwienie 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw osobistych  
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Ośrodek był prowadzony przez Siostry 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincji Krakowskiej. 
Mieszkanki miały prawo przebywać w Ośrodku, w zależności od indywidualnych 
potrzeb, nie dłużej niż rok. W Regulaminie organizacyjnym określono obowiązki 
mieszkańców, ich prawa oraz zasady organizacyjne. Podopieczne Ośrodka miały 
m.in. obowiązek opiekowania się swoim dzieckiem, dbania o jego bezpieczeństwo, 
higienę własną i dziecka, przestrzegania podstawowych zasad współżycia 
społecznego, z uwzględnieniem ciszy nocnej, poszanowania cudzej własności, 
dbania o czystość i porządek w zajmowanych przez siebie pokojach, 
pomieszczeniach wspólnego użytku, wykonywania prac porządkowych zgodnie 
z ustalonym planem dyżurów. Mieszkankom przysługiwało m.in. prawo do 
korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Ośrodek, uzyskania pomocy  
w zabezpieczeniu ochrony prawnej.  

 (akta kontroli str. 5-15) 

1.6. Zgodnie z zapisem w umowie z Miastem Elbląg z 29 grudnia 2016 r., Diecezja 
zamieściła na stronie internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Elblągu w serwisie Aktywnych Elblążan informacje dotyczące realizacji zadania 
wraz z jego opisem. Na stronie internetowej Diecezji zamieszczono również dane 
adresowe Ośrodka. W umowie poprzedzającej nie zawarto takiego obowiązku 
informacyjnego.  

(akta kontroli str. 71) 

                                                      
16 Nr VII/105/2007 z dnia 24 maja 2007 r.  
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1.7. W okresie objętym kontrolą Ośrodek złożył jedno sprawozdanie końcowe oraz 
dwa sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego. Sprawozdania były 
składane terminowo, tj. 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego lub od dnia 
zakończenia realizacji zadania. W przypadku sprawozdań częściowych Ośrodek 
dokonał korekt poprzez uzupełnienie lub poprawienie zawartych w nim danych. 
Dotyczyło to m.in.: wskazania rodzaju sprawozdania, numeru działania, daty faktury. 
Sprawozdania zostały zatwierdzone przez Prezydenta Elbląga. Ośrodek nie był 
zobowiązany do przekazywania comiesięcznych wykazów osób w nim 
przebywających. 

(akta kontroli str. 72-115) 

1.8. W latach 2016-2019 (III kwartały) w Ośrodku przeprowadzono łącznie sześć 
kontroli zewnętrznych, z tego: 
− trzy dotyczyły funkcjonowania Ośrodka, jakości świadczonych usług, spełniania 

standardów określonych w przepisach prawa, w tym rozporządzenia w sprawie 
DMD oraz realizacji zadania publicznego. Dwie z tych kontroli przeprowadzili 
pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,  
a jedną kontrolerzy Urzędu Miejskiego w Elblągu, 

− dwie zostały przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Elblągu i dotyczyły stanu sanitarnego,  

− jedna dotyczyła przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i została 
przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej  
w Elblągu. 

W ww. kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano wniosków  
i zaleceń.  

(akta kontroli str. 116-165) 

1.9. Koszty realizacji zadania publicznego kształtowały się następująco:   

− w 2016 r. – 265,5 tys. zł, w tym 87,2% wydatków zostało sfinansowanych ze 
środków publicznych,  

− w 2017 r. – 264,1 tys. zł, w tym 91,7% to środki publiczne, 

− w 2018 r. – 253,7 tys. zł, – 93,0% stanowiło środki publiczne, 

− w I półroczu 2019 r. – 125,9 tys. zł, w tym środki publiczne – 83,4%.  

Ww. koszty stanowiły w całości wydatki bieżące, ponoszone m.in.: 

− z tytułu zatrudnienia personelu – 137,5 tys. zł w 2016 r., 141,9 tys. zł  
w 2017 r., 141,9 tys. zł w 2018 r., 76,3 tys. zł w I półroczu 2019 r.,  

− na wyżywienie – odpowiednio: 25,3 tys. zł, 21,4 tys. zł, 18,5 tys. zł i 11,1 tys. zł, 

− media – odpowiednio: 29,0 tys. zł, 27,5 tys. zł, 30,1 tys. zł oraz 16,6 tys. zł, 

− konserwację, naprawy – 27,0 tys. zł, 22,6 tys. zł, 11,9 tys. zł oraz 0,2 tys. zł.  

