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I. Dane identyfikacyjne 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi1, 
Al. Piłsudskiego 133 D, 92-318 Łódź 

 

Urszula Łużniak, Kierownik, od 18 stycznia 1999 r. do 24 stycznia 2018 r., Dyrektor, 
od 25 stycznia 2018 r. 

 

Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2019 r., 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 

 

Mateusz Grynicz, gł. specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/21/2019 
z 22 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli str.1, 2) 

  

                                                      
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 ciąży, co NIK ocenia negatywnie. 
Ponadto PCPR nie podejmował działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania 
własnego powiatu określonego w art. 19 pkt. 12 ups, w zakresie dotyczącym 
prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej zapewniającego schronienie, o którym 
mowa w art. 47 ust. 3 ups.  

PCPR nie zgłaszał władzom powiatu łódzkiego wschodniego konieczności 
zabezpieczenia realizacji zadania powiatu określonego w art. 19 pkt. 11 ups 
pomimo, że Powiat Łódzki Wschodni sam nie prowadził domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży5, nie zlecał jego prowadzenia podmiotowi 
niepublicznemu, ani nie podpisał porozumienia z inną jednostką (lub jednostkami) 
samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia realizacji tego zadania własnego 
powiatu. Tymczasem ustalenia kontroli potwierdziły występowanie przypadków 
matek z małoletnimi dziećmi zameldowanych lub mieszkających na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego, które samodzielnie zapewniły sobie schronienie i wsparcie 
w tego rodzaju placówkach spoza powiatu łódzkiego wschodniego lub zgłaszały 
zainteresowanie pobytem w takich placówkach. 

PCPR nie podejmował również działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania 
własnego powiatu określonego w art. 19 pkt. 12 ups. Punkt Interwencji Kryzysowej6 
działający w strukturze PCPR zapewniał jedynie poradnictwo specjalistyczne, bez 
możliwości uzyskania całodobowego schronienia, które zgodnie z art. 47 ust. 3 ups 
przysługiwało mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego w ramach interwencji 
kryzysowej na okres do trzech miesięcy. 

Za nieprawidłowe uznano również niezamieszczenie na stronie internetowej BIP 
PCPR7 informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania 
pomocy społecznej wynikającego z art. 19 pkt. 11 i 12 ups, w zakresie dotyczącym 
prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodka 
interwencji kryzysowej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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 Łódzki Wschodni nie prowadził domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży8 ani ośrodka interwencji kryzysowej9, tj. 
wyspecjalizowanych placówek, których podstawę funkcjonowania stanowił art. 47 
ust. 3-5 ups. Powiat Łódzki Wschodni nie zlecał też prowadzenia takich placówek 
podmiotowi niepublicznemu, ani nie zawarł porozumienia z inną jednostką (lub 

                                                      
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  W rozumieniu rozporządzenia 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”. 
6  Dalej: „PIK”. 
7  Tj. internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR: http://pcpr.samorzady.pl/ (dostęp: 22 marca 2019 r.) 
8  W rozumieniu rozporządzenia w sprawie DMD, dalej: „DMD”. 
9  Dalej: „OIK”. 
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jednostkami) samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia realizacji zadań 
polegających na prowadzeniu takich placówek. 

Z analizy dokumentów strategicznych dla powiatu łódzkiego wschodniego, 
opracowanych przez lub przy udziale PCPR i obowiązujących w kontrolowanym 
okresie, wynikało że potrzeba zapewnienia schronienia dla matek (ojców, 
opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży była diagnozowana pod kątem 
sytuacji kryzysowej, jaką jest przemoc w rodzinie. W „Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2014-2020” 
wyznaczającej kierunek działań w zakresie polityki społecznej na kolejne lata ww. 
okresu wskazano zadanie pn. „ochrona matek i kobiet w ciąży - ofiar przemocy”10. 
Jedyną formą realizacji tego zadania było poradnictwo specjalistyczne udzielane 
przez psychologa - defektologa, prawnika oraz specjalistę pracy socjalnej w ramach 
PIK działającego w strukturze PCPR. PIK wskazywany był w sporządzanych przez 
PCPR ocenach zasobów pomocy społecznej za lata 2016-2017 jako instytucja 
pomocy społecznej funkcjonująca na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 
Działalność PIK przedstawiana była w sprawozdaniach z działalności PCPR 
składanych corocznie Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie  
art. 112 ust. 12 ups. W żadnym z ww. dokumentów nie podnoszono kwestii 
zapotrzebowania na usługi w zakresie schronienia i wsparcia dla matek (ojców, 
opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego, w szczególności konieczności zapewnienia dostępu do DMD oraz do 
OIK. W kontrolowanym okresie do PCPR nie wpłynęły skargi w przedmiocie 
niezapewnienia schronienia i wsparcia dla ww. osób. 

