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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu1 

 

Karolina Gapska - Kostrzewa, Dyrektor, od 1 stycznia 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Małgorzata Imiłkowska, Dyrektor, od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r. 

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

2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży odpowiedniego standardu podstawowych usług w zakresie 
interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym. 

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

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 17 kwietnia 2019 r. (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 Bydgoszczy 

 

 

 Karolina Lahutta, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/17/2019  1.
z 21 stycznia 2019 r.  

 Mateusz Grynicz, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/19/2019 2.
z 21 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

  

                                                      
1  Dalej: „PCPR”. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie PCPR nie podejmował działań mających na celu 
zabezpieczenie realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt. 11 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4, dotyczącego prowadzenia 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży5, co NIK ocenia negatywnie.  

Pozytywnie natomiast należy ocenić działania podejmowane wobec osób przyjętych 
do Ośrodka Interwencji Kryzysowej6 prowadzonego przez PCPR. 

PCPR prowadziło OIK, co stanowiło wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 19 
pkt. 12 ups. Ośrodek ten zapewniał jednak schronienie o charakterze przejściowym 
(do trzech miesięcy), dysponował ograniczoną liczbą miejsc i od grudnia 2016 r. nie 
zapewniał standardu usług tożsamego ze standardem określonym dla DMD. 
Ponadto w kontrolowanym okresie stwierdzono przypadki osób (jednej kobiety 
w ciąży oraz siedmiu matek z małoletnimi dziećmi) zamieszkałych na terenie gmin 
powiatu świeckiego, które samodzielnie zapewniły sobie schronienie 
w funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego domach 
samotnych matek o charakterze niepublicznym, tj. w placówkach, które nie były 
prowadzone, ani przez jednostki samorządu terytorialnego, ani na ich zlecenie. 
Placówki te nie działały w oparciu o przepisy art. 47 ust. 4-5 ups i również nie 
zapewniały standardu usług tożsamego ze standardem określonym dla DMD. Tym 
samym negatywnie należy ocenić fakt, że PCPR nie zgłaszał władzom powiatu 
świeckiego potrzeb w ww. zakresie pomimo, że Powiat Świecki sam nie prowadził 
DMD, nie zlecił prowadzenia DMD podmiotowi niepublicznemu, ani nie podpisał 
porozumienia z inną jednostką (lub jednostkami) samorządu terytorialnego w celu 
zabezpieczenia realizacji zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu 
tego typu placówki. 

Pozytywnie natomiast NIK ocenia to, że w OIK prowadzonym przez PCPR standard 
usług w zakresie interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym był zbliżony do 
standardu określonego dla DMD. W szczególności mieszkańcom OIK zapewniono 
odizolowanie od sprawców przemocy oraz wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji 
kryzysowej przy udziale specjalistów (psychologa, pedagoga, prawnika, terapeuty 
uzależnień). Wszystkie działania określone w indywidualnych planach pomocy 
opracowywanych dla mieszkańców OIK były udokumentowane i zostały  
zrealizowane. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

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

W kontrolowanym okresie Powiat Świecki nie prowadził domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży8, tj. wyspecjalizowanej placówki, której 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4  Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm., dalej: „ups”. 
5  Dalej: „DMD”. 
6  Dalej: „OIK”. 
7  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. 
8  W rozumieniu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418), dalej: „DMD”. 
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podstawę funkcjonowania stanowi art. 47 ust. 4-5 ups. Powiat Świecki nie zlecał też 
prowadzenia takiej placówki podmiotowi niepublicznemu, ani nie zawarł 
porozumienia z inną jednostką (lub jednostkami) samorządu terytorialnego w celu 
zabezpieczenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu takiej placówki. 

Wymagające schronienia matki z małoletnimi dziećmi, o których trudnej sytuacji 
poinformowany został PCPR, umieszczane były w OIK, tj. w placówce działającej 
w strukturze PCPR, prowadzonej w ramach zadania własnego powiatu określonego 
w art. 19 pkt 12 ups. 

(akta kontroli str. 405-409) 

Z analizy dokumentów strategicznych dla powiatu świeckiego, opracowanych przy 
udziale PCPR, wynikało że potrzeba zapewnienia schronienia dla matek (ojców, 
opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2016-2019 była 
diagnozowana pod kątem sytuacji kryzysowej, jaką jest przemoc w rodzinie. 
W Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-20209 
dostrzeżono, że przemocy znacznie częściej aniżeli mężczyźni doświadczają 
kobiety i małoletni. W ramach celu strategicznego Zapewnienie wsparcia 
specjalistycznego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz tworzenie 
warunków do skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyodrębniono 
działania polegające m.in. na świadczeniu profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy 
i członków rodzin oraz udzielaniu schronienia dla ofiar przemocy. OIK znajdujący się 
w strukturze PCPR wykazywany był w sporządzanych przez PCPR ocenach 
zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2017. Działalność OIK przedstawiana 
była w sprawozdaniach z działalności PCPR składanych corocznie Radzie Powiatu 
Świeckiego na podstawie art. 110 ust. 9 ups. W żadnym z ww. dokumentów nie 
podnoszono kwestii konieczności zapewnienia przez Powiat Świecki dostępu do 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, tj. specjalistycznego ośrodka 
wsparcia, którego podstawę działania stanowiły przepisy art. 47 ust. 4-5 ups. 

