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I. Dane identyfikacyjne 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach1, 72-010 Police ul. Siedlecka 2a. 

Dyrektorem OPS od 21 marca 2017 r. jest Marta Tokarski. Poprzednio w okresie od 
15 listopada 1990 r. do 20 marca 2017 r., funkcję Dyrektora OPS pełniła Gabriela 
Anna Doba. 

Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub inną sytuacją kryzysową. 

Od 1 stycznia 2016 r. do 13 listopada 2019 r. (do zakończenia czynności 
kontrolnych), z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające 
wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie 

Sylwia Księżopolska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/150/2019 z 2 września 2019 r.                           (akta kontroli str. 1, 9, 11, 23) 
 
 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

OPS w kontrolowanym okresie - matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
z terenu Gminy Police4 dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji 
kryzysowej - zapewniał możliwość udzielenia schronienia w placówkach 
funkcjonujących na terenie Powiatu Polickiego.   

OPS w celu realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3, 
w związku z art. 48 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5 zlecił 
Stowarzyszeniu Monar-Markot w Warszawie6 prowadzenie w Policach schroniska dla 
bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz ofiar przemocy7 ze względu na to, że 
w latach 2016-2017 Starosta Policki nie prowadził placówki, o której mowa w art. 47 ust. 
4 ustawy ops. 

OPS posiadał informacje o tym, iż Stowarzyszenie w DSM w Policach  zapewniło 
w latach 2016-2017 standardy usług na poziomie porównywalnym ze standardami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie 
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży8. 

Z inicjatywy OPS i jednostek samorządu terytorialnego powiatu polickiego w 2017 r. 
Starosta Policki podjął działania, których efektem było przekształcenie z dniem 1 marca 
2018 r. DSM w Policach i zlecenie Stowarzyszeniu prowadzenia domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie 
DMD. 

Pracownicy OPS posiadali rozeznanie o funkcjonujących placówkach, do których można 
było kierować osoby z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży oraz o kosztach pobytu. 

                                                      
1 Dalej: „OPS”. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Dalej: Gminy. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm., dalej: ustawa ops. 
6 Dalej: Stowarzyszenie. 
7 Dalej: DSM w Policach. 
8 Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: rozporządzenia w sprawie DMD. 

Jednostka kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  
Kontroler 

OCENA OGÓLNA 



 

3 
 

OPS na wniosek matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży wszczynał 
postępowania administracyjne, przeprowadzał wywiady środowiskowe i wydawał 
decyzje m.in. o udzieleniu schronienia w placówkach działających na terenie Gminy.   

OPS analizował skuteczność udzielonego wsparcia, wyciągał wnioski oraz wdrażał 
działania w celu poprawy. Dostosowywał działania każdorazowo do potrzeb 
podopiecznych, m.in. poprzez: zawieranie z klientem kontraktów socjalnych, które 
podlegały ocenie; kierowanie podopiecznych zmagających się z uzależnieniami na 
terapie; zapewnienie wsparcie psychologicznego i prawnego; pomoc w załatwianiu 
spraw administracyjnych; motywowanie do podejmowania pracy czy usamodzielnienia. 
Ponadto OPS wspierał podopiecznych po opuszczeniu placówek, monitorował ich 
sytuację, a w razie potrzeby interweniował lub wspomagał.  

Wszystkie badane wnioski 10 osób9 o zapewnienie schronienia, zostały rozpatrzone 
pozytywnie, a wnioskodawców kierowano do placówek działających na zlecenie 
Starosty. W przypadku jednej osoby OPS nie wypełnił obowiązku sporządzenia 
i przekazania Staroście skompletowanej dokumentacji wnioskodawcy. Ponadto wywiad 
środowiskowy sporządzono dwa dni po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego10, a skompletowaną dokumentację przekazano siedem dni 
po terminie określonym w § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie DMD. 

OPS w badanym latach (do 16 września 2019 r.) nie zrealizował obowiązku 
wynikającego z art. 8 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej11 i nie udostępniał na stronie Biuletynu Informacji Publicznej12 informacji m.in. 
o kompetencjach oraz sposobach przyjmowania i załatwiania spraw matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub inną sytuacją kryzysową. 

1. Potrzeba zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży w Gminie Police nie została zdiagnozowana w Gminnej Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-202213 jako problem społeczny 
w katalogu najczęściej występujących problemów na terenie Gminy. 
                                                           (dowód: akta kontroli str. 53-132) 

OPS corocznie, w kontrolowanym okresie, oceniał posiadane zasoby14, także pod 
kątem realizacji zadania polegającego na zapewnieniu schronienia matkom 
z  małoletnimi dziećmi i kobietom w  ciąży z terenu Gminy Police. Zbierano 
i poddawano analizie dane o liczbie placówek w podziale na typ i instytucje 
prowadzące, liczbie miejsc i liczbie osób korzystających z placówek, wskaźniku 
nasycenia usługami w postaci środowiskowych domów samopomocy, mieszkań 
chronionych, ośrodków wsparcia.       (dowód: akta kontroli str. 339-420) 

                                                      
9 W tym: jedna z tych osób złożyła trzy wnioski o udzielenie schronienia lub przedłużenie pobytu, trzy osoby – po dwa wnioski, 

pozostałe sześć osób – po jednym. 
10 Dz.U. z 2017 r. poz. 1788, poprzednio obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 

2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U z 2012 r. poz. 712). Dalej: rozporządzenie w sprawie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

11 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, dalej: udip. 
12 Dalej: BIP. 
13 Strategia została przyjęta przez Radę Miejską w Policach Uchwałą nr XLI/310/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. 
14 W Ocenach zasobów opieki społecznej w Gminie Police oraz Sprawozdaniach z działalności OPS za rok 2016, 2017, 2018 

