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I. Dane identyfikacyjne 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Aleja Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin1.  

 

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie była od 1 grudnia 2012 r.  
Bogumiła Szczepanik. 

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

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

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

Od 01.01.2016 r. – do zakończenia czynności kontrolnych, z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed tym okresem.  

 

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

 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 

 

Wiesław Kaszak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/152/2019 z dnia 02.09.2019 r.                                       

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

MOPR w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień podejmował działania 
w celu zabezpieczenia realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 11 w zw. z art. 
47 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej4 dotyczącego 
zapewnienia schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży5. Pozytywnie należy ocenić fakt, że MOPR zgłaszał władzom Gminy Miasto 
Koszalin6 potrzebę zabezpieczenia pełnej realizacji ww. zadania.   

W kontrolowanym okresie Miasto nie prowadziło, ani nie zlecało prowadzenia DMD 
innym podmiotom. Matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży znajdujące się 
w sytuacji kryzysowej kierowane były przez MOPR do Centrum Kryzysowego dla 
Kobiet i Kobiet z Dziećmi ”Nadzieja” w Koszalinie7, tj. placówki niebędącej DMD 
i prowadzonej przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej8. Miasto zawarło 
z Caritas umowę na wspieranie działań o charakterze interwencji kryzysowej dla 
kobiet i kobiet z dziećmi dotkniętych przemocą. MOPR nie prowadził kontroli i nie 

                                                      
1 Dalej: MOPR. 
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 Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. Dalej: ustawa ops. 
5 Dalej: DMD. 
6 Dalej: Miasto. 
7 Dalej: Centrum. 
8 Dalej: Caritas. 
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nadzorował Centrum w zakresie zapewnienia odpowiedniego standardu usług oraz 
skuteczności udzielanego wsparcia, gdyż nie uzyskał w badanych latach 
upoważnienia od Miasta.   

MOPR wydał osiem decyzji przyznających zasiłki celowe z przeznaczeniem na 
częściowe pokrycie kosztów pobytu matkom z małoletnimi dziećmi w Domu 
Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie9 (w placówce niebędącej DMD) oraz 
w Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Policach10. Na podstawie decyzji MOPR 
przekazał na rachunek bankowy ww. placówek  środki finansowe w łącznej 
wysokości 6 646 zł zmieniając pieniężny charakter zasiłków, wynikający z art. 36 pkt 
1 lit. c ustawy ops, na świadczenie niepieniężne. Stanowiło to  naruszenie art. 39 
ust. 1 i 2, art. 41 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 i 4 ustawy ops.   

W sprawozdaniach rocznych z działalności (MRPiPS-03) za lata 2016-2019 (I półrocze) 
MOPR wykazywał prowadzony przez Caritas DSM w Koszalinie, jako DMD prowadzony  
na jego zlecenie, co było niezgodne ze stanem faktycznym. MOPR na stronie 
internetowej BIP nie zamieścił informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw 
w zakresie dotyczącym zapewnienia schronienia w DMD. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe11 
kontrolowanej działalności. 

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

1.1. Wewnętrzne zasady organizacji i funkcjonowania MOPR, w tym zawarte 
w przepisach ustawy ops określono m.in. w statucie12 oraz w regulaminie 
organizacyjnym13. Według Regulaminu zadania w zakresie świadczenia pomocy 
społecznej potrzebującym wsparcia kobietom z małoletnimi dziećmi realizowały 
rejony pracy socjalnej oraz zespół ds. bezdomności. 
Do zadań ww. rejonów należało wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Ponadto podejmowanie działań 
zmierzających do życiowego usamodzielnienia, w tym w szczególności   
kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, podejmowanie wszechstronnych 
działań dla rozpoznania potrzeb oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów osób 
i rodzin potrzebujących pomocy. 
Do zadań ww. zespołu należało m.in.: prowadzenie pracy socjalnej; 
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz monitorowanie i udzielanie 
wsparcia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Koszalina oraz poza nim 
(z ostatnim miejscem zamieszkania w Koszalinie); diagnozowanie problemu 
bezdomności na terenie Koszalina;  współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.   

                                           (dowód: akta kontroli str. 39-47, 48-67)  

                                                      
9 Dalej: DSM w Koszalinie. 
10 Dalej: DMD w Policach. 
11 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
12 Statut MOPR przyjęty uchwałą nr XXIV/315/2016 RM z 27.10.2016 r. W § 1 ust. 1 Statutu Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej (MOPS) otrzymał nazwę „Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” (MOPR), Statut został 
zmieniony uchwałami RM nr XXVI/358/2016 z 22.12.2016 r., nr XXIX/403/2017 z 23.03.2017 r. oraz nr 
V/84/2019 z 25.04.2019 r. 

13 Regulamin MOPS (do 31.12.2016 r. MOPS, a od 1.01.2017 r. MOPR) wprowadzony zarządzeniami Dyrektora 
MOPS w Koszalinie Nr 125 z 31.12.2015 r. i Nr 20 z 29.03.2016 r. Od stycznia 2017 r. regulamin organizacyjny 
MOPR wprowadzony zarządzeniami Dyrektora MOPR Nr 1 z 2.01.2017 r., Nr 118 z 30.10.2017 r., Nr 36/2018 
z 25.05.2018 r., Nr 96/2018 z 28.12.2018 r., Nr 10/2019 z 28.01.2019 r., Nr 37/2019 z 23.04.2019 r. zmieniony 
zarządzeniem Nr 52/2019 z 31.05.2019 r.  

OBSZAR 
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Rada Miejska w Koszalinie14 uchwałą15 przyjęła Miejski Program Wychodzenia 
i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-202016. W programie oraz w innych 
dokumentach strategicznych Miasta17 w diagnozie zjawiska bezdomności wykazano, 
że 13% osób bezdomnych stanowiły kobiety (średniorocznie w Koszalinie 
przebywało ok. 220 osób bezdomnych). W części dotyczącej zagrożenia 
bezdomnością wykazano, że w Centrum w IV kwartale 2015 r. przebywało 11 kobiet 
i 17 dzieci, a w DSM w Koszalinie pięć kobiet i pięcioro dzieci z Koszalina. 
W odniesieniu do liczby rodzin objętych opieką społeczną (2.394 rodzin i 4.385 osób 
w 2015 r.) i liczby mieszkańców 107.970 osób, skalę zjawiska pomocy dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży uznano, jako niedominującą lub minimalną.     
                    (akta kontroli str. 334-345) 

1.2. W sprawozdaniach z działalności MOPR (MRPiPS-03-R) za 2016 r.18, 2017 r.19  
i 2018 r.20  nie zawarto informacji na temat skali zapotrzebowania na usługi 
w zakresie schronienia i wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
z terenu Koszalina. Ze sprawozdań wynikało, że z pomocy w DSM w Koszalinie 
skorzystało w tych latach odpowiednio: 56 osób21, 47 osób22 i 33 osoby23, 
a z pomocy w Centrum odpowiednio: 53 osoby24, 41 osób25, 55 osób26. Pobyt w tych 
placówkach wykazano: w przypadku Centrum - niezależnie od okresu ich pobytu, 
w przypadku DSM w Koszalinie – z uwzględnieniem osób spoza Koszalina.   