(akta kontroli str.184-391) 

W informacjach przekazywanych w latach 2017-2018 przez PCPR Wojewodzie 
Kujawsko-Pomorskiemu nie deklarowano zamiaru tworzenia domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, którego podstawę działania stanowiły 
przepisy art. 47 ust. 4-5 ups. 

(akta kontroli str.441-445) 

W kontrolowanym okresie w OIK umieszczonych zostało osiem matek z małoletnimi 
dziećmi10. W każdym przypadku osoby te znajdowały się w sytuacji kryzysowej 
wywołanej przemocą w rodzinie lub też istniało podejrzenie stosowania wobec nich 
przemocy. Podstawą umieszczania ww. matek z małoletnimi dziećmi w OIK były 
skierowania wystawiane przez gminy powiatu świeckiego, na podstawie zawartych 
w 2010 r. porozumień z Powiatem Świeckim prowadzącym OIK.  

(akta kontroli str. 645-656) 

OIK działał w strukturze PCPR. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym PCPR za 
działalność OIK odpowiadał Kierownik Działu Pomocy Społecznej, Pieczy 
Zastępczej i Interwencji Kryzysowej PCPR. Działalność OIK obejmowała 
organizowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się 
w stanie kryzysu w celu przywrócenia równowagi psychicznej i samodzielnego 
radzenia sobie z sytuacją kryzysową, udzielanie specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz organizowanie 

                                                      
9  Przyjętej uchwałą nr XVI/98/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. 
10  W tym jedna dwukrotnie. 
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schronienia. Prowadzony w OIK hostel do listopada 2016 r. zapewniał siedem 
miejsc noclegowych, a od grudnia 2016 r. - cztery miejsca noclegowe.  

(akta kontroli str. 42-134, 999) 

Obowiązujące w OIK zasady11 przewidywały m.in.12, że: hostel OIK był 
schronieniem przejściowym, w którym pobyt nie może być dłuższy niż trzy miesiące; 
z miejsc hostelowych mogły korzystać dorosłe osoby znajdujące się w sytuacji 
kryzysowej, gdy istniało zagrożenie zdrowia lub życia, oraz dzieci pozostające pod 
opieką rodziców lub opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych, zdolne do 
samodzielnej egzystencji oraz niewykazujące zaburzeń psychicznych powodujących 
zagrożenie dla zdrowia lub życia klienta i innych osób przebywających w hostelu. 

(akta kontroli str. 82-108, 130-155) 

Podstawą przyjęcia do hostelu był wniosek o przyjęcie, zawierający krótki opis 
sytuacji kryzysowej wraz ze skierowaniem wydanym przez ośrodek pomocy 
społecznej właściwy13 ze względu na miejsce zamieszkania14 oraz kwestionariusz 
przeprowadzonego przez ops rodzinnego wywiadu środowiskowego 
(z załącznikami). Dyrektor PCPR mógł odmówić umieszczenia w hostelu ze względu 
na brak wolnych miejsc lub bezzasadność skierowania, tj. gdy z przekazanej 
dokumentacji wynikało, że sytuacja kryzysowa nie ma miejsca. Ponadto Dyrektor 
PCPR mógł – w uzgodnieniu z właściwym ops – odmówić zgody na umieszczenie 
w hostelu OIK w przypadku wielokrotnych powrotów osoby lub rodziny do hostelu 
OIK i braku starań w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.  

(akta kontroli str. 86-87, 132-133) 

W każdej z badanych spraw od osób umieszczonych15 w hostelu OIK wymagano 
przedłożenia oświadczenia16 o stanie zdrowia lub zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwskazań do pobytu w hostelu OIK dla matek i ich dzieci, oświadczenia 
o zapoznaniu się z regulaminem OIK oraz zasadami korzystania z miejsc 
noclegowych w hostelu. Z osobami przyjmowanymi spisywano porozumienie 
dotyczące pobytu w OIK, które określało prawa i obowiązki mieszkańca hostelu. 
Przy przyjęciu osoby informowane były m.in., że: [1] w przypadku odmowy wydania 
skierowania lub niewydania skierowania przez właściwy ops uznaje się że pobyt 
w OIK jest niezasadny i osoba musi opuścić OIK, [2] schronienie w hostelu 