opracowanych przez OPS. 
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Dyrektor OPS wyjaśniła: Od wielu lat najczęstszymi powodami ubiegania się osób lub 
rodzin o uzyskanie pomocy były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 
choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. (...) Problem 
bezdomności jest szóstym, co do wielkości problemem społecznym, występującym na 
terenie Gminy Police. (...) Wszystkie działania tutejszego OPS można określić, jako 
system asekuracji i wyprzedzania w stosunku m.in. do rodzin z dziećmi zagrożonych 
ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. (...) Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz sytuacje 
kryzysowe, proponujemy wsparcie asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną, 
wspiera i pomaga odbudować więzi rodzinne. (...) Zdarzają się sytuacje, kiedy 
podejmowane działania ze strony pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin są 
niewystarczające, a poczucie bezpieczeństwa matki z dziećmi jest zagrożone lub 
z powodu innych przyczyn zachodzi konieczność zapewnienia rodzinie schronienia. 
W tym przypadku działania osłonowe OPS skupiają się na zapewnieniu podstawowych 
potrzeb bytowych, takich jak miejsce do spania, wyżywienie, dostarczenie odzieży, ale 
także umożliwienie wsparcia specjalistycznego – porada prawna, wsparcie psychologa.    
(…) Obecnie matki z dziećmi oraz kobiety w ciąży kierowane są do dwóch ośrodków 
wsparcia zapewnionych przez Powiat, (...) Dom dla Matek z małoletnimi dziećmi Monar 
– Markot w Policach15, Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w ciąży 
w miejscowości Karwowo16. Dodatkowo kobiety z małoletnimi dziećmi doświadczające 
przemocy w rodzinie oraz znajdujące się w sytuacji kryzysowej mają możliwość 
uzyskania czasowego schronienia poza miejscem stałego zamieszkania w Hostelu 
prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach17. 
Diagnozowanie problemów społecznych mieszkańców gminy (...) odbywa się w oparciu 
o ocenę zasobów pomocy społecznej, dane z liczenia bezdomnych oraz w ramach 
ścisłej współpracy z PCPR w Policach. (...) Pracownicy socjalni OPS prowadzą stały 
monitoring środowiska lokalnego, na podstawie którego identyfikują osoby i rodziny 
znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, m.in. rodziny z dziećmi zagrożone zjawiskiem 
bezdomności. (...) Źródłem danych o osobach bezdomnych (...) jest również zbiór 
danych z systemu pomocy Pomost. OPS, dzięki szeroko rozwiniętej współpracy ze 
środowiskiem lokalnym, monitorowaniu sytuacji rodzin, pracy socjalnej prowadzonej 
rodzinach zagrożonych występowaniem problemu bezdomności, posiada dobre 
rozeznanie problemu w powyższym zakresie. (...)  

(dowód: akta kontroli str. 37-39, 43-45, 48) 

Starosta Policki potwierdził18, że OPS informował go o skali zapotrzebowania w Gminie 
na świadczenia pomocy w zakresie schronienia dla osób z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży. OPS przekazał na zorganizowanym przez Starostwo spotkaniu, w którym wzięli 
udział przedstawiciele OPS, PCPR w Policach, Stowarzyszenia Monar-Markot oraz 
naszego urzędu. Wskazał również, że począwszy od lipca 2017 r. pomiędzy 
przedstawicielami jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego i Gminy Police 
prowadzone były, w odpowiedzi na inicjatywę gminy, rozmowy dotyczące interpretacji 
przepisów prawa w zakresie działań podejmowanych przez samorządy na rzecz osób 
bezdomnych oraz działalności ośrodków wsparcia - domów dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży. W wyniku przeprowadzonych rozmów, opierając się na 
ówczesnych wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stwierdzono, 
iż niezbędnym jest wprowadzenie zmian w dotychczas praktykowanych rozwiązaniach. 
(...) Opierając się na wspólnie wypracowanym stanowisku w niniejszej sprawie, strony 
uzgodniły, iż Powiat Policki podejmie działania formalno-prawne celem zlecenia 
organizacji pozarządowej lub podmiotowi równoważnemu realizacji zadania publicznego 

                                                      
15 Dalej: DMD w Policach. 
16 Dom położony w powiecie Polickim, gminie Kołbaskowo, dalej: DMD w Karwowie. 
17 Dalej: PCPR w Policach. 
18 W informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu 
Polickiego ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
uwzględniającego konkretne uwarunkowania odnoszące się m.in. do mieszkanek 
Gminy Police, którym dotychczas była udzielana stosowna pomoc, przy czym odbywało 
się to na zasadach wsparcia dla osób bezdomnych. 

(dowód: akta kontroli str. 824-828) 

W latach 2016-2019 (do 30 września) instytucje zewnętrzne nie kontrolowały OPS 
w kwestii związanych ze wsparciem potrzebujących schronienia osób z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży. Audytów nie przeprowadzano. Analizy rejestrów OPS 
wykazały, że w powyższym okresie nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące obszaru 
objętego niniejszą kontrolą NIK.                                  (dowód: akta kontroli str. 36) 

2. W latach 2016-2019 (I półrocze) do OPS wpłynęły 64 wnioski osób z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży o zapewnienie schronienia19, w tym w: 

2016 r. – 12 wniosków20 dotyczących 32 osób, co stanowiło 0,8% mieszkańców Gminy 
oraz 1,4% wszystkich osób korzystających w tym roku z pomocy społecznej z terenu 
Gminy21,  

2017 r. – 16 wniosków22 dotyczących 37 osób, co stanowiło 0,1% mieszkańców Gminy 
oraz 2% wszystkich osób korzystających w tym roku z pomocy społecznej z terenu 
Gminy23, 

2018 r. – 18 wniosków24 dotyczących 53 osób, co stanowiło 0,5% mieszkańców Gminy 
oraz 3,1% wszystkich osób korzystających w tym roku z pomocy społecznej z terenu 
Gminy25, 

I półrocze 2019 r. – 13 wniosków26 dotyczących 33 osób. 
Powyższe wnioski zostały złożone przez 63 kobiety (w tym dziewięć kobiet w ciąży) 
i jednego mężczyznę27 (spoza Gminy i w wieku powyżej 45 lat) z 91 dziećmi. 
W dziewięciu przypadkach wnioski złożyły osoby będące ofiarami przemocy28 
a jeden dotyczył  matki małoletniej29. 

(dowód: akta kontroli str. 46, 50-51, 334-335, 436, 438, 806-807, 850)  

Struktura wiekowa kobiet korzystających ze schronienia, była zróżnicowana: 22 
mieszkanki gminy i 20 spoza w wieku 26–35 lat; 12 mieszkanek gminy i 14 spoza gminy 
w wieku 18-25 lat oraz osiem mieszkanek gminy i 17 spoza gminy w wieku 36-45 lat. 
                                           (dowód: akta kontroli str. 337-338, 435) 

                                                      
19 W tym:  

1) 42 dotyczyły schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi prowadzonych przez lub na zlecenie jednostek 
samorządu terytorialnego, tj. w DMD w Karwowie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego w Niegowie funkcjonującym w latach 2016-2019 oraz w Domu dla samotnej matki Monar Markot 
w Policach w latach 2016-2017 (prowadzony na zlecenie OPS w Policach), który od 1 marca 2018 r. przekształcił się w Dom 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Monar Markot w Policach (prowadzony na zlecenie Starosty Polickiego). 