   (akta kontroli str. 73-74, 86-87, 96-97, 119, 144, 172, 199-210, 232-233)  

W sprawozdaniach z działalności MOPR (MRPiPS-03-R) za lata 2016-2019 
(I półrocze) wykazywano w pozycji Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży DSM w Koszalinie z 12 miejscami, pomimo że Prezydent Miasta nie zlecił 
w tym okresie podmiotowi prowadzącemu ww. placówkę realizacji zadań ze 
środków na pomoc i integrację społeczną.          (akta kontroli str. 533-541) 

1.3. W kontrolowanym okresie na terenie Koszalina funkcjonowały placówki 
udzielające schronienia samotnym matkom z dziećmi i kobietom w ciąży 
prowadzone przez podmioty niepubliczne: Caritas, Fundację „Zdążyć z Miłością” 
w Koszalinie oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie27. 
Caritas prowadziło dwie placówki, tj. Centrum i DSM w Koszalinie. 

Z informacji udzielonych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK przez 
Prezydenta Miasta wynikało m.in., że w badanym okresie: 

- Miasto nie prowadziło DMD oraz nie zlecało realizacji zadania własnego 
polegającego na prowadzeniu DMD podmiotowi niepublicznemu lub innej 
jednostce samorządu terytorialnego; 

                                                      
14 Dalej: RM. 
15 Nr XXII//286/2016 z 23 czerwca 2016 r. 
16 Dalej: „Program”. 
17 [1] Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020 wprowadzonej od 

24.05.2016 r. uchwałą nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie (RM) zmienionej uchwałą nr III/37/2019 
RM z 24.01.2019 r. Informacja z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” za 2016 r., za 2017 r. i za 2018 r. oraz [3] Karty monitorowania 
(realizacji) tej Polityki/Programu za 2016 r., 2017 r. i 2018 r.   

18 Uchwała nr XXIX/404/2017 RM z 23.03.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPR za 
2016 r.,  

19 Uchwała nr XLIII/611/2018 RM z 19.04.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPR za 
2017 r., 

20 Uchwała nr V/81/2019 RM z 25.04.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPR za 2018 r., 
21 30 matek z 26 dzieci. 
22 22 matek z 25 dzieci. 
23 15 matek z 18 dzieci. 
24 27 matek z 26 dzieci. 
25 28 matek z 13 dzieci. 
26 25 matek z 30 dziećmi. 
27  Dalej: TBA. 
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- koordynacją i nadzorem realizacji zadania własnego  określonego w art. 19 ust.11 
ustawy ops w imieniu Prezydenta Miasta zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. 
Uzależnień; 

- zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych realizowała Fundacja 
„Zdążyć z Miłością” w Koszalinie, a w zakresie prowadzenia powiatowego 
ośrodka wsparcia realizowało Caritas w Centrum; 

 - Miasto wspierało Centrum finansowo ze środków pochodzących z opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwotach 129,6 tys. zł 
w 2016 r., 171,1 tys. zł w 2017 r., 189,9 tys. zł w 2018 r. i 134 tys. zł w I półroczu 
2019 r.; 

- Miasto poprzez Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień sprawowało kontrolę 
prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Caritas i wydatkowania 
przekazanej dotacji; 

- Miasto na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie28 zawarło cztery umowy z Caritas29 na 
realizację zadania Wspieranie działań o charakterze interwencji kryzysowej dla 
kobiet i kobiet z dziećmi dotkniętych przemocą, które zabezpieczały schronienie 
w Centrum wyłącznie ofiarom przemocy;   

- Miasto w dniu 11.05.2018 r. zawarło także porozumienie z Caritas w sprawie 
współdziałania na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży30, w celu 
umożliwienia pobytu tym osobom w DSM w Koszalinie; 

- Miasto nie zawarło umowy lub porozumienia z  podmiotem prowadzącym DMD 
w Policach.    

(akta kontroli str. 275-318, 324-321, 446-466, 822) 

Według danych MOPR w latach 2016-2019 (I półrocze) w DSM w Koszalinie oraz 
w DMD w Policach przebywało łącznie dziewięć kobiet, z których pięć z małoletnimi 
dziećmi do lat trzech oraz cztery kobiety w ciąży, odpowiednio: 

 w DMD w Policach przebywała jedna kobieta z małoletnim dzieckiem, 

 w DSM w Koszalinie łącznie osiem kobiet, w tym:  
- w 2016 r. sześć kobiet (z tego cztery kobiety w ciąży) wraz z trojgiem dzieci, 
- w 2017 r. jedna matka z jednym dzieckiem,  
- w 2018 r. jedna matka z dzieckiem, 
- w I półroczu 2019 r. nie przebywała żadna kobieta. 

Wszystkie dzieci były w wieku do trzech lat. Kobiety ze starszymi dziećmi mogły 
uzyskać schronienie w Centrum. W badanym okresie w trybie interwencyjnym 
przyjęto do Centrum odpowiednio: 13, 13, 15 i dziewięć matek z 10, 10, 12 
i sześciorgiem dzieci oraz trzy kobiety w ciąży (po jednej w 2016 r., 2018 r. 
i w I półroczu 2019 r..   
W latach 2016-2019 (I półrocze) pomocą społeczną było objętych odpowiednio: 
2 332, 1 813, 1 664 i 1 223 rodziny w tym odpowiednio: 4 148, 3 158, 2 797 i 1 888 
osób w rodzinach. Liczba ludności Koszalina wynosiła: 2016 r. - 107.680; w 2017 r. - 
107.670; w 2018 r - 107.321 osób.    
                (akta kontroli str. 320-321, 323) 

1.4. W badanym okresie kobiety z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży nie 
składały do MOPR wniosków o skierowanie do DMD znajdującego się w innym 
powiecie i MOPR nie udzielał skierowań do takich placówek. Nie stwierdzono też 
przypadków wydania przez MOPR opinii o braku konieczności pobytu w DMD. 
Wnioski samotnych matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży - o udzielenie 

                                                      
28  Dz. U. z 2019 r., poz. 688. Dalej: udppiw. 
29 PU.526.4.2016 z 1.02.2016 r.,  PU.526.4.2017 z 1.02.2017 r., PU.526.4.2018 z 19.01.2018 r. i PU.526.4.2019 

z 27.12.2018 r. 
30 Dalej: porozumienie z 11.05.2018 r.    
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wsparcia lub zapewnienia schronienia w Centrum - były pozytywnie załatwiane 
poprzez wydanie im skierowania. W przypadku jednej matki z małoletnim dzieckiem 
MOPR udzielił wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów jej pobytu w DMD 
w Policach. MOPR nie kierował osób do DSM w Koszalinie, natomiast osobom 
z interwencji kryzysowej po trzech miesiącach pobytu w Centrum, MOPR przedłużał 
pobyt w tej placówce. MOPR zarejestrował interwencyjny pobyt w Centrum 
odpowiednio: 14, 13, 15 i dziewięciu kobiet z Koszalina (matek z małoletnimi 
dziećmi lub kobiet w ciąży). Łącznie w całym badanym okresie 13 kobiet 
z małoletnimi dziećmi MOPR skierował na pobyt w Centrum na okres powyżej 
trzech miesięcy. Wszystkie ww. kobiety  w Centrum, wnioskowały o dalszy pobyt 
w Centrum  i nie występowały o udzielenie schronienia w innej placówce.  
W badanych latach MOPR nie umieszczał matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży w schronisku dla bezdomnych prowadzonym przez TBA. Według danych 
posiadanych przez MOPR w noclegowni prowadzonej przez TBA  przebywały osoby 
uprawnione objęte właściwością miejscową innych gmin i jedna mieszkanka 
Koszalina z pięcioletnim dzieckiem.  
W badanym okresie MOPR nie kierował matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet 
w ciąży do mieszkań chronionych. Według danych posiadanych przez MOPR 
w mieszkaniach chronionych w latach 2016-2019 przebywały odpowiednio: cztery, 
trzy, sześć i pięć matek z małoletnimi dziećmi (nie było kobiet w ciąży, które 
skorzystały z takiego schronienia). W jednym przypadku na prośbę kobiety MOPR 
uczestniczył przy podpisaniu umowy z fundacją prowadzącą mieszkanie chronione 
oraz MOPR przygotował opinię potrzebną do decyzji o ew. przyjęciu do mieszkania. 
Nie było przypadków przyznawania zasiłków pieniężnych dla ww. osób 
przebywających w mieszkaniach chronionych. MOPR nie posiadał informacji, kto 
wydawał decyzje o skierowaniu tych osób i kto zapewniał tym osobom pracę 
socjalną.  
Nie stwierdzono przypadków odmowy udzielenia pomocy przez MOPR 
potrzebującym matkom/ojcom lub opiekunom z małoletnimi dziećmi. 

