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Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu1, ul. Klasztorna 6,  

47-400 Racibórz 

 

Henryk Hildebrand – Dyrektor PCPR, od dnia 1 września 2003 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. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych, z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed tym okresem 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/223/2019 z 12 września 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W Powiecie Raciborskim w kontrolowanym okresie zapewniono matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, znajdującym się w sytuacjach 
kryzysowych, dostęp do schronienia i wsparcia w placówce prowadzonej na terenie 
powiatu na podstawie umów zawartych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego  
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”4. Jednak do końca 2018 r. 
placówka ta nie była ww. umowami zobowiązana do stosowania przepisów 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży5. 

PCPR nie sprawował rzetelnego nadzoru nad realizacją ww. zadania, w sytuacji 
wydawania od 8 czerwca 2018 r. decyzji kierujących tam matki z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży. Nie zapewnił od 1 stycznia 2019 r. mechanizmów 
umożliwiających rzetelną weryfikację spełniania standardów określonych 
w rozporządzeniu w sprawie DMD, a kontrolę podmiotu prowadzącego dom dla 
                                                      
1 Dalej: PCPR lub Centrum. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: „Stowarzyszenie „TĘCZA”. 
5 Dz. U. Nr 43, poz. 418, dalej: rozporządzenie w sprawie DMD. 
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matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na podstawie ww. rozporządzenia 
zaplanowano dopiero na 2020 r. Tymczasem przeprowadzone przez NIK oględziny 
wykazały niespełnianie przez placówkę, do której PCPR kierowało matki 
z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, niektórych wymagań standardu w zakresie 
usług bytowych określonych w rozporządzeniu w sprawie DMD. 

Ponadto kontrola NIK wykazała, że we wszystkich objętych analizą przypadkach 
umieszczenia w I półroczu 2019 r. matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA”6, prowadzonym przez Stowarzyszenie 
„TĘCZA” na zlecenie Powiatu Raciborskiego, PCPR wydawał decyzje 
administracyjne o skierowaniu do DMD „MAJA” na podstawie niekompletnej 
dokumentacji. 

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 okresie objętym kontrolą politykę społeczną w Powiecie Raciborskim 
realizowano na postawie:  

− „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Raciborskiego na lata 
2015-2022” - uchwała nr V/36/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Rady Powiatu 
Raciborskiego,  

− „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2015-2018” – uchwała 
nr V/38/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r., 

− „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w powiecie Raciborskim na lata 2019-2025” – uchwała nr VI/55/2019 
Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. 

(akta kontroli str. 87-119)  

PCPR przygotowało Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 
-2022, poprzedzoną diagnozą sytuacji społecznej, w której uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu raciborskiego oraz 
organizacji pozarządowych. Dyrektor Centrum wyjaśnił, iż w trakcie powyższych 
działań potrzeby w zakresie zapewnienia wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży nie zostały wyeksponowane lecz […] „odnotowano działania 
Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka >>TĘCZA<< dla Powiatu Raciborskiego, 
związane z zapewnieniem kobietom i ich dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie 
miejsca pobytu i wyżywienia, organizowania terapii zajęciowej dla kobiet, 
prowadzenia spotkań edukacyjnych i psychoterapeutycznych dla kobiet”. 

 (akta kontroli str. 925)  

PCPR działało w oparciu o: 

a) Statut zatwierdzony uchwałą nr XVI/171/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. Rady 
Powiatu Raciborskiego, wg którego Centrum wykonywało zadania publiczne 
Powiatu Raciborskiego m.in. w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

                                                      
6 Dalej: DMD „MAJA”. 
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. 
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b) Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą nr 188/903/2018 Zarządu Powiatu 
Raciborskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.8, wg którego przedmiotem działania 
było m.in.: 

− opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych oraz programów pomocy społecznej, po konsultacji 
z właściwymi terytorialnie gminami, 

− przyznawanie osobom opuszczającym domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz 
kontynuowanie nauki, 

− pomoc młodzieży opuszczającej domy dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży w integracji ze środowiskiem osób mających trudności 
w przystosowaniu się do życia, 

− kierowanie osób do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.9 

 (akta kontroli str. 39-85)  

W okresie objętym kontrolą Powiat Raciborski, na podstawie umów zawartych po 
przeprowadzeniu przez Starostwo otwartych postępowań konkursowych: 

a) udzielał wsparcia10 w formie dotacji w latach 2016-2018 na prowadzenie  
przez Stowarzyszenie „TĘCZA” placówki udzielającej schronienia matkom 
z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży i oraz kobietom będącym ofiarami 
przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego, tj. Centrum Matki 
z Dzieckiem „MAJA”11, a od 1 stycznia 2018 r. po zmianie nazwy – Domu dla 
Matek z Dziećmi „MAJA” i Schroniska dla Kobiet Bezdomnych,  

b) powierzył12 od 1 stycznia 2019 r. na lata 2019-2023 Stowarzyszeniu „TĘCZA” 
prowadzącemu DMD „MAJA”, realizację zadania własnego powiatu w zakresie 
prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży13 
pochodzących z terenu powiatu raciborskiego, w oparciu o ustawę o pomocy 
społecznej i z uwzględnieniem rozporządzenia w sprawie DMD.  

Wymagającym schronienia matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży 
PCPR wydawał: 
− w 2018 r. (od 8 czerwca) decyzje kierujące do Domu dla Matek z Dziećmi 

„MAJA” i Schroniska dla Kobiet Bezdomnych, nie będącego zobowiązanym do 
stosowania  rozporządzenia w sprawie DMD, co przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia,  

− w 2019 r. decyzje ustalające odpłatność za pobyt oraz kierujące do DMD 
„MAJA”, który był przeznaczony początkowo dla 10 osób (umowa nr 
ZS.526.6.2018 z 31 grudnia 2018 r.), a z dniem 1 kwietnia 2019 r. - dla 20 osób 
(umowa ZS.526.1.2019 z 1 kwietnia 2019 r.). 

(akta kontroli str. 303-536)  

                                                      
8 Wcześniejsze regulaminy organizacyjne PCPR były przyjęte przez Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwałami: 

(1) nr 155/789/2014 z 18 marca 2014 r., zmieniona uchwałą nr 157/807/2014 z 2 kwietnia 2014 r.,  
(2) nr 110/525/2016 z 29 grudnia 2016 r.,  

9 Wg Regulaminu organizacyjnego z 29 grudnia 2016 r., do zadań PCPR należało m.in. prowadzenie 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 
wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad działalnością ośrodków wsparcia. 

10 W  rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. z 2019 r., poz. 688). 
11 Dalej: CMD „MAJA”. 
12 W  rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
13 Dalej: „DMD”. 
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W kontrolowanym okresie do Centrum nie wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące 
zagadnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.  

(akta kontroli str. 148)  

1.2. PCPR w latach 2016-2017 nie kierowało matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży do placówek zapewniających tym osobom schronienie w sytuacjach 
kryzysowych. Liczba mieszkańców Powiatu Raciborskiego w tych latach wyniosła 
odpowiednio 109 111 i 108 918, natomiast liczba osób, które korzystały z pomocy 
społecznej PCPR odpowiednio 1 446 i 1 979 (tj. 1,32%, 1,82% mieszkańców 
Powiatu). 

(akta kontroli str. 149)  

Starosta Raciborski podał: „Do dnia 8 czerwca 2018 r. matki z małoletnimi dziećmi 
i kobiety w ciąży samodzielnie zgłaszały się do ośrodka wsparcia [CMD „MAJA” - 
przypis NIK], o czym ośrodek informował Starostwo. Dnia 8 czerwca 2018 r. 
Starosta Raciborski udzielił Dyrektorowi PCPR w Raciborzu upoważnienia do 
wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych kierujących do domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. 

(akta kontroli str. 247)  

W 2018 r. do PCPR wpłynęło sześć wniosków złożonych przez kobiety z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży, z tego dwa przez ofiary przemocy. W jednym przypadku 
umorzono wszczęte postępowanie z powodu opuszczenia placówki przez kobietę 
w ciąży w trakcie postępowania administracyjnego, tj. przed wydaniem decyzji, 
a pozostałe pięć wniosków zostało rozpatrzono pozytywnie i schronienia w Domu 
dla Matek z Dziećmi „MAJA” i w Schronisku dla Kobiet Bezdomnych udzielono 
11 osobom (pięć kobiet i sześcioro dzieci), z tego 5 osób było ofiarami przemocy 
domowej, a w pozostałych przypadkach przyczynami udzielenia schronienia były 
bezdomność i brak środków do życia. W 2018 r. Powiat Raciborski liczył 108 513 
mieszkańców, a z pomocy społecznej PCPR skorzystały 1 503 osoby. 

W I półroczu 2019 r. do PCPR wpłynęło siedem wniosków złożonych przez matki 
z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży, z tego dwa przez ofiary przemocy. 
Wszystkie rozpatrzono pozytywnie i schronienie w DMD „MAJA” znalazło 15 osób, 
w tym siedem kobiet oraz ośmioro dzieci (dwoje kolejnych dzieci urodziło się 
w czasie pobytu w DMD „MAJA”). W I półroczu 2019 r. Powiat Raciborski liczył 
102 756 mieszkańców, a z pomocy społecznej PCPR skorzystało 1 099 osób.  

(akta kontroli str. 148-151)  

Dyrektor PCPR wyjaśnił: „W latach 2016–2018 PCPR w Raciborzu nie zgłaszało 
potrzeb w zakresie utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży (o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie 
z rozporządzeniem [w sprawie DMD – przypis NIK]. Takie potrzeby nie zostały 
stwierdzone przez PCPR w Raciborzu przed 21 maja 2018 roku. Stwierdził także,  
że wynikało to z realizowania zadania w powyższym zakresie przez powiat na 
podstawie umów zawartych ze Stowarzyszeniem „TĘCZA”. 

(akta kontroli str. 938-939) 

Z informacji uzyskanych z 8 ośrodków pomocy społecznej14 znajdujących się na 
terenie Powiatu Raciborskiego  wynikało, że w okresie objętym kontrolą matki 
z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży: 

                                                      
14 (1) GOPS w Krzanowicach, (2) OPS w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie, (3) OPS w Raciborzu,  
(4) MOPS w Kuźni Raciborskiej, (5) GOPS w Nędzy, (6) GOPS w Pietrowicach Wielkich, (7) GOPS w Rudniku, 
(8) OPS w Kornowacu. 
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− pochodzące z terenu trzech gmin (Nędza15, Kuźnia Raciborska16 i Racibórz17) 
były skierowane i uzyskały schronienie w prowadzonych przez Stowarzyszenie 
„TĘCZA” placówkach, tj.: CMD „MAJA” (po zmianie nazwy z dniem 1 stycznia 
2018 r. – Dom dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisko dla Kobiet 
Bezdomnych) oraz DMD „MAJA” (od 1 stycznia 2019 r.), 

− pochodzące z gminy Racibórz zostały umieszczone przez OPS w Raciborzu  
w mieszkaniach chronionych w Raciborzu (7 osób, przy czym skierowanie 
nastąpiło przed 2016 r.) i Domu Nadziei Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Dobroczynnego Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu (matka z dzieckiem 
– skierowanie przed 2016 r.). 