2) 21 dotyczyło schronienia w Hostelu prowadzonym przez PCPR w Policach. 
3) Jeden dotyczył schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi prowadzonym przez Centrum Socjalne 

Caritas w Szczecinie (dalej: schronisko Caritas). 
20 W tym: 10 dotyczyło schronienia w DSM w Policach, dwa – DMD w Karwowie, dwa – Hostelu. 
21 Liczba mieszkańców Gminy Police na koniec 2016 r. wynosiła 38 539, a liczba mieszkańców korzystających z pomocy 

społecznej -  2 283. 
22 W tym: 10 dotyczyło schronienia DSM w Policach, jeden – DMD w Karwowie, sześć – Hostelu i jeden – schroniska Caritas. 
23 Liczba mieszkańców Gminy Police na koniec 2017 r. wynosiła 38 423, a liczba mieszkańców korzystających z pomocy 

społecznej -  1 867. 
24 W tym: 11 dotyczyło schronienia w obu wymienionych wyżej domach dla matek z małoletnimi dziećmi prowadzonych przez lub 

na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i 10 – Hostelu. 
25 Liczba mieszkańców Gminy Police na koniec 2018 r. wynosiła 37 838, a liczba mieszkańców korzystających z pomocy 

społecznej -  1 697. 
26 W tym: 10 dotyczyło schronienia w obu wymienionych wyżej domach dla matek z małoletnimi dziećmi prowadzonych przez lub 

na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i trzy – Hostelu. 
27 Wnioski obejmowały również schronienie dla małoletnich dzieci, w tym: w 2016 r. – 11 dzieci w wieku 0-3 lata i 10 w wieku 4-6 

lat; w 2017 r. – 15 dzieci w wieku 0-3 lata i dziewięcioro w wieku 4-6 lat; w 2018 r. – dziewięcioro dzieci w wieku 0-3 lata i ośmioro 
w wieku 4-6 lat; w okresie 1.01-30.06.2019 r. - siedmioro dzieci w wieku 0-3 lata i dziewięcioro w wieku 4-6 lat. 

28 W tym: jedna osoba w 2016 r., trzy w 2017 r., cztery w 2018 r. i jedna w I połowie 2019 r. 
29 W I półroczu 2019 r. 
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Dyrektor OPS wyjaśniła, że OPS rozpatrywał wnioski osób z terenu innych gmin na 
wniosek tych osób (…). Pobyt (…) był finansowany przez gminy, w których osoby 
posiadały ostatni meldunek.                              (dowód: akta kontroli str. 38, 46, 850) 

Tryb interwencyjny w kontrolowanym okresie zastosowano w dwóch z 53 
przypadków, a podopieczne będące w sytuacji kryzysowej umieszczono w placówce 
bez skierowania. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 
a osoby skierowane do placówek, o które wnioskowały. 
W latach 2016-2019 (do 31.08) nie wystąpiły przypadki wycofania wniosków 
dotyczących zapewnienia schronienia oraz pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 46, 50-51, 535-536) 

Informacje, uzyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK, od kierowników 
najbliżej położonych domów dla matek z małoletnimi dziećmi30 oraz kierowników 
pięciu placówek31 znajdujących się w sąsiedztwie Gminy, potwierdzają powyższe 
dane przedstawione przez OPS, z wyjątkiem schroniska Caritas w Szczecinie.  

 (dowód: akta kontroli str. 426-434, 454-455, 831-832) 

OPS wskazał, że w kontrolowanym okresie do schroniska spoza Gminy skierował 
jedną kobietę, natomiast z powyższej informacji wynikało, że w tym czasie 
schronisko Caritas udzieliło wsparcia dwóm kobietom z małoletnimi dziećmi z terenu 
Gminy Police.                          (dowód: akta kontroli str. 426-434, 433-434, 454-455) 

Dyrektor OPS wyjaśniła, że w przypadku jednej osoby: OPS w 2016 r. nie kierował do 
schroniska Caritas matki z dwójką dzieci z Gminy. Wskazana osoba zgłosiła się 
osobiście do placówki bez porozumienia z OPS. (...) Podczas jej pobytu w placówce, 
do OPS nie wpłynęły żadne dokumenty tj. wniosek osoby o udzielenie pomocy 
w formie schronienia i pokrycia kosztów. W związku z powyższym nie została wydana 
(...) decyzja dotycząca udzielenia schronienia i ponoszenia odpłatności. 
W dalszej części wyjaśnień Dyrektor OPS wskazała, że drugi przypadek dotyczył 
skierowania w 2017 r. kobieta wraz z małoletnim dzieckiem do schroniska Caritas, 
w okresie 2-31 maja 2017 r. Pomocy udzielono z powodu trudnej sytuacji, w jakiej 
osoba się znalazła tj. bezdomność, ubóstwo, bezrobocie. W tym czasie w DSM 
w Policach nie było miejsca dla matki z małoletnim dzieckiem. OPS kierował się 
przede wszystkim zapewnieniem rodzinie bezpieczeństwa, dlatego w pierwszej 
kolejności zapewniono schronienie w schronisku Caritas, w tym czasie była to 
placówka dysponująca wolnym miejscem dla matki z dzieckiem, a następnie ustalono, 
że od 01.06.2017 r. kobieta wraz z dzieckiem będzie mogła przebywać w DSM 
w Policach. OPS miał możliwość skierowania klientki do DMD w Karwowie. Jednak 
jest to ośrodek usytuowany w dużej odległości od miasta i trudno skomunikowany. 
Pobyt kobiety  w tej placówce byłby dużym utrudnieniem, ponieważ dziecko wymagało 
częstych wizyt u lekarza.                                    (dowód: akta kontroli str. 833-836) 

3. W latach 2016-2019 (I półrocze) OPS skompletował i przekazał Staroście 
dokumentację dotyczącą 24 wniosków o umieszczenie bądź przedłużenie pobytu 
w placówce funkcjonującej na terenie Gminy. W latach 2016-2017 w 18 
przypadkach, zgodnie z oczekiwaniami podopiecznych, OPS umieścił osoby 
w  placówkach innych niż DMD. O skierowanie do Hostelu prowadzonego przez 
PCPR, w tym czasie osoby wnioskowały 21 razy. W dwóch przypadkach kobiety 
z małoletnimi dziećmi prosiły o umieszczenie w schronisku dla bezdomnych bez 
zamiaru długotrwałego pobytu w tym miejscu.  

                                                      
30 DMD w Karwowie i DMD w Policach. 
31 Nie przyjmowano nikogo do Schroniska przy ul. Strzałowskiej. Dom Miłosierdzia Betania w Poczerninie, Schronisko Fundacji 

Przystań w Pogorzałej Wsi oraz Stowarzyszenie Feniks prowadzące dwa schroniska dla bezdomnych (w Szczecinie i Policach) 
poinformowało, że w kontrolowanym okresie nie udzielało schronienia kobietom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
z terenu Gminy Police.  
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W kontrolowanym okresie OPS nie umieszczał matek z małoletnimi dziećmi lub 
kobiet w ciąży w ośrodkach interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych. 
 (dowód: akta kontroli str. 334-335, 806, 850) 

 4. Na terenie Powiatu Polickiego, w latach 2016-2019 funkcjonował DMD 
w Karwowie (prowadzony na zlecenie Starostwa) oraz Hostel znajdujący się 
w strukturze organizacyjnej PCPR, działającego w imieniu Starosty.  
W latach 2016-2017 na zlecenie OPS funkcjonował DSM w Policach, który z dniem 
1 marca 2018 r. przekształcono w DMD w Policach. 