 (akta kontroli str. 320-323) 

1.5. MOPR informował Prezydenta Miasta o potrzebie zlecenia prowadzenia DMD 
i skierował w tej sprawie trzy pisma w 2014 r.31, w których postulował m.in. 
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie DMD i Centrum oraz 
przedkładał propozycje zapisów do ewentualnej umowy na prowadzenie ww. 
placówek. Ponadto w piśmie z 17.10.2017 r.32  wskazał m.in. iż organizacje 
działające na terenie Koszalina, realizujące zadania z zakresu interwencji 
kryzysowej nie wypełniają w pełni zapisów art. 19 pkt 11 w zw. z art. 47 ust. 4 
ustawy ops oraz  standardów dla DMD określonych w rozporządzeniu Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży33. W DSM w Koszalinie mogą przebywać tylko 
kobiety z dziećmi do lat 3 i kobiety w ciąży, a nie są przyjmowani ojcowie z dziećmi 
czy też inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. Centrum także 
zabezpiecza miejsca tylko dla matek i kobiet w ciąży. 

(akta kontroli str. 191-198, 211-213, 267-274) 

Dyrektor wyjaśniła, że: (…) MOPR w Koszalinie cyklicznie od 2013 do 2017 roku 
informował Prezydenta Miasta o potrzebie uregulowania zabezpieczenia schronienia 
m.in. dla matek z dziećmi. Od 2018 roku do dnia niniejszego pisma nie 

                                                      
31 Do Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie: (1) DOK.01152.16.2014 

z 25.07.2014 r.,, (2) DOK.01152.16.2014 3,09,2914 r. 3) Pismo przekazane mailem do Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie 31.12.2014 r. 

32.Do zastępcy Prezydenta Miasta ds. polityki Społecznej znak RPS2.070.15.2017.JG. 
33 Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: rozporządzenie w sprawie DMD. 
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korespondowano w tym zakresie z powodu wskazania przez Prezydenta, 
iż spełnienie wymogu art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej realizowane 
będzie poprzez włączanie pracownika MOPR w Koszalinie do składu zespołu 
kontrolnego, w przypadku planowanych kontroli. (…) w okresie objętym kontrolą nie 
zgłosił się do MOPR ani jeden ojciec z małoletnimi dziećmi wymagający schronienia. 
W przypadku wystąpienia ewentualnej konieczności zapewnienia schronienia dla 
będących w potrzebie ojców z małoletnimi dziećmi pracownik socjalny w ramach 
prowadzonej pracy socjalnej wskaże placówki, w których ww. taką pomoc będą 
mogli otrzymać w przyszłości. Trudno określić, jakimi placówkami będzie 
dysponowało Miasto w przyszłości oraz w jakiej sytuacji będzie znajdował się 
domniemany potrzebujący ojciec. (…)                                

(akta kontroli str. 821) 

1.6. Realizację porozumienia Miasta z Caritas z 11.05.2018 r. o współdziałaniu na 
rzecz matek z małoletnimi dziećmi w wieku do lat trzech i kobiet w ciąży powierzono 
MOPR. Miało ono na celu umożliwienie pobytu tym osobom w DSM w Koszalinie, 
bez udziału finansowego Miasta. Osoby objęte porozumieniem przyjmowane miały 
być do tej placówki w miarę wolnych miejsc, a ich liczba nie może przekroczyć 25% 
wszystkich miejsc w placówce. Na dzień zawarcia porozumienia w DSM 
w Koszalinie było 12 miejsc przeznaczonych dla matek i dzieci. Osoba ubiegająca 
się o pobyt w tej placówce miała otrzymywać od MOPR pisemną informację, 
potwierdzającą potrzebę zabezpieczenia schronienia, która miała stanowić 
podstawę do ubiegania się o miejsce oraz proponowany okres pobytu w placówce. 
Osoba przyjęta nie miała ponosić kosztów utrzymania za siebie i dziecko, ani nie 
miała wnosić żadnych innych opłat związanych z pobytem. DSM w Koszalinie  
zobowiązany był do zawiadamia MOPR o usunięciu osoby przyjętej, co najmniej na 
siedem dni przed terminem jej usunięcia. Porozumienie zostało zawarte na czas 
nieokreślony.                                                                 (akta kontroli str. 324-326) 

W informacji udzielonej w trybie art. 29 ust. 2 pkt f ustawy o NIK Prezydent Miasta 
stwierdził: Porozumienie (…) zawarte w dniu 11.05.2018 r. miało charakter 
deklaratoryjny w zakresie uregulowania formalnego wzajemnej niefinansowej 
współpracy pomiędzy partnerami. Zostało zawarte w celu określenia głównych 
kierunków i zasad niefinansowej współpracy w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 
udppiw.(…) Zlecenie zadania dotyczącego prowadzenia DSM w Koszalinie  w trybie 
powierzenia wykonania zadania z udzieleniem dotacji lub wsparcia jego realizacji 
z udzieleniem dotacji byłoby niecelowe i niegospodarne, ponieważ na terenie 
Koszalina istnieje podmiot prowadzący tego typu placówkę, co pozwala nie 
angażować na ten cel publicznych środków. (…) Prezydent Miasta nie miał wpływu 
na funkcjonowanie DSM w Koszalinie. Caritas jest właścicielem nieruchomości (…) 
w której prowadzony jest DSM w Koszalinie nie tylko na rzecz mieszkanek 
Koszalina, ale i regionu. W przypadku zawarcia umowy na dofinansowanie realizacji 
zadania publicznego Prezydent kontrolowałby prawidłowość jego wykonania.   
                     (akta kontroli str. 473-474) 

Dyrektor wyjaśniła, że MOPR nie miał/nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie 
DSM w Koszalinie, nie miał i nie ma wpływu na treść porozumienia (z 11.05.2018 r. . 
(…). Nie miał i nie ma wpływu na treść regulaminu pobytu ani procedur 
obowiązujących w tej placówce. (…) do dnia dzisiejszego zapisy porozumienia, 
w części dotyczącej realizacji przez MOPR, nie były i nie są w praktyce stosowane. 
MOPR z doniesień medialnych i ustnych ma wiedzę, że DSM w Koszalinie 
przechodzi  generalny remont od stycznia 2019 r., w związku z czym nie udzielał 
schronienia.                        (akta kontroli str. 471-472) 
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W kontrolowanym okresie obowiązywały także nw. porozumienia zawarte przez 
MOPR: 

 - z 20.02.2015 r.34 - na czas nieokreślony z Caritas o współpracy partnerów na 
prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, o którym mowa w art. 47 ust. 1, 2 
i 3 ustawy ops, w tym prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób i rodzin 
znajdujących się w kryzysie na podstawie art. 48 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 3 
i 4 ustawy ops; 

-  z 02.08.2016 r.35 - na czas nieokreślony z Fundacją „Zdążyć z Miłością” 
w Koszalinie o współpracy partnerów w zakresie wspierania osób i rodzin przy 
realizacji zadania określonego w art. 53 ustawy ops;     

-  z 9.11.2018 r.36 - na czas nieokreślony z Caritas o współpracy partnerów na 
rzecz matek z małoletnimi dziećmi do lat 3 i kobiet w ciąży, mieszkanek 
Koszalina, w celu umożliwienia im pobytu w DSM w Koszalinie. 

