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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie ul. Marii Skłodowskiej-
Curie, 32-500 Chrzanów (POIK, Ośrodek). 

 

Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie była od 
1 maja 2012 r. Justyna Matuszewska1. 

(akta kontroli str. 11-13) 
 

1. Dostępność pomocy w ramach interwencji kryzysowej. 

2. Pomoc realizowana na rzecz osób i rodzin w ramach interwencji kryzysowej. 

 

Od 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/141/2020 z 17 września 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 
 

                                                      
1 Uchwała Nr 84/55/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatrudnienia 
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie i Uchwała Nr 110/147/2012 Zarządu 
Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmiany okresu zatrudnienia Dyrektora 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą osoby znajdujące się w kryzysie zwracające się do POIK 
otrzymywały natychmiastową pomoc psychologiczną, w tym w razie uzasadnionej 
potrzeby całodobowe schronienie, oraz były objęte dalszą pomocą specjalistyczną. 
Ośrodek był czynny 24 godziny na dobę przez cały tydzień i udostępniał telefon 
interwencyjny, przy którym dyżurowali specjaliści pracy z rodziną.  

Pomoc była udzielana przez specjalistów (psychologów, pedagogów, pracowników 
socjalnych, terapeutów, prawnika) związanych z Ośrodkiem od lat.  

Niestety, z uwagi na niezgodne z ustawą o pomocy społecznej4 zlokalizowanie 
w tym samym budynku dwóch całodobowych jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, od stycznia 2021 r. pomoc ta przestanie być całodobowa i w Ośrodku 
przestanie działać hostel. Zamiast w hostelu schronienie ma być udzielane 
w mieszkaniu interwencyjnym, którym będzie dysponował POIK. 

Ośrodek miał zapewnione środki na realizację wszystkich swoich zadań, a środki 
unijne, uzyskane w ramach realizowanego projektu „Pokonaj kryzys”, pozwoliły na 
rozszerzenie oferty usług, m.in. o poradnictwo w miejscu zamieszkania uczestnika 
czy wirtualną grupę wsparcia,  i zwiększenie liczby osób objętych wsparciem. 

Oceniając pomoc świadczoną przez POIK oparto się na wynikach analizy 
30 przykładów działań podjętych wobec osób i rodzin zwracających się o pomoc. 
Zwracający się otrzymywali natychmiastową pomoc psychologiczną i doraźne 
wsparcie ze strony pełniącego dyżur interwenienta. W dniu zgłoszenia 
rozpoznawano problem wywołujący kryzys, a pracujący z klientem specjaliści 
opracowywali i na bieżąco monitorowali jego plan pomocy. W dokumentacji klientów 
znajdowała się ocena końcowa sytuacji klienta, w tym zapisy dotyczące: odzyskania 
równowagi psychicznej, nabycia umiejętności samodzielnego radzenia sobie 
i pokonania kryzysu lub inna informacja o ich sytuacji życiowej. 

Ośrodek nie pobierał żadnych opłat za udzielaną pomoc. Nie stwierdzono, aby 
w latach 2018-2020 (I poł.) POIK nie udzielił pomocy osobom potrzebującym 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Dostępność pomocy w ramach interwencji kryzysowej 

1.1. Rozpoznanie problemów społecznych występujących w powiecie  

W Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu 
chrzanowskiego na lata 2016-20265 jako najważniejsze jednostki działające na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazano POIK oraz Powiatowe 
Centrum Pomocy w Rodzinie w Chrzanowie. Zgodnie z ww. Strategią w POIK 
prowadzono pomoc w formie: porad telefonicznych, bezpośredniego kontaktu 
z klientem, zapewnienia schronienia w hostelu, natychmiastowej pomocy 
psychologicznej, poradnictwa prawnego, poradnictwa socjalnego, terapii 