W informacjach przekazywanych w 2018 r. przez PCPR Wojewodzie Łódzkiemu nie 
deklarowano zamiaru tworzenia i prowadzenia DMD oraz specjalistycznego ośrodka 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

(akta kontroli str. 56-67, 501, 502, 664-669, 732-744, 747) 

Dyrektor PCPR podała, że żadna ze spraw zgłoszonych do PCPR, bądź 
zdiagnozowanych przez pracowników PCPR w kontrolowanym okresie nie dotyczyła 
potrzeby schronienia i wsparcia w DMD. Wskazała, że w latach wcześniejszych były 
prowadzone mieszkania chronione, w których z założenia miały przebywać matki 
z małoletnimi dziećmi, jednak po czterech latach funkcjonowania tych mieszkań 
okazało się, że nie było osób potrzebujących, stąd podjęta została decyzja o ich 
wygaszeniu. 

(akta kontroli str. 56-60) 

W 2016 r. PCPR zwrócił się z zapytaniem do Stowarzyszenia Promocji Zdrowia 
i Psychoterapii w Łodzi, prowadzącego Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie przy ul. Franciszkańskiej 85 w Łodzi11, dotyczącym 
możliwości zawarcia porozumienia o współpracy w sytuacji, gdyby pojawiła się 
konieczność zapewnienia wsparcia osobie dotkniętej przemocą z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego. W odpowiedzi PCPR uzyskał informację, że przyjęcie przez 
SOW w Łodzi osób dotkniętych przemocą w rodzinie było możliwe niezależnie od 
miejsca zamieszkania, dla mieszkańców województwa łódzkiego i nie wymagało 
skierowania. Prezes stowarzyszenia prowadzącego SOW w Łodzi wskazała, że 
osoby umieszczane w SOW w Łodzi musiały być osobami dotkniętymi przemocą 
w rodzinie, i że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przyjęcie tych osób 
musiało być wcześniej uzgodnione z pracownikiem SOW w Łodzi. Podała, że 

                                                      
10 Por. cel szczegółowy 3.2 pkt. 4 załącznika do uchwały nr XL/556/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 

27 grudnia 2013 r., http://pcpr.samorzady.pl/?a=572 (dostęp: 24 stycznia 2019 r.). 
11 Dalej: „SOW w Łodzi”. 

http://pcpr.samorzady.pl/?a=572
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z uwagi na duże zapotrzebowanie SOW w Łodzi nie mógł zagwarantować przyjęcia 
wszystkich zgłaszających się osób w momencie zgłoszenia. 

Ustalono, że SOW w Łodzi zapewniał schronienie na okres przejściowy (tj. do trzech 
miesięcy) i w zakresie potrzeb bytowych nie zapewniał standardu usług 
podstawowych tożsamego ze standardem określonym dla DMD, w szczególności 
odrębnego pomieszczenia do spania dla mieszkańców z dziećmi. 

Dyrektor PCPR podała, że w przypadku braku miejsca w SOW w Łodzi, w celu 
udzielenia schronienia i wsparcia matce z małoletnim dzieckiem lub kobiecie w ciąży 
dotkniętej przemocą w rodzinie, PCPR skontaktowałby się telefonicznie 
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „OIK”)12. 
Podała, że w razie braku miejsca w OIK byłaby możliwość umieszczenia takich osób 
w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach13 lub w Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze14, w których mogłyby one uzyskać miejsce noclegowe 
i wyżywienie. 