 (akta kontroli str. 177-184) 

1.7. MOPR nie prowadził żadnej placówki, czy DMD w których schronienie mogłyby 
uzyskać matki z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży lub osoby bezdomne. MOPR - 
w badanym okresie - nie planował wydatków na zapewnienie schronienia i wsparcia 
tym osobom  w placówkach typu DMD, w których mogły znaleźć schronienie. Miasto 
w umowach z Caritasem na prowadzenie Centrum określiło wysokość dotacji na 
realizację zadania wsparcie dla kobiet i kobiet z dziećmi pozostających w sytuacji 
kryzysowej. Miasto ani MOPR nie finansowało żadnego DMD. 

                                    (akta kontroli str. 470, 494-516) 

Dyrektor wyjaśniła: MOPR nie posiada rozeznania, co do kosztów całkowitych za 
pobyt. DSM w Koszalinie informuje, że częściową odpłatność ponosi mieszkanka ze 
środków własnych lub refundacji właściwego ośrodka pomocy społecznej. 
Ewentualne koszty pobytu były uwzględniane w planach finansowych na zasiłki 
celowe (zadania własne gminy, rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze). Po raz 
pierwszy MOPR w 2019 r. wystąpił z wnioskiem o środki w rozdziale 95203-ośrodki 
wsparcia w § 4300 zakup usług z powodu realnej potrzeby zabezpieczenia 
schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych.(…). 

(akta kontroli str. 372,375) 

MOPR w okresie objętym kontrolą zatrudniał w wymiarze pełnego etatu od 50 do 53 
pracowników socjalnych i objął wsparciem od 1 664 rodzin (składających się z 2 797 
osób) do 2 332 rodzin (składających się z 4 148 osób)37. Ośrodek spełnił wymóg 
określony w art. 110 ust. 11 ustawy ops38. Wszyscy pracownicy socjalni posiadali 
kwalifikacje określone w art. 116 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy ops. Obsada 
kadrowa, uregulowania wewnętrzne i organizacyjne w MOPR zapewniały 
wywiązywanie się MOPR z obowiązku świadczenia usług pomocy społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 323, 376, 409-423)  

1.8. MOPR udzielając pomocy polegającej na zapewnieniu schronienia w Centrum, 
tj. innej placówce niż DMD uwzględniał wniosek osoby o skierowanie do tej 

                                                      
34 Porozumienie DOK.0716.5.2015. 
35 Porozumienie Nr 2.   
36 Porozumienie nr 17. DOK. 411.17.2018. 
37 Według stanu na: 31.12.2016 r. - 52 pracowników socjalnych na 107 680;  31.12.2017 r. – 53 na 107 670; 

31.12.2018 r. – 50 na 107 321; 30.06.2019 r. – 50. Objął wsparciem w 2016 r. 2 332 rodziny, składające się 
z 4 148 osób, w 2017 r. 1 813 rodzin, składających się z 3 158 osób, w 2018 r. 1664 rodzin, składających się 
z 2797 osób, w 2019 r. (I półrocze) 1223 rodziny, składające się z 1888 osób.     

38 Zgodnie z art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników 
socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony 
w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie 
gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. 
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placówki. Kobiety, jako powód ubiegania się o pomoc wskazywały: przemoc ze 
strony najbliższych (fizyczna, psychiczna i ekonomiczna); ostry konflikt powodujący 
destrukcje rodziny; kryzys mieszkaniowy (konieczność wyprowadzenia się 
z dotychczasowego miejsca zamieszkania); nieumiejętność radzenia sobie 
z samotnym rodzicielstwem). Nie było przypadków kierowania przez MOPR matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do schroniska dla bezdomnych lub do 
mieszkania chronionego.                       (akta kontroli str. 468, 520-528) 

MOPR w trybie interwencyjnym po trzymiesięcznym pobycie w Centrum, decyzją 
administracyjną kierował takie osoby na dalszy pobyt w tej placówce. Osobom, które 
zgłosiły się w trybie nieinterwencyjnym do MOPR, wskazywano alternatywnie DSM 
w Koszalinie, jako miejsce ewentualnego ich pobytu. 
Pracownik socjalny MOPR w bezpośrednim kontakcie z osobą wymagającą 
schronienia dokonywał rozeznania sytuacji (problem dominujący, potrzeby i zasoby 
finansowe, rodzinne, rzeczowe), a następnie przedstawiał możliwe rozwiązania 
problemu oraz schronienie dostępne w Koszalinie39. Oferta DPS w Koszalinie 
przedstawiana była na podstawie informacji dostępnych na stronie 
http://dsm.koszalin.caritas.pl/, a szczegóły tej oferty ustalane były bezpośrednio 
z pracownicami tej placówki.                                               (akta kontroli str. 346)  

Dyrektor wyjaśniła: Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej 
wskazywali placówki udzielające wsparcia matkom i kobietom w ciąży, w tym ww. 
DSM w Koszalinie. To do osoby należała decyzja o ubieganiu się o pobyt 
w placówce. Dodatkowo pracownicy socjalni (…) informowali o zasadach pobytu 
w ww. placówkach, obowiązującym tam regulaminie, panujących warunkach, 
o kompleksowym wsparciu, którym mogą być objęte osoby tam przebywające.                                                     
                                                                                  (akta kontroli str. 518, 818) 

W sprawie innych form informowania o możliwości zapewnienia schronienia matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, będącym ofiarami przemocy lub 
znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej Dyrektor wyjaśniła: Pracownicy socjalni 
rejonów pracy socjalnej (…) informowali ustnie ww. osoby o możliwości uzyskania 
schronienia w Centrum. Osoby zgłaszające się do Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Koszalinie uzyskiwały podczas rozmowy kompletne informacje o ofercie 
placówek i instytucji pomocowych, możliwości uzyskania konkretnego wsparcia 
specjalistów, a także możliwości, jakie same mogą podjąć we własnym zakresie. W 
sytuacji wszczynania procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników socjalnych 
MOPR przekazują oni osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą, druk formularza NK-B, w którym wpisują dane adresowe, telefony 
kontaktowe do placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, min: 
Centrum Kryzysowego Dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja” oraz Domu 
Samotnej Matki. Dodatkowo pracownicy socjalni podczas wizyty w środowisku, przy 
sporządzaniu diagnozy rodziny informowali o zasadach pobytu w w/w placówkach, 
obowiązującym tam regulaminie, panujących warunkach, odpłatności, 
o kompleksowym wsparciu, którym mogą być objęte osoby tam przebywające.  

                                                                     (akta kontroli str. 468) 

1.9. Badaniem kontrolnym objęto dokumentację dotyczącą 13 matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, którym wydano 20 decyzji administracyjnych40  
o przyznaniu pobytu lub jego przedłużeniu w Centrum.  We wszystkich przypadkach 
MOPR był organem właściwym miejscowo, terminowo zebrał komplet 

                                                      
39 Centrum, DSM w Koszalinie, Fundacja „Zdążyć z Miłością”.    
40  W tym: decyzje MOPR kierujące do Centrum Kryzysowego po raz pierwszy, kierujące do Centrum 

Kryzysowego po raz kolejny (tzw. decyzje przedłużające), decyzje zmieniające. 

http://dsm.koszalin.caritas.pl/
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dokumentów41. W decyzjach nie określano zasad odpłatności mieszkańców za 
pobyt. Wydanie każdej decyzji poprzedzone było sporządzeniem rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, który przeprowadzony był z zachowaniem zasad 
określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego42. Wszystkie 
badane wywiady przeprowadzono terminowo, zawierały wymagane informacje 
dotyczące sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej. Sytuacja 
dochodowa i majątkowa osób ubiegających się o wsparcie została ustalona 
prawidłowo na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc oraz 
z pozyskanych informacji od właściwych instytucji (Urząd Pracy, OPS, ZUS).      