                                                      
11  Obowiązujące w OIK zasady ustalone były: do 18 października 2018 r. - zarządzeniem Dyrektora PCPR w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego OIK; od 19 października 2018 r. - regulaminem OIK uchwalonym przez Zarząd 
Powiatu Świeckiego (jako załącznik nr 1 do regulaminu PCPR wprowadzonego uchwałą nr 142/1119/18 Zarządu Powiatu 
Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Świeciu), uzupełnionym procedurami dotyczącymi przyjęcia i korzystania z miejsc hostelowych w OIK, 
wprowadzonymi przez Dyrektora PCPR zarządzeniem nr 27/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
procedur obowiązujących przy przyjęciu i korzystaniu z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świeciu. 

12  Obowiązujące w OIK zasady przewidywały ponadto, że: mieszkaniec hostelu miał obowiązek informowania pracowników 
OIK o ewentualnych wyjściach i zgłoszenia powrotu pracownikowi pełniącemu dyżur, a także wpisania się do książki wyjść, 
przy czym przy zgłoszeniu wyjścia konieczne było również określenie godziny powrotu. Przepustki liczone w dniach 
wymagają zatwierdzenia przez Kierownika OIK. Jednocześnie wprowadzono zakaz opuszczania OIK po godzinie 21:00; 
[4] mieszkaniec hostelu miał obowiązek pozostawiać klucze od pokoi mieszkalnych Kierownikowi OIK lub innej osobie 
pełniącej dyżur; [5] mieszkaniec hostelu miał prawo zgłaszania skarg i wniosków dotyczących pobytu w hostelu 
Kierownikowi OIK lub personelowi; [6] Kierownik oraz pozostali pracownicy OIK nie odpowiadali za środki pieniężne oraz 
inne przedmioty wartościowe mieszkańców, ani nie przyjmują rzeczy i środków finansowych do depozytu. Nie ponosili 
również odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie rzeczy osobistych osoby przebywającej w OIK, które pozostały bez 
nadzoru oraz za pozostawioną żywność. 

13  Dalej: „ops”. 
14  Określono, że skierowanie nie może być wydane na okres dłuższy niż dwa miesiące, jednak w uzasadnionych przypadkach 

na wniosek osoby lub rodziny umieszczonej w OIK, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kierownika OIK, można je  
przedłużyć o jeden miesiąc. 

15  Nie dotyczy przedłużenia pobytu. 
16  Tj. oświadczenia o niechorowaniu przez ostatnie trzy tygodnie na choroby zakaźne i braku styczności z osobami na nie 

chorymi. W niektórych przypadkach osoby przyjmowane przedkładały również oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych dla siebie i dzieci do pobytu w hostelu OIK. 
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udzielane jest na okres do 3 miesięcy, [3] OIK nie zapewnia wyżywienia, odzieży, 
obuwia i środków czystości, a w przypadku gdy osoba we własnym zakresie nie jest 
w stanie zapewnić sobie tych rzeczy, personel OIK umożliwia złożenie wniosku do 
właściwego ops. Przekazanie tych informacji potwierdzone było przyjęciem  
stosownego oświadczenia.  

Dla każdej z rodzin przebywających w OIK prowadzono indywidualną dokumentację. 
Oprócz dokumentacji składanej w związku z przyjęciem do hostelu OIK zawierała 
ona m.in.: dokument umieszczenia, porozumienie w sprawie pobytu, indywidualną  
kartę pobytu w hostelu z indywidualnym planem pomocy, ewentualną dokumentację 
związaną z przedłużeniem pobytu, notatki służbowe personelu OIK dotyczące 
zachowań mieszkańców hostelu, protokoły ze spotkań z mieszkańcami w sprawie 
ich sytuacji oraz zrealizowanych i planowanych działań, kserokopie pism, głównie 
procesowych, sporządzanych przy udziale specjalistów zatrudnionych w OIK, 
oświadczenia mieszkańców o planowanych wyjściach z OIK oraz powierzaniu 
osobom trzecim opieki nad dziećmi, oświadczenia mieszkańców hostelu 
o planowanych wizytach, korespondencję PCPR z innymi organami w sprawie 
sytuacji mieszkańców. 

(akta kontroli str. 645-896) 

Wsparcie mieszkańców hostelu w sytuacji kryzysowej zapewniali wykwalifikowani 
specjaliści zatrudnieni w OIK na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy udzielali 
porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych oraz konsultacji w zakresie 
problematyki uzależnień. Dodatkowo wobec mieszkańców OIK świadczona była 
praca socjalna. W kontrolowanym okresie na rzecz OIK nie świadczono pracy 
w ramach wolontariatu. 