(akta kontroli str. 56-67, 218, 219, 222-225, 509-529) 

W kontrolowanym okresie PCPR nie zwracał się do innych podmiotów ani jednostek 
samorządu terytorialnego, w szczególności prowadzących dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z zapytaniem dotyczącym możliwości 
zawarcia porozumienia o współpracy w sytuacji, gdyby pojawiła się konieczność 
zapewnienia schronienia i wsparcia matce z małoletnim dzieckiem lub kobiecie 
w ciąży z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, będącej w innej sytuacji 
kryzysowej niż przemoc w rodzinie. 

Dyrektor PCPR podała, że w pierwszej kolejności w takich przypadkach PCPR 
skontaktowałby się z właściwą gminą z prośbą, aby poszukała dla takiej osoby 
lokalu socjalnego lub zastępczego. PCPR skontaktowałby się także z właściwym 
gminnym ośrodkiem pomocy społecznej z prośbą, aby w miarę potrzeb udzielił takiej 
osobie wsparcia finansowego. Podała, że w drugiej kolejności w sprawie pomocy 
PCPR skontaktowałby się z Domem Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 
w Łodzi15. W razie braku miejsca w ww. domu PCPR zaproponowałby miejsca 
noclegowe i wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach lub w Domu 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Według informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta Łodzi, Dom Samotnej Matki 
w Łodzi był placówką dedykowaną przede wszystkich dla mieszkańców Łodzi, 
a jednostkowe przypadki umieszczenia w tej placówce osób spoza Łodzi były 
uwarunkowane posiadaniem wolnych miejsc. 

 (akta kontroli str. 56-67, 218, 219, 222-225, 728-731) 

Z informacji uzyskanych od ośrodków pomocy społecznej z czterech gmin z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego16 wynikało, że w przypadku braku miejsca w Domu 
Samotnej Matki w Łodzi ww. osoby zostałyby skierowane do Schroniska dla Kobiet 

                                                      
12 Z informacji na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (www.pomoc.lodzkie.eu) wynikało, że 

była to placówka oferująca pomoc w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych, czynna w godz. od 15.00 
do 19.00 (dostęp: 22 marca 2019 r.). 

13 Z informacji na stronie internetowej PCPR (http://pcpr.samorzady.pl/?k=64) wynikało, że Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach był placówką stacjonarną stałego lub okresowego pobytu, przeznaczoną dla 60 kobiet niepełnosprawnych 
intelektualnie (dostęp: 22 marca 2019 r.). 

14 Z informacji na stronie internetowej PCPR (http://pcpr.samorzady.pl/?k=65) wynikało, że Dom Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze był placówką przeznaczoną dla 145 osób przewlekle chorych psychicznie (dostęp: 22 marca 2019 r.). 

15 Prowadzonym przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. 
16 Tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowosolnej, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach. 

http://www.pomoc.lodzkie.eu/
http://pcpr.samorzady.pl/?k=64
http://pcpr.samorzady.pl/?k=65
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i Dzieci przy ul. Kwietniowej w Łodzi17 lub do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet 
z Noclegownią przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi18. 

Ustalono, że ww. schroniska nie zapewniały standardu usług podstawowych 
tożsamego ze standardem określonym dla DMD, w szczególności odrębnego 
pomieszczenia do spania dla mieszkańców z dziećmi. 

(akta kontroli str. 108, 122, 133, 156, 530-561, 606-630) 

Dyrektor PCPR podała, że w przypadku nieletniej matki (ojca, opiekuna prawnego) 
z małoletnim dzieckiem lub kobiety w ciąży w sytuacji kryzysowej PCPR 
zaproponowałby umieszczenie w rodzinie zastępczej.  

(akta kontroli str. 218, 219) 

Liczba matek (ojców, opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, która 
w kontrolowanym okresie skorzystała z porad w PIK, wynosiła odpowiednio: 
w 2016 r. - 34, w 2017 r. - 39, w 2018 r. - 39. Z wyjaśnień pracowników PIK wynika, 
że ww. osoby nie zgłaszały potrzeby schronienia z uwagi na przemoc lub inną 
sytuację kryzysową i nie było konieczności przekazywania im informacji 
o możliwości uzyskania pomocy w formie skierowania do DMD. Porad w PIK 
udzielali wykwalifikowani specjaliści zatrudnieni w PCPR na podstawie umów 
cywilnoprawnych.  

