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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 
Kartuzy (dalej: „PCPR”) 

Grzegorz Mikiciuk, Dyrektor PCPR, od 15 listopada 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Gabriela 
Gołata, Dyrektor PCPR, od 4 maja 1999 r. do 13 listopada 2017 r. 

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

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

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

Lata 2016-2019 (do 23 października), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem. 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

 Maria Mieszalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr LGD/131/2019 z 16 września 2019 r. 

 Małgorzata Chudzik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 2.
do kontroli nr LGD/130/2019 z 16 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-5, 11-12) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie PCPR nie podejmowało wystarczających działań 
mających na celu zabezpieczenie realizacji zadania własnego powiatu określonego 
w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej3, dotyczącego prowadzenia domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (dalej: „DMD”)4. Ponadto od 18 stycznia 
2018 r. PCPR nie podejmowało działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania 
własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 12 tej ustawy, w zakresie dotyczącym 
prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej zapewniającego schronienie 
mieszkańcom powiatu kartuskiego (dalej: „Powiat”), o którym mowa w art. 47 ust. 3 
ustawy o pomocy społecznej. 

W latach 2016-2018 (do 17 stycznia) przy Centrum Interwencji Kryzysowej 
(dalej: „CIK”) PCPR funkcjonował hostel zapewniający doraźne całodobowe 
schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 
Hostel przeznaczony był dla maksymalnie trzech osób, zapewniał schronienie od 
jednego do dwóch dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzech miesięcy. 
Nie zapewniał jednak standardu usług tożsamego ze standardem określonym dla 
DMD, a w dniu 17 stycznia 2018 r. zaprzestano jego prowadzenia. Mieszkanie 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: „ustawa o NIK”). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.). 
4 W rozumieniu przepisów 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), zwanego dalej „rozporządzeniem 
w sprawie DMD”. 
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chronione prowadzone przez PCPR mogło być wykorzystane do udzielenia 
tymczasowego schronienia dla matki z dziećmi i kobiety w ciąży tylko w sytuacji nie 
korzystania z tego mieszkania przez wychowanków pieczy zastępczej. Nie 
zapewniało ono jednak standardu usług porównywalnego ze standardem 
obowiązującym DMD. Jednocześnie w kontrolowanym okresie stwierdzono 
przypadki matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkałych na terenie 
Powiatu, które wnioskowały do GOPS5 z terenu Powiatu o zapewnienie schronienia i 
takie schronienie za ich pośrednictwem uzyskały w mieszkaniach chronionych 
prowadzonych przez te GOPS, schronisku dla kobiet i kobiet z dziećmi w Kartuzach 
oraz w placówkach spoza terenu Powiatu, w tym w SOW6 oraz w niepublicznych 
domach samotnej matki i schronisku dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi. 
Powyższe placówki niepubliczne również nie zapewniały standardu usług 
tożsamego ze standardem określonym dla DMD. Tym samym negatywnie należy 
ocenić fakt, że PCPR nie zgłaszało władzom Powiatu potrzeb w ww. zakresie, 
pomimo że Powiat sam nie prowadził DMD, nie zlecił jego prowadzenia podmiotowi 
niepublicznemu, nie podpisał porozumienia z inną jednostką (lub jednostkami) 
samorządu terytorialnego ani nie tworzył związku z innymi powiatami w celu 
zabezpieczenia realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na prowadzeniu 
tego typu placówki. Negatywnie należy ocenić także fakt, że od 18 stycznia 2018 r. 
PCPR nie podejmowało działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania własnego 
powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w zakresie 
dotyczącym prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej udzielającego 
mieszkańcom Powiatu – w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do trzech 
miesięcy, o którym mowa w art. 47 ust. 3 tej ustawy. 

Nieprawidłowością było również niezamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (dalej: „BIP”) PCPR informacji o sposobie wykonywania 
i załatwiania spraw dotyczących zadania pomocy społecznej wynikającego z art. 19 
pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – w zakresie dotyczącym prowadzenia DMD 
i z art. 47 ust. 3 tej ustawy – w zakresie dotyczącym udzielania w ramach interwencji 
kryzysowej schronienia do trzech miesięcy. 

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 znajdujących się w innej 
sytuacji kryzysowej 

1.1. W kontrolowanym okresie Powiat nie prowadził DMD, tj. wyspecjalizowanej 
placówki, której podstawę funkcjonowania stanowi art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej. Powiat nie zlecał też prowadzenia takiej placówki podmiotowi 
niepublicznemu, nie zawarł porozumienia z inną jednostką (lub jednostkami) 
samorządu terytorialnego ani nie tworzył związku powiatów w celu zabezpieczenia 
realizacji zadania polegającego na prowadzeniu takiej placówki lub innej, w której 
schronienie mogłyby znaleźć matki z małoletnimi dziećmi8 i kobiety w ciąży. 

                                                      
5 Gminny ośrodek pomocy społecznej. 
6 Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
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 A także ojcowie z małoletnimi dziećmi i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. 
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Jedyna wymagająca schronienia matka z małoletnim dzieckiem, która w okresie 
objętym kontrolą została zgłoszona do PCPR, umieszczona została w CIK, 
tj. placówce działającej w strukturze PCPR, prowadzonej (do 17 stycznia 2018 r.) 
w ramach zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy 
społecznej. 

(akta kontroli str. 6-10, 166-171, 239-250) 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą potrzeba zapewnienia 
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie została 
zdiagnozowana przez PCPR jako problem społeczny z powodu braku zgłoszonych 
potrzeb ze środowiska lokalnego. 

Potrzeba zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
w latach 2016-2019 (I półrocze), w tym w DMD, o których mowa w art. 47 ust. 4 
ustawy o pomocy społecznej, nie została wprost zdiagnozowana w żadnym 
dokumencie strategicznym opracowanym przy udziale lub przez PCPR, w tym 
w ocenach zasobów pomocy społecznej za poszczególne lata 2015-2018, 
sporządzanych w związku z art. 16a ust. 1 powyższej ustawy, wnioskach 
końcowych tych ocen, sprawozdaniach z działalności PCPR za poszczególne lata 
2016-2018 (obejmujących również działalność CIK) oraz potrzebach z zakresu 
pomocy społecznej na poszczególne lata 2016-2019, o których mowa w art. 112 
ust. 12 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast pośrednio potrzeba ta w kontekście 
przemocy w rodzinie została ujęta w „Powiatowym programie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kartuskim 
na lata 2014-2020”9. Jednym z czterech celów głównych tego Programu było 
„Stworzenie szerokiej oferty pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc”, 
a jego celami szczegółowymi było m.in. „Utworzenie w powiecie ośrodka wsparcia 
dla ofiar przemocy” i „Tworzenie w gminach mieszkań chronionych dla ofiar 
przemocy”. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że realizacja powyższego celu głównego 
opiera się na występujących potrzebach tej grupy osób, oferta wsparcia jest 
ustawicznie aktualizowana, poszerzana i ma odniesienie do ich potrzeb, 
okoliczności i sytuacji kryzysowych, jak i skutków występowania przemocy 
w rodzinie. Zatem realizacja tego wsparcia poprzez utworzenie ośrodka wsparcia 
dla ofiar przemocy obecnie nie wypełnia całkowicie zakładanego celu. Natomiast – 
jak wyjaśnił Dyrektor PCPR – w Powiecie funkcjonują dwa mieszkania chronione 
w strukturach dwóch GOPS przeznaczone dla mieszkańców z terenu właściwości 
tych GOPS, w tym jedno dla samotnej matki z trójką dzieci (z możliwością 
zapewnienia schronienia dla czterech osób) utworzone w okresie obowiązywania 
powyższego Programu oraz jedno dla ofiar przemocy i zdarzeń losowych, 
z możliwością zapewnienia schronienia dla pięciu osób. 