Koszty utrzymania mieszkańca w poszczególnych placówkach, w których schronienie 
znalazły osoby z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, w kontrolowanym okresie 
kształtowały się następująco: 

- DMD w Karwowie32 w latach: 2016 – 2 520 zł, 2017 – 2 600 zł, 2018 – 2 750 zł, 
a w 2019 r. – 2 900 zł (całkowity miesięczny koszt); 

- DSM w Policach w latach 2016-2017 – po 21 zł za jedną dorosłą osobę lub dziecko 
powyżej pierwszego roku życia za jeden dzień pobytu oraz po 17,50 zł za dziecko 
do ukończenia 12 miesiąca życia33; 

- DMD w Policach34 w roku 2018 i 2019 – po 2 500 zł (całkowity miesięczny koszt); 
- Hostel prowadzony przez PCPR w latach 2016-2019 przyjmował osoby 

w sytuacjach kryzysowych bezpłatnie, a koszty ich pobytu ponosił PCPR. 
(dowód: akta kontroli str. 3-17, 37, 42-44) 

Dyrektor OPS oraz trzech pracowników socjalnych w złożonych wyjaśnieniach  
wykazało się wiedzą o funkcjonujących w pobliżu OPS ośrodkach dla osób 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także kosztach pobytu w tych placówkach. 

                              (dowód: akta kontroli str. 3-8) 

W budżecie OPS planowano środki na pokrycie kosztów schronienia dla osób 
z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. W poszczególnych latach w dziale 852 –
Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, w § 4300 (koszty 
schronienia) zaplanowano 225 tys. zł w 2016 r., 180 tys. zł w 2017 r. oraz po 250 tys. zł 
w 2018 r. i 2019 r. Stopień wykonania planu wskazuje, że środki te były wystarczające 
do pokrycia kosztów pobytu w tych placówkach i skali potrzeb. I tak wykorzystano je 
w 2016 r. w 63,8 % planu (143,6 tys. zł), w 2017 – 73,4 % planu (132,1 tys. zł), w 2018 – 
60,5 % planu (151,4 tys. zł) i do 31 sierpnia 2019 r. – 47,2 % planu (118 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 302, 306-316) 

Średnioroczne zatrudnienie pracowników socjalnych w OPS w latach 2016-2019 (do 
30 czerwca) wynosiło 20 osób, w tym w: XV kategorii zaszeregowania jedna 
osoba35, XIV kategorii zaszeregowania – od dwóch do pięciu osób36, XIII kategorii 
zaszeregowania od dwóch do ośmiu osób37, XII kategorii zaszeregowania od dwóch 
do trzech osób38 i XI kategorii zaszeregowania od siedmiu do 10 osób39. 

(dowód: akta kontroli str. 302-304) 

                                                      
32 Na podstawie zarządzeń Starosty Polickiego – nr 6/2016 z 3 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom.2016.671), nr 5/2017 

z 7 lutego 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom.2017.716), nr 8/2018 z 5 lutego 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom.2018.790), nr 5/2019 
z 11 lutego 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom.2019.1162). 

33 Na podstawie umów zawartych między OPS a DSM w Policach – nr 14/2015 z 17 grudnia 2015 r. i 15/2016 z 12 grudnia 2016 r. 
34 W 2018 r. był to koszt szacunkowy a w 2019 r. na podstawie zarządzeń Starosty Polickiego – nr 5/2019 z 11 lutego 2019 r. 

(Dz.Urz.Woj.Zachpom.2019.1163). 
35 Według stanu na koniec roku 2016-2018 i na 30.06.2019 r. jedna osoba na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej – 

koordynatora. 
36 Według stanu na 31.12.2016 r. – dwie osoby, 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. – po pięć osób i na 30.06.2019 r. cztery osoby na 

stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej. 
37 Według stanu na 31.12.2016 r. – osiem osób, 31.12.2017r. i 31.12.2018 r. – po pięć osób i na 30.06.2019 r. cztery osoby na 

stanowisku specjalisty pracy socjalnej. 
38 Według stanu na 31.12.2016 r. i 31.12.2017r. – po dwie osoby oraz 31.12.2018 r. i na 30.06.2019 r. – trzy osoby na stanowisku 

starszego pracownika socjalnego. 
39 Według stanu na 31.12.2016 r. i 31.12.2017r. – po siedem osób, 31.12.2018 r. – osiem osób i na 30.06.2019 r. - 10 osób na 

stanowisku pracownika socjalnego. 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/716/akt.pdf
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/716/akt.pdf
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/790/akt.pdf
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5. Największe zidentyfikowane problemy dotyczące zapewnienia schronienia 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży na terenie Gminy Police, według 
Dyrektor OPS dotyczyły: (...) Na terenie Gminy nie występuje znaczący problem 
zapewnienia schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. (...) 
W ocenie OPS problemem jest kwestia związana z usamodzielnieniem matek 
z dziećmi, które przebywają w placówkach. Funkcjonujące na terenie Gminy (domy 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej) nie 
mogą stać się miejscami długotrwałego, czy też stałego pobytu dzieci. Dlatego też 
istotne są działania prowadzące do usamodzielnienia matek z dziećmi, które 
znalazły się w sytuacji bezdomności. 

Natomiast największe bariery w kierowaniu osób do DMD, zdaniem Dyrektor OPS, 
dotyczyły: (...) sytuacji, kiedy pracownik socjalny pracujący z daną rodziną widzi 
potrzebę skierowania matki z dziećmi lub kobiety w ciąży do ośrodka wsparcia. 
Natomiast kobieta nie dostrzega na daną chwilę takiej potrzeby lub występuje w niej 
opór przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca zamieszkania, swojego partnera 
i zamieszkania w ośrodku wsparcia.                         (dowód: akta kontroli str. 317-319) 

6. OPS na stronie internetowej BIP w okresie badanym do 16 września 2019 r. nie 
zamieścił informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw dotyczących 
zadania pomocy społecznej wynikającego z art. 47 ust. 4 ustawy ops, w zakresie 
dotyczącym zapewnienia schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom 
w ciąży.                                            (dowód: akta kontroli str. 320-331) 

W zakresie sposobu informowania o możliwości zapewnienia schronienia kobietom 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Dyrektor OPS wyjaśniła, że polegały one na: 
(...) bezpośrednim informowaniu osób i rodzin przez pracowników socjalnych 
o adresach i numerach telefonów instytucji mogących udzielić wsparcia, 
przyjmowaniu zgłoszeń ze środowiska i docieraniu do osób potrzebujących 
wsparcia, w celu udzielenia im niezbędnej pomocy, (...) monitorowaniu sytuacji osób 
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przez pracowników socjalnych 
OPS oraz, w razie konieczności, współdziałanie z innymi służbami, instytucjami, 
organizacjami.                                                           (dowód: akta kontroli str. 38, 49) 

7. W kontrolowanym okresie nie zostały określone wewnętrzne procedury dotyczące 
przygotowania i przekazania dokumentów Staroście zlecającemu prowadzenie 
DMD.                                                               (dowód: akta kontroli str. 37, 40-41) 