(akta kontroli str. 634-663) 

PCPR udostępniał na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń informacje 
o miejscach noclegowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach lub w Domu 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz o poradnictwie specjalistycznym 
udzielanym w PIK funkcjonującym w ramach PCPR. 

Dyrektor PCPR podała, że każda z jednostek samorządu terytorialnego 
dysponowała informatorem wydanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi, z wykazem placówek, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie 
województwa łódzkiego, z którego można było dokonywać wyboru formy pomocy 
bez obowiązku informowania PCPR. 

(akta kontroli str. 66-80, 219, 224-227) 

Ustalono, że w kontrolowanym okresie do ośrodków pomocy społecznej w gminach 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego nie wpływały wnioski osób o skierowanie 
do DMD. Ustalono jednak, że wystąpiły przypadki matek z małoletnimi dziećmi, 
które były zameldowane lub mieszkały na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
i które samodzielnie zapewniły sobie schronienie i wsparcie w placówkach spoza 
powiatu lub zgłaszały zainteresowanie pobytem w takich placówkach. 
W szczególności: 

-  z informacji uzyskanych od Centrum Służby Rodzinie prowadzącego Dom 
Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego w Łodzi (dalej: „DSM”) wynikało, że 
w 2018 r. do DSM przyjęto jedną matkę z dzieckiem, której ostatnim miejscem 
zameldowania był Justynów19. W trakcie kontroli w DSM przebywała jedna matka 
z dzieckiem, której ostatnim miejscem stałego zameldowania były Koluszki20. 
W obu przypadkach w chwili przyjęcia osoby te nie miały stałego meldunku, 
a jako miejsce zamieszkania (centrum życiowe) wskazały Łódź. Z informacji 
uzyskanych od Centrum Służby Rodzinie prowadzącego DSM wynikało także, że 

                                                      
17 Prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie. 
18 Prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 
19 Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Andrespol. 
20 Miasto położone w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie miejsko-wiejskiej Koluszki. 
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w 2018 roku odnotowano zgłoszenie telefoniczne od matki dwójki małoletnich 
dzieci z Tuszyna21. Kobieta ta została przekierowana do SOW w Łodzi; 

-  z informacji uzyskanych od SOW w Łodzi wynikało22, że w 2018 r. przyjęto do 
SOW matkę z dzieckiem z gminy Andrespol23 oraz dwie matki z szóstką dzieci 
z gminy Tuszyn24. 

(akta kontroli str. 85-212) 

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 łódzkiego wschodniego 
konieczności zabezpieczenia realizacji ww. zadania pomimo, że Powiat Łódzki 
Wschodni 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 
tego zadania własnego powiatu.  

Dyrektor PCPR wyjaśniła m.in., że nie podejmowano działań mających na celu 
zabezpieczenie realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt. 
11 ups, gdyż nie było takich potrzeb w skali powiatu. W jej ocenie współpraca 
z gminami z terenu powiatu łódzkiego wschodniego układała się na tyle dobrze, 
że nie było potrzeby tworzenia czy też zlecania prowadzenia DMD, ani 
zawierania porozumienia z innym powiatem w celu zapewnienia pobytu w DMD 
mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Wskazała, że to gminy 
i terenowi pracownicy socjalni są pierwszym ogniwem rozpoznania problemów 
pomocy społecznej, postawienia właściwych diagnoz i zastosowania 
właściwych dla określonej sytuacji form wsparcia. Gminy mają też większe 
możliwości rozpoznawania ww. problemów. Podała, że do zadań własnych 
gminy należy m.in. prowadzenie ośrodków wsparcia - o zasięgu gminnym oraz 
kierowanie do nich osób wymagających opieki. Ponadto Dyrektor PCPR 
wskazała, że w jej ocenie przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej są 
niedoskonałe, gdyż nakładają na powiaty te same obowiązki bez względu na 
wielkość powiatu oraz bez względu na to, czy dany powiat ma określone 
potrzeby, czy też czy ich nie ma. W jej ocenie nie każdy powiat ma takie same 
potrzeby i nie każdy powiat musi prowadzić ośrodki wsparcia, jakimi są DMD.  