W pozostałych 5 gminach nie było przypadków złożenia wniosków o schronienie 
przez matki (ojców, opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży.  

(akta kontroli str. 184-215)  

W toku kontroli zwrócono się do 8 placówek18 oferujących wsparcie i schronienie dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z uzyskanych informacji wynikało, 
że w latach 2016-2019 (I półrocze) udzielono takiego schronienia (dla osób 
pochodzących z Powiatu Raciborskiego) w dwóch placówkach: 

− Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku – matce z dzieckiem, 
które przebywały tam jeden dzień, 

− Domu Nadziei Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Oddział 
Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu – matce z dzieckiem (na podstawie 
skierowania z OPS w Raciborzu przed okresem objętym kontrolą). 

W pozostałych ośrodkach, do których zwrócono się o informacje w ww. okresie nie 
udzielano schronienia pochodzącym z Powiatu Raciborskiego matkom (ojcom, 
opiekunom) z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. 

(akta kontroli str. 216-241)  

1.3. PCPR w okresie objętym kontrolą nie zwracało się bezpośrednio do ośrodków 
pomocy społecznej gmin powiatu raciborskiego o podanie informacji, dotyczącej 
skali zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej, w zakresie schronienia 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Nie korzystano także z innych 
źródeł pozyskania informacji w powyższym zakresie.  

Starostwo Powiatowe otrzymywało ze Stowarzyszenia „TĘCZA” dane o liczbie 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu raciborskiego, którym 
udzielono schronienia w CMD „MAJA” w latach 2016-2018 (od 1 stycznia 2018 r. po 
zmianie nazwy – w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla Kobiet 
Bezdomnych) oraz w I półroczu 2019 r. - w DMD „MAJA”19. 

 (akta kontroli str. 185-215, 248, 672-744, 925) 

                                                      
15 Z terenu gminy Nędza: 2017 r. – 5 osób, w 2018 r. – 6 osób, w I półroczu 2019 r. – 3 osoby. 
16 Z terenu Kuźni Raciborskiej w 2017 r. – 2 osoby. 
17 Z terenu Raciborza: 2016 r. – 14 osób, 2017 r. -  21 osób, 2018 r. – 13 osób, I półrocze 2019 r. – 12 osób. 
18 (1) Dom Matki i Dziecka Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu, (2) Diecezjalny Dom Matki i Dziecka 
CARITAS Diecezji Sosnowieckiej, (3) Dom Matki i Dziecka SŁONECZNIK w Cieszynie, (4)  Dom dla Matek  
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach, (5) Monar-Markot Dom Samotnej Matki w Zopowych k. 
Głubczyc, (6) Dom Nadziei Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Oddział Terenowy w Rybniku-
Niewiadomiu, (7) Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim. (8) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku. 

 19 Informacje były otrzymywane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umów zawartych ze 
Stowarzyszeniem „TĘCZA”. 
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1.4. W okresie objętym kontrolą, po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatowe 
w Raciborzu otwartych postępowań konkursowych, były realizowane zawarte przez 
Zarząd Powiatu Raciborskiego ze Stowarzyszeniem „TĘCZA” umowy: 
a) w latach 2016-2018: 

− Nr ZS.526.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. o wsparcie realizacji zadania 
„Prowadzenie w latach 2015-2017 domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu 
powiatu raciborskiego”; wg umowy w budynku było 10 pokoi mieszkalnych 
przystosowanych do zamieszkania 25 osób,  

− nr ZS.526.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. o wsparcie realizacji zadania 
„Prowadzenie w roku 2018 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu 
raciborskiego”; wg umowy w budynku było 10 pokoi mieszkalnych 
przystosowanych do zamieszkania 25 osób; 

zarówno w ww. umowach jak też w ofertach nie było zapisów zobowiązujących 
do stosowania rozporządzenia w sprawie DMD oraz nie było zapisów 
wskazujących na udział PCPR w realizacji umów, 

b) w 2019 r.: 

− nr ZS.526.6.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. o powierzenie do realizacji zadania 
„Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019-2023, domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu 
raciborskiego. Dom przeznaczony dla 10 osób”; umowa ta została rozwiązana 
z dniem 1 kwietnia 2019 r., 

− nr ZS.526.1.2019 i 1 kwietnia 2019 r. o powierzenie do realizacji zadania 
„Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019-2023, domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu  
powiatu raciborskiego”, będącą kontynuacją ww. umowy z 31 grudnia 2018 r.  
i zwiększającą do 20 liczbę osób oraz wprowadzającą zmienione zasady 
przekazywania środków na realizacji zadania; 

w ww. umowach na 2019 r. zawarto zapis zobowiązujący stowarzyszenie do 
prowadzenia domu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz 
rozporządzeniem w sprawie DMD, a także umieszczono zapis o comiesięcznym 
przekazywaniu do PCPR imiennych list osób przebywających w DMD „MAJA”. 

(akta kontroli str. 303-534)  

Starosta Raciborski podał, że w Starostwie Powiatowym w Raciborzu od lat 
funkcjonuje zasada, iż zlecanie realizacji zadań powiatu organizacjom 
pozarządowym po przeprowadzeniu procedury konkursowej odbywa się poprzez 
wydziały/referaty Starostwa. 

W sprawie przyczyn powierzenia podmiotowi zewnętrznemu zadania prowadzenia 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży od 1 stycznia 2019 r. Starosta 
Raciborski stwierdził, że wcześniej nic nie wskazywało, iż placówka zapewniająca 
schronienie takim osobom, prowadzona dotychczas w formule wsparcia przez 
powiat realizacji zadania publicznego, przestanie zabezpieczać potrzeby 
mieszkańców w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 550-551)  

Starosta Raciborski przyznał, że w latach 2016-2018 prowadzony na zlecenie 
Powiatu Raciborskiego przez Stowarzyszenie „TĘCZA” dom dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży nie spełniał wszystkich wymogów rozporządzenia DMD, 
a jego działalność była wspierana ze środków własnych powiatu. Podał także: 
„Charakter ośrodka w latach 2016-2018 był taki sam jaki jest w roku 2019. W latach 
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minionych i roku bieżącym ośrodek zapewniał i zapewnia nadal całodobowy, 
okresowy pobyt i schronienie matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży  
z terenu powiatu raciborskiego. Ponieważ w latach 2016-2018 ośrodek nie posiadał 
pełnej obsady kadrowej, tak by zapewnić dyżur pracownika w godzinach 
popołudniowych i nocnych, do umieszczenia w ośrodku osób potrzebujących nie 
stosowano kierujących decyzji administracyjnych”. 

(akta kontroli str. 548)  

PCPR od 8 czerwca 2018 roku wydawał decyzje kierujące do Domu dla Matek 
z Dziećmi „MAJA” i Schroniska dla Kobiet Bezdomnych, a od 2 stycznia 2019 roku 
także decyzje ustalające miesięczne opłaty za korzystanie z usług w DMD „MAJA”. 
Zadanie kierowania do DMD (prowadzenie postępowań administracyjnych, 
przygotowywanie decyzji) realizował w PCPR Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie, 
a Dział Obsługi Finansowej wykonywał zadanie związane z przygotowywaniem not 
księgowych obciążających Gminy za pobyt w DMD „MAJA”. 

(akta kontroli str. 925)  

W sprawie wydania w dniu 8 czerwca 2018 r. upoważnienia dla Dyrektora PCPR do 
wydawania decyzji w sprawie kierowania matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży do prowadzonego przez Stowarzyszenie „TĘCZA” domu dla matek 
z dziećmi i kobiet w ciąży, którego działalność w formule określonej 
w rozporządzeniu w sprawie DMD, rozpoczęła się dopiero od 1 stycznia 2019 r., 
Starosta Raciborski podał, że wynikało to z chęci pozyskania wiedzy czy planowany 
do utworzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. 10 osobowy ośrodek wsparcia będzie 
wystarczający. 

(akta kontroli str. 549-550)  

Starosta Raciborski stwierdził, że upoważnienie do wydawania decyzji 
administracyjnych ustalających wysokość miesięcznych opłat za korzystanie z usług 
ośrodka wydano dopiero 2 stycznia 2019 r., gdyż ośrodek na zasadach określonych 
w rozporządzeniu w sprawie DMD zaczął funkcjonować 1 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 550)  

Starosta Raciborski podał także: „Z informacji ustnych, jakie spłynęły do Starostwa 
szczególnie na przełomie lat 2017/2018 od PCPR w Raciborzu, OPS w Raciborzu, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka >>TĘCZA<< wynikało, że coraz więcej kobiet 
dopytuje się o możliwość otrzymania skierowania do domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, w związku z czym zachodzi konieczność utworzenia 
ośrodka z większą liczbą miejsc. Pierwotnie założono, na podstawie danych 
statystycznych z lat poprzednich, iż potrzeby powiatu zaspokoi 10 miejscowy obiekt 
i na taki ośrodek wsparcia ogłoszono konkurs. Pismem znak RD.0701.36.2019  
z dnia 30 stycznia 2019 r. Dyrektor PCPR w Raciborzu zwrócił się o zwiększenie do 
20 liczby miejsc w ośrodku, argumentując to zwiększającymi się potrzebami. Dnia  
7 lutego 2019 r. Stowarzyszenie […] >>TĘCZA<< wystąpiło z podobnym wnioskiem. 
Uznając argumenty zawarte w przytoczonych wnioskach Zarząd Powiatu ogłosił 
kolejny konkurs na prowadzenie 10 miejscowego domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży. W obydwu postępowaniach konkursowych wybrano oferty 
Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka >>TĘCZA<< […]” 

(akta kontroli str. 249)  

Dyrektor Centrum potwierdził, że w trakcie realizacji zadania w 2019 roku 
pozyskano informację o potrzebie zwiększenia miejsc w domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Informacja ta została przekazana do 
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Starostwa20, a liczbę miejsc zwiększono z 10 do 20 po przeprowadzeniu 
postępowania konkursowego, co potwierdził Starosta Raciborski. 

