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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie (dalej: „PCPR”) 

 

Ewelina Łęgowska, Kierownik PCPR, od 23 listopada 2006 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 16 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 

 

Joanna Szychalewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LGD/120/2019 z 3 września 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie wsparcia dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. 

W kontrolowanym okresie PCPR nie podejmowało działań mających na celu 
zabezpieczenie realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 11 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3, dotyczącego prowadzenia 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży4. 

PCPR nie zgłaszało do Zarządu Powiatu Sztumskiego konieczności zabezpieczenia 
realizacji zadania powiatu określonego w art. 19 pkt 11 ups pomimo, że powiat 
sztumski 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. Tymczasem ustalenia kontroli 
potwierdziły występowanie przypadków matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

                                                      
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 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm. (dalej: „ups”). 
4 Zgodnie z art. 112 ust. 1 ups zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - 
powiatowe centra pomocy rodzinie. 
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”. 
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zameldowanych lub mieszkających na terenie powiatu sztumskiego, które w okresie 
objętym kontrolą: 

 korzystały ze wsparcia w zakresie schronienia w innych palcówkach niż DMD6, 
a ich pobyt był poprzedzony wnioskiem oraz finasowany przez ośrodek pomocy 
społecznej z terenu powiatu sztumskiego, 

 samodzielnie zapewniły sobie schronienie i wsparcie w ośrodkach interwencji 
kryzysowej na terenie i spoza powiatu sztumskiego. 

PCPR nie podejmowało również działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania 
własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ups. Punkt Interwencji Kryzysowej7 
działający w strukturze PCPR zapewniał jedynie poradnictwo specjalistyczne, bez 
możliwości uzyskania całodobowego schronienia, które zgodnie z art. 47 ust. 3 ups 
przysługiwało mieszkańcom powiatu sztumskiego, w tym matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży, w ramach interwencji kryzysowej na okres do trzech 
miesięcy. 

Za nieprawidłowość uznano również niezamieszczenie na stronie internetowej BIP 
PCPR8 informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadań 
pomocy społecznej wynikającego z art. 19 pkt 11 i pkt 12 ups, w zakresie 
dotyczącym prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
oraz ośrodka interwencji kryzysowej. 

W związku z powyższym, w odniesieniu do zakresu przedmiotowego kontroli, nie 
badano zapewnienia w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży odpowiedniego standardu podstawowych usług oraz skuteczności wsparcia 
świadczonego w miejscu schronienia.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. W kontrolowanym okresie powiat sztumski9 nie prowadził domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży10, tj. wyspecjalizowanej placówki, której 
podstawę funkcjonowania stanowi art. 47 ust. 4 ups. Powiat również nie zlecał 
prowadzenia takiej placówki podmiotowi niepublicznemu, ani nie zawarł 
porozumienia z inną jednostką (lub jednostkami) samorządu terytorialnego w celu 
zabezpieczenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu powyższej 
placówki. 

W strukturze PCPR wyodrębniono komórkę organizacyjną PIK11, prowadzoną 
w ramach zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ups. Działalność 
PIK, za którą odpowiadał Kierownik PCPR, obejmowała udzielanie specjalistycznej 
pomocy psychologicznej i prawnej w celu przeciwdziałania przemocy domowej oraz 
sytuacji kryzysowych. 

(akta kontroli str. 59-84, 324-326,388-396, 625-627) 

Z analizy dokumentów strategicznych dla Powiatu, 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 

                                                      
6 Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
7 Dalej: „PIK”. 
8 Tj. internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR: http://pcpr.powiatsztumski.pl/ (dostęp:                      
3 października 2019 r.) 
9 Dalej: „Powiat”. 
10 W rozumieniu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418), dalej: „DMD”. 
11 Regulamin funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej w Sztumie wprowadzony Zarządzeniem                         
Nr 12/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 9 stycznia 2017 r. 