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

opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
4 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.), dalej ustawa 
o pomocy społecznej, 
5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/118/2016 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
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indywidualnej, grup wsparcia, mediacji, poradnictwa rodzinnego, poradnictwa 
wychowawczego i asystentury rodziny, poradnictwa pedagogicznego. 
Jako cel główny Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-20266 wskazano 
ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu chrzanowskiego. 
W Programie opisując realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie 
zaznaczono, że oferta pomocy POIK, funkcjonującego całodobowo przez cały rok, 
adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego znajdujących 
się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (przemoc, próby samobójcze, klęski 
żywiołowe), w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycie 
seksualne, uzależnienie) lub sytuacjach trudnych psychologicznie (np. strata bliskiej 
osoby, przebyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, problemy 
wychowawcze). Wskazano również, że w ramach interwencji kryzysowej udziela się 
w szczególności poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, rodzinnego, 
prawnego), pomocy terapeutycznej oraz schronienia dostępnego przez całą dobę 
(hostel przeznaczony dla 10 osób). Ponadto przy całodobowym telefonie dla osób 
znajdujących się w sytuacjach kryzysu psychologicznego dyżurują specjaliści pracy 
z rodziną (psycholodzy, pedagodzy). 
Zgodnie z działaniami wskazanymi w Programie POIK m.in. utworzył i aktualizował 
bazę danych o miejscach pomocy, prowadził warsztaty podnoszenia kompetencji 
wychowawczych, realizował procedurę „Niebieskiej Karty”, zapewniał pomoc 
indywidualną i grupową dla dzieci i dorosłych, zapewniał interwencyjne schronienie 
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.  

(akta kontroli str. 44-54, 257) 
 

1.2. Działalność Ośrodka 

POIK, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego7, z dniem 1 maja 2012 r. 
przestał funkcjonować w strukturach Powiatowego Ośrodka Wspierania Dziecka 
i Rodziny (POWDiR) i stał się samodzielną jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej z zadaniami określonymi ustawą o pomocy społecznej8. Ośrodek działał 
całodobowo przez wszystkie dni tygodnia9. Całodobowy telefon interwencyjny, 
którego numer był dostępny m.in. na stronie internetowej POIK, odbierali przez całą 
dobę pracujący w Ośrodku specjaliści 

Art. 47 ustawy o pomocy społecznej definiuje interwencję kryzysową jako zespół 
interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących 
w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej 
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu 
reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W art. 48 
ww. ustawy wskazano, że poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, 
psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności 
lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 

Statutowym celem działalności Ośrodka było prowadzenie wszechstronnych działań 
w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie, 
a przedmiotem jego działalności było realizowanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej, w szczególności zapewnienie kompleksowej pomocy, w tym 
psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej oraz prawnej osobom i rodzinom 
znajdującym się w kryzysie. 

                                                      
6 Załącznik do Uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. 
7 Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: utworzenia 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie i nadania mu statutu. 
8 Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, dalej: ustawa o pomocy społecznej. 
9 Osiem z badanych 30 zgłoszeń nastąpiło w dni wolne od pracy. 
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W obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym (RO)10 jako funkcje Ośrodka 
wymieniono: funkcję interwencyjną (udzielanie natychmiastowej pomocy 
po rozpoznaniu sytuacji kryzysowej oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń), 
funkcję terapeutyczno-wspierającą (krótkotrwałe interdyscyplinarne oddziaływania 
specjalistyczne ukierunkowane m.in. na odzyskanie przez osoby w kryzysie 
zdolności do jego samodzielnego pokonania) oraz funkcję hostelową (krótkotrwałe 
zabezpieczenie noclegu w nagłych sytuacjach kryzysowych). Udzielanie 
natychmiastowej pomocy i poradnictwa osobom będącym w sytuacjach 
kryzysowych, przyjmowanie ich do hostelu Ośrodka oraz m.in. pomoc tym osobom 
w powrocie do własnego środowiska należało do kompetencji Zespołu 
interwencyjnego złożonego ze specjalistów pracy z rodziną. Realizowanie 
poradnictwa specjalistycznego w zakresie poradnictwa psychologicznego, 
rodzinnego i prawnego należało przede wszystkim do kompetencji Zespołu 
terapeutyczno-wspierającego, w którego skład wchodzili specjaliści realizujący 
poradnictwo specjalistyczne.  
W RO wskazano, że hostel pełni funkcję schronienia przejściowego, czas pobytu 
w  nim zależy od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny, nie może być jednak dłuższy 
niż 3 miesiące (z możliwością przedłużenia za zgodą dyrektora POIK), przyjmowane 
są osoby dorosłe, w szczególności matki z dziećmi, będące ofiarami przemocy 
w rodzinie lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej, gdy występuje zagrożenie 
ich zdrowia lub życia i brak możliwości korzystania z czasowego lub stałego miejsca 
zamieszkania. 