(akta kontroli str. 249, 924)  

Według informacji uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w trakcie realizacji 
w latach 2016-1018 umów zawartych ze Stowarzyszeniem „TĘCZA”, liczba matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przebywających w prowadzonej przez 
stowarzyszenie placówce wynosiła w poszczególnych miesiącach: w 2016 r. -  
od 7 do 10, w 2017 r. - od 8 do 15, 2018 r. - od 2 do 12.  
Liczba ww. osób objętych schronieniem w DMD „MAJA” w 2019 r. była następująca: 
styczeń – 13, luty – 13, marzec – 14, kwiecień – 17, maj – 17, czerwiec – 15. 

(akta kontroli str. 672-707)  

Informując o finansowaniu powyższego zadania Starosta podał, że w latach 2016-
2018 r., zgodnie z zawartymi umowami, Powiat przekazywał Stowarzyszeniu 
„TĘCZA” za prowadzenie ośrodka wsparcia stawkę ryczałtową, określoną w umowie 
na dany rok, a mieszkanki ośrodka wsparcia oraz gminy, z których pochodziły, nie 
ponosiły na rzecz Powiatu żadnych opłat. W przypadku płatności w 2019 r. powiat 
przekazuje Stowarzyszeniu comiesięczną transzę na pokrycie kosztów pobytu osób 
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży obliczaną według  
wzoru ustalonego w umowie, a w przypadku miesięcy, w których liczba osób 
przebywających w ośrodku wsparcia przekroczy ustaloną wielkość ryczałtową 10, 
dwa razy w roku następuje przeliczenie przekazanych Stowarzyszeniu środków za 
osoby przebywające w ośrodku ponad liczbę ryczałtową według rzeczywistych dni 
pobytu tych osób w ośrodku. Od stycznia 2019 r. pracownicy PCPR, na podstawie 
upoważnień Starosty Raciborskiego ustalają w wydawanych decyzjach 
administracyjnych odpłatność osób przebywających w ośrodku. 

(akta kontroli str. 248) 

Powiat Raciborski w latach 2016 – 2019 nie zawierał umów ani porozumień z innymi 
powiatami lub placówkami w zakresie udzielenia schronienia matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży z terenu powiatu raciborskiego, ponieważ działający na 
terenie Raciborza ośrodek zapewniał całodobowy, okresowy pobyt i schronienie ww. 
osobom. 

(akta kontroli str. 249, 551) 

W latach 2016-2019 (I półrocze) nie wystąpiły przypadki odmowy przyjęcia matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu raciborskiego do placówek 
prowadzonych na podstawie ww. umów, zawartych pomiędzy Powiatem 
Raciborskim a Stowarzyszeniem „TĘCZA”. 

(akta kontroli str. 926)  

1.5. Obiekt, w którym zapewniano schronienie matkom z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży, nie zapewniał dostępności osobom z niepełnosprawnością 
ruchową21.  

(akta kontroli str. 833-834)  

W sprawie podejmowanych przez PCPR działań w tym zakresie, Dyrektor Centrum 
wyjaśnił, że z treści rozporządzenia w sprawie DMD nie wynika bezpośredni 
obowiązek zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową odpowiednich 
warunków dostępności w budynku, w którym znajduje się dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Stwierdził także: „(…) wejście do budynku 

                                                      
20 Pismo nr RD.0701.36.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 
21 Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), nie 
przeprowadzano przebudowy ani zmiany sposobu użytkowania budynku, w którym znajduje się DMD „Maja”. 
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powinno być wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Usunięcie 
pozostałych barier architektonicznych może być dokonane w trakcie ewentualnie 
prowadzonych prac budowlanych lub remontu budynku (zgodnie z przepisami 
prawa)”. 

(akta kontroli str. 947)  

1.6. Powiat Raciborski, w wyniku przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe 
konkursów ofert w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, zawarł ze Stowarzyszeniem „TĘCZA” na lata objęte kontrolą umowy 
o wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 
społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: 

1) „Prowadzenie w latach 2015-2017 domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu 
powiatu raciborskiego” – umowa nr ZS.526.1.2015 z 13 stycznia 2015 r., 

2) „Prowadzenie w roku 2018 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu 
raciborskiego” – umowa nr ZS.526.1.2018 z 3 stycznia 2018 r., 

oraz na lata 2019-2023 umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego 
„Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019-2023, domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu 
raciborskiego” – umowy: nr ZS.526.6.2018 z 31 grudnia 2018 r. i nr ZS.526.1.2019 
z 1 kwietnia 2019 r. 

Dyrektor Centrum wyjaśnił: „PCPR w Raciborzu nie brało udziału w czynnościach 
związanych z zawieraniem umów przez Powiat Raciborski ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Człowieka >>TĘCZA<<. Odnotować jedynie należy powoływanie 
dyrektora PCPR w Raciborzu, jako członka do komisji konkursowych. Do innych 
działań PCPR w Raciborzu nie zostało włączone”.  

Podał także, iż w latach 2016 – 2018 i wcześniej PCPR w Raciborzu nie zgłaszało 
do Starostwa Powiatowego (poza zapisami w sprawozdaniach z działalności za lata 
2016, 2017, 2018 - dotyczącymi konieczności objęcia nadzorem ośrodków wsparcia, 
w tym Domu Samotnej Matki z Dzieckiem „MAJA” w Raciborzu) spostrzeżeń, 
wniosków, propozycji, potrzeb, uwag dotyczących realizacji przez powiat zadania 
w zakresie zapewnienia schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Dyrektor PCPR stwierdził, że Powiat Raciborski wspierał/realizował 
to zadanie głównie działając przez Referat Spraw Społecznych, natomiast PCPR 
w Raciborzu było bardzo mocno zaangażowane w działania związane z pieczą 
zastępczą oraz działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyjaśnił także, iż 
PCPR w latach 2016 – 2018 i wcześniej nie wnioskowało do Starosty Raciborskiego 
o zawarcie umów czy porozumień z innymi powiatami lub placówkami, które 
prowadziły DMD, ponieważ Powiat Raciborski realizował to zadanie we własnym 
zakresie. 

(akta kontroli str. 939)  

1.7. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej22 PCPR wg stanu na  
23 października 2019 r. nie było zamieszczonych informacji o usługach z zakresu 
zapewnienia schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
co opisano w dalszej części wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie zostały 
udostępnione w BIP Centrum w trakcie kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 898-909, 940-943) 

                                                      
22 Dalej: „BIP”. 



 

10 

1.8. Informacje o prowadzeniu w Raciborzu przez Stowarzyszenie „TĘCZA” domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z podaniem ogólnie zakresu 
świadczeń w tym ośrodku oraz danymi teleadresowymi, jak również dotyczące: 

− zakresu działania tej placówki i funkcjonowania na podstawie rozporządzenia 
w sprawie DMD,  

− zakresu udzielanych tam świadczeń, 
− sposobu załatwienia sprawy, 

zawarto na stronie internetowej PCPR - https://pcpr.raciborz.org.pl.  
(akta kontroli str. 898-899, 910-911)  

Informacje o możliwości zapewnienia na terenie Raciborza schronienia matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, będącym ofiarami przemocy lub 
znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, zawarte były w wydawnictwie 
Starostwa Raciborskiego „Informator – Gdzie Szukać Pomocy”.  

Dyrektor Centrum podał także, że PCPR prowadzi Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny, do którego zgłaszają się osoby poszukujące informacji i pomocy. 

(akta kontroli str. 912-919, 926)  

1.9. PCPR w latach 2016-2019 (do końca października) nie dokonywał kontroli 
lub oceny stanu estetycznego i technicznego obiektów w ramach nadzoru nad 
placówkami, w których przebywały matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży 
z terenu powiatu raciborskiego, na podstawie umów zawartych przez Powiat 
Raciborski ze Stowarzyszeniem „TĘCZA”, tj. CMD „MAJA” (2016-2017), Dom dla 
Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisko dla Kobiet Bezdomnych (2018) oraz DMD 
„MAJA” (2019 r.). 

Według pozyskanej od Stowarzyszenia „TĘCZA” dokumentacji, obiekt w którym 
przebywały w okresie objętym kontrolą matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, 
był objęty wymaganymi okresowymi kontrolami stanu technicznego (rocznymi  
i pięcioletnią), badaniom w zakresie sprawności sprzętu przeciwpożarowego, 
urządzeń i instalacji elektrycznych, kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych. Dla ww. obiektu prowadzono książkę obiektu budowlanego. 

(akta kontroli str. 753-829)  

1.10. Według regulaminu organizacyjnego PCPR, przyjętego uchwałą nr 
110/525/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z 29 grudnia 2016 r.: 

1) do zakresu działania Centrum należało m.in. prowadzenie powiatowych 
ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży (§ 7 ust. 2 pkt 10) oraz kontrola działalności jednostek realizujących 
zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (§ 7 ust 2 pkt 23), 

2) do zadań Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku należało m.in. wykonywanie 
czynności związanych z nadzorem nad działalnością domów pomocy społecznej 
i ośrodków wsparcia (§ 17 ust. 4 pkt 20). 

Według regulaminu uchwalonego 21 sierpnia 2018 r.: 

1) do zakresu działania Centrum należało m.in. kierowanie osób do domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (§ 7 ust. 2 pkt 10) oraz kontrola 
działalności jednostek realizujących zadania powiatu z zakresu pomocy 
społecznej (§ 7 ust 2 pkt 23), 

2) do zadań Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku należało m.in. wykonywanie 
czynności związanych z nadzorem nad działalnością domów pomocy społecznej 
i ośrodków wsparcia (§ 17 ust. 4 pkt 20). 

(akta kontroli str. 61, 65, 75, 79)  
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Dyrektor PCPR wyjaśnił: „W zapisie Regulaminu organizacyjnego z 29 grudnia 2016 
roku dot. prowadzenia powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dostrzegalny jest błąd. PCPR w Raciborzu 
nie prowadzi ośrodków wsparcia. Ośrodki takie może prowadzić powiat, jako 
jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.). Dlatego też PCPR w Raciborzu nie 
prowadziło powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży. Natomiast zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy 
społecznej Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje 
nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym 
rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków 
interwencji kryzysowej. W tym zakresie PCPR w Raciborzu czyniło starania 
zmierzające do uruchomienia zadania (patrz: sprawozdania z działalności PCPR  
w Raciborzu za lata 2016-2018). Możliwości kadrowe PCPR, możliwości budżetowe 
PCPR, obciążenie innymi zadaniami nie pozwalały na realizację tego zadania.  
Po kilkukrotnym zgłoszeniu takiej potrzeby w sprawozdaniach z działalności, PCPR 
zdołało zaplanować to zadanie (wrzesień 2018) w planie finansowym na 2019 rok 
i uruchomić realizację tego zadania od maja 2019 roku – utworzenie stanowiska 
pracy oraz zatrudnienie osoby.” 