(akta kontroli str. 19-171, 211-235, 508-518, 521-531) 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że: 

 w latach 2016-2019 (I półrocze) PCPR nie zgłaszał Staroście Kartuskiemu 
potrzeb w zakresie dotyczącym zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, w tym w DMD, z uwagi na brak potrzeb w środowisku 
lokalnym, 

 w 2017 r. i 2018 r. przekazał Wojewodzie Pomorskiemu (w odpowiedzi na pisma 
dotyczące zgłaszania potrzeb, w tym finansowych, w zakresie tworzenia DMD 

                                                      
9 Przyjętym Uchwałą Nr XXXV/298/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia 

Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
w powiecie kartuskim na lata 2014 – 2020. W „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 
kartuskim na lata 2014 – 2020” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XLII/335/2014 Rady Powiatu Kartuskiego 
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kartuskim 
na lata 2014-2020 wskazano, że powyższy Program stanowi integralną część tej Strategii. 
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w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”10) 
informację o braku potrzeb tworzenia DMD na terenie Powiatu, 

 dokonano analizy pisma Wojewody Pomorskiego z 8 marca 2018 r. 
skierowanego do dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie 
województwa pomorskiego, w którym wskazano, że w oparciu o rozeznane 
potrzeby w zakresie zadania własnego powiatu wynikającego z ustawy o pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu powiatowych ośrodków wsparcia, 
w tym DMD, „ustalono, że ta forma wsparcia jest niewystarczająco stosowana, 
co może stwarzać zagrożenie nieudzielenia pomocy samotnym matkom 
i kobietom w ciąży znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Występujące na 
terenie powiatów potrzeby w powyższym zakresie, nie wymuszają konieczności 
tworzenia placówek tego typu przez każdy samorząd powiatowy, jednakże 
dopuszcza się możliwość ich tworzenia w oparciu o zawierane pomiędzy 
samorządami powiatowymi porozumienia administracyjno-prawne. Podobnie 
przedstawia się sytuacja w przypadku ośrodków interwencji kryzysowej. (…)” 
oraz proszono „o zgłaszanie, w terminie (…) ewentualnych propozycji zmian 
legislacyjnych w powyższym zakresie, gdyż Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej planuje modyfikacje przepisów prawnych dotyczących 
interwencji kryzysowej oraz samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży”. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że nie zgłosił propozycji zmian legislacyjnych, 
w Powiecie nie podjęto żadnych działań w związku z tym pismem z powodu 
braku potrzeb i nie podejmowano działań w kierunku zawarcia porozumień 
administracyjno-prawnych z uwagi m.in. na brak inicjatywy utworzenia takich 
placówek przez jakikolwiek powiat województwa pomorskiego, własne problemy 
lokalowe nie tylko jednostek PCPR, ale również powiatów, brak środków 
finansowych na utworzenie tego typu placówek, a w oparciu o brak potrzeb 
w przedmiotowym zakresie występowała obawa powiatu przed brakiem 
możliwości finansowania działalności takiej placówki z ewentualnymi wolnymi 
miejscami, co mogło skutkować nieopłacalnością prowadzenia placówki. 

(akta kontroli str. 6-10, 166-210, 507-518, 521-525) 

1.2. Zgodnie z uzyskanymi przez NIK w ramach niniejszej kontroli informacjami 
od wszystkich ośmiu GOPS z terenu Powiatu, liczba wniosków (w formie pisemnej 
lub ustnej)11 matek z małoletnimi dziećmi12 i kobiet w ciąży o zapewnienie 
schronienia, które wpłynęły do tych GOPS w 2016 r., wyniosła sześć, w 2017 r. 
i 2018 r. – po trzy, a w I półroczu 2019 r. – cztery. 

Na podstawie powyższych wniosków z pomocy GOPS skorzystało łącznie po 11 
osób w 2016 r. i 2017 r., 14 osób w 2018 r. i 20 osób w I półroczu 2019 r., 
co stanowiło od 0,1% w 2016 r. do 0,4% w I półroczu 2019 r. osób ogółem 
korzystających z pomocy społecznej w Powiecie oraz około 0,01% mieszkańców 
Powiatu w latach 2016-2019 (I półrocze). 

Ze schronienia skorzystały13: 

 kobiety w ciąży – dwie w 2016 r., trzy w 2017 r. i po jednej w 2018 r. i I półroczu 
2019 r., 

                                                      
10 Ustanowionym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M. P. poz. 1250), uchwalonego na 

podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 473). W pismach wskazano, że dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na 
podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej będzie kształtowała się na poziomie 50% kosztów 
realizacji zadania, co oznacza, że samorządy powiatowe będą musiały pokryć ze środków własnych także 50% 
tych kosztów. 

11 Nie dotyczy wniosków o przedłużenie pobytu. 
12 Żaden mężczyzna nie złożył wniosku w tym zakresie. 
13 Wliczając w kolejnych latach osoby, które kontynuowały pobyt w placówce udzielającej schronienia na 

podstawie uprzednio złożonego wniosku. 
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 matki lub opiekunki z dziećmi14 – po cztery w 2016 r. i 2017 r., pięć w 2018 r. 
i sześć w I półroczu 2019 r., 

 dzieci w wieku od 0 do 3 lat – po czworo w 2016 r. i 2017 r., siedmioro w 2018 r. 
i sześcioro w I półroczu 2019 r., 

 dzieci w wieku od 4 do 6 lat – po jednym w 2016 r. i 2017 r. oraz po dwoje 
w 2018 r. i I półroczu 2019 r. 

Matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, które korzystały z pomocy GOPS, 
otrzymały schronienie w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez dwa z tych 
GOPS, w schronisku dla kobiet i kobiet z dziećmi w Kartuzach oraz w placówkach 
spoza terenu Powiatu, w tym w SOW oraz w niepublicznych domach samotnej matki 
i schronisku dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi. 

W latach 2016-2019 (I półrocze) do PCPR wpłynęło łącznie sześć wniosków 
o zapewnienie schronienia (jeden w 2016 r., po dwa w 2017 r. i 2018 r. i jeden 
w I półroczu 2019 r.), w tym jeden dotyczył matki z małoletnim dzieckiem. 
Na podstawie tych wniosków schronienia udzielono łącznie dziewięciu osobom 
(jednej w 2016 r., trzem w 2017 r., czterem w 2018 r. i jednej w I półroczu 2019 r.), 
w tym dwie osoby (matka z małoletnim dzieckiem) uzyskały schronienie w hostelu 
przy CIK, a siedem w mieszkaniu chronionym PCPR. Liczba osób, którym udzielono 
schronienia, stanowiła od 0,01% w 2016 r. do 0,06% w 2018 r. osób ogółem 
korzystających z pomocy społecznej w Powiecie oraz od 0,001% w 2016 r. 
i I półroczu 2019 r. do 0,003% w 2018 r. mieszkańców Powiatu. 

(akta kontroli str. 236-438) 

1.3. Kierownicy i Dyrektorzy GOPS z terenu Powiatu wskazali, że w latach 2016-
2019 (I półrocze) PCPR nie zwracało się do nich w formie pisemnej/oficjalnej 
o przekazanie informacji dotyczących skali zapotrzebowania na świadczenia 
pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia dla matek (ojców, 
opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Niemniej jednak kierownicy 
dwóch z ośmiu placówek wskazali, że pozostają w stałym kontakcie z pracownikami 
PCPR. 

Z wyjaśnień Dyrektora PCPR wynika, że: 

 w latach 2016-2019 (I półrocze) PCPR nie występowało do GOPS z Powiatu 
z oficjalną prośbą o przekazanie informacji dotyczących skali zapotrzebowania 
na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia dla 
matek (ojców, opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ponieważ za 
wystarczającą formę wymiany informacji uznano cykliczne spotkania z kadrą 
kierowniczą GOPS z terenu Powiatu, na których analizowane są bieżące 
i najważniejsze problemy w realizacji zadań, a w okresie objętym kontrolą nie 
zgłaszano potrzeb w przedmiotowym zakresie; 

 w 2017 r. i 2018 r. Kierownik CIK w rozmowie telefonicznej z przedstawicielami 
GOPS z terenu Powiatu wystąpiła z pytaniem w sprawie zapewnienia 
schronienia dla kobiet w ciąży lub samotnych matek w sytuacji kryzysowej 
i uzyskała informację o placówkach15, do których zostaną skierowane 
oraz że jedna z gmin dysponowała mieszkaniem chronionym; 

 z danych zgromadzonych za okres 2009-2014, które były niezbędne do 
opracowania założeń do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