            (akta kontroli str. 254-261, 401-408, 520-528, 543, 704-707) 

Analiza 20 wywiadów środowiskowych wykazała, że sporządzone zostały przez 12 
pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPR, którzy posiadali kwalifikacje 
wymagane przepisami ustawy ops.                                 (akta kontroli str. 424-427) 

1.10. Z protokołów kontroli przeprowadzonych w badanym okresie43 w Centrum 
przez przedstawiciela Miasta i MOPR wynika, że kontrole nie obejmowały zagadnień 
związanych z utrzymaniem stanu technicznego i estetycznego budynku. Stan 
techniczny budynków DSM w Koszalinie i Centrum, w których przebywały matki 
z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, pod względem zapewnienia warunków 
dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową nie był przedmiotem kontroli 
przedstawicieli Miasta i MOPR. MOPR nie miał uprawnień do samodzielnych 
kontroli tych placówek.                                             (akta kontroli str. 346, 446-466) 

1.11. W okresie 2016-2019 (I półrocze) MOPR - na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 
ustawy ops – wydał osiem decyzji przyznających zasiłek celowy lub specjalny 
z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów pobytu pięciu matek z małoletnimi 
dziećmi, tj. czterem w DSM w Koszalinie44 w placówce niebędącej DMD i jednej 
w DMD w Policach45. Łączna kwota udzielonych zasiłków wyniosła 6 646 zł, które 
były przekazywane na rachunek bankowy ww. placówek. Zasiłki dla czterech matek 
z dziećmi na częściowe pokrycie kosztów ich pobytu w DSM w Koszalinie przyznane 
były w okresach od listopada 2015 r. do października 2017 r.  Zasiłek dla matki 
z dzieckiem na pokrycie kosztów ich pobytu w DMD w Policach został przyznany na 
okres od czerwca 2017 r. do kwietnia 2018 r.  

                                                                             (akta kontroli str. 467, 435-445) 

1.12. Na stronie internetowej Ośrodka·(http://mopr.koszalin.ibip.pl/) brak było 
informacji o kompetencjach MOPR w zakresie kierowania do DMD lub zapewnienia 
schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz o sposobie 
przyjmowania i załatwiania spraw z tego zakresu. 

                                                                           (akta kontroli str. 477-490, 818-819) 

1.13. MOPR nie posiadał danych odnośnie wysokości kosztu średniego 
miesięcznego pobytu w poszczególnych placówkach,  w tym w Centrum.    

(akta kontroli str. 349-371, 467, 491-492) 

                                                      
41 Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie (osoby, które przebywały w Centrum w wyniku interwencji), 

kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwskazań umieszczenia w Centrum, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.     

42 Dz. U. z 2017 r. poz. 1788, poprzednio obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8.06.2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. (Dz. U. z 2012 r. poz. 217). Dalej: 
rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

43 25.09.2017 r. i 26.11.2018 r. 
44 Częściowe pokrycie kosztów pobytu  B.K. w okresie od 7.09.2016 r, do 31.10.2016 r. na kwotę 263 zł, A.F. 

w okresie od 27.11.2015 r. do24.05.2016 r. na kwotę 634 zł, A.K. od 4.01.2017 r. do 21.06.2017 r. na kwotę 
1 800 zł i S.O. od 4.04.2017 r do 2.10.2017 r na kwotę 549 zł. 

45 Częściowe pokrycie kosztów pobytu B Ś. w okresie od 1.06.2016 r. do 3.04.2018 r. na kwotę 3 400 zł. 

http://mopr.koszalin.ibip.pl/


 

11 

 

Dyrektor wyjaśniła: MOPR nie kierował osób do placówek, w związku z tym nie jest 
znana wysokość kosztu pobytu w poszczególnych placówkach. Nie jest znana 
wysokość opłat poniesionych przez matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży. 
W przypadku ubiegania się o pokrycie kosztów pobytu, kobiety w rozmowie 
z pracownikiem (do wywiadu) wskazywały miesięczny koszt.(…) Matki, które 
znalazły schronienie w badanym okresie w DSM w Koszalinie, DMD w Policach, 
Centrum i Fundacji „Zdążyć z Miłością” w większości posiadały środki własne na 
pokrycie kosztów pobytu w placówce. Wydatki na częściowe pokrycie kosztów 
pobytu zaplanowane były w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze (dotyczy 
zasiłków celowych w ramach zadań własnych gminy). Centrum otrzymuje dotacje 
w ramach umowy zawartej z Gminą Miasto Koszalin.  

(akta kontroli str. 819-820) 

MOPR nie ustalał wysokości opłat za pobyt skierowanych osób do DSM 
w Koszalinie i Centrum oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tego typu 
placówkach.                                      (akta kontroli str. 186, 469) 

Regulamin DSM w Koszalinie46 w pkt 5 stanowił: Osoba przebywająca w placówce 
ponosi częściowe koszty utrzymania za siebie i dziecko. Opłaty należy dokonać ze 
środków własnych lub refundacji przez właściwy ośrodek pomocy społecznej do 
końca każdego miesiąca pobytu. 

Regulamin Centrum47 w § 9 stanowił: Centrum w interwencji kryzysowej udziela 
świadczeń nieodpłatnie, zaś, jako ośrodek wsparcia może świadczyć usługę 
odpłatną. W aneksie do porozumienia z 20.02.2015 r.48 zapisano: Odpłatność 
miesięczna za pobyt w Centrum ustalana była według zasad określonych 
w zarządzeniu Dyrektora Caritas. Przez okres pierwszych trzech miesięcy pobyt 
w Centrum był bezpłatny. Wysokość opłat za kolejny miesiąc wynosiła zgodnie 
z regulaminem wewnętrznym 500 zł.   
           (akta kontroli str. 177-180, 327, 547-549, 708-713)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości: 

1. W sprawozdaniach MRPiPS-03 o udzielonych świadczeniach pomocy 
społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za lata 2016-2019 (I półrocze) 
wykazywano w pozycji Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
niepubliczną placówkę Caritas w Koszalinie z 12 miejscami pomimo, że 
Prezydent Miasta nie zlecił w tym okresie podmiotowi prowadzącemu placówkę 
zadań ze środków na pomoc i integrację społeczną.     (akta kontroli str. 533-541) 

W objaśnieniach do sporządzania sprawozdania na formularzu MRPiPS-03 
z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach 
wskazano, że w dziale 6B wykazuje się jednostki organizacyjne pomocy 
i integracji społecznej o zasięgu ponadgminnym, prowadzonych przez powiat lub 
na jego zlecenie przez inny podmiot niepubliczny na terenie powiatu. 