(akta kontroli str. 932)  

Od czerwca 2018 roku czynności związane z zapewnieniem pomocy matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży – na ustne polecenie Dyrektora Centrum - 
były wykonywane przez kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku, która - wg 
wyjaśnień Dyrektora PCPR - poleciła wykonywanie tych zadań pracownikowi działu, 
udzielając równocześnie wsparcia merytorycznego. 

Od stycznia 2019 roku sprawami kierowania do domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży oraz ustalaniem odpłatności za pobyt w tym domu  
zajmuje się, zgodnie z zakresem czynności, pracownica Działu Pomocy Rodzinie  
i Dziecku23, a od czerwca 2019 roku nadzorem nad DMD zajmuje się podinspektor 
ww. działu.  

Ww. osoby posiadały przygotowanie zawodowe w zakresie pracy socjalnej lub 
pomocy społecznej, a Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz 
podinspektor tego działu - także ukończone studia podyplomowe w zakresie 
administracji i zarządzania. 

(akta kontroli str. 23-31, 931, 947-949)  

1.11. Dyrektor PCPR od 8 czerwca 2018 r. wydawał z upoważnienia Starosty 
Raciborskiego decyzje kierujące do Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schroniska 
dla Kobiet Bezdomnych oraz w 2019 r. - decyzje kierujące do DMD „MAJA” i decyzje 
ustalające kwotę odpłatności za pobyt.  

W wyniku analizy 7 przypadków umieszczenia w I półroczu 2019 r. w DMD „MAJA” 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustalono, że: 

1) wydane w I półroczu 2019 r. przez Centrum decyzje administracyjne 
w powyższym zakresie: 

a) zostały poprzedzone poinformowaniem stron o wszczęciu postępowania, 

b) zawierały elementy określone w art. 107 Kodeksu postępowania 
administracyjnego24, za wyjątkami opisanymi w dalszej części wystąpienia, 

                                                      
23 Aneksem z dnia 4 listopada 2011 r. do zakresu czynności, zadania z zakresu kierowania osób do domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ustalania odpłatności za pobyt otrzymała także kierownik 
Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku. 
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. 
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c) zostały podpisane przez Dyrektora PCPR działającego na podstawie 
upoważnień wydanych przez Starostę Raciborskiego25, 

d) były wydane w terminie 30 dni od daty wpływu do PCPR wniosku wraz 
z dokumentacją zgromadzoną przez ośrodek pomocy społecznej, 

e) zostały doręczone osobom składającym wnioski o schronienie w DMD 
„MAJA”,  

2) wysokość opłat w wydanych decyzjach została ustalona w oparciu 
o zgromadzoną w tym zakresie dokumentację z uwzględnieniem 
obowiązujących zasad ponoszenia odpłatności, 

3) we wszystkich ww. przypadkach decyzje wydano na podstawie dokumentacji 
otrzymanej z ośrodków pomocy społecznej, przy czym w żadnym z badanych 
przypadków nie było zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do 
umieszczenia osób w DMD oraz nie było odrębnych opinii ośrodków pomocy 
uzasadniających ich pobyt w DMD, co przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia. 

 (akta kontroli str. 5-6, 962-1191)  

1.12. W uchwale nr XLIV/393/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z 27 sierpnia 
2018 r. określono zasady ustalania wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia. 

Zarządzeniem nr 190/2018 Starosty Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 
ustalono w 2019 r. średni miesięczny koszt utrzymania osoby przebywającej w DMD 
„MAJA” w kwocie 1 178 zł26.  

(akta kontroli str. 142, 145) 

Starosta Raciborski podał, że w latach 2016-2018 prowadzony przez 
Stowarzyszenie „TĘCZA” dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
zapewniał całodobowy, okresowy pobyt i schronienie lecz nie spełniał wszystkich 
standardów rozporządzenia w sprawie DMD i dlatego jego działalność była 
wspierana finansowo przez Powiat Raciborski ze środków własnych, a w związku 
z tym nie ustalono w tym okresie wysokości opłat i zasad ponoszenia odpłatności. 

(akta kontroli str. 549)  

1.13. Nie ustalono kosztów pobytu w Domu dla Matki z Dzieckiem „MAJA” 
i Schronisku dla Kobiet Bezdomnych, do którego w 2018 r. (od czerwca) PCPR 
kierowało matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży.  

Ustalony średni koszt pobytu w I półroczu 2019 r. w DMD „MAJA” wynosił 1 178 zł 
od osoby/miesiąc, a wysokość opłat poniesionych przez matki z małoletnimi dziećmi 
i kobiety w ciąży w I półroczu 2019 r. wyniosła 4 606 zł. 

(akta kontroli str. 142, 152)  

1.14. W latach objętych kontrolą kwoty dotacji przekazanych przez Powiat 
Raciborski na zapewnienie schronienia i wsparcia placówkach, w których 
schronienie znalazły matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, wyniosły: 

1) w placówce niebędącej DMD: 

a) w 2016 r. – 61 000 zł - na podstawie umowy nr ZS.526.1.2015 z 13 stycznia 
2015 r., 

                                                      
25 Upoważnienia Starosty Raciborskiego dla Henryka Hildebranda – Dyrektora PCPR: (1) nr 162/2018  
z 8 czerwca 2018 r. do wydawania decyzji administracyjnych kierujących do domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży oraz (2) nr  13/2019 z 2 stycznia 2019 r. do wydawania decyzji administracyjnych 
ustalających wysokość miesięcznych opłat za korzystanie z usług DMD „MAJA” oraz w sprawie zwolnienia 
częściowego lub całkowitego z ponoszenia tych opłat. 
26 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 8237. 



 

13 

b) w 2017 r. – 55 715 zł - na podstawie ww. umowy nr ZS.526.1.2015, 

c) w 2018 r. – 64 200 zł – na podstawie umowy ZS.526.1.2018 z 3 stycznia 
2018 r., 

2) w DMD, w I półroczu 2019 r. – 101 308 zł – na podstawie umów nr 
ZS.526.6.2018 z 31 grudnia 2018 r. i nr ZS.526.1.2019 z 1 kwietnia 2019 r. 

PCPR nie posiadał informacji o strukturze wydatków poniesionych w ramach  
ww. kwot dotacji. 

 (akta kontroli str. 153, 317, 325, 386-393, 463-470, 520-529, 884-888)  

Według sprawozdania za I półrocze 2019 r. z realizacji przez Stowarzyszenie 
„TĘCZA” umowy z dnia 1 kwietnia 2019 r., poniesione koszty realizacji działań 
w ramach zadania prowadzenia DMD „MAJA” rozliczone z dotacji wyniosły: 
− 16 041 zł – bieżące funkcjonowanie DMD (żywność, opłaty lokalowe, środki 

czystości i higieny osobistej, naprawy bieżące, przeglądy i inne), 

− 66 851 zł – zapewnienie kadry realizującej zadanie (wynagrodzenie osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z narzutami, koszty umów 
cywilno-prawnych, świadczenia pracownicze), 

− 6 989 zł – koszty administracyjne (wynagrodzenie pracownika zajmującego się 
pracami administracyjno-finansowo-księgowymi, zakup materiałów biurowych 
i znaczków pocztowych). 

Według sprawozdań z realizacji umów zawartych pomiędzy Powiatem Raciborskim 
a Stowarzyszeniem „TĘCZA” na lata 2016-2018 na wsparcie prowadzenia domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży i kobiet będących ofiarami przemocy 
w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego, tj. umów: 
a) nr ZS.526.1.2015 z 13 stycznia 2015 r.: 

− poniesione w 2016 r. koszty realizacji zadania rozliczone z dotacji wyniosły 
61 000 zł, w tym koszty merytoryczne 47 200 zł (utrzymanie obiektu, 
wynagrodzenia, zakup środków czystości i higieny osobistej), koszty 
administracyjne – 7 800 zł, koszty wyposażenia w monitoring – 6 000 zł, 

− poniesione w 2017 r. koszty realizacji zadania rozliczone z dotacji wyniosły 
55 715 zł, w tym koszty merytoryczne 47 915 zł (utrzymanie obiektu, 
wynagrodzenia, zakup środków czystości i higieny osobistej), koszty 
administracyjne – 7 800 zł, 

b) nr ZS.526.1.2018 z 3 stycznia 2018 r. - poniesione w 2018 r. koszty realizacji 
zadania rozliczone z dotacji wyniosły 64 200 zł, w tym koszty merytoryczne 
55 200 zł (utrzymanie obiektu, wynagrodzenia, zakup środków czystości 
i higieny osobistej), koszty administracyjne – 9 000 zł. 

 (akta kontroli str. 578, 584-585, 615, 646-647)  

1.15. Dyrektor Centrum, jako barierę w kierowaniu osób do DMD wskazał problem 
wynikający ze stosowania uchwały nr XLIV/393/2018 Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ponieważ zastosowanie jej 
zapisów spowodowało ustalenie odpłatności przewyższającej dochód osób 
korzystających z tej formy pomocy. Jak wyjaśnił, problem ten został omówiony 
z Wicestarostą Raciborskim oraz kierownikiem Referatu Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W związku z powyższym PCPR postulował 
zmianę zasad odpłatności i dodanie zapisu ograniczającego wysokość ponoszonej 
odpłatności do 70% dochodu osoby (analogicznie do zasady stosowanej przy 
ustalaniu opłaty w domach pomocy społecznej). Wg informacji Starosty 
Raciborskiego z 13 listopada 2019 r. powyższy problem jest analizowany.  
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Ponadto, zdaniem Dyrektora PCPR, zasady ustalania odpłatności za pobyt 
w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz zasady zwalniania 
(w całości lub części) z tej odpłatności powinna regulować ustawa o pomocy 
społecznej, co by ujednoliciło zasady odpłatności za pobyt w takich placówkach 
w całym kraju oraz ułatwiło dostęp do informacji osobom planującym ewentualne 
skorzystanie z tego rodzaju wsparcia w różnych częściach kraju. 

(akta kontroli str. 895, 921, 1153-1155)  

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

 We wszystkich objętych kontrolą 7 decyzjach administracyjnych wydanych 1.
przez Dyrektora PCPR, kierujących w I półroczu 2019 r. matki z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży do DMD „MAJA” oraz w wydanych do 31 października 
2019 r. 11 decyzjach przedłużających pobyt i w 4 decyzjach zmieniających: 

 nierzetelnie określono podstawy prawne, ponieważ przywołano rozporządzenie a)
w sprawie DMD bez wskazania konkretnych przepisów mających zastosowanie, 

 w uzasadnieniu decyzji nie podano pełnego uzasadnienia prawnego, tj. nie b)
wyjaśniono podstawy prawnej z przytoczeniem treści przepisów prawa, na 
podstawie których została wydana decyzja,  

 nierzetelnie poinformowano strony o trybie wszczęcia postępowania w sprawie c)
wydania skierowania do DMD „MAJA” podając w zawiadomieniach informację 
o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych, które były wszczęte na 
wnioski stron. 