W POIK obowiązywały: 

 procedura postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz 
związanych z przemocą w rodzinie POIK w Chrzanowie regulująca przyjęcie do 
hostelu, postępowanie w sytuacji uzyskania informacji o występowaniu przemocy 
w rodzinie (m.in. działania podejmowane w ramach procedury „Niebieska Karta”) 
oraz zasady postępowania z osobą doświadczającą przemocy11; 

 procedura postępowania w przypadku sytuacji suicydalnej wskazująca, że celem 
interwencji kryzysowej jest wtedy utrzymanie osoby przy pragnieniu życia12; 

 procedura organizacji pracy w sytuacji przyjęcia do hostelu ofiary handlu 
ludźmi13; 

 procedury postępowania w sytuacji przyjęcia informacji o katastrofie masowej 
(w tym procedura postępowania w przypadku udzielania pomocy w placówce 
POIK i procedura postępowania pracownika POIK w przypadku wykonywania 
czynności interwencyjnej w miejscu katastrofy)14; 

 procedura przyjmowania zgłoszeń podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie 
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w POIK15; 

 Regulamin wewnętrzny mieszkańców hostelu16; 

                                                      
10 Załącznik do Uchwały Nr 97/99/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie: 

regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie i do Uchwała 
Nr138/43/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. 

11 Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmienione: Aneksem 
nr 1/2016 z 27 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr POIK.021.31.2019 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 21 
października 2019 r.; zarządzeniem nr POIK.021.19.2020 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 7 maja 2020 r. 

12 Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 30 czerwca 2014 r. zmienione Aneksem 
nr 1 wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora POIK nr POIK.021.13/2019 z dnia 21 października 2019 r. 

13 Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2015 r. zmienione Aneksem 
nr 1/2016 z 23 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniem nr POIK.021.18.2019 Dyrektora POIK z dnia 21 
października 2019 r. 

14 Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2015 r. zmienione zarządzeniem 
nr POIK.021.32.2019 Dyrektora POIK z dnia 21 października 2019 r.   
15 Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2015 r. 
16 Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 20 lipca 2017 r. 
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 procedura funkcjonowania POIK w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 
(od 22 czerwca 2020 r., w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego w POIK, 
wznowiono udzielanie wsparcia w bezpośrednim kontakcie osobistym)17. 

Ww. procedury zostały wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Ośrodka. 

W Standardach udzielania pomocy w POIK opisano: zasady określające stosunek 
do osób zwracających się o pomoc (klientów), standardy dotyczące osób 
udzielających pomocy oraz standard interwencji kryzysowej (polegający na 
tworzeniu „więzi pracy”, czyli działań polegających na nawiązaniu dobrego kontaktu 
z osobą w kryzysie; gromadzeniu informacji, czyli uzyskiwaniu w stosunkowo 
krótkim czasie konkretnych informacji związanych z doświadczeniem kryzysu; 
rozwiązaniu problemu, czyli poszukiwania i przyjęcia dobrych adaptacyjnie 
rozwiązań. Zapisano również, że osoba udzielająca pomocy może odmówić 
prowadzenia sprawy, jeżeli klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków 
zmieniających świadomość lub gdy zachowuje się agresywnie. 