 

http://pcpr.powiatsztumski.pl/


 

3 

przemoc w rodzinie. W „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu 
sztumskiego na lata 2016-202112”, wyznaczającej kierunek działań w zakresie 
polityki społecznej na kolejne lata ww. okresu, w ramach celu strategicznego 
„Bezpieczne, przykładne i szczęśliwe środowiska rodzinne” wyszczególniono 
„Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie”, które polegało na zapewnieniu 
schronienia ofiarom przemocy poprzez stworzenie placówek wsparcia dziennego. 
Jedyną formą realizacji tego zadania było poradnictwo specjalistyczne udzielane 
przez psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego w ramach PIK działającego 
w strukturze PCPR. PIK wskazywany był w sporządzanych przez PCPR ocenach 
zasobów pomocy społecznej za lata 2016-2018 jako instytucja pomocy społecznej 
funkcjonująca na terenie Powiatu. Działalność PIK przedstawiana była 
w sprawozdaniach z działalności PCPR składanych corocznie Radzie Powiatu 
Sztumskiego 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, w szczególności konieczności zapewnienia dostępu do DMD. 
W kontrolowanym okresie do PCPR nie wpłynęły skargi w przedmiocie 
niezapewnienia schronienia i wsparcia dla ww. osób. 
W informacjach przekazywanych w latach 2017-2018 przez PCPR, na prośbę 
Wojewody Pomorskiego w ramach działań określonych w programie 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”13, nie deklarowano zamiaru 
tworzenia i prowadzenia DMD. Ponadto Wojewoda Pomorski w piśmie14 z dnia                
8 marca 2018 r., skierowanym do wszystkich PCPR województwa pomorskiego 
poinformował, że zagadnienia dotyczące sposobu zapewnienia usług dla samotnych 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jak i innych osób znajdujących się 
w sytuacjach kryzysowych będą przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez 
pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

(akta kontroli str. 200-255, 268-321, 341-351) 

2. W kontrolowanym okresie PCPR nie zwracało się pisemnie do gminnych 
ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu w celu zdiagnozowania skali 
zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie schronienia dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Ustalono, iż Kierownik PCPR 
pozyskiwała powyższe informacje w drodze nieformalnych kontaktów 
z pracownikami GOPS z terenu Powiatu.  
Kierownik PCPR wyjaśniła, że nie diagnozowała w inny sposób skali 
zapotrzebowania dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Powyższe informacje uzyskiwała w wyniku bieżącej współpracy 
przy realizacji swoich statutowych zadań z instytucjami działającymi w zakresie 
pomocy społecznej, wsparcia dziecka i rodziny, m.in.: ośrodkami pomocy 
społecznej, kuratorami sądowymi, policją, zespołami interdyscyplinarnymi z terenu 
powiatu. Uznała, że był to wystarczający sposób komunikacji.  

(akta kontroli str. 392-396, 599-602, 610-614, 625-627) 

3. W 2016 r. w wyniku działań interwencyjnych policji do PCPR przywieziono matkę 
z dwójką małoletnich dzieci w celu uzyskania wsparcia dla potrzebującej w zakresie 
zapewnienia schronienia. W związku z powyższym pracownik PCPR skontaktował 
się z najbliższym schroniskiem, a następnie z pracownikiem Miejsko-Gminnego 

                                                      
12 Przyjętej uchwałą nr XVII/103/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2016 r. 
13 Ustanowiony Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250). 
14 Nr PS-IX.021.2.5.2018.SE. 
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Ośrodka Pomocy Społecznej15 w Sztumie, który przejął obowiązki związane 
z wydaniem skierowania i umieszczeniem kobiety z dziećmi w Schronisku dla Osób 
Bezdomnych,prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet w Trudnej 
Sytuacji Życiowej „JUNONA”16 w Piekle. 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że nie wystawiła skierowania do Stowarzyszenia Junona 
w celu umieszczenia kobiety znajdującej się w kryzysowej sytuacji z uwagi na brak 
podstawy prawnych do jego wydania. Wyjaśniła również, że decyzję w sprawie 
skierowania do placówki wydaje Starosta, który w tym przypadku nie mógł wydać 
decyzji kierującej, gdyż nie prowadził DMD, nie zlecał jego prowadzenia podmiotowi 
niepublicznemu, ani nie zawarł porozumienia na prowadzenie takiej placówki.  