                                                      
14 Wliczając kobiety w ciąży, które urodziły podczas pobytu w placówce udzielającej schronienia. 
15 Łącznie pięciu, w tym dwóch na terenie Powiatu oraz trzech poza tym Powiatem (w Gdańsku). Na podstawie 

informacji uzyskanych przez NIK w ramach niniejszej kontroli od tych placówek ustalono, że w okresie objętym 
kontrolą w trzech z tych placówek przebywały matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży z terenu Powiatu, 
w tym w jednej placówce trzy matki z łącznie sześciorgiem małoletnich dzieci, w jednej łącznie cztery kobiety 
w ciąży, w tym trzy również po rozwiązaniu ciąży wraz z dziećmi i w jednej jedna matka z dwójką małoletnich 
dzieci. 
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w powiecie kartuskim na lata 2014-2020”, w tym analizy SWOT16 i konsultacji 
społecznych oraz do opracowania założeń „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w powiecie kartuskim na lata 2014-
2020”, wynikało iż skala potrzeb w zakresie zapewnienia schronienia jest 
niewielka z tendencją malejącą, a ówczesny system wsparcia zabezpieczał 
potrzeby na bazie schroniska dla kobiet i kobiet z dziećmi w Kartuzach oraz na 
bazie CIK dysponującym miejscami hostelowymi; z uwagi na brak występujących 
potrzeb w tym zakresie z dniem 17 stycznia 2018 r. dokonano zmiany 
Regulaminu CIK polegającej na wykreśleniu zapisu o zapewnieniu doraźnego 
całodobowego schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi17; w 2017 r. 
w powyższym schronisku w miejsca dla kobiet z dziećmi wprowadziło miejsca dla 
mężczyzn, zmiana ta wynikała z braku potrzeb w zakresie zapewnienia 
schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi; 

 w celu identyfikacji, czy potrzeby zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowią w Powiecie problem społeczny, 
służyły informacje ze środowiska lokalnego, jak również coroczna diagnoza skali 
problemu przemocy w rodzinie, w tym dane statystyczne pochodzące z instytucji 
oferujących wsparcie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i osobom 
uzależnionym z terenu Powiatu18; z danych tych nie wynikała konieczność 
zapewnienia schronienia dla potrzebujących matek z dziećmi i kobiet w ciąży. 

(akta kontroli str. 166-181, 211-214, 236-238, 251-408, 508-518) 

1.4. W zakresie dotyczącym formy zabezpieczenia w Powiecie w latach 2016-2019 
(I półrocze) realizacji zadania własnego powiatu wynikającego z art. 19 ust. 11 
ustawy o pomocy społecznej Dyrektor PCPR wyjaśnił, że: 

 w latach 2016-2018 (do 17 stycznia) CIK dysponowało hostelem z dwoma-
trzema miejscami noclegowymi, 

 powyższy hostel funkcjonował do 17 stycznia 2018 r. – decyzja o zaprzestaniu 
jego prowadzenia wynikała z braku potrzeb, 

 PCPR w całym okresie objętym kontrolą dysponowało i nadal dysponuje 
mieszkaniem chronionym przeznaczonym dla wychowanków pieczy zastępczej 
objętych procesem usamodzielnienia i w sytuacji kryzysowej oraz przy założeniu, 
że jeśli z mieszkania nikt z wychowanków nie korzysta, można by na jego bazie 
udzielić tymczasowego schronienia dla matki z dziećmi i kobietom w ciąży 
w sytuacji kryzysowej zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu bądź życiu. 

Zgodnie z zapisami § 7 pkt 1 Szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania CIK19, 
CIK oferowało zapewnienie doraźnego całodobowego schronienia dla kobiet i kobiet 
z dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególności 
w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych, zagrażających ich bezpieczeństwu, 
zdrowiu bądź życiu, poprzez kierowanie do odpowiednich ośrodków. W powyższych 
zasadach nie określono maksymalnego czasu trwania pobytu w hostelu, ani 
ograniczeń, co do uprawnionych osób, poza tym, iż wskazano, że oferta schronienia 
dotyczyła kobiet i dzieci. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że hostel miał charakter pomocy 
doraźnej i krótkoterminowej w sytuacji wymagającej natychmiastowego schronienia 

                                                      
16 Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats – mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. 
17 Zgodnie z uchwałą nr 191/478/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – załącznik nr 2 do 
regulaminu. 

18 Z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, GOPS z terenu Powiatu, Sądu Rejonowego w Kartuzach, 
Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach, Stowarzyszenia 
Abstynenckiego „Kaszuby” w Kartuzach, Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych z Powiatu i Gminnych 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiatu. 

19 Stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Kartuzach, stanowiącego załącznik 
nr 2 do Uchwały Nr 237/581/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 października 2014 r. 
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(od jednego do dwóch dni), a w sytuacjach uzasadnionych – do trzech miesięcy 
oraz, że w latach 2016-2018 (do 17 stycznia) nie wystąpiła potrzeba zapewnienia 
schronienia ojcom z małoletnimi dziećmi (nie zgłosili się do CIK), ale pomimo, iż 
zapewnienie im schronienia nie zostało wprost wskazane w powyższych Zasadach, 
to w przypadku takiej potrzeby również im zostałaby udzielona pomoc. 

(akta kontroli str. 6-109, 166-173, 182, 526-531, 560-567) 

1.5. PCPR nie było właścicielem ani zarządcą budynków, w których znajdowały się 
pomieszczenia CIK oraz mieszkanie chronione. PCPR korzystało z pomieszczeń na 
podstawie odpowiednio umowy użyczenia oraz porozumienia z właścicielami 
budynków, którzy prowadzili w nich również własne placówki. 

Pomieszczenia mieszkania chronionego PCPR nie były projektowane, budowane 
lub przebudowywane, ani nie nastąpiła zmiana sposobu ich użytkowania po 
16 grudnia 2002 r., tj. po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie20. Pomieszczenia, w których 
w latach 2016-2019 (I półrocze) znajdowało się CIK, użytkowane były przez CIK 
od 2007 r. 

W związku z powyższym pomieszczenia mieszkania chronionego nie musiały 
spełniać warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową, o których 
mowa w ww. rozporządzeniu i podobnie jak pomieszczenia CIK w ograniczonym 
zakresie zapewniały dostępność takim osobom. I tak w przypadku hostelu CIK 
zarówno wejście do budynku, jak i pomieszczenia CIK, były na parterze, zatem 
nie występowała różnica poziomów podłóg ograniczająca odstępność do tych 
pomieszczeń osobom niepełnosprawnych. Natomiast pomieszczenia mieszkania 
chronionego były na jednym poziomie bez różnicy poziomów podłóg, ale znajdowały 
się na piętrze bez windy, dźwigu lub innego urządzenia technicznego 
zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp na tą kondygnację. Położenie 
drzwi wejściowych do budynków oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych 
umożliwiały dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym, 
pomimo że w przypadku hostelu CIK szerokość drzwi była mniejsza o 5 cm, aniżeli 
określona w § 62 ust. 2 ww. rozporządzenia. Żadna z łazienek nie była 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym brak było przestrzeni 
manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 m x 1,5 m, miski ustępowej, umywalki 
oraz natrysku, odpowiednio przystosowanych dla takich osób oraz uchwytów 
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Kierownik CIK 
wyjaśniła, że umywalka w hostelu była umocowana nisko, tak aby osoba 
poruszająca się na wózku mogła z niej skorzystać.   

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że w mieszkaniu chronionym nie wykonano ani 
nie podejmowano działań w celu instalacji urządzenia technicznego zapewniającego 
dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi z uwagi na brak 
występujących potrzeb – wśród użytkowników mieszkania chronionego w okresie 
objętym kontrolą, jak również w pozostałym okresie, nie było osób 
niepełnosprawnych. Ponadto Dyrektor PCPR wyjaśnił, że na 2020 r. zaplanowano 
opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na 
rozbudowę siedziby PCPR o pozyskane w 2018 r. pomieszczenia. Budowa pozwoli 
na adaptację pomieszczeń na nową siedzibę CIK wraz z ewentualnym mieszkaniem 
dla ofiar przemocy czy samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
w którym zastosowane nowe rozwiązania techniczne pozwolą m.in. na wykonanie 

                                                      
20 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065. 
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klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą 
swobodny dostęp do pomieszczeń. 

(akta kontroli str. 526-553, 610-633) 

1.6. W okresie funkcjonowania hostelu przy CIK na stronie BIP PCPR wskazano 
m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej, które były realizowane przez CIK, 
w tym iż zapewnia „świadczenie specjalistycznych usług (…) hotelowych21 osobom, 
rodzinom będącymi ofiarami przemocy znajdującymi się w innej sytuacji 
kryzysowej”22, zamieszczono akty prawne dotyczące sposobu przyjmowania 
wniosków i załatwiania spraw oraz Regulamin Organizacyjny PCPR, do którego 
załącznik nr 2 stanowiły Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania CIK. 