POIK posiadał hostel (schronienie przejściowe dla 10 osób)18. W przypadku 
większej ilości osób potrzebujących schronienia była możliwość przeorganizowania 
pokoi oraz zaadaptowania świetlicy. W okresie objętym kontrolą nie było takiego 
przypadku, jak również przypadku przyjęcia do hostelu osoby spoza właściwości 
terytorialnej POIK19.  
Ośrodek był wyposażony w produkty codziennego użytku, które mogły być 
niezbędne w czasie przeprowadzanej interwencji, takie jak produkty żywnościowe, 
środki czystości i higieniczne, odzież. Decyzja o podjęciu interwencji należała do 
dyżurującego pracownika (członka Zespołu interwencyjnego). 
W dniu 23 września 2020 r. w hostelu przebywało sześć osób (kobieta z jednym 
dzieckiem i kobieta z trójką dzieci). 

W przedłożonej do kontroli dokumentacji wewnętrznej nie było uregulowań 
w zakresie udzielania pomocy osobom spoza powiatu. Dyrektor POIK wskazała, 
że w przypadku pojawienia się konieczności udzielenia takiej pomocy, nawiązano by 
współpracę z innymi ośrodkami zajmującymi się pomocą społeczną. W latach 2018- 
I półrocze 2020 nie było takiego przypadku. 

(akta kontroli str. 14-30, 35-39, 55-56, 257) 

Zadanie polegające na udzielaniu szybkiej i doraźnej pomocy osobom i rodzinom 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej było realizowane przez całodobowe dyżury 
Zespołu Interwencyjnego, w którego składzie znajdowali się specjaliści pracy 
z rodziną. Pracą Zespołu kierował bezpośrednio Dyrektor POIK. Założeniem było 
pełnienie dyżurów dwuosobowych. Numer całodobowego telefonu interwencyjnego 
był dostępny m.in. na stronie internetowej POIK.  

Badanie dokumentacji 25 osób, które telefonicznie zwracały się o pomoc 
interwencyjną wykazało, że: 

 powodem telefonicznego zgłoszenia były: myśli samobójcze (16), trauma po 
utracie bliskiej osoby (2), poczucie bezsilności i nieszczęścia (2), chęć zostania 
wysłuchanym (2), szukanie pomocy psychiatrycznej dla członka rodziny (1), 
poinformowanie o złym samopoczuciu związanym z zażywaniem leków 
psychotropowych (1), chęć rozmowy z powodu konieczności odwołania 
planowanej konsultacji (1); 

                                                      
17 Zarządzenie nr POIK.021.10.2020 Dyrektora POIK w Chrzanowie z dnia 16 marca 2020 r. (załącznik nr 1 

został zmieniony Aneksem wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora POIK nr POIK.021.31.2020 z dnia 
15 czerwca 2020 r.). 

18 Z uwagi na pandemię jeden z trzech pokoi został wyłączony z użytku i przeznaczony na izolatorium. 
19 W przedłożonej do kontroli dokumentacji wewnętrznej nie było uregulowań w zakresie udzielania pomocy 

osobom spoza powiatu. Dyrektor POIK wskazała, że w przypadku pojawienia się konieczności udzielenia 
takiej pomocy, współpracowano by na bieżąco z innymi ośrodkami zajmującymi się pomocą społeczną. 
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 dokumentem sporządzonym ze wszystkich analizowanych zgłoszeń 
telefonicznych była notatka służbowa z rozmowy telefonicznej; 