  (akta kontroli str. 823-834) 

Dyrektor wyjaśniła: DSM w Koszalinie wykazywany był w sprawozdaniach 
MRPiPS-03 za lata 2016-2019, ponieważ jest jednostką funkcjonującą na terenie 
Koszalina, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej – zapewnia 
całodobowy, okresowy pobyt kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi, 
współpracującą w ww. zakresie z MOPR. Z uwagi na powyższe, pomimo braku 
zlecenia realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Koszalina, należało 

                                                      
46 Stanowiący załącznik nr 1 do porozumienia Miasta i Caritas z 11.05.2018 r. 
47 Stanowiący załącznik do porozumienia MOPR i Caritas z 20.05.2015 r.  
48 Nr DOK.0716.5.2015 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykazać w sprawozdaniu MRPiPS-03 funkcjonującą jednostkę – DSM 
w Koszalinie.                                                                     (akta kontroli str. 544) 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w piśmie znak 
DPs.III.0811.1.2019.AW z dnia 23.10.2019 r. wykazało, że: (…)  samorząd – 
gmina lub powiat, który nie prowadził jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej ani nie zlecał prowadzenia takiej jednostki innemu podmiotowi 
niepublicznemu, nie powinien wykazywać danych w sprawozdaniu MRPiPS-03 
w dziale 6A – „Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu 
lokalnym (…)” lub w dziale 6B – „Jednostki organizacyjne pomocy i integracji 
społecznej o zasięgu ponadgminnym”(…).                    (akta kontroli str. 835-837) 

2. MOPR w badanym okresie wydał łącznie osiem decyzji przyznających zasiłki 
celowe  z przeznaczeniem na opłacenie części kosztów pobytu pięciu matek 
z małoletnimi dziećmi w DSM w Koszalinie (w placówce nie będącej DMD - 
sześć decyzji dla czterech matek z dziećmi)49 i w DMD w Policach (dwie decyzje 
dla jednej matki z dzieckiem) 50  zmieniając pieniężny charakter tych zasiłków, 
wynikający z art. 36 pkt 1 lit. c ustawy ops, na świadczenie niepieniężne. Na 
podstawie decyzji MOPR przekazał na rachunek bankowy ww. placówek środki 
w łącznej wysokości 6 646,00 zł51. Stanowiło to naruszenie art. 39 ust. 1 i 2, art. 
41 pkt. 1 oraz art. 3 ust. 1 i 4 ustawy ops.  

   (akta kontroli str. 467, 550-685) 

Dyrektor wyjaśniła: Powyższa pomoc w postaci zasiłków pieniężnych dla pięciu 
osób została przyznana w oparciu o przepisy art. 39 ust. 1 ustawy ops, który 
stanowi, że w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać 
przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Użycie zwrotu „może” podkreśla, 
iż decyzja podejmowana przez organ ma charakter uznaniowy. Uznanie 
administracyjne powoduje z kolei, iż organ, a w tym przypadku MOPR miał 
prawo do oceny zgłaszanych potrzeb, w kontekście osobistej i rodzinnej sytuacji 
osoby wnioskującej o wsparcie. Orzecznictwo wskazuje, iż wymienione w art. 39 
ust. 2 ustawy ops cele są jedynie przykładowe, o czym świadczy sformułowanie 
„w szczególności” i nie jest to katalog zamknięty, powyższe wyliczenie sugeruje 
natomiast, iż należy mieć na uwadze zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
bytowych, bez których zaspokojenia osoba nie może funkcjonować, a do takich 
zalicza się niewątpliwie uzyskanie schronienia.  W związku z powyższym MOPR 
w omawianych przypadkach uznał za zasadne przyznanie zasiłków pieniężnych, 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej, w oparciu o przepisy art. 39 
ustawy ops, ukierunkowanych na konkretny cel mieszczący się w celach pomocy 
społecznej i zaspokajający niezbędną potrzebę bytową. 

(akta kontroli str. 542-543) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK wskazuje, że zgodnie z art. 39 
ust. 1 i 2 ustawy ops zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie 
niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości 
kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 
a także kosztów pogrzebu. Oznacza to, że zasiłek celowy może zostać 
przyznany na powyższe oraz inne potrzeby bytowe, które nie są wymienione 
wprost w ustawie ops. Błędna jest jednakże interpretacja art. 39 ust. 2 ustawy 

                                                      
49 Decyzje: RPS01.5002.84.2017.BSz.11334 z 16.01.2017 r., RPS01.5002.334.2017.BSz.11334 z 19.04.2017 r., 

RPS01.5002.493.2017.BSZ.11334 z 14.06.2017 r., RPS02.5002.922.2016.MT.7087 z 25.10.2016 r., 
RPS01.5002.344.2017.LK.1086 z 18.04.2017 r., RPS01.5001.26.2016.RA.10893 z 19.01.2016 r.   

50 Decyzje: RPS02.5002.821.2017.AO.12235 z 28.09.2017 r., RPS02.1080.2017.AO.12235 z 28.11.2017 r. 
51 3.3 46 zł  na konto DSM w Koszalinie i 3.400 zł na konto  DMD w Policach. 
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ops jakoby zwrot „w szczególności” uprawniał do nieograniczonych możliwości 
przypadków uzasadniających przyznanie zasiłku celowego (katalog otwarty).  
Wśród świadczeń niepieniężnych ustawodawca wprost wymienił usługi 
opiekuńcze w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy, interwencję 
kryzysową, schronienie, mieszkanie chronione. Wskazane świadczenia pomocy 
społecznej – poza tym, że mają charakter niepieniężny – stanowią odrębne 
świadczenia pomocy społecznej. Praktyka przyznawania zasiłku celowego na 
pokrywanie kosztów pobytu w DSM w Koszalinie i w DMD w Policach była zatem 
niezgodna z zasadami przyznawania świadczeń pomocy społecznej określonymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy ops (rodzaj, forma i rozmiar świadczenia) powinny być 
odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.   

3. Na stronie internetowej Ośrodka·(http://mopr.koszalin.ibip.pl/) nie zamieszczono 
informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania 
pomocy społecznej w zakresie dotyczącym zapewnienia schronienia w domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  
Obowiązek udostępniania informacji publicznych w BIP wynika z art. 8 ust. 3 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej52. Zgodnie z 
tym przepisem MOPR obowiązany był do udostępniania w BIP informacji 
o przedmiocie działalności i kompetencjach (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. d 
udip), sposobach przyjmowania i załatwiania spraw Tymczasem zamieszczona 
na tej stronie informacja pn. Wsparcie dla potrzebujących schronienia matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży53 wskazywała jedynie adresy stron 
internetowych MOPR, nazwy i dane kontaktowe do działów/zespołów 
zajmujących się pomocą w postaci schronienia.          (akta kontroli str. 835-836) 

Dyrektor wyjaśniła, że informacja o placówkach zapewniających schronienie 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży przedstawiana była w ramach 
pracy socjalnej. Z jej wyjaśnień wynikało też, że informacja na temat pracy 
socjalnej jako usłudze zamieszczona była na stronie http://mopr.koszalin.ibip.pl/ 
w zakładce Karty usług / Świadczenia z pomocy społecznej, stypendia szkolne, 
asysta rodzinna (RPS-01). W ramach prowadzonej pracy socjalnej 
przedstawiano ofertę placówek na podstawie informacji dostępnych na stronach 
internetowych placówek.                              (akta kontroli str. 477-490, 818-819) 

Karta usługi RPS-0154 nie zawierała informacji o sposobie wykonywania 
i załatwiania spraw dotyczących zadania pomocy społecznej w zakresie 
zapewnienia schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
NIK zauważa, że na stronie BIP powinny znajdować się informacje na temat 
wszystkich możliwych form wsparcia i sposobu jego uzyskania, przysługujących 
mieszkańcom Koszalina, w tym wynikających z art. 19 pkt. 11 w zw. z art. 47 ust. 4 
ustawy ops. 

W kontrolowanym okresie MOPR w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień 
Miasta podejmował działania w celu realizacji zadania własnego miasta na prawach 
powiatu określonego w art. 19 pkt 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy ops dotyczącego 
zapewnienia matkom (ojcom, opiekunom) z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
schronienia w DMD. Pozytywnie należy ocenić fakt, że MOPR zgłaszał władzom 
Miasta konieczność zabezpieczenia pełnej realizacji ww. zadania. 