Na podstawie badania dokumentacji 10 osób40 sprawdzono kompletność 
i terminowość dokumentacji dotyczącej kierowania przez OPS osób z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży do placówek zapewniających schronienie na terenie 
Powiatu Polickiego.  
We wszystkich 10 badanych przypadkach OPS był organem właściwym miejscowo, 
a zebrana dokumentacja była kompletna, tj. zawierała m.in. wniosek o umieszczenie 
w placówce, kwestionariusz wywiadu środowiskowego, zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwskazań do umieszczenia klienta w DMD, oświadczenie 
o sytuacji majątkowej i dochodowej lub aktualne zaświadczenie o wysokości 
wynagrodzeń, a także kopie kart wizyt w powiatowym urzędzie pracy w przypadku 
osoby bezrobotnej.  
W dziewięciu przypadkach (z 10) złożone wnioski dotyczyły zapewnienia 
schronienia w placówkach prowadzonych na zlecenie Starosty, w związku z tym 

                                                      
40 W próbie 10 osób, które w latach 2016-2019 znalazły się schronienie w różnych placówkach, w tym w dziewięciu przypadkach 

skierowano osoby do placówek prowadzonych na zlecenie Starosty, a w czterech do ośrodka prowadzonego w latach 2016-
2017 na zlecenie OPS (przy czym trzy z tych kobiet od 2018 r. korzystało również ze schronienia placówki prowadzonej na 
zlecenie Starosty). W dwóch badanych przypadkach zastosowano tryb interwencyjny a sześć stanowiły kobiet w ciąży, w tym 
jedna nieletnia. 
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OPS miał obowiązek sporządzenia i przekazania Staroście skompletowanej 
dokumentacji wnioskodawców. W ośmiu z nich dokumentację dotyczącą wniosków 
o umieszczenie lub przedłużenie pobytu w DMD przekazywano Staroście terminowo, 
tj. 14 dni od wpływu wniosku lub daty uzupełnienia przez klienta wszystkich 
wymaganych dokumentów. W jednym41 przypadku OPS przekazał Staroście 
dokumentację siedem dni po terminie określonym w § 4 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie DMD.                                                     (dowód: akta kontroli str. 542-797) 

W przypadku wszystkich 10 osób, zgodnie z art. 107 ust 3 ustawy ops, wywiady 
środowiskowe przeprowadzały osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do 
wykonywania zawodu pracownika socjalnego42.  Wywiady sporządzone zostały 
z zachowaniem zasad wynikających z ustawy ops oraz rozporządzenia w sprawie 
wywiadu środowiskowego, w szczególności wywiady zawierały informacje 
dotyczące sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej oraz 
prawidłowo ustalono w nich sytuację dochodową i majątkową osób ubiegających się 
o wsparcie. 

W dziewięciu przypadkach (z 10) OPS terminowo przeprowadził wywiady lub ich 
aktualizacje, tj. do 14 dni roboczych od podjęciu informacji o konieczności ich 
przeprowadzenia. W jednym przypadku wywiad środowiskowy sporządzono 16 dni 
roboczych po wpływie wniosku o przedłużenie pobytu w placówce, co było niezgodne 
z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego. 

(dowód: akta kontroli str. 542-547,591-597, 644-647,680-683, 696-706, 787-790) 

Dyrektor OPS wyjaśniła, że w latach 2016-2019 (do 31 sierpnia) OPS nie przesyłał 
dokumentów do starosty innego niż Starosta Policki, nie wydawał również opinii, 
o której mowa w § 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie DMD, tj. o braku konieczności 
pobytu w DSM lub DMD. Nie wystąpiły również przypadki uznania przez OPS 
wniosków za niezasadne.                   (dowód: akta kontroli str. 46, 50-51, 435, 437) 

8. Zgodnie z art. 15 ust. 4 i 5 ustawy ops, OPS w latach 2016-2019 dokonywał 
analizy zjawisk powodujących zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Police na 
świadczenia z pomocy społecznej, w tym w zakresie zapewnienia schronienia dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży43.  

Na podstawie rozeznanych potrzeb i istniejących wówczas możliwości zapewnienia 
ich ze strony Powiatu Polickiego w  latach 2016-2017, OPS we własnym zakresie 
dodatkowo zabezpieczał schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
z terenu Gminy zawierając corocznie umowy z kierownikiem DSM w Policach, którego 
podstawą funkcjonowania był art. 17 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 48 ustawy ops.  

W badanym okresie ówczesna Dyrektor OPS, zawierała umowy ze Stowarzyszeniem 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Polic44. Ww. umowy 
z kierownikiem DSM w Policach, tj. placówką prowadzoną przez podmiot 
niepubliczny, nie zostały zawarte w trybie konkursu ofert na realizację zadania 
z zakresu pomocy społecznej45 ani w trybie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne46. Przedmiotem umów (nr 14/2015 z 17 grudnia 2015 r. i 15/2016 z 12 
grudnia 2016 r.) było świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz bezdomnych kobiet 
i kobiet z dziećmi oraz ofiar przemocy z terenu Gminy usług w zakresie: schronienia, 
posiłku, opieki higienicznej, ubrania stosownie do pory roku po dezynfekcji, pieluch 

                                                      
41 Wniosek o przedłużenie pobytu B.K. w DMD w Policach wpłynął do OPS dnia 28.12.2018 r., aktualizację wywiadu sporządzono 

18.01.2019 r. (16 dni roboczych po dacie wpływu wniosku), skompletowaną dokumentację przekazano Staroście 21 dni po dacie 
wpływu wniosku. 

42 Wszyscy pracownicy socjalni posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu, wymagane w art. 116 ustawy ops. 
43 Na podstawie Sprawozdań z działalności OPS oraz Ocen zasobów pomocy społecznej za lata 2016-2018. 
44 Zarządzenie nr 54/03 Burmistrza Gminy Police z 17. Kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 
45 Art. 25 ust. 4 ustawy ops. 
46 Art.138g - 138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). 
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dla dzieci do ukończenia drugiego roku życia, reintegracji zawodowej i społecznej, 
w tym prowadzenia indywidualnych konsultacji ukierunkowanych na wychodzeniu 
z bezdomności. Maksymalna ilość osób wynosiła do 40 miesięcznie (łącznie dorośli 
i dzieci), a koszty schronienia miały być pokrywane przez OPS i przekazywane 
bezpośrednio na rachunek bankowy DSM w Policach. Wysokość kosztów w tym 
okresie określono na 21 zł brutto za osobę dorosłą i dziecko powyżej pierwszego 
roku życia (w tym 10 zł brutto koszt gorącego posiłku) oraz 17,50 zł brutto za 
dziecko do 12 miesiąca życia.     