(akta kontroli str.1011-1192) 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że powyższe wynikało z popełnionych błędów przez 
pracowników.  

(akta kontroli str. 959)  

 We wszystkich objętych kontrolą 18 decyzjach administracyjnych ustalających 2.
kwoty odpłatności za pobyt matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w DMD 
„MAJA”27, wydanych przez Dyrektora PCPR oraz w 11 decyzjach zmieniających 
ww. decyzje (wydanych w okresie do 31 października 2019 r.), nierzetelnie 
określono podstawy prawne, ponieważ przywołano rozporządzenie w sprawie 
DMD bez wskazania jego konkretnych przepisów mających zastosowanie, 

 (akta kontroli str. 1000-1186)  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że powyższe wynikało z popełnionych przez 
pracowników  błędów.  

(akta kontroli str. 959)  

 We wszystkich prowadzonych przez PCPR postępowaniach administracyjnych 3.
dotyczących wydania 18 decyzji kierujących i przedłużających pobyt w DMD 
„MAJA” oraz 18 decyzji ustalających wysokość opłat w tej placówce nierzetelnie 
poinformowano strony o trybie wszczęcia postępowania w tych sprawach, 
podając w zawiadomieniach informację o wszczęciu z urzędu postępowań 
administracyjnych, które były wszczęte na wnioski stron. 

(akta kontroli str. 1000-1191) 

Dyrektor PCPR wyjaśnił: „Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży składa wniosek w ośrodku pomocy 
społecznej. Następnie ośrodek kompletuje dokumenty i przekazuje je do 
starosty najbliższego powiatu/PCPR. Właśnie to przekazanie dokumentów  

                                                      
27 7 decyzji związanych ze skierowaniami pierwotnymi w I półroczu 2019 r. i 11 decyzji związanych 
z przedłużeniem pobytu wydanych w okresie do 31 października 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i następnie podjęcie działań przez PCPR – zostało zinterpretowane jako 
działanie z urzędu. Dalej też czas prowadzonego postępowania 
administracyjnego liczony był od daty wpływu dokumentacji do PCPR  
w Raciborzu (nie zaś od dnia złożenia wniosku w ops). Niewątpliwie działanie 
ośrodka pomocy społecznej jest działaniem na wniosek strony. Ocena działań 
podejmowanych przez PCPR już taka jednoznaczna nie jest. Zwrócić jednak 
należy uwagę, że osoby były informowane o prowadzonym postępowaniu 
administracyjnym, oraz że zapewniano im możliwość czynnego udziału  
w postępowaniu. Obecna refleksja na temat powyższego skłania jednak ku 
temu, aby działania PCPR określić jako działanie na wniosek, jednak czas 
prowadzonego postępowania liczyć od dnia wpływu dokumentacji do PCPR”. 

(akta kontroli str. 949)  

 Dyrektor PCPR wydał w I półroczu 2019 r. 7 decyzji (wszystkie zostały objęte 4.
kontrolą) o skierowaniu do DMD „MAJA” na podstawie niekompletnej 
dokumentacji, tj.: 

a) bez pozyskania zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań 
zdrowotnych do umieszczenia w tej placówce, co było niezgodne z § 4 ust. 3  
pkt 3 rozporządzenia w sprawie DMD.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że: „Wydawanie decyzji kierujących bez zaświadczeń 
lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do umieszczenia 
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – jest uchybieniem, 
którego wcześniej nie wykryłem. W tym zakresie zostały podjęte działania 
w kierunku uzupełnienia powyższych dokumentów”. 

(akta kontroli str. 950, 967, 971, 975, 980, 985, 990, 994, 1011, 
1033, 1050, 1071, 1100, 1130, 1160))  

b) bez pozyskania wymaganych na podstawie § 4 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia 
w sprawie DMD opinii ośrodka pomocy społecznej uzasadniającej pobyt w tej 
placówce.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił: (…) ośrodek pomocy społecznej przedstawiał  
opinię dot. umieszczenia osoby w domu dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży w piśmie przewodnim kierowanym do PCPR, w wywiadzie 
środowiskowym oraz poprzez faktyczne działanie polegające na wnioskowaniu 
do PCPR o skierowanie osoby do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży”. 

(akta kontroli str. 950, 967, 971, 975, 980, 985, 990, 994, 1011, 
1033, 1050, 1071, 1100, 1130, 1160) 

Odnosząc się do powyższego NIK zwraca uwagę, że w pismach przewodnich 
otrzymywanych z ośrodka pomocy społecznej podawano jedynie przepisy 
prawa, na podstawie których przekazywana była do PCPR dokumentacja 
dotycząca wniosków o schronienie. Z kolei w otrzymywanych z ośrodka 
kwestionariuszach rodzinnego wywiadu środowiskowego była zawarta ocena 
sytuacji osoby i rodziny (przedstawienie sytuacji wnioskodawcy, zaistniałych 
okoliczności) wraz z wnioskami pracownika socjalnego przeprowadzającego ten 
wywiad (wskazanie zasadności udzielenia pomocy we wnioskowanej formie), 
której w ocenie NIK nie można uznać za opinię ośrodka pomocy społęcznej.  

Zdaniem NIK wyszczególnienie w § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie DMD, 
jako odrębnych dokumentów: rodzinnego wywiadu środowiskowego (pkt 2) 
i opinii ośrodka zawierającej uzasadnienie pobytu w domu (pkt 6) wymaga 
sporządzenia odrębnej opinii przez ośrodek pomocy społecznej, w której można 
ewentualnie wykorzystać informacje zawarte w opinii pracownika 
przeprowadzającego rodzinny wywiad środowiskowy.  
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 Dyrektor PCPR wydał decyzję nr PB/1/2019 z 11 lutego 2019 r. o skierowaniu 5.
do DMD „MAJA” matki z dziećmi (w jednym przypadku spośród 7 decyzji 
objętych kontrolą) bez pozyskania skróconych aktów urodzenia lub książeczek 
zdrowia dzieci, co było niezgodne z § 4 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
DMD.  

 (akta kontroli str. 967, 1011) 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że było to jednostkowe uchybienie.  

(akta kontroli str. 959)  

 We wszystkich wydanych przez Dyrektora PCPR 18 decyzjach kierujących do 6.
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w tym przedłużających 
pobyt w tej placówce) oraz 18 decyzjach ustalających wysokość odpłatności  
za pobyt, nierzetelnie wskazano miejsce schronienia podając Dom dla Matek 
z Dziećmi „MAJA” i Schronisko dla Kobiet Bezdomnych zamiast Dom dla Matek 
z Dzieckiem „MAJA”.  

(akta kontroli str. 1001, 1011, 1033, 1036, 1050, 1053, 1071, 1074, 1097, 1100, 
1130, 1133, 1160, 1163)  

Dyrektor PCPR stwierdził, że powyższe wynikało z popełnionego błędu.  

(akta kontroli str. 959)  

 W BIP PCPR nie udostępniano informacji o kompetencjach Centrum w zakresie 7.
wydawania decyzji w sprawie kierowania do domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży oraz o sposobie załatwiania spraw z tego zakresu. 
Obowiązki takie wynikają z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej28 – PCPR był zobowiązany do udostępnienia w BIP informacji 
o przedmiocie działalności i kompetencjach (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c udip) oraz 
o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d udip), 
w tym dotyczących wydawania skierowań do DMD „MAJA”.  

(akta kontroli str. 898-912)  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że powyższe braki wynikały z uchybienia pracownika 
PCPR i stosowne informacje zostały już zamieszczone na stronie BIP Centrum.  

(akta kontroli str. 940-943)  

W Powiecie Raciborskim zapewniono schronienie i wsparcie matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej 
sytuacji kryzysowej, jednak do końca 2018 r. schronienia tego udzielała placówka 
niespełniająca wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie DMD. Ponadto, 
dopiero w toku kontroli NIK zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR 
wymagane informacje  dotyczące wydawania decyzji w sprawie kierowania do domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz sposobie załatwiania spraw  
z tego zakresu, a wszystkie zbadane decyzje zostały wydane na podstawie 
niekompletnej dokumentacji. 

2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży odpowiedniego 
standardu podstawowych usług 
2.1. PCPR w latach 2016-2019 (I półrocze) nie weryfikowało i nie oceniało 
spełnienia standardów w zakresie bytowym przez placówki, w których udzielano 
schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży na podstawie umów 
zawartych pomiędzy Powiatem Raciborskim a Stowarzyszeniem „TĘCZA” ani też 

                                                      
28 Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.; dalej „udip”. 
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nie przeprowadzało kontroli w powyższym zakresie zarówno w CMD „MAJA”29 
(2016-2018), jak też w DMD „MAJA” (2019). 

(akta kontroli str. 147, 953)  

Starosta Raciborski podał, że nie prowadzono udokumentowanej na piśmie 
weryfikacji standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie DMD, gdyż  
ww. rozporządzenie część standardów w zakresie bytowym, interwencyjnym 
i opiekuńczym formułuje bardzo ogólnie, w związku z czym brak jest wielkości 
bazowych, do których można by się było odnieść w procesie oceny. 

(akta kontroli str. 885)  

W sprawie nadzoru PCPR nad realizacją w latach 2016-2018 umów dotyczących 
wsparcia przez powiat placówek, w których schronienie znajdowały matki 
z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży z terenu powiatu raciborskiego, Starosta 
Raciborski podał: „Nadzoru nad domem dla kobiet w ciąży i matek z małoletnimi 
dziećmi nie przekazano PCPR w Raciborzu osobnymi dokumentami, gdyż 
obowiązki kontrolne powiatowych centrów pomocy rodzinie w stosunku do ośrodków 
wsparcia są zapisane bezpośrednio w art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. […] Dyrektor PCPR w Raciborzu jako kierujący jednostką 
organizacyjną Powiatu, działającą w zakresie pomocy społecznej, posiadał wiedzę 
o działalności domu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2016-
2018, którą nabył między innymi w rozmowach z przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu”. 