(akta kontroli str. 439-451) 

1.7. W latach 2016-2019 (I półrocze) na stronie internetowej PCPR23 zamieszczono 
podstawowe informacje o CIK. W 2016 r. zamieszczono na niej również przewodnik 
„Gdzie szukać pomocy?”24, informujący o dostępności krótkoterminowego 
schronienia w hostelu CIK w przypadku zagrożenia lub kryzysu oraz wykazujący 
m.in. dwie placówki, w których schronienie mogły znaleźć matki z dziećmi i kobiety 
w ciąży, w tym DMD prowadzony przez Caritas na zlecenie Miasta Gdańska. 
Dyrektor PCPR wyjaśnił, że przewodnik ten jest obecnie aktualizowany i zostanie 
zamieszczony ponownie na stronie PCPR. Natomiast w latach 2017-2019 
(I półrocze) na tej stronie zamieszczono również bazę teleadresową Powiatu 
zawierającą wykaz jednostek realizujących w Powiecie zadania oraz działania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie25. Ponadto Dyrektor PCPR 
wyjaśnił, że wykazy instytucji oferujących pomoc osobom uwikłanym w przemoc były 
przekazywane do Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej i Komendy Powiatowej 
Policji, a PCPR informowało także o działalności CIK poprzez ulotki, wizytówki 
i tablicę ogłoszeń w CIK. 

(akta kontroli str. 444-446, 452-506) 

1.8. Obiekty budowlane, w których znajdowały się pomieszczenia CIK 
oraz mieszkanie chronione, poddane zostały okresowym kontrolom, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane26, tj. kontrolom ich stanu 
technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki i otoczenia. Nie stwierdzono, 
aby ww. obiekty znajdowały się w nieodpowiednim stanie technicznym lub swym 
wyglądem oszpecały otoczenie. 

(akta kontroli str. 526-531, 554-559) 

1.9. W okresie objętym kontrolą do załatwiania spraw z zakresu administracji 
publicznej, w tym dotyczących wydania decyzji administracyjnych, postanowień 
i zaświadczeń w obszarze pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej, Starosta Kartuski upoważnił Dyrektora PCPR, a wcześniej byłego 
Dyrektora PCPR. Ponieważ Starosta Kartuski nie prowadził DMD, nie wydawał 
decyzji o skierowaniu do DMD, ani nie upoważnił do tego dyrektora PCPR. 

Odpowiedzialność za postępowanie w sprawach związanych z kierowaniem 
do hostelu CIK powierzono CIK i jego kierownikowi, zgodnie z zapisami 
Szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania CIK, w myśl których do CIK kierowała 
osoba wyznaczona przez dyrektora PCPR, do której należało przede wszystkim 

                                                      
21 Na stronie BIP PCPR wykazano usługi hotelowe zamiast hostelowych, co zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora 

PCPR stanowiło omyłkę pisarską.  
22 Źródło: http://pcpr.kartuzy.ibip.pl/public/?id=142098 (dostęp: 08.10.2019 r.) 
23 Strona internetowa PCPR: http://www.pcprkartuzy.pl/ (dostęp: 08.10.2019 r.). 
24 W kolejnych latach przewodnik ten nie był już zamieszczony na stronie internetowej PCPR. 
25 Wśród jednostek wykazano m.in. PCPR, CIK, GOPS z terenu Powiatu wraz z zespołami interdyscyplinarnymi 

oraz ich dane teleadresowe. 
26 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.). 
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ustalanie zadań dla pracowników CIK oraz koordynowanie pracą specjalistów 
i zespołów interdyscyplinarnych w celu prawidłowego wykonywania zadań. Wynikało 
to również z zakresu obowiązków Kierownika CIK pełniącego tę funkcję w okresie 
objętym kontrolą. Do obowiązków tych należało m.in. organizowanie pracy CIK 
i organizowanie pomocy osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 

Kierownik CIK spełniała wymagania niezbędne do kierowania CIK, o których mowa 
w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 112a ust. 3 tej 
ustawy, tj. posiadała ponad 3-letni staż pracy w pomocy społecznej i specjalizację 
z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

(akta kontroli str. 6-109, 560-590) 

1.10. Jedynej matce z małoletnim dzieckiem, która w okresie objętym kontrolą 
uzyskała schronienie w hostelu CIK, pomocy udzielono w postaci interwencji 
kryzysowej niewymagającej, zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, 
wydania decyzji administracyjnej. Udzielenie tej pomocy przez PCPR nie zostało 
poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym 
mowa w art. 107 ust. 1 tej ustawy, ponieważ jak – wynika z wyjaśnień Dyrektora 
PCPR – zaspokojono oczekiwaną potrzebę ww. osób, czyli nocleg, a biorąc pod 
uwagę okoliczności udzielenia pomocy (występowanie przemocy w rodzinie) i nocną 
godzinę (ok. godz. 23), sporządzenie niezwłoczne wywiadu byłoby nie do przyjęcia 
przez tą osobę, a hostel opuściła ok. godziny ósmej, czyli po dziewięciu godzinach 
i na tym etapie zakończyła współpracę z CIK. 

(akta kontroli str. 560-567, 591-595, 609) 

1.11. Zgodnie z § 5 pkt 4 Szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania CIK, 
ustalonych uchwałą Rady Powiatu Kartuskiego, pomoc udzielana przez CIK była 
bezpłatna. 

(akta kontroli str. 83-109) 

1.12. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że nie określono kosztu pobytu w hostelu przy CIK 
jedynej matki z małoletnim dzieckiem i nie poniosła ona z tytułu tego pobytu 
żadnych opłat. 

(akta kontroli str. 596-599, 601)  

1.13. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że nie jest możliwe ustalenie, jakie środki 
wydatkowano na zapewnienie schronienia i wsparcia jedynej matce z małoletnim 
dzieckiem w hostelu przy CIK, ponieważ jej pobyt trwał zaledwie dziewięć godzin 
trudno przypisać temu m.in. czas pracy Kierownika CIK czy zużycie mediów, 
środków czystości i środków higienicznych. 

Wydatki CIK w poszczególnych latach 2016-2019 (I półrocze) wyniosły odpowiednio: 
153,5 tys. zł, 173,4 tys. zł, 190,5 tys. zł i  97,5 tys. zł. Wszystkie wydatki stanowiły 
wydatki bieżące, zatem w okresie objętym kontrolą nie poniesiono wydatków 
inwestycyjnych na działalność CIK. Najwyższe wydatki poniesiono: 

 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników CIK, zatrudnionych łącznie 
na 1,5 etatu27, w tym pracownik socjalny (Kierownik CIK) na 1 etat i psycholog na 
0,5 etatu – odpowiednio 95,3 tys. zł, 101,0 tys. zł, 107,5 tys. zł i 61,1 tys. zł, co 
stanowiło ok. 60% wydatków ogółem w danym roku, 

 z tytułu umów na poradnictwo ze specjalistami zewnętrznymi28, w tym z trzema 
psychologami, pedagogiem – terapeutą ds. uzależnień i prawnikiem – 
odpowiednio: 50,1 tys. zł i 64,2 tys. zł, 74,8 tys. zł i 36,3 tys. zł, za odpowiednio: 

                                                      
27 Według stanu na 31 grudnia poszczególnych lat 2016-2018 i 30 czerwca 2019 r. oraz średnio 

w poszczególnych latach 2016-2018 i średnio w ciągu I półrocza 2019 r. 
28 Osoby te nie udzielały wsparcia jednej matce z małoletnim dzieckiem przebywającym w hostelu przy CIK 

w okresie objętym kontrolą. 
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554, 684, 790 i 384 godzin pracy, co stanowiło ok. 30% wydatków ogółem 
w danym roku. 

Pozostałe wydatki poniesiono na media oraz środki czystości i środki higieniczne – 
po 8,2 tys. zł w 2016 r. i 2017 r., 8,3 tys. zł w 2018 r. i 0,1 tys. zł w I półroczu 
2019 r.29 

(akta kontroli str. 596-603) 

1.14. Z wyjaśnień Dyrektora PCPR wynika, że w ocenie PCPR największe problemy 
i bariery dotyczące kwestii zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży oraz kierowania ich do DMD dotyczą kwestii finansowych, w tym 
związanych z koniecznością zapewnienia standardów podstawowych usług 
świadczonych przez DMD, określonych w rozporządzeniu w sprawie DMD, 
tj. w zakresie: 

 bytowym, wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, gdyż Powiat nie 
dysponuje bazą lokalową, którą mógłby przeznaczyć na organizację tego typu 
placówki i od wielu lat boryka się z dużymi trudnościami w zakresie pozyskania 
bazy lokalowej na odpowiednie umiejscowienie wydziałów Starostwa, 

 interwencyjnym i opiekuńczo-wspomagającym z uwagi na trudności 
w zatrudnieniu specjalistów oraz brak środków finansowych. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że oferta wsparcia realizacji zadania przy tworzeniu 
nowych placówek tego typu (bez kosztów budowy czy też wynajmu lokalu) ze strony 
Państwa w wysokości 50% nie jest ofertą atrakcyjną, a przy obecnym braku 
zgłoszonych potrzeb w przedmiotowym zakresie tworzenie jednostki realizującej 
ww. zadanie jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

(akta kontroli str. 604-608) 

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

1. PCPR, jako jednostka organizacyjna wyznaczona na podstawie art. 112 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej do wykonywania zadań pomocy społecznej 
w powiecie, nie podejmowało wystarczających działań w celu zabezpieczenia 
realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 11 tej ustawy, 
dotyczącego prowadzenia DMD. 