(dowód: akta kontroli str. 9, 11-22, 133-250, 339-420, 436-439) 

Główna księgowa OPS od 1 sierpnia 2008 r., wyjaśniła, że: (…) przed zawarciem 
umowy z DSM w Policach nie prowadzono rozeznania rynku, ponieważ była to jedyna 
instytucja świadcząca schronienie w Policach. Natomiast (...) przed podpisaniem umowy 
cena odpłatności była każdorazowo negocjowana i podparta kalkulacją kosztów 
przedstawioną przez kierownika powyższej placówki.     

            (dowód: akta kontroli str. 436, 441, 808) 

W ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej w OPS, wydatki wynikające z wydanych 
przez Dyrektor OPS decyzji w sprawie udzielenia pomocy w formie schronienia oraz 
wyżywienia w DSM w Policach w latach 2016-2017, ewidencjonowano na koncie 201-2 
(rozrachunki z odbiorcami - Stowarzyszenie), konto przeciwstawne 410-W (koszty 
według rodzaju i ich rozliczenie - Inne świadczenia finansowane z budżetu) 
z zachowaniem szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. rozdział 89295 § 3110 
wyżywienie i § 4300 schronienie.                          (dowód: akta kontroli str. 442-450) 

9. OPS w umowach zawartych z DSM w Policach nie zobowiązywała placówki do 
zapewnienia standardu usług świadczonych w ośrodku na poziomie wynikającym 
z § 3 rozporządzenia w sprawie DMD.                       (dowód: akta kontroli str. 12-22) 

Dyrektor OPS wyjaśniła, że Wymagany standard usług nie był określony w DSM 
Police (…), ponieważ placówka przed 2018 r. pełniła funkcję schroniska dla 
bezdomnych kobiet z dziećmi. Pracownicy socjalni OPS udzielali pomocy i wsparcia 
osobom przebywającym w DSM w Policach na podstawie ustawy ops. 
Przeprowadzali wywiady środowiskowe, w których zawierano informacje na temat 
warunków mieszkaniowych (wyposażenia mieszkania, które obejmowało instalacje 
takie jak woda ciepła, zimna, łazienka, toaletę a także kuchnię, ogrzewanie 
centralne i czy zapewniono wystarczającą ilość miejsc do spania. Pracownicy OPS 
(...) prowadzili wzajemną współpracę w zakresie skierowań osób, wzajemnych 
rozliczeń oraz pracy socjalnej świadczonej na rzecz mieszkańców i pozostawali 
w stałym kontakcie z kierownikiem placówki w zakresie prawidłowości realizacji 
zadania. Wszystkie trudności pojawiające się w trakcie realizacji działań, były 
niezwłocznie zgłaszane i rozwiązywane. Na prośbę pracowników OPS Police 
w DSM odbywały się spotkania z personelem placówki oraz z mieszkańcami 
ukierunkowane na udzielanie prawidłowego wsparcia mieszkańcom. Bezdomne 
matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży to grupa społeczna wymagająca 
wielowymiarowej pracy socjalnej. Dlatego też pracownicy OPS Police wykonując 
swoje czynności służbowe skupiali się przede wszystkim na bezpośredniej pracy 
z mieszkańcami placówki.  

(dowód: akta kontroli str. 436, 438) 

Kierownik DMD w Policach w informacji przekazanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f 
ustawy o NIK w sprawie standardu usług zapewnianych przez placówkę w latach 
2016-2017, wskazał: DSM w Policach, przed 1 marca 2018 r. był schroniskiem (...) 
i zmagał się z brakiem możliwości zatrudnienia fachowej kadry merytorycznej – luki 
w tym zakresie uzupełniane są systematycznie od daty przekształcenia placówki. 
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W zakresie interwencyjnym zapewniano schronienie kobietom w ciąży w okresie 
okołoporodowym. W razie potrzeby, mieszkanki dostawały do dyspozycji informacje 
dotyczące lekarzy, przychodni i szpitali. Mieszkańcom DSM w Policach zapewniono 
odizolowanie od sprawców przemocy. Pracownicy ośrodka nie udzielali żadnych 
informacji osobom zewnętrznym na temat mieszkanek i ich pobytu w ośrodku. Obcy 
mogli przebywać na terenie placówki na podstawie zezwoleń pracowników oraz 
w terminach określonych w regulaminie organizacyjnym. (...) DSM w Policach 
zapewniał indywidualne wsparcie ze strony kadry. Przeprowadzane były również 
grupowe zajęcia terapeutyczne a także zapewniano zewnętrzną pomoc psychiatry, 
pedagoga, lekarza rodzinnego, prawnika, psychologa. (…) W miarę możliwości, 
mieszkanki kierowane były na zajęcia organizowane przez inne instytucje – takie jak 
PCPR w Policach i OPS w Policach, który zapewniał wsparcie personelu, 
który podejmował starania, aby w placówce panowała atmosfera jak najbardziej 
zbliżona do rodzinnej. (…) Prowadzone były spotkania, (…) Prowadzane były 
zajęcia grupowe, które miały na celu przeciwstawienie się złym wzorcom rodzinnym 
i środowiskowym. (...) W zakresie potrzeb bytowych, zapewniono mieszkańcom 
DSM całodobowy, okresowy pobyt. W miarę możliwości mieszkanki umieszczano 
w osobnych pokojach. DSM posiadał jedno pomieszczenie, które spełniało rolę 
stołówki oraz miejsca do pobytu dziennego mieszkańców z dziećmi i kobiet w ciąży. 
Nie posiadaliśmy pokojów przeznaczonych wyłącznie dla kobiet w ciąży. 
Rozdysponowywaliśmy pokoje zgodnie z potrzebami matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Posiadaliśmy sześć łazienek i jedną toaletę na 15 matek, zatem 
standard usług w DSM w Policach był zgodny z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie DMD. Zapewniono jedną ogólnodostępną kuchnię do 
samodzielnego sporządzania posiłków. Nie dysponowaliśmy dodatkowym 
pomieszczeniem do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków. Zapewniono 
jedno pomieszczenie do prania i odrębne do suszenia.  
W zakresie opiekuńczo-wspomagającym zapewniono podopiecznym indywidualną 
pomoc w czasie choroby. Mieszkanki określały swoje potrzeby, a ośrodek w miarę 
możliwości je realizował. Podopiecznym umożliwiono korzystanie ze świadczeń 
zdrowotnych. Mieszkanki miały obowiązek rejestracji w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, który zapewniał ubezpieczenie zdrowotne. (…) We własnym zakresie, 
w pewnych okresach, zapewniano wsparcie merytoryczne terapeuty, pracownika 
socjalnego oraz opiekuna w trakcie indywidualnych spotkań. W razie potrzeby, 
udostępniano również kontakty do zewnętrznych instytucji pomocowych. Placówka 
oferowała także wsparcie rzeczowe. W razie wystąpienia takiej potrzeby, (...) DSM 
w Policach zapewniał środki higieny osobistej i środki czystości. 
(…) Indywidualne potrzeby mieszkańców i dzieci były uwzględniane w działaniach 
personelu ośrodka. DSM starał się stworzyć jak najszersze możliwości do rozwoju 
osobowego mieszkańców. Podopieczne uczestniczyły w społecznościach, podczas 
których były nieustannie motywowane. Mieszkanki otrzymywały również, w miarę 
możliwości DSM, informacje dotyczące projektów i kursów realizowanych przez 
zewnętrzne instytucje. Zapewniono poszanowanie sfery prywatności mieszkańców. 
Przed 2018 roku programy związane z usamodzielnianiem się mieszkańców były 
prowadzone przez pracownika socjalnego zatrudnionego w DSM w Policach. (…). 