(akta kontroli str. 551-616, 1089, 1092) 

W zakresie warunków bytowych do listopada 2016 r. OIK zapewniał osobom 
korzystającym ze schronienia dwa pomieszczenia do spania, a od grudnia 2016 r. - 
jedno takie pomieszczenie17. Ponadto w OIK znajdował się pokój do pobytu 
dziennego, pokój do nauki i zabaw, kuchnia wyposażona w niezbędny sprzęt AGD 
i stół do spożywania posiłków, łazienka z prysznicem i w-c, wyposażona również 
w automatyczną pralkę, sala do terapii. Pomieszczenia hostelu były oddzielone od 
części administracyjnej OIK, jednak dwie z sal znajdujących się w części hostelowej, 
tj. sala do terapii oraz pokój do nauki, wykorzystywane były również na potrzeby nie 
związane z działalnością OIK polegającą na  udzielaniu schronienia osobom 
znajdującym się w sytuacjach kryzysowych18. Wszystkie pomieszczenia hostelu OIK 
były ogrzewane i oświetlane, estetyczne, utrzymane w czystości i porządku. Na 
terenie posesji przed budynkiem OIK urządzony był plac zabaw dla dzieci. 

(akta kontroli str. 617-628, 999) 

Regulaminy OIK nie przewidywały możliwości pozostania osoby w hostelu na okres 
dłuższy niż trzy miesiące. Możliwość taką przewidziano w porozumieniach 
zawartych w 2010 r. z gminami z terenu powiatu świeckiego, przy czym  wiązało się 

                                                      
17  Wyposażenie pomieszczenia do spania obejmowało: dwa piętrowe łóżka; pokój do pobytu dziennego wyposażony m.in. 

w: kanapę, stół z krzesłami z możliwością spożywania posiłków, telewizor oraz DVD; pokój do nauki i zabaw; kuchnię 
wyposażoną w niezbędny sprzęt AGD i stół do spożywania posiłków; łazienkę z prysznicem i w-c, wyposażoną również 
w automatyczną pralkę; salę do terapii. 

18  Tj. na potrzeby: współfinansowanych ze środków UE projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” oraz 
Lokalnego Punktu Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
z Inowrocławia. 
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to wówczas z koniecznością ponoszenia przez gminę, która skierowała osobę do 
OIK kosztu jej pobytu19.  

(akta kontroli str. 86-87, 132-133, 156-183) 

Ustalono, że w kontrolowanym okresie jedna kobieta w ciąży oraz dziewięć matek 
z małoletnimi dzieci, będących mieszkankami pięciu gmin z terenu powiatu 
świeckiego20, samodzielnie zapewniło sobie schronienie w placówkach innych niż 
OIK prowadzony przez PCPR, niebędących DMD, tj. w Domu Samotnej Matki 
CARAITAS w Ciechocinku i w  Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek 
w Żołędowie21 oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Tucholi i w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Jaksicach22. 

(akta kontroli str. 448-530) 

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

1. PCPR jako jednostka organizacyjna wyznaczona na podstawie art. 112 ust. 1 
ups do wykonywania zadań pomocy społecznej w powiecie, nie podejmował 
działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania własnego powiatu 
określonego w art. 19 pkt. 11 ups, dotyczącego prowadzenia DMD. 
W szczególności PCPR nie zgłaszał władzom powiatu świeckiego konieczności 
zabezpieczenia realizacji ww. zadania pomimo, że Powiat Świecki sam nie 
prowadził takiej placówki, nie zlecał jej prowadzenia podmiotowi 
niepublicznemu, ani nie podpisał porozumienia z inną jednostką (lub 
jednostkami) samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia realizacji ww. 
zadania własnego powiatu.  

Hostel OIK prowadzony przez PCPR dysponował ograniczoną liczbą miejsc, 
miał zapewniać schronienie o charakterze przejściowym i od grudnia 2016 r.  
nie zapewniał standardu usług podstawowych obowiązującego DMD23. Tym 
samym nie można uznać, że prowadzenie OIK przez PCPR zabezpieczało 
realizację zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt. 11 ups. 