 22 osoby dzwoniące wskazały, że mieszkają w Chrzanowie lub na terenie 
powiatu chrzanowskiego, jedna osoba podała tylko numer telefonu 
komórkowego, jedna była bezdomna, a jedna wskazała, że jest z miejscowości 
spoza powiatu ale „mieszka tutaj, nie ma obowiązku meldunku, więc nic nie 
ustalimy”; 

 siedem rozmów zostało przekierowanych z CPR; 

 efektem 14 rozmów było wykonanie telefonu pod nr 112 i wezwanie pogotowia 
ratunkowego i/lub Policji; powodem wezwania służb ratunkowych było: 
natychmiastowym popełnieniem samobójstwa (6),poinformowanie o zażyciu 
leków psychotropowych i uspokajających (3), przerwanie rozmowy przez 
dzwoniącego będącego w kryzysie (1), powiadomienie o podcięciu żył (3), 
szalejący i niebezpieczny domownik dzwoniącego klienta (1); w przypadku 
klienta, który zgłaszał myśli samobójcze i negował jakiekolwiek firmy 
zaproponowanej pomocy specjalista z POIK skontaktował się z Policją, która po 
jakimś czasie poinformowała o zlokalizowaniu dzwoniącego i przewiezieniu go 
karetką do szpitala; 

 w żadnej z wybranych interwencji nie stwierdzono nieudzielenia pomocy; 

 interwenient informował dzwoniących o możliwości skorzystania z dalszej 
pomocy specjalistycznej w POIK; jeżeli była taka potrzeba interwenient umawiał 
na spotkanie z innym specjalistą POIK, w tym z psychologiem lub terapeutą 
uzależnień  (7) oraz motywował do podjęcia kontaktu z lekarzem (2); 

Z interwencji telefonicznej skorzystało: 

 w 2018 r. 58 osób (specjaliści udzielili 297 porad telefonicznych); 

 w 2019 r. 69 osób (specjaliści udzielili 301 porad telefonicznych); 

 do 30 czerwca 2020 r. 114 osób (specjaliści udzielili 493 porady 
telefoniczne). 

(akta kontroli str. 63-66) 

Przykładowe  interwencje telefoniczne: 
1) Powodem zgłoszenia była obawa dzwoniącego przed pogorszeniem 

fizyczności po spożyciu dużej ilości alkoholu i narkotyków oraz złe 
samopoczucie psychiczne. Dzwoniący zastanawiał się czy warto pozbawić się 
życia (miał już próbę samobójczą) – zadawał pytania wprost, oczekiwał 
odpowiedzi czy warto to zrobić. Rozmowa trwała 41 minut. 

W notatce służbowej z rozmowy telefonicznej przyjmujący zgłoszenie 
pracownik POIK wskazał, że przeprowadził rozmowę motywującą do podjęcia 
kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu, ustalił plan działania na najbliższy 
czas, tj. motywowano do podjęcia kontaktu z psychiatrą lub psychologiem, 
okazał wsparcie emocjonalne, wzmocnił posiadane zasoby oraz przeprowadził 
rozmowę o sensie życia. Dzwoniący zadeklarował podjęcie wizyty lekarskiej 
oraz kontakt z POIK w razie potrzeby. To był pierwszy i ostatni kontakt klienta 
z POIK. 

2) Dzwoniąca (osoba małoletnia) werbalizowała problemy ze snem po śmierci 
kuzynki, wyrażała pragnienie bycia ze swoją zmarłą kuzynką. 
Po udzieleniu dzwoniącej wsparcia emocjonalnego, pracownik POIK 
skontaktował się z matką małoletniej i zalecił konsultację córki z lekarzem 
psychiatrą. Wskazał, że następna konsultacja telefoniczna z pracownikiem 
POIK musi się odbyć w obecności opiekuna prawnego dziecka. Matce 
udzielono wsparcia emocjonalnego i informacyjnego. 
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Pomocą objęta była także matka klientki, która po odzyskaniu równowagi 
psychicznej wyprowadziła się do innego powiatu. 