 (dowód: akta kontroli str. 799-803) 

10. Okresy przebywania 10 matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
w poszczególnych formach schronienia zapewnianego lub wspieranego przez OPS 
w kontrolowanych latach był zróżnicowany. W DMD w Karwowie najkrótszy pobyt 
wyniósł 22 dni i dotyczył nieletniej w ciąży O.K. umieszczonej w DMD w Karwowie 
w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego. Kobieta B.K.J. z noworodkiem 
przebywała w DMD w Karwowie przez 146 dni.  
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Natomiast kobieta A.Ż.  przebywała w DMD dwukrotnie łącznie przez 345 dni, z tego 
pierwszy raz przez 49 dni, gdy była w ciąży oraz drugi  raz z dwuletnim dzieckiem 
przez 296 dni.  Pomiędzy pobytami w DMD, kobieta ta wraz dzieckiem przebywała 
przez 94 dni  w Hostelu prowadzonym przez PCPR w Policach.  
Kobieta K.K. z półtorarocznym dzieckiem była kierowana zarówno do DSM 
w Policach, jak i do DMD w Karwowie, w których przebywała odpowiednio 29 i 288 
dni, łącznie przez 317 dni.   
Najkrótszy pobyt w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie wyniósł 60 dni 
i dotyczył pobytu w DMS w Policach matki M.K. z trójką dzieci (niemowlę, sześcio- 
i jedenastoletnie), która w późniejszym okresie została umieszczona w Hostelu na 28 
dni. Łącznie pobyty w powyższych placówkach wyniosły 88 dni.  
Kobieta w ciąży E.O. i z sześcioletnim dzieckiem w DMD w Policach przebywała 196 
dni. Inna kobieta w ciąży K.T. została skierowana do DSM w Policach dwukrotnie na 
łącznie 338 dni (po 100 i po 238 dni).  
Pobyt w DMD w Policach  kobiety w ciąży E.W.  z dwójką dzieci (trzy i pięcioletnie) na 
dzień 31 października 2019 r. wynosił 489 dni i nie został zakończony.  
Łącznie pobyt  kobiety M.K.  z rocznym dzieckiem w placówce Stowarzyszenia, na 
dzień 31 października 2019 r., wyniósł 515 dni, z tego w DSM w Policach 270 dni, 
a po przekształceniu w DMD trwał nadal przez 245 dni. 
Kobieta A.G. z pięcioletnim dzieckiem przebywała w placówkach Stowarzyszenia 
łącznie 1 612 dni (ponad 4 lata), w tym w DSM w Policach – 1 002 dni, a po 
przekształceniu placówki w DMD – 610 dni i trwał nadal po 31 października 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 542-547,591-597, 644-647,680-683, 696-706, 787-790)  

Dyrektor OPS wyjaśniła, że do końca 2017 r. pozytywnie opiniowano dalszy pobyt 
w DSM w Policach w sytuacjach, gdy osoby nie miały możliwości powrotu do 
rodziny lub rozpoczęcia samodzielnego życia. (…) Bezdomne matki z małoletnimi 
dziećmi oraz kobiety w ciąży to grupa społeczna wymagająca wielowymiarowej 
pracy socjalnej. Ich trudna sytuacja spowodowana jest m.in. doświadczaniem 
przemocy ze strony partnera, sytuacjami kryzysowymi i konfliktami, dlatego też 
wymaga kompleksowego i długotrwałego wsparcia. Pomimo świadczonej pracy 
pracowników socjalnych, efekt usamodzielnienia często nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów. /…/ Natomiast od 2018 r. placówki prowadzone są wyłącznie na zlecenie 
Starosty i decyzja o przedłużeniu pobytu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie DMD. W związku z powyższym OPS wyłącznie kompletuje i przekazuje 
dokumentację do Starosty, który wydaje decyzję w sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 850) 

We wszystkich sześciu przypadkach, gdy pobyt matki z małoletnimi dziećmi i kobiety 
w ciąży trwał przez okres dłuższy niż sześć miesięcy OPS powtórnie  przeprowadzał  
rodzinny wywiad środowiskowy. 
Dwie kobiety (z 10) skierowano do Hostelu PCPR. W każdym przypadku, w sytuacji 
uzasadniającej pobyt w ośrodkach prowadzonych na podstawie art. 47 ust. 2-3 
ustawy ops. 

OPS nie określiło zasad umieszczania w schronisku Caritas, gdyż OPS nie miał 
zawartej z Caritasem żadnej umowy dotyczącej kierowania do prowadzonego przez 
niego schroniska. W kontrolowanym okresie wystąpił jeden przypadek kobiety 
z dzieckiem, która przebywała w schronisku Caritas do czasu zwolnienia się miejsca 
w DSM w Policach. 

Badanie dokumentacji 10 osób wykazało, że w kontrolowanym okresie OPS 
analizował skuteczność udzielonego wsparcia, wyciągał wnioski oraz wdrażał 
działania w celu poprawy, dostosowując je każdorazowo do potrzeb podopiecznych, 
m.in. poprzez zawieranie z klientem kontraktów socjalnych, które podlegały ocenie, 
kierowanie podopiecznych zmagających się z uzależnieniami na terapie, zapewnienie 
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wsparcia psychologicznego i prawnego, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych, 
motywowanie do podejmowania pracy czy usamodzielnienia. 
Spośród badanej próby, powyższe placówki opuściło sześć kobiet. Zgromadzona 
dokumentacja wskazuje, że w każdym z tych przypadków OPS wspierał 
podopiecznych po opuszczeniu placówek, monitorował ich sytuację, a w razie 
potrzeby interweniował i wspomagał, m.in. poprzez przydzielanie asystenta rodziny,  
motywowanie podopiecznych zmagających się z uzależnieniami do udziału w terapii, 
zapewnienie wsparcie psychologicznego, prawnego, pomoc w załatwianiu spraw 
administracyjnych oraz kierowanie do prac społecznie użytecznych,  

(dowód: akta kontroli str. 542-547,591-597, 644-647,680-683, 696-706, 787-790)  

11. W kontrolowanym okresie, łączne wydatki OPS na zabezpieczenie schronienia 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w latach 2016-2019 (I półrocze) 
wyniosły 471,6 tys. zł, w tym na pobyt w DSM w Policach (po przekształceniu - DMD 
w Policach) – 422,8 tys. zł, DMD w Karwowie – 47,5 tys. zł i 1,3 tys. zł w schronisku 
Caritas. Świadczenia z tytułu pobytu poszczególnych placówkach poniosło 12 osób 
i wyniosły razem 28,5 tys. zł, co stanowi 6% łącznych wydatków OPS. 
Wydatki poszczególnych placówek, ponoszone z tytułu pobytu osób z dziećmi i kobiet 
w ciąży z Gminy, kształtowały się następująco: 