W szczególności PCPR nie zgłaszało władzom Powiatu konieczności 
zabezpieczenia realizacji ww. zadania, pomimo że Powiat sam nie prowadził 
takiej placówki, nie zlecał jej prowadzenia podmiotowi niepublicznemu30, ani nie 
podpisał porozumienia z inną jednostką (lub jednostkami) samorządu 
terytorialnego31 i nie tworzył związku z innymi powiatami32 w celu zabezpieczenia 
realizacji tego zadania powiatu. 

 

                                                      
29 Znacznie niższe wydatki w 2019 r., aniżeli w latach poprzednich z tego tytułu, wynikają z niedokonania 

w I półroczu 2019 r. opłaty za media, gdyż jest ona ponoszona do 31 grudnia danego roku, co wynika z umowy 
użyczenia pomieszczeń. 

30 Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej organy administracji rządowej i samorządowej mogą 
zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. 

31 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 
powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami 
lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium 
powiatu. 

32 Zgodnie z 65 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, 
w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą 
tworzyć związki z innymi powiatami. Związek może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której 
mowa w art. 6a tej ustawy. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Z wyjaśnień Dyrektora PCPR wynika, że: 

 w latach 2016-2018 (do 17 stycznia) przy CIK funkcjonował hostel, a do 
końca 2017 r. w Powiecie funkcjonowało również schronisko dla matek 
z dziećmi, 

 na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy 
społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 
m.in. udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, co oznacza, że 
gminy realizowały zadania własne, zapewniając schronienie m.in. tym 
osobom, 

 zapis art. 19 ust 11 ustawy o pomocy społecznej daje delegację dla powiatu 
do prowadzenia powiatowych ośrodków wsparcia, w tym do prowadzenia 
DMD w oparciu o występujące potrzeby, jednakże nie wymusza na 
powiatach tworzenia tego typu placówek, 

 do Starosty Kartuskiego nie wpływały pisma z GOPS z terenu Powiatu 
wskazujące na konieczność tworzenia DMD, pomimo że skierowanie do 
DMD następuje na wniosek osób złożony w GOPS, a ośrodek ten 
przygotowując dokumentację ma obowiązek przekazać ją do starosty 
najbliższego powiatu prowadzącego DMD, 

 dokonując corocznie analizy realizacji zadań wynikających z powiatowej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych i organizując cykliczne 
spotkania z kadrą kierowniczą GOPS z Powiatu, na których analizowane 
są bieżące i najważniejsze problemy w realizacji zadań, nie odnotowano 
potrzeb w tym zakresie.  

W ocenie NIK: 

 funkcjonowanie przy CIK hostelu nie zabezpieczało realizacji wskazanego 
zadania własnego powiatu, ponieważ jego realizacja powinna polegać 
na zapewnieniu dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji 
kryzysowej matkom z małoletnim dziećmi i kobietom w ciąży odpowiedniego 
(a nie jakiegokolwiek) schronienia, zgodnego ze standardem podstawowych 
usług określonym w rozporządzeniu w sprawie DMD, 

 wszystkie zadania pomocy społecznej wzajemnie się uzupełniają 
i realizowanie przez gminy przypisanych im zadań nie zwalnia powiatu 
z obowiązku realizacji jego zadań własnych. W związku z powyższym, 
sytuacja, gdy powiat nie wywiązuje się ze swoich zadań, powoduje 
powstanie luki, której nie da się zastąpić innymi formami pomocy. 
Potwierdzają to przypadki udzielania schronienia matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży z terenu Powiatu przez placówki m.in. spoza tego 
Powiatu, które nie zapewniały standardu porównywalnego ze standardem 
obowiązującym DMD33, 

 w wykonywaniu powyższego zadania Powiat nie jest zobowiązany 
do samodzielnego prowadzenia DMD, ale do realizacji celu wyrażonego 
w art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jakim jest umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
W niniejszym przypadku cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie 
odpowiedniego, schronienia dla potrzebujących osób. To od powiatu zależy 
czy zadanie będzie realizował samodzielnie, czy przekaże je do realizacji 
innym podmiotom, 

 to na Powiecie spoczywa obowiązek realizacji zadania i oczywistym jest, 
że skoro Powiat nie prowadził DMD, to GOPS zobowiązane do 

                                                      
33 Co opisano w obszarze drugim niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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przekazywania dokumentów stanowiących podstawę do skierowania 
do DMD do starosty najbliższego powiatu prowadzącego DMD 
nie przekazywały tej dokumentacji do Starosty Kartuskiego, 

 nie stanowi również wystarczającego uzasadnienia dla niepodejmowania 
wskazanych działań brak potrzeb w powyższym zakresie, ponieważ powiat 
ma obowiązek być przygotowanym na ich wystąpienie na swoim terenie, 
a z art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej wynika uprawnienie 
przysługujące mieszkańcom powiatu do uzyskania schronienia w DMD. 

W ocenie NIK za niewłaściwe należy również uznać niepodjęcie żadnych działań 
przez PCPR w powyższym zakresie, pomimo pisma Wojewody Pomorskiego 
z 8 marca 2018 r. skierowanego do dyrektorów powiatowych centrów pomocy 
rodzinie województwa pomorskiego, w którym wskazano m.in., że realizacja 
zadania powiatu polegającego na prowadzeniu DMD nie jest wystarczająco 
stosowana, „co może stwarzać zagrożenie nieudzielenia pomocy samotnym 
matkom i kobietom w ciąży znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. 
Występujące na terenie powiatów potrzeby w powyższym zakresie, 
nie wymuszają konieczności tworzenia placówek tego typu przez każdy 
samorząd powiatowy, jednakże dopuszcza się możliwość ich tworzenia 
w oparciu o zawierane pomiędzy samorządami powiatowymi porozumienia 
administracyjno-prawne.” 

W konsekwencji powyższego nie zapewniono mieszkańcom Powiatu możliwości 
skorzystania z przysługującego im uprawnienia do schronienia w DMD. 

(akta kontroli str. 6-10, 166-214, 507-518, 521-525, 535-537, 572-576, 610-
651) 

2. Od 18 stycznia 2018 r. PCPR nie podejmowało działań w celu zabezpieczenia 
realizacji zadania własnego powiatu, określonego w art. 19 pkt 12 ustawy 
o pomocy społecznej, w zakresie dotyczącym prowadzenia ośrodka interwencji 
kryzysowej udzielającego w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do trzech 
miesięcy, o którym mowa w art. 47 ust. 3 tej ustawy. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że PCPR od 2001 r. prowadzi CIK, zgodnie z zapisem 
art. 19 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej. Do stycznia 2018 r. przy CIK 
funkcjonował hostel, na bazie którego możliwe było, w sytuacjach 
uzasadnionych, udzielenie schronienia na okres do trzech miesięcy. CIK udziela 
wsparcia i natychmiastowej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego 
oraz prawnego, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Brak 
potrzeb w zakresie zapewnienia schronienia oraz realizacja zadań własnych 
przez gminy, w ocenie PCPR, w pełni odpowiadają występującym potrzebom. 
Brak występujących potrzeb (brak zgłoszeń z GOPS) utwierdził PCPR 
w przekonaniu, że prowadzenie hostelu czy też zlecenie tego zadania (przy 
braku występujących potrzeb) podmiotowi niepublicznemu lub poprzez 
podpisanie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego jest 
bezcelowe i niezasadne. Ponadto Dyrektor PCPR wyjaśnił, że w sytuacji 
uzasadnionej, wymagającej udzielenia schronienia w ramach współpracy 
z instytucjami w obszarze pomocy społecznej działającymi na terenie powiatu 
kartuskiego, tj. GOPS, osobie wymagającej takiego wsparcia zostanie taka 
pomoc udzielona. Przepis ten nie wymaga, aby utworzyć takie miejsce, ale aby 
je zapewnić poprzez działania interdyscyplinarne podejmowane na rzecz osób 
i rodzin będących w stanie kryzysu. 