MOPR w kontrolowanym okresie zapewniał schronienie matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży, które były w sytuacji kryzysowej i kierował je do placówki 

                                                      
52 Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm. Ustawa zwana dalej: „udip”. 
53 Por. http://mopr.koszalin.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=310044 (dostęp: 23 października 2019 r.) 
54 Por. http://mopr.koszalin.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=305414 (dostęp: 23 października 2019 r.) 
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nie będącej DMD, tj. do Centrum i DSM w Koszalinie prowadzonego przez Caritas, 
z którym Miasto miało podpisaną umowę na wspieranie działań o charakterze 
interwencji kryzysowej. 

MOPR w badanym okresie ośmioma decyzjami przyznał zasiłki celowe 
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu w placówce DSM 
w Koszalinie niebędącej DMD i w DMD w Policach, z którymi Miasto nie zawarło 
umów na świadczenie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. Na 
podstawie decyzji MOPR przekazał na rachunek bankowy ww. placówek środki 
w łącznej wysokości 6 646,00 zł, co było działaniem nieprawidłowym, ponieważ 
zamieniono w ten sposób pieniężny charakter tych zasiłków, wynikający z art. 36 pkt 
1 lit. c ustawy ops, na świadczenie niepieniężne. Stanowiło to naruszenie art. 39 ust. 
1 i 2, art. 41 pkt. 1 oraz art. 3 ust. 1 i 4 ustawy ops.  

Ponadto na stronie internetowej BIP MOPR nie zamieścił informacji o sposobie 
wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania pomocy społecznej 
wynikającego z art. 19 pkt. 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy ops, w zakresie 
dotyczącym zapewnienia schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. 
MOPR w sprawozdaniach z działalności (MRPiPS-03) za lata 2016-2019 
(I półrocze) wykazał DSM w Koszalinie prowadzony przez Caritas jako DMD 
działający na jego zlecenie Miasta, co nie było zgodne ze stanem faktycznym, gdyż 
Miasto nie zleciło prowadzenia takiej placówki podmiotowi niepublicznemu.  

 

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

2.1. MOPR nie miał upoważnienia Prezydenta Miasta do kontroli i sprawowania nadzoru 
nad placówkami w których znajdowały schronienie matki z małoletnimi dziećmi i kobiety 
w ciąży z miasta Koszalina oraz innych narzędzi prawnych do podejmowania działań 
w celu zapewnienia odpowiedniego standardu w tych placówkach, w szczególności 
w Centrum i DSM w Koszalinie.  Dyrektor MOPR pismem55 z 09.01.2017 r. wystąpiła do 
Prezydenta Koszalina o udzielenie upoważnienia MOPR do sprawowania nadzoru nad 
działalnością Centrum, którego udzielenie umożliwi realizację przez MOPR zadania 
nałożonego art. 112 ust. 8 ustawy ops. Prezydent Koszalina pismem56 z 13.01.2017 r. 
poinformował Dyrektor MOPR, że na podstawie umowy zawartej przez Miasto z Caritas 
o realizację zadania publicznego w ramach zadania publicznego pn. Wspieranie działań 
o charakterze interwencji kryzysowych dla kobiet i kobiet z dziećmi dotkniętych przemocą, 
kontrolę  prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania dotacji 
wykonuje Miasto (trzech pracowników Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień) oraz że 
w przypadku kontroli w Centrum, w skład zespołu kontrolnego zostanie włączony 
pracownik MOPR wyznaczony przez dyrektora.   

 (akta kontroli str.  32,35, 37-38, 319) 

2.2. W dniu 1 października 2019 r., na podstawie art. 39 ustawy o NIK, 
przeprowadzono oględziny obiektów Centrum, których budowa i przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania nastąpiła przed 16 grudnia 2002 r. Budynek był 
użytkowany na potrzeby mieszkańców na trzech kondygnacjach (parter oraz dwa 
piętra) oraz częściowo w piwnicy, w której znajdowała się pralnia. Wejście na teren 
obiektu prowadziło przez bramkę zamykaną automatycznie, przed którą 
umieszczono domofon. Wejście było możliwe jedynie po przedstawieniu się 
w domofonie, po uzyskaniu zgody i otworzeniu bramki przez osobę uprawnioną.  

                                                      
55 DOK.011.6.2017. 
56 KS-II-1.8120.4.2017.KK 
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W budynku Centrum brak było urządzeń technicznych zapewniających osobom 
niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń użytkowych na wyższych 
kondygnacjach. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary 
pomieszczeń na parterze budynku umożliwiały dogodne warunki ruchu, w tym 
osobom niepełnosprawnym. Nie było możliwości swobodnego przemieszczania się 
między piętrami dla niepełnosprawnych ruchowo – brak było windy. Pomieszczenia 
ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg nie były przystosowane do 
ruchu osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach sanitarnych brak było 
dodatkowych urządzeń dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia 
całodobowego pobytu były zadbane i mogły być wykorzystywane do celów 
mieszkalnych. Pomieszczenia mieszkalne wyposażone były w łóżka, szafki, fotele, 
meble dziecięce, przewijaki, nie były wyposażone w telewizor, radio, komputer. 
Telewizory znajdowały się na ogólnodostępnych salach. Pomieszczenia były 
ogrzewane i oświetlone. Powierzchnia pomieszczeń wynosiła ok. 11 m2 (dwa pokoje 
na drugim piętrze ok.16 m2). Łazienki oraz elementy ich wyposażenia były zadbane, 
czyste i sprawne. W budynku znajdowały się trzy łazienki z umywalką i ubikacją oraz 
prysznicem każda i trzy odrębne ubikacje z umywalkami. Łazienki wyposażone były 
w podesty dla dzieci. Wszyscy dorośli mieszkańcy mieli dostęp do pomieszczeń 
kuchni (łącznie trzy kuchnie znajdowały się na każdej z trzech kondygnacji). Każda 
kuchnia wyposażona była w lodówkę, kuchenkę gazowo-elektryczną, mikrofalową, 
czajnik, meble kuchenne, zlewozmywak, noże, termosy do napojów, naczynia, 
środki czystości. Pomieszczenia kuchni oraz ich elementy wyposażenia były 
zadbane, czyste, sprawne. Zapewniony był dostęp do ciepłej wody zarówno 
w kuchni jak i w kącikach do spożywania ciepłych posiłków. Pomieszczenia 
posiadały oświetlenie i były zamykane na klucz przed nieuprawnionym dostępem 
dzieci.  Dorośli mieli dostęp do pomieszczeń pralni i suszarni. Pomieszczenia pralni 
wyposażone było w umywalkę dwukomorową, trzy sprawne pralki automatyczne, 
miski, wiadra, suszarki na pranie. Pomieszczenie pralni zamykane było na klucz w 
celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem dzieci. Warunki techniczne 
pomieszczeń dla matek z małoletnimi dziećmi były dobre. Zapewniono skuteczna 
ochronę przed kontaktem z osobami niepowołanymi, w tym przed ich wejściem do 
Centrum. Nie było monitoringu, a teren był ogrodzony.   
W Centrum mogło przebywać łącznie 22 osoby, którym zapewniono całodobowy 
pobyt przez okres do 9 miesięcy. W budynku Centrum było łącznie 11 pokoi (jeden 
pokój dla matki z dziećmi), z tego pięć dla interwencji kryzysowej i sześć na ośrodek 
wsparcia kryzysowego, jako odrębne pomieszczenia mieszkalne, w tym dla kobiet 
w ciąży maksymalnie dla trzech osób oraz trzy odrębne pomieszczenia do pobytu 
dziennego dla mieszkańców z dziećmi. 
Zapewnienie standardu usług bytowych było zgodne z wymogami umów zawartych 
przez Caritas z Miastem oraz ofertą Caritas. Jednak mając na uwadze, że na 
siedmiu mieszkańców Centrum przypadał jeden prysznic, a korzystanie z pralni 
(według regulaminu Centrum) było odpłatne, tj. wynosiło jednorazowo 2 zł, to w tym 
zakresie standard usług bytowych w Centrum odbiegał od standardu określonego 
w § 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie DMD. 
                       (akta kontroli str. 545-546, 714-792) 