Dyrektorzy PCPR (poprzedni i obecny) wskazali m.in., że ustawodawca w art. 
47 ups zadecydował, że interwencja kryzysowa jest zadaniem, które może być 
realizowane w dwóch różnych formach. Cel funkcjonowania DMD i OIK jest taki 
sam. Ponadto z analizy przepisów prawnych (art. 47 ust. 4 ups i § 4 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie DMD) wynika, że umieszczenie matki z dziećmi 
w DMD nie jest obligatoryjne, a DMD nie musi funkcjonować w każdym 
powiecie. Z uwagi na to, że system pomocy społecznej stanowi sieć instytucji, 
których prowadzenie wynika z przepisów, to należy jeszcze wziąć pod uwagę 
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy, które w ramach 
interwencji kryzysowej zapewniają schronienie ofiarom przemocy.  
Z powyższego wynika, że skoro ustawodawca przewiduje tyle form pomocy, to 
oznacza, że wszystkie mają zastosowanie również zamiennie, ponieważ 
zgodnie z zasadą ogólną ups rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być 

                                                      
19  Koszt ten ustalany był uchwałami Zarządu Powiatu Świeckiego wydawanymi na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) i wynosił za każdy dzień pobytu jednej osoby  
w 2016 r. – 34,77 zł, w 2019 r.  104,26 zł. Były to odpowiednio: uchwała nr 52/453/16 z 3 czerwca 2016 r. w sprawie kosztu 
utrzymania jednego miejsca w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świeciu w 2016 roku; uchwała nr 11/91/19 z 28 lutego 2019 r. w sprawie kosztu utrzymania jednego miejsca  
w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w 2019 
roku. 

20  Tj. Bukowiec, Nowe, Pruszcz, Świecie, Świekatowo. 
21  Siedem matek z małoletnimi dziećmi i kobieta w ciąży. 
22 Dwie matki z małoletnimi dziećmi. 
23  Por. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418), dalej: „Rozporządzenie w sprawie DMD”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. PCPR od 
2010 r. prowadzi OIK, który zabezpiecza potrzeby powiatu w zakresie 
udzielenia pomocy. Badanie zapotrzebowania na miejsca schronienia dla 
matek z dziećmi odbywało się poprzez analizę wykorzystania miejsc w hostelu 
(obłożenie najwięcej przez ok. 100 dni w roku), analizę do opracowania 
powiatowej strategii rozwiazywania problemów społecznych sporządzaną m.in. 
w formie ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych i instytucji, która 
nie wskazywała na konieczność utworzenia w powiecie DMD. Brano też pod 
uwagę fakt, że nie wpływały wnioski gmin na umieszczenie w DMD.   

(akta kontroli str. 394-409, 413-418, 432-436, 448-530, 918-990, 999,  
1085-1094) 

Odnosząc się do wyjaśnień Dyrektora PCPR należy wskazać, że z art. 19 pkt. 
11 i 12 ups wynika wprost obowiązek prowadzenia przez powiat zarówno DMD, 
jak i ośrodków interwencji kryzysowej. Tym samym nie można traktować obu 
tych form wsparcia zamiennie. Sama treść § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
DMD nie daje wystarczających podstaw do stwierdzenia, że prowadzenie DMD 
przez powiat nie jest obligatoryjne.  

Każdy powiat, a tym samym PCPR, ma obowiązek – zgodnie z art. 19 pkt. 11 
w zw. z art. 112 ust. 1 ups – prowadzić dom dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Występujące na terenie poszczególnych powiatów, w tym 
powiatu świeckiego, potrzeby w powyższym zakresie mogą nie wymuszać 
konieczności tworzenia takiej placówki. Należy jednak wskazać, że zgodnie ze 
stanowiskiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego24 samorządy powinny być 
przygotowane na wystąpienie potrzeb w tym zakresie, np. poprzez zawierane 
pomiędzy samorządami porozumienia administracyjno – prawne. To od 
powiatu zależy, czy zadanie własne będzie realizował samodzielnie czy 
przekaże je do realizacji. Sytuacja, w której PCPR nie jest przygotowane do 
realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 11 ups powoduje powstanie luki, 
której nie da się zastąpić innymi formami pomocy. Potwierdzają to stwierdzone 
przypadki kobiet, które mieszkały na terenie powiatu świeckiego, które 
samodzielnie zapewniły sobie schronienie i wsparcie w innych placówkach niż 
OIK prowadzony przez PCPR, spoza powiatu świeckiego, niebędących DMD.  

2. W kontrolowanym okresie stanowisko Kierownika OIK powierzono osobom 
nieposiadającym wymaganych kwalifikacji, co naruszało art. 112a w zw. z art. 
122 ups. Kierownik OIK w okresie do 31 grudnia 2018 r., ukończyła co prawda 
w 2010 r. studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej, jednak ich 
program nie uwzględniał minimum programowego określonego 
rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. 
w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej25, co wynikało 
m.in. z mniejszego wymiaru zajęć poświęconych tematyce prawnej oraz 
kierowania i zarządzania superwizyjnego w pomocy społecznej. Osoba 
pełniąca od 1 stycznia 2019 r. obowiązki kierownika OIK nie posiadała 
natomiast specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej ani kwalifikacji 
uznanych za równoznaczne. 