NIK nie podziela stanowiska, że CIK prowadzone było zgodnie z przepisami, 
ponieważ w myśl art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w ramach 
interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy 
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psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego 
lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy, a CIK 
od 18 stycznia 2018 r. nie zapewniało schronienia do trzech miesięcy. NIK 
nie kwestionując, że osobie wymagającej takiego wsparcia zostanie taka pomoc 
udzielona, wskazuje że podobnie, jak w przypadku prowadzenia DMD, brak 
potrzeb w powyższym zakresie, w tym zgłoszonych przez GOPS, nie stanowił 
wystarczającego uzasadnienia dla niepodejmowania wskazanych działań, 
ponieważ powiat ma obowiązek być przygotowanym na ich wystąpienie 
na swoim terenie. Z art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wynika bowiem 
uprawnienie przysługujące mieszkańcom powiatu do uzyskania w ramach 
interwencji kryzysowej w uzasadnionych sytuacjach schronienia do trzech 
miesięcy. 

W ocenie NIK, realizacja zadań własnych gminy nie zwalnia powiatu z obowiązku 
realizacji jego zadań własnych, ponieważ gdy powiat nie wywiązuje się ze swoich 
zadań, powstaje luka, której nie da się zastąpić innymi formami pomocy. 
Rzeczywiście to od powiatu zależy, czy zadanie będzie realizował samodzielnie, 
czy przekaże je do realizacji. Również w przypadku powyższego zadania powiat 
nie jest zobowiązany do samodzielnego jego realizowania, jest jednak 
zobowiązany do realizacji celu wyrażonego w art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, jakim w niniejszym przypadku jest zapewnienie wskazanym w tym 
przepisie osobom – w ramach interwencji kryzysowej – w uzasadnionych 
sytuacjach schronienia do trzech miesięcy. 

Podobne stanowisko zajął Wojewoda Pomorski w piśmie, o którym mowa 
w opisie pierwszej nieprawidłowości, wskazując, że „Podobnie przedstawia 
się sytuacja w przypadku ośrodków interwencji kryzysowej”. 

W konsekwencji powyższego nie zapewniono mieszkańcom Powiatu możliwości 
skorzystania z przysługującego im uprawnienia do uzyskania w ramach 
interwencji kryzysowej w uzasadnionych sytuacjach schronienia do trzech 
miesięcy. 

(akta kontroli str. 26-109, 507-518, 521-531, 560-567) 

3. W latach 2016-2019 (I półrocze) na stronie internetowej BIP PCPR34 
nie zamieszczono informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw 
dotyczących zadania pomocy społecznej wynikającego z art. 19 pkt 11 
w związku z art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie dotyczącym 
zapewnienia schronienia w DMD. Ponadto w okresie po zamknięciu działalności 
hostelu przy CIK nie zamieszczano informacji o sposobie realizacji zadania, 
wynikającego z art. 47 ust. 3 tej ustawy, w zakresie dotyczącym udzielania 
w ramach interwencji kryzysowej – w sytuacjach uzasadnionych – schronienia 
do trzech miesięcy. Tym samym strona BIP PCPR nie zawierała informacji 
wymaganych przepisami art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c i pkt. 3 lit. d ustawy o dostępie 
do informacji publicznej35. Stosownie do tych przepisów PCPR, jako jednostka 
organizacyjna samorządu terytorialnego, było zobowiązane, na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, 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 kartuskiego 
zainteresowanym uzyskaniem schronienia i wparcia w DMD oraz w CIK. 

                                                      
34 Strona internetowa BIP PCPR: http://pcpr.kartuzy.ibip.pl/public/ (dostęp: 08.10.2019 r.). 
35 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 
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Z wyjaśnień Dyrektora PCPR wynika, że w okresie funkcjonowania hostelu przy 
CIK (do 17 stycznia 2018 r.) na stronie BIP PCPR zamieszczono informację 
o działalności CIK łącznie z informacjami o zapewnieniu specjalistycznych usług, 
w tym hostelu36 dla ofiar przemocy znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej 
oraz w Regulaminie Organizacyjnym PCPR, w którym znajdują się szczegółowe 
zasady oraz tryb funkcjonowania CIK. 

Zdaniem NIK, zamieszczenie na stronie BIP PCPR wskazanych przez Dyrektora 
PCPR informacji nie było wystarczające, ponieważ na stronie tej powinny 
znajdować się informacje dotyczące wszystkich form wsparcia przysługujących 
w kontrolowanym okresie mieszkańcom Powiatu, w tym na podstawie art. 47 
ust. 3 oraz art. 19 pkt 11 w związku z art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, 
wraz ze sposobem ich uzyskania. W ocenie NIK, zamieszczenie na stronie BIP 
PCPR Regulaminu Organizacyjnego PCPR nie zwalniało z obowiązku 
zamieszczenia na tej stronie również wskazanych informacji, ponieważ istotą 
udzielania obywatelowi informacji publicznej jest wskazanie, gdzie i jaka 
informacja się znajduje. 

Strona BIP PCPR nie zawiera informacji o kompetencjach PCPR w zakresie 
kierowania do DMD lub zapewnienia schronienia matkom (ojcom, opiekunom) 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz zapewnienia w ramach interwencji 
kryzysowej schronienia do trzech miesięcy oraz sposobu przyjmowania 
i załatwiania spraw z tego zakresu. 

W związku z powyższym nie zapewniono mieszkańcom Powiatu dostępu 
do wszystkich przysługujących im informacji publicznych w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 439-451) 

PCPR, jako jednostka organizacyjna wyznaczona do wykonywania zadań pomocy 
społecznej w powiecie, nie podejmowało wystarczających działań mających na celu 
zabezpieczenie realizacji zadania własnego powiatu dotyczącego prowadzenia 
DMD oraz od 18 stycznia 2018 r. – dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji 
kryzysowej zapewniającego – w sytuacjach uzasadnionych – schronienie do trzech 
miesięcy. Podejmowano działania w celu diagnozy potrzeb w zakresie zapewnienia 
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatu, 
niemniej jednak nie były one wystarczające dla uzyskania informacji o skali 
zapotrzebowania w tym zakresie. Określono zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za załatwianie spraw związanych 
z zapewnieniem schronienia w hostelu przy CIK (do 17 stycznia 2018 r.). Na stronie 
internetowej BIP PCPR nie zamieszczono informacji o sposobie wykonywania 
i załatwiania spraw dotyczących zapewnienia schronienia w DMD oraz schronienia 
do trzech miesięcy w ramach interwencji kryzysowej. 

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

2.1. Standard podstawowych usług świadczonych w hostelu przy CIK 
(funkcjonującym do 17 stycznia 2018 r.) oraz w mieszkaniu chronionym był 
następujący: 

 hostel zapewniał całodobowy, okresowy pobyt od jednego do dwóch dni, 
w uzasadnionych przypadkach – na okres do trzech miesięcy; 

                                                      
36 Na stronie BIP PRCP w Kartuzach wykazano omyłkowo usługi hotelowe zamiast hostelowych. 
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 w hostelu zapewniono jedno odrębne pomieszczenie do spania, a w mieszkaniu 
chronionym dwa, ponadto w hostelu zapewniono wspólne pomieszczenie 
do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi; wszystkie pomieszczenia były 
ogrzewane oraz miały oświetlenie (dzienne i sztuczne); każde pomieszczenie do 
spania wyposażone było m.in. w rozkładaną kanapę, stolik, fotele i/lub krzesła; 
Kierownik CIK PCPR wyjaśniła, że w okresie, gdy przy CIK funkcjonował hostel, 
w pokoju znajdowała się dodatkowo jedna rozkładana kanapa (zamiast trzech 
foteli), telewizor, radio oraz termos na ciepły napój; pokój do pobytu dziennego 
wyposażony był m.in. w biurko, stolik, fotele i zabawki dziecięce; 

 zapewniono pokoje dla mieszkanek w ciąży przeznaczone maksymalnie dla 
trzech osób – pokój w hostelu przeznaczony był dla maksymalnie trzech osób, 
a w mieszkaniu chronionym każdy z pokoi dla maksymalnie dwóch osób, 
ponadto w hostelu zapewniono wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego; 

 zarówno w hostelu, jak i mieszkaniu chronionym, zapewniono ogólnodostępne 
łazienki, z tym że tylko w mieszkaniu chronionym zapewniono jedną łazienkę 
na pięć osób; w łazienkach znajdowała się kabina prysznicowa, miska ustępowa, 
umywalka, lustro, ogrzewanie, oświetlenie sztuczne, środki czystości, higieniczne 
i ręczniki; ponadto łazienka mieszkania chronionego wyposażona była w pralkę 
automatyczną; 

 ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków zapewniono 
tylko w mieszkaniu chronionym; kuchnia była ogrzewana oraz miała oświetlenie 
(sztuczne i dzienne) i wyposażona była m.in. w kuchenkę, okap, lodówkę, 
kuchenkę mikrofalową, opiekacz do tostów, czajnik, meble kuchenne (tj. szafki 
górne, szafki dolne i półki), naczynia kuchenne, zlewozmywak i środek do mycia 
naczyń; 

 jako pomieszczenia do prania i suszenia w hostelu i mieszkaniu chronionym 
służyły łazienki. 