2.3. Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f od Prezydenta Miasta 
i Caritas wynikało, że w Centrum zatrudniono wykwalifikowaną kadrę świadcząca 
dla mieszkańców usługi o charakterze opiekuńczo-wspomagającym. Zapewnienie 
standardu usług interwencyjnych odbywało się wielowarstwowo. W pierwszej 
kolejności zapewniano schronienie i wsparcie podczas sytuacji kryzysowej izolując 
tym samym przed sprawcami przemocy. Zapewniano całodobowy, okresowy pobyt 
w odrębnych pokojach oraz wspólnych pomieszczeń do pobytu dziennego, wspólne 
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kuchnie i łazienki, suszarnie i pralnie odpowiednio dostosowane do ilości osób 
przebywających w Centrum. W kolejnych etapach wspierano w przezwyciężaniu 
sytuacji kryzysowej poprzez współpracę ze specjalistami takimi jak: pedagodzy, 
psycholodzy, socjoterapeuci, terapeuci uzależnień, kuratorzy, pracownicy socjalni, 
asystenci rodzinni, którzy pracując grupowo oraz indywidualnie zapobiegali 
marginalizacji oraz powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych. Zakres 
usług opiekuńczo-wspomagających zapewniony był głównie przez wychowawcę 
pełniącego dyżur ale również, przez przydzielonego opiekuna-wychowawcę, który 
otaczał osobę w kryzysie opieką. Pracując indywidualnie miał on możliwość skupić 
się na potrzebach mieszkanki, aby odpowiednio ją dobrać. Według potrzeb 
wspierano podopiecznych w opiece nad dziećmi, pomagano w załatwianiu spraw 
osobistych, a w przypadku trudnej sytuacji materialnej wspierano podstawowymi 
środkami higieny osobistej, środkami czystości.           
                                                                          (akta kontroli str. 686, 689-693) 

MOPR nie podejmował działań w celu zapewnienia odpowiedniego standardu usług 
w Centrum lub w innych placówkach udzielających schronienia matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, gdyż nie uzyskał upoważnienia od 
Prezydenta Miasta do sprawowania nadzoru nad Centrum, a w porozumieniach 
o współpracy z innymi podmiotami nie określono uprawnienia w tym zakresie.  
Matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży przebywającym w Centrum nie 
zapewniono standardu niektórych usług podstawowych (wymaganej ilości  prysznicy 
na osobę i bezpłatnej usługi pralniczej) obowiązującego w DMD. 
 
 

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

Z informacji udzielonych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK:  
1) Kierownik DSM w Koszalinie poinformował, że badanym okresie w placówce 

przebywało osiem kobiet, w tym sześć kobiet z siedmioma małoletnimi dziećmi 
oraz dwie kobiety w ciąży. Okres przebywania wynosił od 2 do 302 dni.  
Wszystkie kobiety opuściły placówkę, w tym pięć w 2016 r., dwie w 2017 r. 
i jedna w 2018 r.       

2) Kierownik TBA oświadczył, że w schronisku dla bezdomnych prowadzonym 
przez TBA przebywała jedna kobieta z dzieckiem przez dwa dni w 2016 r. 

3) Prezes Fundacji „Zdążyć z Miłością” podał, że z mieszkań chronionych 
korzystało sześć osób z Koszalina, w tym pięć matek z siedmioma  małoletnimi 
dziećmi i jedna kobieta w ciąży, które przebywały od 274 do 931 dni, cztery matki 
z pięcioma dziećmi opuściły mieszkanie w 2017 r., a jedna matka z dwójka dzieci 
i kobieta w ciąży w 2019 r. Ich pobyt nie był finansowany i nie był poprzedzony 
udzieleniem skierowania przez MOPR. 

4) Caritas wskazało, że ze wsparcia w Centrum w badanych latach przez okres 
od 2 do 291 dni skorzystało 76 osób, w tym 48 kobiet z małoletnimi dziećmi. 
Z pobytu w Centrum do trzech miesięcy skorzystało w tym okresie 35 kobiet 
z małoletnimi dziećmi, a 13 kobiet z dziećmi przebywało w Centrum przez okres 
od 93 do 338 dni z uwzględnieniem trzymiesięcznego okresu pobytu w trybie 
interwencyjnym. Najdłużej w Centrum przebywała matka z czwórką dzieci, 
tj. przez 338 dni z uwzględnieniem trzymiesięcznego okresu pobytu w trybie 
interwencyjnym i opuściła Centrum 10.02.2018 r. Placówkę opuściło  75 osób, 
w tym 21 w 2016 r., 20 w 2017 r., 21 w 2018 r i 13 w 2019 r. Pobyt tych osób 
w Centrum nie był finansowany przez MOPR.               (akta kontroli str. 696-702) 
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Kompetencje nadzorcze MOPR wynikające z art. 112 ust. 8 ustawy ops zostały 
ograniczone do udziału w kontrolach prowadzonych przez zespoły kontrolne Miasta. 
Kontrole przeprowadzone w Centrum przez przedstawicieli Miasta przy udziale 
przedstawiciela MOPR nie obejmowały: ewaluacji działań podejmowanych wobec 
podopiecznych Centrum; zapewnienia standardu usług podstawowych, 
w szczególności w zakresie potrzeb bytowych; opracowania i realizacji programów 
usamodzielnienia mieszkańców Centrum oraz indywidualnego uzgadniania 
i dokumentowania działań podejmowanych w ramach tych programów. Kontrole 
objęły zagadnienia opisane w złożonej ofercie do umowy na świadczenie usług 
w tym zakresie, w szczególności prowadzenie dokumentacji, zatrudnionej kadry 
oraz dokumentacji finansowo-księgowej. MOPR pismem57 z 25.07.2014 r. 
sygnalizował Prezydentowi potrzebę wprowadzenia do umowy z 11.05.2018 r. 
zapisów dotyczących standardu usług bytowych i wspomagających.  

(akta kontroli str. 446-466)  

MOPR ze względu na brak stosownych upoważnień od Miasta, nie podejmował 
działań w zakresie skuteczności udzielanego wsparcia przez Caritas w Centrum,   
do którego kierował matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży. 
Kontrole przeprowadzane w Centrum nie obejmowały badania skuteczności działań 
podejmowanych wobec matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży podczas ich 
pobytu w Centrum.   
 

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. Przyznawanie zasiłków celowych na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy ops 
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wypłacanie osobie uprawnionej. 

2. Rzetelne sporządzanie sprawozdań z działalności MOPR z udzielonych 
świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MRPiPS-03, 
zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Umieszczenie na stronie internetowej BIP MOPR informacji na temat sposobu 
uzyskania wsparcia przysługującego mieszkańcom Koszalina, wynikającego 
z art. 19 pkt. 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy ops. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

 

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.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
57 DOK.01152.16.2014. 
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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. 

 

Szczecin, dnia  15  listopada 2019 r.  

 

         Najwyższa Izba Kontroli  

          Delegatura w Szczecinie 

                Kontroler                      Dyrektor 

 

 

 

          Wiesław Kaszak 

Specjalista kontroli państwowej  
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