Dyrektor PCPR26 wyjaśniła, że Kierownik OIK w okresie do 31 grudnia 2018 r. 
ukończyła studia podyplomowe publicznej uczelni wyższej, i że ogólny wymiar 
godzin na tych studiach był zgodny z rozporządzeniem. 

                                                      
24  Por. pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WPS.III.9421.217.2018.EP z 15 lutego 2018 r. 
25  Dz.U. z 2004 r., Nr 219, poz. 2224. Nieaktualny z dniem 1 października 2012 r.  
26  Do 31 grudnia 2018 r. 
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Ponadto Dyrektor PCPR wyjaśniła, że osoba, która od 1 stycznia 2019 r. 
jedynie pełni obowiązki kierownika OIK, w jej ocenie nie musi spełniać kryteriów 
niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku kierownika OIK. 

(akta kontroli str. 437-438, 543-553, 1086, 1087, 1092) 

Należy wskazać, że w wykazie przedmiotów na świadectwie ukończenia 
studiów podyplomowych przez osobę kierującą OIK do 31 grudnia 2018 r. 
brakowało godzin przeznaczonych na ich realizację, zawartych 
w obowiązującym wówczas minimum programowym. Natomiast warunki 
wskazane w art. 122 ust. 1 ups dotyczą zarówno osób kierujących jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej, jak i osób pełniących obowiązki 
kierowników tych jednostek. 

PCPR jako jednostka organizacyjna wyznaczona do wykonywania zadań pomocy 
społecznej w powiecie, nie podejmowało działań mających na celu zabezpieczenie 
realizacji zadania własnego powiatu dotyczącego prowadzenia DMD, tj. 
wyspecjalizowanej placówki, zobowiązanej do świadczenia określonego przepisami 
standardu usług dla poszukujących schronienia matek (ojców, opiekunów) 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Stwierdzono także, że kierowanie OIK 
prowadzonym przez PCPR powierzono osobom nie posiadającym wymaganych 
prawem kwalifikacji. 

2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży odpowiedniego 
standardu podstawowych usług w zakresie 
interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym 

2.1. OIK zapewniał mieszkankom hostelu odizolowanie od sprawców przemocy. 
Budynek OIK znajdował się na ogrodzonym, monitorowanym terenie. Nad 
bezpieczeństwem mieszkańców hostelu czuwał personel OIK. W godzinach 
popołudniowych, soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy zapewniona była 
natomiast bezpośrednia stała ochrona fizyczna sprawowana przez agencję ochrony. 
W regulaminie korzystania z miejsc noclegowych OIK uregulowano kwestie 
dotyczące odwiedzin mieszkańców hostelu27. Z akt spraw wynikało ponadto, że 
personel OIK nie umożliwiał kontaktów osób z zewnątrz z mieszkańcami hostelu 
w sytuacji, gdy ci sobie tego nie życzyli oraz nie udzielał telefonicznie informacji 
o pobycie osób w OIK. Poza ww. formami ochrony bezpośredniej, OIK oferował 
pomoc polegającą na uzyskaniu orzeczenia o zastosowaniu wobec sprawcy 
przemocy środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania się, a także zakazu 
kontaktowania się. O zagrożeniach dla bezpieczeństwa mieszkańców hostelu 
personel OIK zawiadamiał policję, prokuraturę, a w jednym przypadku też Kujawsko-
Pomorski Urząd Wojewódzki.  

(akta kontroli str. 93-94, 142-144, 617-619, 639-642, 645-656, 671, 673-674, 676-
677, 784-785, 808, 825, 855, 869, 872) 

2.2. Mieszkanki hostelu były wspierane w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej przez 
pracę indywidualną. W zależności od potrzeb udzielano wsparcia prawnego, 
psychologicznego, pedagogicznego oraz konsultacji z zakresu problematyki 
uzależnień. Prowadzono z nimi również pracę socjalną. Wspomagano mieszkanki 
przy prowadzeniu spraw urzędowych i sądowych, w szczególności przy 

                                                      
27  Zgodnie z regulaminem korzystania z miejsc noclegowych mieszkaniec hostelu miał prawo przyjmowania odwiedzin w dni 

powszednie w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, po uprzedzeniu personelu 
OIK. Od 22 października 2018 r. dodano, że przyjmowanie odwiedzin po godzinie 15, w sobotę, niedzielę i święta mogło 
odbywać się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu personelowi OIK i wyrażeniu na to zgody przez Kierownika OIK. 
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sporządzaniu pism w sprawie uzyskania alimentów i innych świadczeń, przydziału 
lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobów gminy. Osoby korzystające ze 
schronienia w OIK zachęcano do podjęcia pracy zawodowej. Mieszkańców hostelu 
wspierano również w sprawach związanych z opieką nad dziećmi. Z akt spraw 
wynikało, że w przypadkach tych zapewniano wsparcie pedagoga, napominano 
matki w sprawach zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej i prawidłowego 
żywienia, a w wyjątkowo trudnych sprawach – zalecano wspomaganie rozwoju 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Udzielając wsparcia oczekiwano również 
zaangażowania ze strony osób korzystających ze schronienia w OIK, tj. m.in. 
osobistego roznoszenia na terenie Świecia przygotowywanych podań o pracę i pism 
urzędowych.  