 (akta kontroli str. 591-592, 640-641) 

4. W kontrolowanym okresie PCPR nie zwracało 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 sztumskiego, będącej w innej sytuacji kryzysowej niż 
przemoc w rodzinie. 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że z informacji uzyskanych od ośrodków pomocy 
społecznej wynika, że osoby zgłaszające się o pomoc w zakresie znalezienia 
schronienia uzyskiwały wsparcie w specjalistycznych ośrodkach bądź innych 
placówkach. Z uwagi na powyższe PCPR nie wnioskowało o zawarcie porozumienia 
w tym zakresie. 

 (akta kontroli str. 392-396, 599-602, 610-614, 625-627) 

5. W latach 2016-2019 (do 16 października) ogólna liczba mieszkańców17 Powiatu 
w poszczególnych latach wynosiła: w 2016 r. 42 250, w 2017 r. 41 946, w 2018 r. 
41 569, w 2019 r. 40 717. Liczba osób korzystających z pomocy PCPR wnosiła   
w 2016 r. 596, w 2017 r. 593, w 2018 r. 558 w 2019 r. 465, w tym odpowiednio: 8%, 
6%, 10%, 12% stanowiły osoby korzystające  z poradnictwa specjalistycznego PIK. 
W 2016 r. wpłynął jeden wniosek o pomoc w znalezieniu schronienia dla matki 
z dwójką małoletni dzieci z terenu powiatu. Osoba ta została skierowana przez 
MGOPS w Sztumie z uwagi na przemoc w rodzinie i umieszczona w Schronisku dla 
Osób Bezdomnych w Piekle.    

(akta kontroli str. 591-592, 605) 

6. W kontrolowanym okresie do ośrodków pomocy społecznej w gminach z terenu 
Powiatu wpłynęło osiem18 wniosków osób o pomoc z uwagi na przemoc w rodzinie. 
Przedmiotem tych wniosków była potrzeba zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na podstawie decyzji wydanych przez GOPS 
zapewniono im schronienie w Schronisku Dla Osób Bezdomnych w Piekle19, Domu 
Samotnej Matki w Gdańsku20 oraz Domu Samotnej Matki w Matemblewie21. Trzy 
z pięciu ośrodków pomocy społecznej działających w Powiecie zawarło 

                                                      
15 Dalej „MGOPS”. 
16 Dalej „Stowarzyszenie Junona”. 
17 Dane na dzień 14 października 2019 r. 
18 Skierowania z: MGOPS w Sztumie: w 2016 r. matka z dwójką małoletnich dzieci, w 2017 r. kobieta w ciąży 
z małoletnim dzieckiem, GOPS w Starym Targu: w czerwcu 2019 r. i we wrześniu 2019 r. kobieta w ciąży, GOPS 
Mikołajki Pomorskie: w 2018 r. i w 2019 r. matka z małoletnim dzieckiem, MOPS w Dzierzgoniu: w 2016 r.                  
i w 2017 r. matka z małoletnim dzieckiem. 
19 Prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona. 
20 Prowadzonym przez Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” w Gdańsku. 
21 Prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej na zlecenie miasta Gdańsk. 
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porozumienia22 w zakresie zapewnienia całodobowego, czasowego schronienia dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Powyższe porozumienia zawarto 
z uwagi na realizację zadań własnych gminy.  