(akta kontroli str. 249, 549)  

2.1.1. Przeprowadzone w dniu 29 października 2019 r. oględziny potwierdziły, że 
standard usług w zakresie bytowym w DMD „MAJA” odpowiadał wymogom 
rozporządzenia w sprawie DMD (za wyjątkami opisanymi w dalszej części 
wystąpienia) i obejmował: 

1) zapewnienie całodobowego okresowego pobytu dla 20 mieszkańców,  

2) odrębne pomieszczenia do spania (8 pomieszczeń), które mogły być wg potrzeb 
wykorzystane odpowiednio dla mieszkanek z dziećmi lub dla kobiet w ciąży, 

3) wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego mieszkanek: stołówka pełniąca 
funkcję świetlicy30, bawialnia dla dzieci, 

4) ogólnodostępna łazienka, w której znajdowały się trzy umywalki, trzy prysznice, 
trzy toalety, podest i nakładka na sedes dla dzieci oraz pralka; niespełnienie 
wymogu posiadania czterech łazienek na 20 osób przewidzianych wg zawartej 
umowy przedstawiono w dalszej części wystąpienia, 

5) ogólnodostępna kuchnia wyposażona w meble, urządzenia kuchenne (płyta 
gazowa, kuchnia mikrofalowa, piekarnik elektryczny, lodówki) i wyposażenie do 
przygotowywania i spożywania posiłków (garnki, talerze, kubki, sztućce i inne) 
oraz przylegające pomieszczenie „zmywaka”. 

Brak odrębnego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków 
oraz odrębnego pomieszczenia pralni i suszarni opisano w dalszej części 
wystąpienia. 
Na terenie zielonym obok budynku znajdował się domek do zabaw dla dzieci oraz 
plac zabaw ze zjeżdżalnią, piaskownicą, huśtawką, ławką i drabinkami. 

(akta kontroli str. 831-866)  

                                                      
29 Od 1 stycznia 2018 r. po zmianie nazwy – Dom dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisko dla Kobiet 
Bezdomnych. 
30 Ze znajdującym się w niej stolikiem z chlebakiem. 
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2.1.2. Według informacji Stowarzyszenia „TĘCZA”, standardy usług świadczonych 
w latach 2016-2018 w CMD „MAJA” (po zmianie nazwy od 1 stycznia 2018 r. - Dom 
dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisko dla Kobiet Bezdomnych), w zakresie 
potrzeb bytowych na podstawie umów zawartych z Powiatem Raciborskim, były 
zbliżone do określonych w rozporządzeniu w sprawie DMD i obejmowały: 
1) zapewnienie matkom z małoletnimi dziećmi całodobowego okresowego pobytu 

w odrębnych pomieszczeniach do spania, a kobietom w ciąży – pokoi 
maksymalnie dla 3 osób (łącznie placówka dysponowała 10 pokojami 
mieszkalnymi przeznaczonymi dla 25 osób31), 

2) wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego: stołówka z funkcją świetlicy32, 
salka terapeutyczna dla kobiet z czytelnią oraz salka terapeutyczna (bawialnia) 
dla dzieci, 

3) ogólnodostępne łazienki (cztery na 25 osób)33, przy czym jedno z pomieszczeń 
łazienki służyło również jako pralnia, a do suszenia prania przeznaczona była 
wydzielona część korytarza (w okresie letnim suszenie prania odbywało się 
głównie na zewnątrz budynku),  

4) ogólnodostępną kuchnię, gdzie była także możliwość przygotowania własnych 
posiłków i przechowywania swoich produktów w wyznaczonej lodówce.  

W ww. placówce nie było (przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie DMD): 
odrębnego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych 
posiłków, odrębnego pomieszczenia do prania i suszenia oraz brakowało łazienki 
proporcjonalnie do liczby mieszkańców (dwa pomieszczenia34 z sanitariatami, 
prysznicami i umywalkami przypadały łącznie w przeliczeniu na 20 osób, natomiast 
w obiekcie wg złożonych ofert stanowiących załączniki do umów było 10 pokoi 
mieszkalnych przystosowanych do zamieszkania 25 osób). 

(akta kontroli str. 276, 350, 748-750)  

Starosta Raciborski zlecający w latach 2016-2018 na podstawie zawartych ze 
Stowarzyszeniem „TĘCZA” umów prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie podał: 
„Wymagania dotyczące standardu usług w domu dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży określono w ust. 6 załącznika nr 2 do uchwały nr 190/950/2014 
Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 
Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Wymagania te znalazły odzwierciedlenie w ofercie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Człowieka >>TĘCZA<<. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) oferta stanowiła załącznik 
nr 1 do umowy nr ZS.526.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. Ponadto w ust. 8 
cytowanego załącznika nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu zapisano, że zadanie 
publiczne realizowane będzie w oparciu o rozporządzenie” [w sprawie DMD – 
przypis NIK]. 

(akta kontroli str. 249, 255-257)  

                                                      
31 Wg złożonych ofert w konkursach na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży  
i kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego. 
32 Wg informacji Stowarzyszenia „TĘCZA” w świetlicy znajdował się także stolik z pojemnikiem na pieczywo, 
gdzie mieszkanki  miały możliwość przygotowywania drobnych posiłków. 
33 Wyposażone także w podesty dla mniejszych dzieci i nakładki na deskę sedesową.  
34 Jedna łazienka wyposażona w 3 ubikacje, 3 umywalki oraz 3 prysznice, a druga łazienka wyposażona  
w ubikację, umywalkę oraz wannę pełniła również funkcję pralni. 
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2.2. PCPR nie weryfikowało i nie oceniało czy w placówkach prowadzonych na 
zlecenie Powiatu Raciborskiego, w których znalazły schronienie matki z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży, zatrudniano wykwalifikowaną kadrę świadczącą dla 
mieszkańców usługi o charakterze opiekuńczo-wspomagającym, ani też nie 
przeprowadzało kontroli w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 147, 953) 

Realizację zadania prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży zlecił Stowarzyszeniu „TĘCZA” Powiat Raciborski: 
− w latach 2016-2018 na podstawie dwóch umów o wsparcie (na lata 2015-2017 

i na 2018 r.) podpisanych przez Zarząd Powiatu, których przedmiotem było 
także udzielanie schronienia kobietom będącym ofiarami przemocy w rodzinie 
z terenu powiatu raciborskiego; wg oferty osobami realizującymi zadanie były: 
Kierownik ośrodka (pedagog socjalny), pedagog, pracownik administracyjno-
biurowy, kucharka i konserwator-palacz, 

− w 2019 r. na podstawie dwóch umów o powierzenie realizacji zadania 
publicznego na lata 2019-2023 podpisanych przez Zarząd Powiatu, w których 
zamieszczono zobowiązanie do prowadzenia domu zgodnie z przepisami 
ustawy o pomocy społecznej i m.in. rozporządzeniem w sprawie DMD oraz 
obowiązek przekazywania do PCPR comiesięcznych wykazów mieszkanek 
DMD „MAJA”; wg oferty osobami realizującymi zadanie były: Kierownik ośrodka, 
opiekunowie sprawujący całodobowe dyżury wspomagające mieszkańców, 
kucharka, konserwator-palacz.  

W ramach ww. umów nie było zgłoszonych pracowników socjalnych do realizacji 
zadania. 

Kierownik ośrodka posiadała wymagane przygotowanie zawodowe, w tym 
ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.  

(akta kontroli str. 303-310, 386-393, 463-470, 490, 520-529, 577, 1196-1207)  

2.3. PCPR w latach 2016-2019 (I półrocze) nie weryfikowało i nie oceniało 
spełnienia standardów usług, w tym w zakresie usług interwencyjnych oraz 
opiekuńczo-wspomagających, świadczonych w placówkach, w których udzielano 
schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży z terenu powiatu 
raciborskiego na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Raciborskim, 
a Stowarzyszeniem „TĘCZA”, ani też nie przeprowadzało kontroli w powyższym 
zakresie zarówno w CMD „MAJA”35 (2016-2018), jak też w DMD „MAJA” (2019) 
zobowiązanym do stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie DMD. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego przeprowadzili jedną kontrolę realizacji umowy 
nr ZS.526.1.2016 z 13 stycznia 2015 r. za lata 2015-2017 w zakresie dokumentacji 
finansowej, nie stwierdzając nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 147, 569-571, 953)  

Według informacji Stowarzyszenia „TĘCZA”, w latach 2016-2018, zapewniono 
w CMD „MAJA” (od 1 stycznia 2018 r, w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” 
i Schronisku dla Kobiet Bezdomnych):  

1) w zakresie usług interwencyjnych: 

a) schronienie kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym oraz osobom 
szukającym schronienia przed sprawcami przemocy - matki wracające ze 
szpitala z noworodkami były wyposażane w wyprawkę dla dziecka, wózek, 

                                                      
35 Od 1 stycznia 2018 r. po zmianie nazwy – Dom dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisko dla Kobiet 
Bezdomnych. 
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łóżeczko, wychowawcy uczyli i pomagali w pielęgnacji noworodków, a do 
ośrodka przyjeżdżała położna środowiskowa, 

b) wsparcie mieszkańców w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, które polegało 
na zapewnieniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i w razie potrzeby 
również prawnej,  

c) działania w celu zapobiegania marginalizacji społecznej mieszkańców i „powrotu 
do normalności”, w ramach których odbywały się zajęcia terapeutyczne, 
spotkania edukacyjne oraz zajęcia z zakresu terapii uzależnień36, 

d) przygotowanie kobiet do pełnienia roli matki, by potrafiły zmienić 
transgeneracyjny37 negatywny obraz rodzicielstwa, gdyż duża część z nich 
pochodziła z rodzin dysfunkcyjnych38,  

e) działania w kierunku wzrostu poczucia własnej wartości u mieszkanek w celu 
samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych, nawiązywania relacji 
z rodziną na zupełnie nowych zasadach oraz korektę złych wzorców rodzinnych 
i środowiskowych39, 

2) w zakresie usług opiekuńczo-wspomagających mieszkanki ośrodka: 

a) miały zapewnione wsparcie w czasie choroby, a w czasie choroby matki, gdy nie 
było możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem ze strony rodziny, opiekę nad 
dzieckiem sprawowali pracownicy ośrodka,  

b) mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych (lekarz i pielęgniarka raz w tygodniu 
przyjeżdżali do ośrodka) - poza lekarzem w ośrodku kobiety były otoczone 
opieką lekarza rodzinnego, do którego miały złożone deklaracje,  

c) uzyskiwały pomoc ze strony pracowników ośrodka w uregulowaniu swojej 
sytuacji poprzez pomoc w pisaniu pism, załatwianie spraw urzędowych oraz 
rozwiązywanie spraw natury prawnej, 

d) miały zapewnione w czasie pobytu środki czystości i higieny osobistej, które były 
zakupione w ramach dotacji albo otrzymane w formie darowizny. 