- DSM w Policach w 2016 r. wydatkował łącznie 100,6 tys. zł, w tym 73,3 tys. zł 
stanowiły wydatki bieżące (tj. 73%)47. W 2017 r. wydatki wyniosły odpowiednio 
110 tys. zł, i 87,6 tys. zł (tj. 80%)48. Po przekształceniu w DMD w Policach 
wydatki w 2018 r. wzrosły o około 30% w porównaniu do lat poprzednich 
i wyniosły łącznie 140,4 tys. zł, w tym 81,1 tys. zł to wydatki bieżące (tj. 59%)49. 
W I połowie 2019 r. wydatkowano łącznie 71,7 tys. zł, w tym 63,7 tys. zł to 
wydatki bieżące (tj. 89%)50. 

- DMD w Karwowie całość wydatków ponoszona na mieszkanki z Gminy stanowiły 
wydatki bieżące i w poszczególnych latach wyniosły: 2016 - 19,1 tys. zł51, 2017 – 
1,2 tys. zł52, 2018 – 6,5 tys. zł53 i do 30 czerwca 2019 r. – 19 tys. zł54. 

- schronisko Caritas ponosiło wydatki na mieszkanki z Gminy wyłącznie w 2017 r. 
w wysokości 1,3 tys. zł łącznie, w tym 0,9 tys. zł wydatki bieżące.  

 (dowód: akta kontroli str. 336, 451, 453, 455) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

1. Badanie dokumentacji 10 osób skierowanych przez OPS do ośrodków wsparcia dla 
matek z dziećmi i kobiet w ciąży, wykazało, że wniosek matki z dzieckiem 
o przedłużenie pobytu w DMD w Policach wpłynął do OPS 28 grudnia 2018 r., 
pracownik socjalny sporządził aktualizację wywiadu i przekazał skompletowaną 

                                                      
47 Z tego 37,5 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 13,7 tys. zł – media; 8,6 tys. zł – wyżywienie; 

8,4 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty; 4,5 tys. z tytułu umów na poradnictwo ze specjalistami zewnętrznymi. 
48 Z tego 46,4 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 13,7 tys. zł – media; 12,1 tys. zł – wyżywienie; 

8,4 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty; 5,7 tys. z tytułu umów na poradnictwo ze specjalistami zewnętrznymi. 
49 Z tego81 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 20,4 tys. zł – media; 20,4 tys. zł – wyżywienie; 

4,2 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty; 2,5 tys. z tytułu umów na poradnictwo ze specjalistami zewnętrznymi. 
50 Z tego 40,8 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 8,7 tys. zł – media; 11,7 tys. zł – wyżywienie; 

2 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty; z tytułu umów na poradnictwo ze specjalistami zewnętrznymi nie ponoszono 
wydatków. 

51 Z tego 11,4 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 2,7 tys. zł – wyżywienie; 1,9 tys. zł – media; 
0,5 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty. Nie ponoszono wydatków z tytułu umów na poradnictwo ze specjalistami 
zewnętrznymi. 

52 Z tego 0,9 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 0,1 tys. zł – media; 0,2 tys. zł – wyżywienie; 
0,04 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty. 

53 Z tego 4,7 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 0,4 tys. zł – media; 0,9 tys. zł – wyżywienie; 
0,2 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty. 

54 Z tego 12,3 tys. zł to wynagrodzenia personelu administracyjnego i gospodarczego; 1,5 tys. zł – media; 2,8 tys. zł – wyżywienie; 
0,7 tys. zł – wydatki na konserwację, naprawy i remonty. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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dokumentację Staroście w dniu 18 stycznia 2019 r. (tj. odpowiednio 16 dni 
roboczych po dacie wpływu wniosku i 21 dni po dacie wpływu wniosku). 

                                               (dowód: akta kontroli str. 542-797) 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, wywiad przeprowadza się 14 dni roboczych od wpływu wniosku. 
Stosownie do § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie DMD ośrodek pomocy 
społecznej w terminie 14 dni od wpływu wniosku o skierowanie do DMD 
przekazuje staroście najbliższego powiatu prowadzącego DMD skompletowane 
dokumenty. 

Dyrektor OPS w odpowiedzi poinformowała, że została przeprowadzona rozmowa 
dyscyplinująca z pracownikiem socjalnym w celu przestrzegania terminów 
wykonywania obowiązkowych czynności przy załatwianiu wniosków o udzielenie 
schronienia w DMD.                                        (dowód: akta kontroli str. 833-836) 

2. OPS w badanym okresie (do 16 września 2019 r.) nie udostępniał w BIP 
informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania 
pomocy społecznej wynikającego z art. 47 ust. 4 ustawy ops, w zakresie 
dotyczącym wsparcia i zapewnienia schronienia w DMD matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży, możliwości złożenia wniosku i zasadach procedowania 
w tego typu przypadkach. 

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w BIP wynika z art. 8 ust. 3 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Zgodnie 
z tym przepisem PCPR obowiązany był do udostępniania w BIP informacji 
przedmiocie działalności i kompetencjach, sposobach przyjmowania i załatwiania 
spraw - art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz  pkt 3 lit d udip.        

Dyrektor OPS wyjaśniła, że: (...) Brak uszczegółowienia informacji w zakresie 
kompetencji dotyczących kierowania do DMD lub zapewnienia schronienia 
osobom z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wynikał z faktu, że osoby kierowane 
do DMD oraz wymagające schronienia otrzymują wyczerpujące informacje na ten 
temat zarówno osobiście w siedzibie OPS, jak i telefonicznie. Dane teleadresowe 
OPS zamieszczone są na stronie BIP oraz na stronie OPS. Nadmieniam, że 
pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich czynności służbowych 
dokonują rozeznania środowiska i w przypadku potrzeby zapewnienia schronienia 
udzielają rzetelnych informacji w tym zakresie.   (dowód: akta kontroli str. 332-333) 

W toku oględzin strony internetowej OPS, przeprowadzonych 18 września 2019 r., 
ustalono, że na stronie BIP dzień wcześniej (tj. 17 września 2019 r.) zamieszczono 
informacje o kompetencjach OPS w zakresie kierowania do DMD oraz o sposobie 
przyjmowania i załatwiania spraw z tego zakresu.   

(dowód: akta kontroli str. 320-331) 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji w terminie 
określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego.  

2. Przekazywanie właściwemu staroście skompletowanej dokumentacji 
dotyczącej wniosku o skierowanie do DMD z zachowaniem terminu 
określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie DMD. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

 

Wnioski 

Uwagi 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

 

Szczecin,   29  listopada 2019 r. 
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