(akta kontroli str. 645-656, 668-683, 703-732, 746-767, 780-807, 846-854, 867-896) 

Regulamin korzystania z miejsc noclegowych w hostelu przewidywał samodzielne 
dbanie o ład i porządek w zajmowanych przez mieszkańców hostelu 
pomieszczeniach (w tym w kuchni i łazienkach)28. W przypadku niewywiązywania 
się z tych obowiązków osoby korzystające ze schronienia w hostelu były 
napominane. Środki  niezbędne do utrzymania czystości zapewniał OIK. Mieszkanki 
zobowiązane były do przygotowywania posiłków we własnym zakresie.  

(akta kontroli str. 94, 143, 618, 799) 

2.3. Mieszkańcy OIK byli uprawnieni do świadczeń medycznych wynikających 
z posiadanych uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. W nagłych przypadkach 
wzywano Zespół Ratownictwa Medycznego. Z akt spraw wynikało, że mieszkanki 
hostelu korzystały z opieki zdrowotnej w ośrodkach zdrowia zlokalizowanych na 
terenie powiatu świeckiego. Stwierdzono też przypadek zgłoszenia konieczności 
przeprowadzenia w hostelu wizyty domowej. 

(akta kontroli str. 84, 130, 672, 780, 795, 798, 872) 

2.4. Koce, pościele, ręczniki, sprzęt do opieki nad dzieckiem udostępniane były 
przez OIK na cały okres pobytu i podlegały zwrotowi po jego zakończeniu. Żywność 
z długim terminem przydatności do spożycia, odzież i środki higieniczne wydawane 
były osobom niemogącym w momencie przyjęcia do OIK zaspokoić samodzielnie 
tych potrzeb. Zapewnienie wyżywienia, odzieży i środków higienicznych w trakcie 
dalszego pobytu w OIK pozostawało w zakresie mieszkanek OIK. Porozumienie 
zawarte przez PCPR z gminami przewidywało jednak udzielanie wsparcia w tym 
zakresie przez właściwą gminę, osobom z terenu danej gminy przebywającym 
w hostelu OIK. 

(akta kontroli str. 93, 142, 156-183, 618, 700, 865, ) 

2.5. Zgodnie z regulaminem korzystania z miejsc noclegowych mieszkańcy hostelu 
zobowiązywani byli do osobistego sprawowania pieczy nad dziećmi. W przypadku 
pozostawienia dzieci pod opieką innej osoby przebywającej w OIK konieczne było 
pozostawienie pisemnego oświadczenia woli osoby przejmującej opiekę wraz 
z określeniem daty i godziny sprawowania opieki. Z akt spraw wynikało, że personel 
OIK co do zasady nie przejmował opieki nad dziećmi mieszkańców hostelu, 
w szczególności na czas potrzebny do załatwienia  spraw urzędowych, jak również 
w czasie choroby mieszkańców hostelu (np. pobytu w szpitalu). Dzieci pozostawiane 
były wówczas pod opieką członków rodziny (znajomych) lub mieszkanki zabierały je 
ze sobą.   

(akta kontroli str. 94, 143, 703-711, 722-723, 726-727, 780-782, 793-794, 798-) 

                                                      
28  W przypadku przebywania w hostelu więcej niż jednej rodziny regulamin przewidywał wprowadzenie dyżurów. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Mieszkańcom OIK prowadzonego przez PCPR zapewniono wsparcie w zakresie 
interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym. W szczególności OIK zapewniał 
mieszkankom hostelu odizolowanie od sprawców przemocy oraz wsparcie 
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej przez pracę indywidualną. Standard tego 
wsparcia był zbliżony do standardu określonego dla DMD. 