Wiceprezes Stowarzyszenia „TĘCZA” podała: „Szczególną uwagę zwracano na 
zapewnienie mieszkankom bezpieczeństwa psychicznego poprzez m.in. nie 
ingerowanie w sferę prywatności, nie przymuszanie do „otwierania się” przed 
specjalistami pracującymi w ośrodku. Efektem takich działań było zbudowanie  
w mieszkankach przekonania, że ośrodek jest >>bezpieczną bazą<<, która stanowi 
oparcie w chwilach trudnych, z której można wyruszać w świat. Fundamentem 
>>bezpiecznej bazy<< jest zaufanie, przestrzeganie granic, opieranie pracy na 
indywidualnych potrzebach mieszkanek i ich dzieci, która wynika z podmiotowego 
traktowania i partnerstwa, czego przykładem może być np. wspólne ustalanie 
dyżurów, tematów zajęć czy wycieczek”. 

(akta kontroli str. 749-751) 

Od 1 stycznia 2019 r. w DMD „MAJA” ww. działania odnosiły się do zapewnienia 
standardów usług w zakresach interwencyjnym i opiekuńczo-wspomagającym 
wynikających z rozporządzenia w sprawie DMD.  

                                                      
36 Zajęcia miały na celu m.in.: wzrost motywacji kobiet do zmiany swojej sytuacji życiowej, minimalizowanie 
skutków negatywnych przeżyć związanych z doświadczaniem krzywdy, wzrost umiejętności radzenia sobie  
w sytuacjach trudnych i samodzielnego rozwiązywania problemów, wzrost poczucia własnej wartości u kobiet  
i dzieci, korektę zachowań nieakceptowanych społecznie, wzrost motywacji do nauki i działań w kierunku 
usamodzielnienia się, wzbogacenia wiedzy na temat uzależnień i przemocy. 
37 Przekazywany z pokolenia na pokolenie – międzypokoleniowy.  
38 W tym zakresie podano, że wzmocnienie poczucia wartości i nauka umiejętności rodzicielskich daje szansę  
na zmiany w funkcjonowaniu, co zapobiega sieroctwu społecznemu dzieci. 
39 Podano, że dzięki rodzinnej atmosferze, spotkaniom okolicznościowym organizowanym w placówce, m.in.  
z okazji świąt, dnia dziecka, dnia matki, mikołajek - wzorce wyniesione z domu zastępowano społecznie 
akceptowalnymi. 
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W wyniku oględzin NIK przeprowadzonych 29 października 2019 r. w DMD „MAJA” 
w zakresie standardu usług interwencyjnych ustalono, że: 

1) zapewniono schronienie kobietom w ciąży – w zależności od potrzeb była 
możliwość dostosowania każdego pokoju do spania dla kobiet w ciąży40, 

2) nie zapewniono właściwej ochrony (izolacji) mieszkańców przed sprawcami 
przemocy - obiekt, w którym znajdował się DMD „MAJA” nie był dostatecznie 
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, co opisano w dalszej części 
wystąpienia. 

(akta kontroli str. 831-866)  

2.4. PCPR nie posiadało informacji o zasadach funkcjonowania w latach 2016-2018 
CMD „MAJA”41 prowadzonego przez Stowarzyszenie „TĘCZA”, gdzie udzielano 
schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży z terenu powiatu 
raciborskiego na podstawie umów zawartych przez Powiat Raciborski. Tym samym 
Centrum nie posiadało również informacji o standardzie usług tam świadczonych ani 
też rozeznania, w jakim zakresie standard tych usług był niższy niż standardy dla 
domów dla matek z małoletnimi dziećmi kobiet w ciąży, określone w rozporządzeniu 
w sprawie DMD. 

(akta kontroli str. 932, 939)  

Wiceprezes Stowarzyszenia „TĘCZA” wskazując, w jakim zakresie w latach 2016-
2018 standardy były niższe niż określone w rozporządzeniu w sprawie DMD, 
podała: „W ośrodku brakowało łazienki proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz 
nie zapewniono odrębnego pomieszczenia do prania i suszenia. W ośrodku były 
dwie łazienki, które przypadały łącznie na 20 osób w przeliczeniu na sanitariaty.  
Od lat stowarzyszenie prowadzi starania o pozyskanie środków na stworzenie 
dodatkowej łazienki”.  

 (akta kontroli str. 750)  

PCPR nie posiadało wiedzy o standardzie usług w Domu Nadziei prowadzonym 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Rybniku–
Niewiadomiu, gdzie w okresie od 15 lipca 2015 r. do 11 lutego 2017 r. przebywała 
matka z dzieckiem skierowana tam przez OPS w Raciborzu.  Według informacji ww. 
stowarzyszenia, uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, były 
zapewnione tam: całodobowy pobyt, pomieszczenia do spania, pomieszczenia 
wspólne dla mieszkańców z dziećmi, ogólnodostępne łazienki umożliwiające 
sprawne korzystanie przez mieszkańców i dzieci adekwatnie do potrzeb, 
udostępniano kuchnie do sporządzania samodzielnych posiłków, pomieszczenie do 
spożywania posiłków oraz pomieszczenie do prania i suszenia. Nie zapewniano 
usług interwencyjnych kobietom w ciąży. Zarząd ww. stowarzyszenia podał także: 
„Nie było potrzeby zapewnienia opieki mieszkańców w czasie choroby, co wyklucza 
opiekę nad dziećmi. Została zapewniona wszelka pomoc w załatwianiu spraw 
osobistych mieszkańców w indywidualnym uwzględnieniu potrzeb. Z naszej strony 
były zapewnione wszelkie środki czystości, higieny osobistej, środki opatrunkowe 
oraz pełne wyżywienie adekwatne do wieku i potrzeb dziecka. (…) W naszej ocenie 
kadra zatrudniona udzielała wsparcia adekwatnie do potrzeb oraz w potrzebnym 
wymiarze czasu zatrudnienia 

W pracy z osobami wspierano i udzielano wszelkich narzędzi: 
− Szkoła dla rodziców - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rybnik 

                                                      
40 W I półroczu 2019 r. w DMD „MAJA” przebywały dwie kobiety będące w ciąży niebędące jednocześnie 
matkami małoletnich dzieci, które urodziły dzieci w trakcie pobytu w Domu. 
41 Od 1 stycznia 2018 r. po zmianie nazwy – w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla Kobiet 
Bezdomnych. 
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− Terapia dla uzależnionych - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rybnik (…) 
− Stwarzanie warunków do rozwoju osobistego 
− Poszanowanie strefy prywatności mieszkańców 
− Współpraca Asystenta Rodziny 
− Współpraca z Kuratorem Rodzinnym, 
− Współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS Rybnik oraz MOPS Racibórz”. 

(akta kontroli str. 234 ) 

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

Dyrektor PCPR nie posiadał pełnej wiedzy o warunkach pobytu w domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonym na podstawie umów zawartych 
pomiędzy Powiatem Raciborskim a Stowarzyszeniem „TĘCZA”. Kierując do DMD 
„MAJA” matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży nie posiadał wiedzy 
o spełnieniu wymagań standardu w zakresie bytowym w tej placówce, ani też nie 
zapewnił skutecznych instrumentów i mechanizmów weryfikacji, oceny i nadzoru 
nad spełnianiem w niej standardów w zakresie bytowym, interwencyjnym oraz 
opiekuńczo-wspomagającym określonych w rozporządzeniu w sprawie DMD. Tym 
samym nie zapewnił rzetelnego nadzoru nad DMD „MAJA” będąc uprawnionym 
w tym zakresie na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej. Centrum 
nie przeprowadziło w kontrolowanym okresie żadnych kontroli w ww. placówkach. 

(akta kontroli str. 147, 953-954)  

Tymczasem w trakcie oględzin przeprowadzonych w ramach niniejszej kontroli 
w dniu 29 października 2019 r. ujawniono, że: 

a) obiekt, w którym znajdował się DMD „MAJA”, nie był dostatecznie 
zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz, np. przed sprawcami przemocy 
wobec kobiet w nim przebywających – ogrodzenie wokół niego było 
niekompletne, bramka wejściowa na teren posesji nie była wyposażona  
w zamek na klucz, drzwi wejściowe do części budynku, w którym znajdowały  
się pomieszczenia DMD „MAJA” były zamykane od wewnątrz tylko na noc,  
a wejście nie było wyposażone w domofon, 

b) w DMD „MAJA” nie było wymaganych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
DMD: 
− liczby łazienek – powinna być jedna łazienka na pięć osób, a były tylko trzy 

toalety, trzy natryski i trzy umywalki na 20 osób określonych w umowie 
z 1 kwietnia 2019 r., 

− pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków, 
− pomieszczenia pralni i suszarni – pralka znajdowała się w pomieszczeniu 

łazienki, a do rozłożenia suszarek na pranie wyznaczono podest na klatce 
schodowej. 

 (akta kontroli str. 831-866, 933, 953)  

Dyrektor PCPR wyjaśnił: „(…) do 2019 roku wiedza PCPR w Raciborzu nt. 
działalności Domu Samotnej Matki z Dzieckiem „Maja” w Raciborzu – nie była pełna. 
Powiat Raciborski realizował to zadanie/wspierał to zadanie głównie działając przez 
Referat Spraw Społecznych. Od 2019 roku (zgodnie z oceną PCPR) Powiat 
Raciborski realizuje zadanie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 
8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży). W opinii PCPR w Raciborzu to dopiero taki ośrodek wsparcia mieści się 
w dyspozycji art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej. (…) Działania w zakresie 
nadzoru nad ośrodkami wsparcia zdołano uruchomić od czerwca 2019 roku (…). 
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Przeprowadzono pierwsze kontrole, a kontrola w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży została zaplanowana na luty 2020 roku. Innych działań nie 
zdołano uruchomić z uwagi na stosunkowo krótki czas realizacji zadania (DMD – 
styczeń 2019, nadzór – czerwiec 2019). Ponadto możliwości kadrowe i budżetowe 
PCPR w Raciborzu wciąż są ograniczone, szczególnie w kontekście dużego 
zaangażowania w zadania związane z pieczą zastępczą i pomocą osobom 
niepełnosprawnym”. 

(akta kontroli str. 931-933, 948, 953-954)  

Odnosząc się do powyższego NIK zwraca uwagę, że skuteczny i rzetelny nadzór 
obejmuje nie tylko kontrolę na miejscu realizacji zadania, ale także inne czynności 
i działania z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i instrumentów wdrażane na 
bieżąco, umożliwiające pozyskanie wiedzy i ocenę nadzorowanych obszarów. 
Ponadto NIK zauważa, iż Dyrektor PCPR już od 8 czerwca 2018 r. wydawał decyzje 
kierujące do placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie „TĘCZA”, a nadzór nad 
ośrodkami wsparcia, jakim był m.in. DMD „MAJA”, został już ustalony w § 17 ust. 4 
pkt 20 Regulaminu organizacyjnego Centrum z 21 sierpnia 2018 r. Nie budzi także  
żadnych wątpliwości, że od dnia 1 stycznia 2019 r. sprawa nadzoru nad 
działalnością DMD „MAJA” pozostawała w zakresie kompetencji PCPR. 