(akta kontroli str. 526-537, 610-633) 

2.2. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że jedynej matce z małoletnim dzieckiem, która 
w okresie objętym kontrolą uzyskała schronienie w hostelu CIK, pomocy udzieliła 
Kierownik CIK oraz Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której 
znajdowały się pomieszczenia CIK. 

Kierownik CIK była pracownikiem socjalnym i spełniała warunek określony 
w art. 116 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej, tj. do 31 grudnia 2013 r. 
ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika 
socjalnego na jednym z możliwych kierunku, a ponadto posiadała m.in. I stopień 
specjalizacji w zakresie pracownik socjalny. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że poza godzinami pracy CIK za ewentualne potrzeby 
w zakresie zapewnienia schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży odpowiedzialne były osoby pełniące dyżur w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, w budynku której znajdowały się pomieszczenia CIK. 

Zgodnie ze Szczególnymi zasadami i trybem funkcjonowania CIK Kierownik CIK 
koordynuje pracą specjalistów i zespołów interdyscyplinarnych (§ 10 ust. 1), zadania 
CIK realizowane są przede wszystkim przez zespół specjalistów (§ 10 ust. 2), CIK 
współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy 
społecznej (§ 10 ust. 3). 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że: 

 w latach 2016-2019 (I półrocze) w PCPR w skład zespołu specjalistów wchodziło 
pięciu psychologów (jeden zatrudniony na podstawie umowy o pracę – 0,5 etatu 
i czterech na podstawie umowy zlecenia), pedagog – terapeuta ds. uzależnień 
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(na podstawie umowy o pracę), pracownik socjalny (Kierownik CIK) oraz prawnik 
(na podstawie umowy o pracę); 

 CIK udziela doraźnej i kompleksowej pomoc osobom poszkodowanym w tak 
zwanych sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, 
tj. poradnictwo socjalne, prawne, rodzinne, psychologiczne, terapeutyczne 
krótkoterminowe, konsultacje dla osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób uzależnionych behawioralnie; 
wsparcia udziela się w formie indywidualnej, grupowej w formie warsztatów oraz 
grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy; 

 zespoły interdyscyplinarne37 były i są nadal tworzone w sytuacjach 
indywidualnych w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się do CIK; z uwagi 
na rozmiar szkód i kosztów wywołanych zjawiskiem kryzysowym 
oraz wielorakość problemów, z jakimi borykają się osoby w kryzysie, konieczne 
jest zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia ze strony służb i instytucji w celu 
udzielenia kompleksowej pomocy; zespoły, w zależności od potrzeb, składają 
się ze specjalistów: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów 
sądowych, nauczycieli i pedagogów, psychologów, funkcjonariuszy policji; 
tworzone są w ramach współpracy z instytucjami z powiatu kartuskiego.  

(akta kontroli str. 26-109, 560-590) 

2.3. W celu odizolowania osób ubiegających się o pomoc od sprawców przemocy 
teren hostelu był ogrodzony, monitorowany, wyposażony w światło włączane 
na czujnik ruchu, wejście wyposażone było w domofon, blokadę drzwi zewnętrznych 
oraz sprawowany był nadzór nad wchodzącymi osobami przez osoby dyżurujące 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w której znajdował się hostel. 

Ponadto, pomimo iż – jak wyjaśniła Kierownik CIK – założeniem hostelu było 
udzielanie noclegu w sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, a pomoc była 
doraźna i krótkotrwała, to w przypadku, gdyby osoby korzystające z pomocy hostelu 
podjęły dalszą współpracę z CIK, to we współpracy z instytucjami z terenu 
ich pochodzenia38 oraz w ramach zadań CIK, w tym jego kadry/personelu, byłyby 
im zapewnione również usługi w zakresie interwencyjnym, w szczególności: 

 wsparcie dla rodziców z niskimi kompetencjami wychowawczymi, w sytuacji 
okołorozstaniowej oraz innych sytuacji kryzysowych wynikających z dysfunkcji 
życia rodzinnego, które mogą przyczynić się do sieroctwa społecznego dzieci, 

 wsparcie w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem, budowanie motywacji 
do pozytywnych zmian, w tym wskazanie placówek, instytucji zajmujących 
się długoterminową terapią, psychoterapią, która może być korzystna 
w przezwyciężeniu wzorców myślenia i zachowania, które przyczyniają 
się do zapobiegania powielania wzorca wyuczonej bezradności. 

W zakresie opiekuńczo-wspomagającym hostel zapewniał środki higieny osobistej 
i środki czystości w sytuacji braku możliwości ich samodzielnego zakupu przez 
podopiecznych. 

W hostelu zapewniano poszanowanie strefy prywatności mieszkańców 
m. in. poprzez zapewnienie im swobodnego dostępu do łazienki i pokoju 
przeznaczonego dla osoby umieszczonej w hostelu oraz zabezpieczenie 
pomieszczeń przed nieuprawnionymi osobami. 

(akta kontroli str. 560-576) 

                                                      
37 Niemające charakteru zespołów interdyscyplinarnych czy grup roboczych tworzonych zgodnie z ustawą z dnia 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, ze zm.).  
38 M.in. GOPS, placówki edukacyjne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 
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2.4. Standard usług w hostelu oraz mieszkaniu chronionym nie był porównywalny 
ze standardem obowiązującym w DMD, tj.: 

 w zakresie potrzeb bytowych: 
o w mieszkaniu chronionym nie było wspólnego pomieszczenia do pobytu 

dziennego, w tym dla mieszkańców z dziećmi – pomieszczenia do spania 
były również pomieszczeniami do dziennego pobytu; 

o w hostelu nie było łazienki jednej na pięć osób; Kierownik CIK wyjaśniła, 
że łazienka była przeznaczona zarówno dla maksymalnie trzech 
mieszkańców hostelu, ale również dla ewentualnie dwóch specjalistów 
pracujących w CIK oraz klientów CIK; 

o w hostelu nie było ogólnodostępnej kuchni do samodzielnego sporządzania 
posiłków; Kierownik CIK wyjaśniła, że osoby przebywające w hostelu 
korzystały z posiłków przyrządzonych w jadalni placówki opiekuńczo-
wychowawczej, w której znajdował się hostel; 

o w hostelu oraz mieszkaniu chronionym nie było co najmniej jednego 
dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych 
posiłków; w hostelu CIK w pokoju do spania znajdował się również 
aneks/szafa z kuchenką mikrofalową, czajnikiem, zlewozmywakiem, 
termosami do napojów, naczyniami, herbatą, kawą, cukrem, przyprawami 
i środkami czystości; 

 w zakresie opiekuńczo-wspomagającym m.in.: 
o nie zapewniano podstawowej pielęgnacji mieszkańcom w czasie choroby 

oraz opieki nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna dziecka; 
o nie zapewniano pomocy w załatwianiu spraw osobistych w przypadku 

wystąpienia takiej potrzeby. 

Ponadto w hostelu nie zapewniono – jak wyjaśniła Kierownik CIK – uwzględniania 
indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci, ani nie stwarzano warunków do 
rozwoju osobowego, ponieważ nie należało to do zadań CIK. 