Ustalono również, że wystąpiły przypadki matek z małoletnimi dziećmi, które były 
zameldowane lub mieszkały na terenie Powiatu i które samodzielnie zapewniły 
sobie schronienie i wsparcie w placówkach na terenie i spoza Powiatu. 
W szczególności: 

 z informacji uzyskanych od Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie23 w Rusocinie wynikało, że w 2017 r. przyjęto do SOW 
matkę z dwójką małoletnich dzieci z Powiatu; 

 z informacji uzyskanych z Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla 
Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, prowadzonego przez Kurię 
Diecezji Elbląskiej, wynikało, że w 2016 r. do DMD przyjęto jedną matkę 
z dzieckiem, której ostatnim miejscem zameldowania była gmina z Powiatu. 

Ustalono, że ww. ośrodki, w których schronienienie znalazły matki z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży m.in.: 

 nie opracowały osobnego programu usamodzielnienia dla podopiecznych. 
Działania te przeprowadzane były przez pracowników socjalnych z ośrodków 
pomocy społecznej z terenu Powiatu24, 

 zapewniały standard podstawowych usług bytowych nie zawsze tożsamy ze 
standardem określonym dla DMD, w szczególności ze względu na brak 
odrębnego pomieszczenia dla kobiet w ciąży. 

(akta kontroli str. 496-589, 615-624, 630-639, 644-647) 

7. PCPR udostępniało na stronie internetowej informacje o poradnictwie 
specjalistycznym udzielanym w PIK funkcjonującym w ramach PCPR, natomiast nie 
zamieściło na stronie BIP informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw 
w zakresie wsparcia dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży.  

(akta kontroli str. 392-396, 609-614) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. PCPR jako jednostka organizacyjna zobowiązana na podstawie art. 112 ust. 1 

ups do wykonywania zadań pomocy społecznej w Powiecie, nie podejmowało 
działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania własnego powiatu 
określonego w art. 19 pkt 11 ups, dotyczącego prowadzenia DMD oraz 
w art. 19 pkt 12 ups w zakresie dotyczącym prowadzenia ośrodka interwencji 
kryzysowej zapewniającego schronienie, o którym mowa w art. 47 ust. 3 ups. 
W szczególności PCPR nie zgłaszał do Zarządu Powiatu Sztumskiego 
konieczności zabezpieczenia realizacji ww. zadania, pomimo że Powiat sam 
nie prowadził takiej placówki, nie zlecał jej prowadzenia podmiotowi 
niepublicznemu, ani nie podpisał porozumienia z inną jednostką (lub 

                                                      
22 Umowa Nr APS.421.62.2016.AP.I z dnia 24 maja 2016 r. zawarta pomiędzy MGOPS w Sztumie 
a Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „JUNONA”, porozumienie z dnia 1 czerwca 
2019 r. zawarte pomiędzy GOPS w Starym Targu a Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji 
Życiowej „JUNONA”, umowa z dnia 20 marca 2019 r. zawarta pomiędzy GOPS w Mikołajkach Pomorskich a 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „JUNONA”, umowa z dnia 1 czerwca 2018 r. 
zawarta pomiędzy GOPS w Mikołajkach Pomorskich a Stowarzyszeniem opiekuńczo-Resocjalizacyjnym 
„PROMETEUSZ”.  
23 Dalej „SOW”. 
24 W jednym przypadku z MOPS w Elblągu. 
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jednostkami) samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia realizacji tego 
zadania.  

Kierownik PCPR wyjaśniła, że nie podejmowano działań mających na celu 
zabezpieczenie realizacji zadań własnych powiatu określonych w art. 19 pkt 11 
i pkt 12 ups, gdyż wynikało to z niskiej skali problemu społecznego w Powiecie. 
Podczas corocznych spotkań z  kadrą kierowniczą ośrodków pomocy 
społecznej z terenu Powiatu, które nie zostały udokumentowane, nie zgłaszano 
potrzeby utworzenia placówki  w zakresie schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży. Ponadto wskazała, że ośrodki pomocy społecznej 
udzielają wsparcia dla potrzebujących schronienia.  