(akta kontroli str. 79)  

W ocenie NIK, w Powiecie Raciborskim zapewniono matkom z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży odpowiednie do posiadanych wówczas możliwości schronienie 
i wsparcie w placówkach prowadzonych na zlecenie Powiatu. Jednak Dyrektor 
PCPR nie posiadał pełnej wiedzy o spełnianiu standardów usług przez te placówki 
również w okresie kierowania tam matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  Nie 
podjął działań w celu zapewnienia rzetelnego nadzoru nad spełnianiem w DMD 
„MAJA” od 1 stycznia 2019 r. standardów w zakresie bytowym, interwencyjnym 
i opiekuńczym, określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie DMD, a tym 
samym nie zapewnił nad ww. ośrodkiem wsparcia rzetelnego i skutecznego 
nadzoru, do którego był uprawniony stosownie do art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy 
społecznej. 

3. Skuteczność wsparcia świadczonego w miejscu 
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży 
3.1. W latach 2018-2019 (I półrocze) PCPR umieściło w placówkach prowadzonych 
na zlecenie Powiatu Raciborskiego (Dom dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisko 
dla Kobiet Bezdomnych oraz od 1 stycznia 2019 r. – DMD „MAJA”), na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych, 19 osób (matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży)42, spośród których 6 osób (trzy matki z dziećmi) zakończyły pobyt przed  
30 czerwca 2019 r. na własne żądanie (dwie osoby z dniem 2 sierpnia 2018 r., dwie 
– 1 maja 2019 r. i dwie - 5 czerwca 2019 r.).  

Długość pobytu ww. osób na podstawie skierowań PCPR wynosiła: 

a) w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla Kobiet Bezdomnych (do 
31 grudnia 2018 r.) od 49 do 250 dni, w tym w przedziale od 31 do 181 dni -  
6 osób, od 182 do 365 dni - 5 osób; średnia (mediana) długości pobytu wynosiła 
95 dni,  

                                                      
42 Na podstawie wydanych w PCPR decyzji, w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla Kobiet 
Bezdomnych (2018 r.) przebywało 11 osób, w DMD „MAJA” (I półrocze 2019 r.) – 15 osób oraz 2 dzieci 
urodzonych w trakcie pobytu.. 
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b) w DMD „MAJA” (od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.) od 343 do 181 dni - 17 
osób, w tym dwoje dzieci urodzonych w trakcie pobytu w DMD „MAJA”; średnia 
(mediana) długości pobytu wynosiła 181 dni. 

Spośród 17 osób przebywających (od 1 stycznia 2019 r.) w DMD „MAJA”  
w I półroczu 2019 r., 9 z nich przebywało wcześniej (tj. do dnia 31 grudnia  
2018 r.) w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla kobiet 
bezdomnych. 

(akta kontroli str. 152, 155, 967-998)  

3.2. PCPR nie posiadał wiedzy odnośnie opracowywania od 1 stycznia 2019 r. 
w DMD „MAJA” programów usamodzielniania mieszkańców, o których mowa w § 3 
ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie DMD, nie uzgadniał ze Stowarzyszeniem 
„TĘCZA” formy ani zakresu danych podawanych w tych programach, ani też nie 
udzielał wsparcia w ww. zakresie, nie wymagał ich akceptacji, nie wydawał zaleceń 
odnośnie do planowania w nich działań przez pryzmat indywidualnych potrzeb, nie 
wymagał ich opracowywania przez osoby o określonych kwalifikacjach oraz nie 
kontrolował sposobu ich opracowania. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił: „Opracowanie i realizacja programów usamodzielnienia 
mieszkańców domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży należy do 
usług świadczonych przez dom. PCPR w Raciborzu w tym zakresie nie 
podejmowało działań związanych z nadzorem. Działania w zakresie nadzoru nad 
ośrodkami wsparcia zdołano uruchomić od czerwca 2019 roku (…). 
Przeprowadzono pierwsze kontrole, a kontrola w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży została zaplanowana na luty 2020 roku. Innych działań nie 
zdołano uruchomić z uwagi na stosunkowo krótki czas realizacji zadania (DMD – 
styczeń 2019, nadzór – czerwiec 2019). Ponadto możliwości kadrowe i budżetowe 
PCPR w Raciborzu wciąż są ograniczone, szczególnie w kontekście dużego 
zaangażowania w zadania związane z pieczą zastępczą i pomocą osobom 
niepełnosprawnym. 

(akta kontroli str. 951, 954)  

3.3. PCPR w ramach sprawowanego od 1 stycznia 2019 r. nadzoru nad DMD 
„MAJA” zobowiązanym do stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie DMD, 
nie ustanowił i nie zapewnił: 

− mechanizmów weryfikujących sposób realizacji i dokumentowania działań 
ustalonych w ramach programów usamodzielniania, o których mowa w § 3  
ust. 2 pkt 6 i 7 rozporządzania w sprawie DMD, ani też nie przeprowadził w tym 
zakresie kontroli w DMD „MAJA”, 

− dokonywania oceny stopnia realizacji działań przewidzianych w ww. 
programach,  

− otrzymywania ze stowarzyszenia „TĘCZA” informacji o przeprowadzonych 
kontrolach zewnętrznych w DMD „MAJA”, 

ani też nie monitorował i nie dokonywał oceny skuteczności udzielanego wsparcia 
w ujęciu globalnym oraz nie wprowadził narzędzi ani instrumentów w tym zakresie, 
co przedstawiono w dalszej części wystąpienia.  

 (akta kontroli str. 954-955)  

3.4. W wyniku analizy 6 przypadków umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi 
i  kobiet  w  ciąży  w  DMD „MAJA” ustalono, że PCPR wydawał decyzje, wg których  
 

                                                      
43 Dziecko urodzone w trakcie pobytu w DMD „MAJA”. 
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skierowanie lub przedłużenie pobytu następowało na okres do 3 miesięcy – nie było 
decyzji kierujących ani przedłużających pobyt w DMD „MAJA” na okres ponad roku. 

(akta kontroli str. 963-1191)  

3.5. PCPR nie udzielało wsparcia osobom opuszczającym w 2019 roku (do  
31 października 2019 r.) DMD „MAJA”. Dyrektor Centrum wyjaśnił, że nie otrzymano 
żadnego wniosku o taką pomoc, stwierdzając także: „Osoby opuszczające dom dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (za wyjątkiem jednego skreślenia 
dyscyplinarnego) opuszczały ośrodek na własną prośbę, z uwagi na zmianę sytuacji 
tj. otrzymanie mieszkania z zasobów gminy, zamieszkanie u partnera lub wynajem 
mieszkania związany z poprawą sytuacji finansowej (uzyskanie dochodu 
pozwalającego na opłacenie wynajmu mieszkania) i nie zwracały się do tut. PCPR 
z wnioskiem o udzielenie pomocy. W trzech przypadkach zamieszkały poza terenem 
powiatu raciborskiego (Żory, Katowice, Leśnica). W jednym przypadku – (…) strona 
wyjechała za granicę. W dwóch przypadkach (…) po opuszczeniu domu dla matek 
(…) – kobiety wnioskowały do tut. PCPR o rozłożenie zaległej opłaty za pobyt 
w ośrodku na raty. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z relacji kobiet 
wynikało, iż obecnie nie potrzebują żadnego dodatkowego wsparcia ze stronny 
PCPR”.  

(akta kontroli str. 932, 955-956)  

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

Dyrektor PCPR nie zapewnił rzetelnego nadzoru nad przygotowywaniem i realizacją 
od 1 stycznia 2019 r. programów usamodzielniania mieszkańców, o których  
mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie DMD, ponieważ nie posiadał 
wiedzy odnośnie sposobu zapewnienia przez DMD „MAJA” standardu usług  
w zakresie, o który mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie DMD,  
tj. opracowywania i realizacji programów usamodzielniania mieszkańców oraz 
indywidualnie uzgadnianych i dokumentowanych działań podejmowanych w ramach 
tych programów”. Nie zagwarantował także rzetelnego nadzoru w zakresie 
monitorowania skuteczności udzielanego wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi  
i kobietom w ciąży umieszczanym w DMD „MAJA” na podstawie wydanych przez 
PCPR decyzji administracyjnych. 

Dyrektor Centrum wskazując na przyczyny braku działań w powyższym zakresie 
podał krótki czas prowadzenia ww. placówki w oparciu o przepisy rozporządzenia 
w sprawie DMD (od 1 stycznia 2019 r.), a także ograniczone możliwości kadrowe 
i budżetowe PCPR. Stwierdził również: „Nadmienić jednak należy, że PCPR 
w Raciborzu w znacznym zakresie było informowane o sytuacji i planach kobiet 
przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – poprzez 
wywiady środowiskowe oraz dokumentacje sporządzane średnio co trzy miesiące 
przez OPS, w których znajdowały się informacje dotyczące: rejestracji 
w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w celu poszukiwania pracy, przyznanych 
świadczeń przez OPS, złożeniu wniosku do właściwego UM lub UG o przyznanie 
mieszkania z zasobów gminy, planów kontynuacji nauki (dostosowane do sytuacji 
indywidualnych mieszkańców)”. 

(akta kontroli str. 954-955)  

W ocenie NIK, Dyrektor PCPR nie zapewnił pełnego, skutecznego i efektywnego 
nadzoru nad prowadzonym przez Stowarzyszenie „TĘCZA” na zlecenie Powiatu 
Raciborskiego domem dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet bezdomnych od 
1 stycznia 2019 r. w zakresie opracowywania, realizacji i ewaluacji programów 
usamodzielniania ich mieszkańców. Nie ustanowił także narzędzi umożliwiających 
rzetelną ocenę skuteczności udzielanego wsparcia w ww. placówce. 
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Uwagi 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na konieczność: 

 Zapewnienia wydawania decyzji kierujących do DMD „MAJA”,  1.
po skompletowaniu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami 
rozporządzenia w sprawie DMD.  

 Zapewnienia rzetelnego prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie 2.
kierowania osób do DMD „MAJA” oraz zawierania w wydawanych decyzjach 
wszystkich wymaganych zapisów.  

 Podjęcia działań w celu zapewnienia nadzoru nad DMD „MAJA” m.in. 3.
w zakresie weryfikacji spełniania standardów rozporządzenia w sprawie DMD 
oraz nad opracowywaniem, realizacją i ewaluacją programów usamodzielnienia. 

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 Katowicach. 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 wykorzystania 
uwag 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. 

 

Katowice, dnia 9 stycznia 2020 r. 

 

 

 

Kontroler 

Mariusz Krynke 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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