(akta kontroli str. 185-188, 509-561, 606-630, 728-731) 

Odnosząc się do wyjaśnień Dyrektora PCPR należy wskazać, że z art. 19 pkt. 
11 ups wynika wprost obowiązek prowadzenia przez powiat DMD. Występujące 
na terenie poszczególnych powiatów, w tym powiatu łódzkiego wschodniego, 
potrzeby w powyższym zakresie mogą nie wymuszać konieczności tworzenia 
takiej placówki. Należy jednak wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem 

                                                      
21 Miasto położone w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn. Przypadki przyjęcia do DSM 

matek z dziećmi z Tuszyna stwierdzono przed 2016 r., tj.: w 2011 r. - dwie matki z dwójką dzieci, w 2012 r. - jedna matka 
z jednym dzieckiem, w 2014 r. - jedna matka z dwójką dzieci. 

22 Z informacji tych wynikało także, że przed 2016 r. do SOW przyjęto jedną kobietę z jednym dzieckiem z gminy Nowosolna 
oraz jedną kobietę z jednym dzieckiem z gminy Andrespol (w 2015 r.). 

23 Gmina położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim. 
24 Gmina położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

8 

Wojewody Łódzkiego Wschodniego25 samorządy powinny być przygotowane 
na wystąpienie potrzeb w tym zakresie, np. w oparciu o zawierane pomiędzy 
samorządami porozumienia administracyjno – prawne, czy też w oparciu 
o zawierane z innymi podmiotami umowy na realizację usługi. 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 matek 
z małoletnimi dziećmi, które były zameldowane lub mieszkały na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego i które samodzielnie zapewniły sobie 
schronienie i wsparcie w placówkach spoza powiatu łódzkiego wschodniego lub 
zgłaszały zainteresowanie pobytem w takich placówkach. Zaznaczyć przy tym 
należy, że SOW w Łodzi, do którego – jak podała Dyrektor PCPR – miałyby 
zostać skierowane matki z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego, dotknięte przemocą w rodzinie, dysponował 
ograniczoną liczbą miejsc, zapewniał schronienie na okres przejściowy (tj. do 
trzech miesięcy) i w zakresie potrzeb bytowych nie zapewniał standardu usług 
podstawowych tożsamego ze standardem określonym dla DMD, 
w szczególności odrębnego pomieszczenia do spania dla mieszkańców 
z dziećmi. Ww. standardu nie zapewniały też placówki, do których ww. osoby 
miałyby zostać skierowane w przypadku braku miejsca w SOW w Łodzi. OIK 
w Piotrkowie Trybunalskim nie był bowiem placówką świadczącą całodobowe 
schronienie i wsparcie, a Domy Pomocy Społecznej w Lisowicach i Wiśniowej 
Górze były przeznaczone odpowiednio dla kobiet niepełnosprawnych 
intelektualne oraz osób przewlekle chorych psychicznie. Z kolei Dom Samotnej 
Matki przy ul. Broniewskiego w Łodzi, do którego miałyby zostać skierowane 
matki z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego, będące w innej sytuacji kryzysowej niż przemoc w rodzinie,  
był – według informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta Łodzi – placówką 
dedykowaną przede wszystkich dla mieszkańców Łodzi, a jednostkowe 
przypadki umieszczenia w tej placówce osób spoza Łodzi były uwarunkowane 
posiadaniem wolnych miejsc.  

(akta kontroli str. 85-212, 664-666, 735-738, 743, 744) 

2. PCPR nie podejmował działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania 
własnego powiatu określonego w art. 19 pkt. 12 ups, w zakresie dotyczącym 
prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej zapewniającego schronienie, 
o którym mowa w art. 47 ust. 3 ups.  