W pozostałym stopniu zadanie było finansowane ze środków własnych oraz 
uzyskanych z opłat za pobyt w Ośrodku, osób spoza Elbląga. Za osoby spoza 
Elbląga opłaty wnosiły ośrodki pomocy społecznej, właściwe miejscowo do miejsca 
zamieszkania danej osoby (np. Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  
w Pasłęku i w Nowym Dworze Gdańskim). Z tego tytułu, od innych ośrodków 
pomocy społecznej uzyskano: 40,4 tys. zł w 2016 r., 17,0 tys. zł w 2017 r., 5,2 tys. zł 
w 2018 r. oraz 18,1 tys. zł w I półroczu 2019 r.       

(akta kontroli str. 166) 

1.10. W okresie objętym kontrolą budynek Ośrodka objęty był kontrolami na 
podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane17.  

                                                      
17 Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.  
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W ich wyniku ustalono, że jego stan techniczny był dobry. Obiekt był bezpieczny, 
sprawny technicznie oraz nadający się do dalszej eksploatacji.   

(akta kontroli str. 167-199) 

1.11. Budynek Ośrodka nie podlegał rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie18. Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków 
dostępności budynku Ośrodka dla osób z niepełnosprawnością ruchową nie wynikał 
również z umowy oraz oferty na realizację zadania publicznego.  

 (akta kontroli str. 200-225) 

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

 

W Ośrodku zapewniono dostęp do odpowiedniego schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Świadczono usługi na rzecz osób 
spełniających kryteria określone w umowie, ofercie oraz Regulaminie 
organizacyjnym. Zapewniono utrzymanie budynku Ośrodka w należytym stanie 
technicznym, m.in. poprzez terminowe przeprowadzanie obowiązkowych 
okresowych kontroli.   

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

2.1. Standard podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek w zakresie potrzeb 
bytowych odpowiadał wymogom §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie DMD,  
tj. zapewniono: 
− całodobowy, okresowy pobyt dla mieszkańców;  

− odrębne pomieszczenia do spania – sześć pokoi. W pokojach mieszkalnych 
(dwa o powierzchni 16,9 m2 oraz cztery – 16,5 m2), znajdowały się m.in.: szafy, 
tapczany, wersalki, łóżeczka dla dzieci, łóżka piętrowe, szafki i lampki nocne, 
stoły, krzesła, żyrandole, rolety pionowe, obrazy, zabawki; 

− wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi  
i mieszkanek w ciąży, tj. świetlicę. Była ona wyposażona m.in. w: stoły, krzesła, 
biurko, telewizor, książki, kącik zabaw dla dzieci, w którym znajdowały się gry  
i zabawki; 

− ogólnodostępne pomieszczenie sanitarne, którego wyposażenie (m.in. pięć 
umywalek, dwie wanny, dwa prysznice) zapewniało proporcję jedna łazienka na 
pięć osób. Wyodrębniono w nim także pomieszczenia pralni i suszarni; 

− ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków oraz 
dodatkowe pomieszczenie do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków; 

Wszystkie pomieszczenia były zadbane, czyste, ogrzewane i oświetlone.  
W pomieszczeniu sanitarnym oraz kuchni elementy wyposażenia były sprawne, 
zapewniono również ogólne zasady higieny, tj. m.in. dostęp do ciepłej wody. 
Pomieszczenia były zamykane, co stanowiło zabezpieczenie przed nieuprawnionym 
dostępem dzieci. 

 (akta kontroli str. 200-218) 

                                                      
18 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 j.t.  
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2.2. Osoba kierująca Ośrodkiem posiadała tytuł magistra teologii, ponadto ukończyła 
studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz posiadała  
3-letni staż pracy w pomocy społecznej, co wypełniało wymogi określone  
w art. 122 ust. 1 u.p.s. W Ośrodku zatrudniony był również psycholog oraz pedagog. 
Osoby te były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Sprawy księgowo-kadrowe 
prowadziła osoba w ramach umowy zlecenia. W okresie objętym kontrolą Ośrodek 
utrzymywał kadrę wskazana w ofercie oraz umowie.  
W każdym roku objętym kontrolą współpracowano z trzema wolontariuszami,  
z którymi podpisywano porozumienia. Świadczyli oni pomoc m.in. w zakresie  
przygotowywania posiłków, wsparcia pedagogicznego oraz pomocy prawnej.  

 (akta kontroli str. 226-247, 340-345) 

2.3. Mieszkanki Ośrodka wspólnie z osobami dyżurującymi przygotowywały grafiki 
pełnienia dyżurów w ciągu tygodnia, dotyczących przygotowywania posiłków, prac 
porządkowych pomieszczeń ogólnoużytkowych. Utrzymywały również porządek  
w swoich pokojach.  

Dokumentacja osób przebywających w Ośrodku prowadzona była indywidualnie dla 
każdej mieszkanki. Znajdowały się w niej m.in. indywidualne plany 
usamodzielnienia, kserokopie aktów urodzenia dzieci, zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ośrodka. 
Ponadto do dokumentacji dołączane były decyzje Dyrektora MOPS dotyczące 
pobytu mieszkańca, przyznających zasiłki okresowe oraz dokumenty dotyczące 
leczenia szpitalnego. 