(akta kontroli str. 526-537, 560-576, 610-633) 

Na podstawie informacji uzyskanych przez NIK w ramach niniejszej kontroli 
od trzech podmiotów prowadzących łącznie cztery placówki niepubliczne, 
niezależne od Powiatu, w których w okresie objętym kontrolą przebywały matki 
z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży mające ostatnie miejsce zamieszkania 
lub zameldowania na pobyt stały na terenie Powiatu ustalono, że standard tych 
placówek był zbliżony do standardu określonego dla DMD. I tak w zakresie: 

 bytowym – mieszkańcom wszystkich placówek zapewniono całodobowy, 
okresowy pobyt oraz odrębne pomieszczenia do spania, przy czym wspólne 
pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców, w tym mieszkańców 
z dziećmi, zapewniono w trzech placówkach; pokoje dla mieszkanek w ciąży 
przeznaczone dla maksymalnie trzech osób zapewniono w dwóch placówkach; 
we wszystkich placówkach zapewniono ogólnodostępne łazienki, a w dwóch 
również zachowano proporcję – jedna łazienka na pięć osób; w każdej placówce 
zapewniono ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków 
i co najmniej jedno dodatkowe pomieszczenie do sporządzania i spożywania 
drobnych posiłków; w każdej placówce zapewniono pomieszczenia do prania 
i suszenia; 

 interwencyjnym – w każdej placówce zapewniono: schronienie kobietom w ciąży 
w okresie okołoporodowym; odizolowanie od sprawców przemocy; wsparcie 
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej poprzez możliwość skorzystania w każdej 
placówce z pomocy psychologa, w przypadku trzech placówek – również 
pracownika socjalnego, w trzech – pedagoga i prawnika; podejmowanie działań 
w celu zapobiegania marginalizacji społecznej, umożliwienia odnalezienia 
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miejsca w społeczeństwie i tzw. „powrotu do normalności” – po odrzuceniu przez 
rodziny, partnerów, czy środowisko, w powodu nieoczekiwanego macierzyństwa 
lub konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej poprzez wsparcie 
ww. kadry, w przypadku dwóch placówek – również pomoc w uzyskaniu miejsca 
w żłobku, przedszkolu oraz poszukiwaniu zatrudnienia, w jednej – podejmowanie 
prób mediacji z rodziną/partnerem i uczestnictwo w działaniach podejmowanych 
przez placówkę; podejmowanie działań w celu zapobiegania sieroctwu 
społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego 
wypełniania roli rodzicielskiej, m.in. poprzez rozmowy, a w dwóch placówkach – 
również współpracę z kuratorami sądowymi i przychodniami zdrowia; 
podejmowanie działań w celu zapobiegania powielaniu złych wzorców 
rodzinnych i środowiskowych, w tym wzorca tzw. „wyuczonej bezradności”, 
poprzez rozmowy, a w dwóch placówkach – również zapewnienie opieki nad 
dziećmi (uzyskanie miejsca w żłobku, przedszkolu), podjęcie zatrudnienia, 
uregulowanie spraw urzędowych i uzyskanie niezależności; 

 opiekuńczo-wspomagającym – w jednej placówce w czasie choroby opiekuna lub 
dziecka podejmowano działania mające na celu pomoc opiekunowi lub dziecku, 
w dwóch placówkach nie zapewniano pielęgnacji w czasie ich choroby 
oraz opieki nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna, a w jednej zapewniano 
lekarza z ramach NFZ i siostry środowiskowe; w każdej placówce zapewniano 
korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, w trzech poprzez umawianie wizyt 
lekarskich, a w dwóch również bilansów, szczepień ochronnych w publicznych 
placówkach zdrowia oraz pomoc w uzyskaniu prawa do świadczeń zdrowotnych; 
w każdej placówce zapewniano pomoc w załatwianiu spraw osobistych, z tym, 
że w jednej placówce mieszkanka nie życzyła sobie takiej pomocy. 

Ponadto w każdej z ww. placówek zapewniono: 

 indywidualne uwzględnianie potrzeb mieszkańców oraz stwarzanie warunków 
do rozwoju osobowego, w tym: w dwóch placówkach – poprzez podmiotowe 
traktowanie wszystkich podopiecznych z uwzględnieniem 
ich „zasobów wewnętrznych”, możliwości i deficytów, w jednej – np. poprzez 
rozmowy z psychologiem, pracownikiem socjalnym i opiekunami w placówce, 
a w jednej – poprzez zapewnienie zabawek dla dzieci i dofinansowanie 
np. do wycieczek organizowanych przez GOPS czy szkołę; 

 środki higieny osobistej oraz środki czystości – w przypadku braku możliwości 
ich samodzielnego zakupu; 

 podmiotowe traktowanie i partnerstwo oraz poszanowanie sfery prywatności; 

 kadrę niezbędną do udzielenia wsparcia, w tym: w dwóch placówkach – 
zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego 
i psychologa oraz prawnika w wymiarze 10 godz. miesięcznie, dostępnych 
dla dwóch placówek prowadzonych przez podmiot, w jednej – zapewniono 
wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i opiekuna, a w jednej – pedagoga, 
który był kierownikiem placówki oraz spoza tej placówki psychologa, opiekuna 
i prawnika GOPS; 

 wykorzystywanie w pracy z mieszkańcami narzędzi tożsamych, co do celu, 
z programem usamodzielniania, w tym indywidualne programy wychodzenia 
z bezdomności lub kontrakt socjalny. 

(akta kontroli str. 436-438, 634-651) 

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

Hostel CIK (będący w strukturze PCPR do 17 stycznia 2018 r.) oraz mieszkanie 
chronione zapewniały warunki do udzielania wsparcia w zakresie potrzeb bytowych, 
jak również w zakresie interwencyjnym i opiekuńczo-wspomagającym. Matce 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z małoletnim dzieckiem, która w okresie objętym kontrolą uzyskała schronienie 
w hostelu CIK, pomocy udzielił wykwalifikowany personel. 

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

3.1. Wszystkie (dwie) przebywające w hostelu przy CIK w kontrolowanym okresie 
osoby (matka z małoletnim dzieckiem) zakończyły pobyt w tym hostelu. Pobyt trwał 
jedną noc (dziewięć godzin, od godz. 23:00 do godz. 8:00 rano dnia następnego). 
Osoby te nie skorzystały z hostelu po raz kolejny. Jak wyjaśnił Dyrektor PCPR, 
matka z dzieckiem opuściła hostel na własne żądanie, gdyż od hostelu oczekiwała 
schronienia tylko na jedną noc. 

(akta kontroli str. 560-567) 

3.2. Z wyjaśnień Dyrektora PCPR wynika m.in., że: 

 w przypadku matki z dzieckiem przebywających w hostelu w 2017 r. 
zarejestrowano w elektronicznej bazie danych podstawowe informacje, w tym 
dane osobowe matki i adres zamieszkania, nr telefonu, z krótkim opisem 
przyczyny dowiezienia tej osoby do hostelu, 

 jeśli po opuszczeniu hostelu osoba ta nawiązałaby dalszą współpracę, zostałaby 
założona indywidualna dokumentacja oraz zaproponowana oferta wsparcia 
w zakresie odpowiadającym jej potrzebom . 

(akta kontroli str. 239-250, 560-567, 591-594, 609) 

3.3. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora PCPR, schronienia dla ww. matki z dzieckiem 
udzielono na prośbę i według oczekiwań osoby zainteresowanej, stanowiło to 
pierwszą niezbędną potrzebę w związku z wystąpieniem kryzysu, usługa ta była 
adekwatna do oczekiwań osoby znajdującej się w kryzysie, w związku z tym wnioski 
pracownika socjalnego, plan pomocy i działań na jej rzecz były zbędne 
(w przypadku dziewięciogodzinnego pobytu) i nie wystąpiła potrzeba tworzenia 
odrębnego dokumentu. 

(akta kontroli str. 591-594, 609) 

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

Mając na uwadze fakt, że w kontrolowanym okresie pobyt matki z dzieckiem 
w hostelu CIK trwał zaledwie dziewięć godzin, a w mieszkaniu chronionym nie 
przebywały matki z dziećmi ani kobiety w ciąży, NIK odstąpił od oceny tego obszaru. 

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 wnioski: 

 Podjęcie działań w celu zabezpieczenia przez Powiat realizacji zadania 1.
polegającego na zapewnieniu wsparcia dla mieszkańców Powiatu 
poszukujących schronienia w DMD. 

 Podjęcie działań w celu zabezpieczenia przez Powiat realizacji zadania 2.
polegającego na 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, wynikającego 
z art. 47 ust. 3 oraz z art. 19 pkt 11 w związku z art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej. 
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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 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 Gdańsku. 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. 

 

Gdańsk, dnia         listopada 2019 r. 
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