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

Zgodnie z procedurą przyjęcia do OIK personel OIK zobowiązany był do 
opracowania, w związku z przyjęciem mieszkańca, indywidualnej karty pobytu 
w hostelu OIK. Oceniano w niej stan zagrożenia, zbierano informacje o problemie 
osoby przyjmowanej od OIK, o podjętych wcześniej działaniach i osobach mogących 
udzielić wsparcia. Specjaliści (psycholog, pedagog, prawnik) dokonywali w niej  
diagnozy sytuacji osoby przyjmowanej do OIK. W karcie tej uzgadniano również 
działania do wykonania w związku z zaistniałą sytuacją29. Dla każdej rodziny 
opracowywano też indywidualny plan pomocy30, w którym wskazywano zadania 
przewidziane do realizacji przez personel OIK, planowany czas ich realizacji oraz 
osobę odpowiedzialną ze strony OIK za realizację poszczególnych zadań. IPP nie 
był podpisywany przez osoby przyjmowane do OIK. Z analizy IPP wynikało, że 
ujmowano w nich zadania mające na celu w szczególności: wyciszenie emocji 
i przywrócenie równowagi psychicznej, odbudowanie samooceny, poczucia własnej 
wartości i godności, zapewnienie izolacji od sprawcy przemocy, zabezpieczenie 
bezpiecznego miejsca pobytu po opuszczeniu OIK, zapewnienie samodzielności 
finansowej, budowanie prawidłowych relacji z dziećmi i ukierunkowanie na ich 
rozwój.  

(akta kontroli str. 96, 101-105, 147, 151-155, 645-654, 657-664, 684-691, 733-739, 
768-776, 809-815, 834-842, 857-864) 

Na podstawie dokumentacji OIK ustalono, że wszystkie zaplanowane do realizacji 
zadania zostały wykonane przez personel OIK. W aktach spraw umieszczane były 
notatki służbowe z odbytych spotkań, pisma urzędowe i sądowe sporządzone przy 
współudziale personelu OIK. Ponadto porady udzielone mieszkańcom OIK 
odnotowane zostały w rejestrach spraw prowadzonych przez specjalistów.  

Podczas pracy z osobami korzystającymi ze schronienia w OIK przykładano wagę 
do aktywnego ich współdziałania na rzecz przezwyciężenia sytuacji kryzysowej. 
W szczególności od mieszkańców hostelu oczekiwano samodzielnego doręczania 
pism urzędowych, podań o pracę do potencjalnych pracodawców, prowadzenia 
rozmów w sprawie ewentualnego najmu mieszkania. Personel OIK sprawdzał 
wykonanie przez mieszkańców hostelu OIK zaplanowanych działań, czego wyrazem 
są liczne notatki służbowe i protokoły ze spotkań z mieszkańcami, jak również 
umieszczone w aktach potwierdzenia złożenia pism procesowych.  

(akta kontroli str. 645-656, 668-683, 703-732, 746-767, 780-807, 846-854, 867-896, 
991-992) 

                                                      
29  W szczególności: kontakt ze specjalistami w celach diagnostycznych, kontakt ze specjalistami w celach terapeutycznych, 

udział w spotkaniach grupy wsparcia, kontakt z komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, kontakt 
z pedagogiem szkolnym, kontakt z policją, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zawiadomienie organów ścigania. 

30  Dalej: „IPP”. 
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Szczegółowe badanie efektów podjętych działań, ukierunkowanych na osiągniecie 
dwóch z założonych celów, tj. zabezpieczenia bezpiecznego miejsca pobytu po 
opuszczeniu OIK oraz zapewnienia samodzielności finansowej, wykazały, że: 

 dwie spośród czterech matek, których celem było znalezienie mieszkania, 
uzyskały przed opuszczeniem hostelu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego 
lub socjalnego31; a jedna uzyskała sądowy nakaz opuszczenia przez 
sprawcę przemocy dotychczas zajmowanego mieszkania;  

 jedna spośród dwóch matek, których celem było usamodzielnienie 
finansowe, przed opuszczeniem OIK uzyskała prawo do alimentów na 
dziecko, świadczenie wychowawcze oraz znalazła pracę dorywczą.  

(akta kontroli str. 645-656) 

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

NIK ocenia pozytywnie działania wspierające udzielane przez OIK mieszkańcom 
hostelu OIK. Wszystkie działania określone w indywidualnych planach pomocy 
opracowywanych dla mieszkańców OIK były udokumentowane i zostały  
zrealizowane. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

 Podjęcie działań w celu zabezpieczenia przez Powiat Świecki realizacji zadania 1.
polegającego na zapewnieniu wsparcia dla mieszkańców powiatu 
poszukujących schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży. 

 Podjęcie działań mających na celu zapewnienie sprawowania funkcji 2.
Kierownika OIK przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa 
kwalifikacje. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 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. 

                                                      
31  W pozostałych przypadkach: [1] matka z dzieckiem z uwagi na nasiloną agresję ze strony sprawcy przemocy umieszczona 

została w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Tucholi; [2] matka z dziećmi wycofała się z wniosku 
o zapewnienie jej miejsca w DMD, a następnie zamieszkała w mieszkaniu koleżanki.  
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Bydgoszcz,      maja 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Mateusz Grynicz 

gł. specjalista k. p. 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

p. o. Dyrektor 

Barbara Antkiewicz 
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