W wyniku analizy dokumentacji 15 mieszkanek19 ustalono, że w 12 przypadkach, 
został przeprowadzony przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku, wywiad 
dotyczący sytuacji, oczekiwań, zamiarów tych osób. Dokonywał on również oceny  
w zakresie przystosowania się osoby do zasad panujących w Ośrodku, opieki nad 
dzieckiem, a także do stosunków ze współmieszkankami. Oceny te były 
przeprowadzane w terminie od czterech do 42 dni od daty przyjęcia do Ośrodka.  

Ośrodek współpracował z MOPS, poprzez m.in. informowanie pracowników 
socjalnych o potrzebie wsparcia psychiatrycznego, kontaktu z lekarzem psychiatrą, 
pomocy socjalnej czy doradztwa zawodowego, a także w zakresie postępów  
w realizacji planów usamodzielniania mieszkańców. W dokumentacji osób 
przebywających w Ośrodku odnotowano daty wizyt pracowników socjalnych MOPS, 
podczas których przeprowadzali oni wywiady środowiskowe. W dokumentacji nie 
było jednak protokołów z tych spotkań. 

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że pracownicy przede wszystkim starali się 
mieszkanki wspierać, umacniać psychicznie, zapewniać poczucie bezpieczeństwa, 
co pomagało uspokoić emocje oraz dawało czas na przemyślenie jak stopniowo 
rozwiązywać problemy. Wskazała, że podejmowano próby nawiązania kontaktu  
z rodzinami mieszkanek, które często ich nie akceptowały. Osoby te były 
zapraszane do Ośrodka przy okazji narodzin dzieci, organizacji chrztów. Dodała,  
że działania Ośrodka polegały na wskazywaniu zachowań, które służą budowaniu 
zgodnej rodziny oraz przyjaznego środowiska wokół siebie. Kierownik wyjaśniła,  
że mieszkanki Ośrodka często się wspierały, pomagały w sytuacjach zachorowania 
kobiety lub dziecka. Wsparciem służyli również asystenci rodziny. W przypadku 
choroby korzystały z publicznej służby zdrowia w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Dodała, że pracownicy Ośrodka pomagali w formułowaniu pism do różnych 
instytucji (do sądu, Wydziału Lokalowego lub Świadczeń Rodzinnych). Wyjaśniła 
dodatkowo, że nie monitorowano sytuacji mieszkańców, którzy leczyli się  

                                                      
19 Spośród 15 kobiet, których dokumentację wytypowano do badania, pięć przebywało w Ośrodku dwukrotnie, 
jedna – trzykrotnie, a dziewięć – jeden raz. Pobyty trwały od 17 do 252 dni. 
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u specjalistów. Takiej potrzeby nie było, ponieważ mieszkanki nie były osobami 
ubezwłasnowolnionymi, same decydowały o sobie i swoich bliskich, korzystając  
z dostępnych usług zdrowotnych, a personel Ośrodka szanował te decyzje.  

Kierownik podała również, że w Ośrodku organizowane są corocznie święta przy 
współudziale wszystkich mieszkanek obecnych w placówce, które angażowały się  
w przygotowywanie potraw oraz wykonywanie dekoracji.  

(akta kontroli str. 200-216, 248-320) 

Ośrodek był ogrodzony oraz monitorowany. Zgodnie z zapisami w Regulaminie 
organizacyjnym, przyjmowanie krewnych i znajomych było możliwe po uprzednim 
zgłoszeniu osobie dyżurującej. W pobliżu Ośrodka znajdował się przystanek 
komunikacji miejskiej, a rozkład jazdy autobusów był zamieszczony na tablicy 
ogłoszeń. Ośrodek dysponował samochodem służbowym, który był do dyspozycji 
mieszkanek w sytuacjach szczególnych, wymagających natychmiastowej pomocy.  
W Ośrodku w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano zorganizowanych 
warsztatów, grup terapeutycznych i spotkań dla mieszkanek.  
W dniu przyjęcia do Ośrodka mieszkankom wydawana była pościel, poduszki, kołdry 
i ręczniki. Wydawano również ubranka dziecięce, w przypadku, gdy mieszkanki ich 
nie posiadały. Ponadto, Ośrodek zapewniał środki higieny osobistej oraz środki 
czystości w przypadku braku możliwości ich samodzielnego zakupu. 

Wyjścia prywatne mieszkanek (np. do lekarza, sądu, po zakupy) odnotowywane były 
w kartach wyjść sporządzanych oddzielnie dla każdej osoby. Dyżurująca członek 
personelu odnotowywał datę, godzinę i cel wyjścia oraz godzinę powrotu, a karty 
włączane były do dokumentacji mieszkanek. W okresie objętym kontrolą nie 
odnotowano przypadków naruszenia praw osobistych mieszkańców Ośrodka oraz 
naruszeń Regulaminu organizacyjnego. 