Dyrektor PCPR wyjaśniła m.in., że PCPR zwracał się do SOW w Łodzi 
o ewentualne zabezpieczenie miejsc dla ofiar przemocy i odpowiedź dotycząca 
możliwości przyjęcia takich osób została uznana za wystarczającą. Wskazała, 
że w przypadku zgłoszenia takiej sytuacji, PCPR starałoby się skorzystać 
z pomocy SOW w Łodzi. Podała, że zgodnie ze „Strategią rozwiązywania 
problemów społecznych powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2014-2020” 
kierunkiem, nad którym ze szczególną uwagą pochyla się powiat, jest ochrona 
matek i kobiet w ciąży – ofiar przemocy domowej. Stąd PCPR oferuje 
poradnictwo specjalistyczne, które jest udzielane przez prawnika, psychologa, 
pracownika socjalnego, pełniących dyżury w ramach PIK działającego  
 

                                                      
25 Por. pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr RPS-III.002.9.2018 z 20 lutego 2018 r. Powyższe wynika również ze 

stanowiska Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 
DPS.V.073.5.2018.DW z 18 stycznia 2018 r.). 
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w strukturze PCPR. 

(akta kontroli str. 60, 62-67, 214, 218, 219, 226, 227, 667-669) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy wskazać, że z uwagi na duże 
zapotrzebowanie, SOW w Łodzi nie mógł zagwarantować przyjęcia wszystkich 
zgłaszających się osób w momencie zgłoszenia, i że osoby umieszczane 
w SOW w Łodzi musiały być osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. SOW 
w Łodzi nie zapewniał schronienia osobom dotkniętym inną sytuacją kryzysową 
niż przemoc w rodzinie. Tym samym nie można uznać, że możliwość 
skorzystania z pomocy SOW w Łodzi w pełni zabezpieczała potrzeby powiatu 
w zakresie schronienia dla osób z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 
wymagających wsparcia w ramach interwencji kryzysowej. Sytuacja, w której 
PCPR nie jest przygotowane do realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 12 
ups powoduje powstanie „luki”, której nie da się zastąpić innymi formami 
pomocy. 

3. Na stronie internetowej BIP PCPR26 nie zamieszczono informacji o sposobie 
wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania pomocy społecznej 
wynikającego z art. 19 pkt. 11 i 12 ups, w zakresie dotyczącym prowadzenia 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodka interwencji 
kryzysowej. Tym samym strona BIP nie zawierała informacji wymaganych 
przepisami art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c i pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępnie do informacji publicznej27. Stosownie do tych przepisów PCPR, 
jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, był zobowiązany, na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt. 1 udip, do udostępniania w BIP 
informacji publicznej o przedmiocie działalności i kompetencjach oraz 
o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. Zakres tych informacji powinien 
więc wskazywać sposób udzielania pomocy osobom z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego zainteresowanym uzyskaniem schronienia i wparcia 
w DMD oraz w OIK. 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że dostępna była i jest tylko informacja o miejscach 
noclegowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach lub w Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze oraz o poradnictwie specjalistycznym 
udzielanym w ramach PIK działającego w strukturze PCPR. Wskazała, że inne 
informacje nie były i nie są udostępniane przez PCPR. 

NIK zauważa, że na stronie BIP PCPR powinny znajdować się informacje na 
temat wszystkich możliwych form wsparcia i sposobu jego uzyskania, 
przysługujących mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego, w tym 
wynikających z art. 19 pkt. 11 i 12 ups.  

(akta kontroli str. 219, 224-227) 

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. 
 

                                                      
26 Tj. internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR: http://pcpr.samorzady.pl/ (dostęp: 22 marca 2019 r.). 
27 Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm., dalej: „udip”. 

Uwagi 

http://pcpr.samorzady.pl/
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 Podjęcie działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania polegającego na 1.
zapewnieniu wsparcia dla mieszkańców powiatu poszukujących schronienia  
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

 Podjęcie działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania polegającego na 2.
zapewnieniu wsparcia dla mieszkańców powiatu poszukujących schronienia  
w ośrodku interwencji kryzysowej. 

 Umieszczenie na stronie internetowej BIP PCPR informacji na temat sposobu 3.
uzyskania wsparcia przysługującego mieszkańcom powiatu łódzkiego 
wschodniego, wynikającego z art. 19 pkt. 11 i 12 ups. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 
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