(akta kontroli str. 599-602, 610-614, 625-629, 642-643) 

Odnosząc się do wyjaśnień Kierownik PCPR należy wskazać, że zgodnie z art. 
4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym25 
powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. Przepis ten wyraźnie stanowi, 
że zadania z zakresu pomocy społecznej należące do powiatu mają charakter 
zadań ponadgminnych, a więc takich które przekraczają możliwości gminy. 
Ponadto powiat ma większy potencjał gospodarczy, finansowy i społeczny niż 
gmina, jest zatem w stanie samodzielnie podołać wykonaniu zadań o wyższym 
stopniu skomplikowania czy specjalizacji. NIK zauważa, że powiat nie jest 
zobowiązany do samodzielnego prowadzenia domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, ale do realizacji podstawowego celu wyrażonego 
w art. 2 ust. 1 ups, jakim jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, którym nie są w stanie podołać wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Należy wskazać, że samorządy 
powinny być przygotowane na wystąpienie potrzeb w tym zakresie, np. poprzez 
zawierane pomiędzy samorządami porozumienia administracyjno-prawne. To 
od powiatu zależy, czy zadanie własne będzie realizował samodzielnie, czy 
przekaże je do realizacji. Ponadto, odnosząc się do niskiej skali występowania 
problemu społecznego, jakim jest potrzeba zapewnienia schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zdaniem NIK nie oznacza to, że zadania 
własne powiatu wymienione w art. 19 ups nie muszą być realizowane. 
Sytuacja, w której PCPR nie jest przygotowane do realizacji zadań określonych 
w art. 19 pkt 11 oraz pkt 12 ups powoduje powstanie luki, której nie da się 
zastąpić innymi formami pomocy. PCPR nie podjął działań w celu 
zabezpieczenia organizacyjnego realizacji ww. zadań powiatu, przez co nie 
udzielił pomocy matce z dwójką małoletnich dzieci znajdującej się w kryzysowej 
sytuacji. Zadanie to zostało „przekazane” gminie Sztum, która skierowała 
matkę i sfinansowała jej pobyt w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Junona. Ponadto gminy, wydając decyzje, wyręczały Powiat, który zgodnie 
z art. 19 pkt 11 w związku z art. 47 ust. 4 ups miał obowiązek zapewnić 
schronienie i wsparcie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. 
Potwierdzają to również stwierdzone przypadki kobiet z dziećmi, które były 
zameldowane lub mieszkały na terenie Powiatu i które potrzebowały 
schronienia i wsparcia w  placówkach z terenu lub spoza Powiatu. 

 

2. Na stronie internetowej BIP PCPR26 nie zamieszczono informacji o sposobie 
wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania pomocy społecznej 

                                                      
25 Dz. U. z 2019 r. poz. 511. 
26 Tj. internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR: http://pcpr.powiatsztumski.pl/ (dostęp: 
3 października 2019 r.). 

http://pcpr.powiatsztumski.pl/
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wynikającego z art. 19 pkt 11 i 12 ups, w zakresie wsparcia dla potrzebujących 
schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 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 
Powiatu, było zobowiązane, 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 zainteresowanym uzyskaniem schronienia i wsparcia w DMD. 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że informacje o usługach w zakresie zapewnienia 
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie były 
umieszczane na stronie internetowej BIP z uwagi na brak takiej placówki na 
terenie Powiatu. Brak wszystkich wymaganych ustawą informacji publicznych 
wynikał z przeoczenia. 

(akta kontroli str. 609-614) 

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

 

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 realizacji zadań polegających na 1.
zapewnieniu wsparcia mieszkańcom Powiatu poszukujących schronienia 
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w PIK. 

 Umieszczenie na stronie internetowej BIP PCPR informacji na temat sposobu 2.
uzyskania wsparcia przysługującego mieszkańcom Powiatu wynikającego           
z art. 19 pkt 11 i 12 ups. 

 

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. 

                                                      
27 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, dalej: „udip”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Gdańsk, dnia 29 października 2019 r. 

 

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Joanna Szychalewska  

Starszy inspektor kontroli państwowej  

 

 Dyrektor 
 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 
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