 (akta kontroli str. 9-15, 200-218, 321, 366) 

2.4. Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem organizacyjnym, Ośrodek zapewniał 
pobyt dla osób dorosłych. Z informacji uzyskanej z MOPS wynikało, że w przypadku 
kobiet małoletnich (z dziećmi, w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się  
w innej sytuacji kryzysowej) były one kierowane m.in. do Socjalizacyjnej 
Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu.   

(akta kontroli str. 5-15, 322-324) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
W dniu oględzin, tj. 19 września 2019 r., w Ośrodku przebywało osiem matek z dziećmi 
w sześciu pomieszczeniach20. Wprawdzie było to niezgodne z §3 ust. 1 pkt 2 lit. b 
rozporządzenia w sprawie DMD, który stanowi, że standard podstawowych usług  
w zakresie potrzeb bytowych obejmuje odrębne pomieszczenia do spania, niemniej NIK 
uwzględnia fakt, iż ww. formalne naruszenie przepisów ww. rozporządzenia 
podyktowane było koniecznością niesienia pomocy osobom poszkodowanym. 

 (akta kontroli str. 20-21, 200) 

Ośrodek udzielał schronienia kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi, 
zapewniając wymagane warunki bytowe, wspierał je również w przezwyciężaniu 
sytuacji kryzysowej. W ramach usług opiekuńczo-wspomagających umożliwiano 
mieszkankom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewniano pomoc  
w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 
Dokumentacja dotycząca przyjęcia i pobytu mieszkanek była prowadzona 
indywidulanie dla każdej z nich. Kadra zatrudniona w Ośrodku posiadała 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca 
                                                      
20 Osoby te opuściły dom w dniu 29 września 2019 r. oraz 1 października 2019 r. 
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przebywania w Ośrodku na przełomie września i października 2019 r., ośmiu matek 
z dziećmi w sześciu pomieszczeniach, miała jedynie charakter formalny i nie miała 
wpływu na całość działalności Ośrodka w badanym okresie. 

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

3.1. Na podstawie dokumentacji 15 kobiet stwierdzono, że dla wszystkich z nich 
MOPS sporządzał indywidualne plany usamodzielnienia. Ujmowano w nich m.in. 
planowane działania (m.in. złożenie pozwu o zasądzenie alimentów, aktywne 
poszukiwanie pracy, stancji. etc.), termin realizacji oraz osobę odpowiedzialną za 
realizację planu. W ramach monitoringu wskazywano daty i godziny spotkań  
z pracownikami socjalnymi oraz postępy w realizacji indywidualnych planów. Analiza 
planów dotyczących zbadanej próby kobiet wykazała, że wszystkie opuściły 
Ośrodek, w tym m.in. do lokalu otrzymanego z zasobów miasta lub na wynajęte 
stancje.  

(akta kontroli str. 248-249, 325-333) 

3.2. W badanym okresie w Ośrodku zaewidencjonowano 87 pobytów trwających do 
30 dni (mediana długości – dwa dni), 52 pobyty od 31 dni do 181 dni (mediana – 61 
dni), dziewięć pobytów od 182 dni do 365 dni (236 dni). Wystąpiły dwa pobyty 
powyżej 365 dni - dotyczyło to kobiety i jej dziecka. W momencie skierowania do 
Ośrodka była ona w ciąży, była też osobą bezdomną. W trakcie pobytu w Ośrodku 
urodziła dziecko oraz uregulowała sądownie sprawy rodzicielskie. Okres 
przebywania został wydłużony również przez okres ochronno-zimowy. Pobyt  
w Ośrodku pozwolił na usamodzielnienie się tej osoby, wyprowadziła się wraz  
z dzieckiem do wynajętego mieszkania w Elblągu.   

W okresie 2016-2019 r. (I półrocze) pobyt w Ośrodku zakończyło 150 osób. Zgodnie  
z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka nie jest on w stanie określić ile osób 
zakończyło pobyt przedwcześnie, bez pełnego skorzystania z oferowanych im 
możliwości wsparcia.  

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że Ośrodek we współpracy z MOPS na bieżąco 
wymieniał się informacjami dotyczącymi postępów w realizacji planów 
usamodzielniania mieszkańców. 

 (akta kontroli str. 334-337, 339, 367) 

Mając na uwadze fakt, że programy usamodzielnienia były sporządzane przez 
pracowników MOPS, przez nich monitorowane i dokumentowane, NIK odstępuje od 
oceny tego obszaru.  

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: 

Zapewnienie w miarę możliwości odrębnych pomieszczeń dla każdej potrzebującej 
pomocy matki z dziećmi. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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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.  

 

Olsztyn, 4 listopada 2019 r.  
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