(akta kontroli str. 67-69, 231-233) 

Dokumenty wykorzystywane przy pracy przez specjalistów (m.in. karty pierwszego 
kontaktu, karty pracy z klientem, oświadczenie osoby korzystającej z pomocy 
w POIK, plan pracy z klientem) powstały i były wykorzystywane w Ośrodku od wielu 
lat, były konsultowane w ramach spotkań i kontaktów pomiędzy innymi ośrodkami 
interwencji kryzysowej. Pracujący w Ośrodku specjaliści zwracali uwagę na 
konieczność zmniejszenia biurokracji i wprowadzenia ujednoliconych standardów 
udzielania pomocy w placówkach  interwencji kryzysowej20. 

W I i w II kwartale 2020 r. nie nastąpił znaczny wzrost liczby osób korzystających 
z pomocy interwencyjnej. W latach 2017-2018 z pomocy skorzystało odpowiednio 
754 i 955 osób, a w I półroczu 2019 r. i I półroczu 2020 r. odpowiednio 585 i 487 
osób. 

(akta kontroli str. 35-39, 83, 123-132) 

1.3. Zatrudnienie w Ośrodku 

Interwenientem był specjalista z Zespołu Interwencyjnego dyżurujący przy 
całodobowym telefonie interwencyjnym i posiadający przygotowanie do pracy 
z rodziną. 
W okresie objętym kontrolą w Ośrodku, jako specjaliści pracujący w  Zespole 
Interwencyjnym, zatrudnieni byli psycholodzy, pedagodzy i pracownik socjalny. 
Według stanu na 1 października 2020 r. w POIK zatrudnionych było czterech 
psychologów, trzech pedagogów – specjalistów pracy z rodziną i jeden pracownik 
socjalny. Podstawą ich zatrudnienia były umowy o pracę21. Czterech pracowników 
pracowało w POIK od 2012 r. 
Ponadto na umowę zlecenie pracowało jeszcze trzech specjalistów: dwóch 
prowadzących poradnictwo pedagogiczne i rodzinne, jeden prowadzący 
poradnictwo i terapię w zakresie uzależnień od alkoholu i substancji 
psychoaktywnych. 

Psycholog i pedagog byli dostępni przez cały czas pracy Ośrodka tj. przez 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dyżurowali przy całodobowym telefonie 
interwencyjnym, czyli POIK zapewniał całodobowe poradnictwo psychologiczne. 
Zdarzało się, że osoby dzwoniące z problemem do Ośrodka po raz kolejny, prosiły 
o kontakt (rozmowę) z konkretnym specjalistą znającym już zgłaszany problem. 
W takiej sytuacji jeżeli ten konkretny pracownik był zajęty (np. prowadził spotkanie 
terapeutyczne) to wyznaczano dzwoniącemu najbliższy wolny termin. Zdarzało się 
też, że specjalista sam oddzwaniał do klienta. Na kontakt z pracownikiem socjalnym 
wyznaczano najbliższy wolny termin. 

Z uwagi na wzrost zagrożenia zachowań suicydalnych oraz problem z tożsamością 
płciową, specjaliści POIK wskazywali, że pomocny byłby darmowy dostęp do 
psychiatry dziecięcego oraz seksuologa, współpraca z poradnią zdrowia 
psychicznego i seksuologiczną.22 

Prawnik, zatrudniony w POIK na umowę cywilnoprawną, był dostępny jeden raz 
w tygodniu.  Chętni na konsultacje byli zapisywani na najbliższy wolny termin. 
Porady dotyczyły przede wszystkim spraw: majątkowych, rodzinnych 

                                                      
20 Pracownicy wskazali to w skierowanych do nich ankietach. 
21 Sześciu specjalistów pracowało na cały etat, jeden psycholog na 0,75 etatu, pracownik socjalny na 0,38 etatu. 
22 Pracownicy wskazali to w skierowanych do nich ankietach. 
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i opiekuńczych, alimentacyjnych i zadłużenia. W latach 2018-I poł 2020 w Rejestrze 
porad prawnych odnotowano odpowiednio: 125, 129 i 61 porad. 

30 września 2020 r. zakończyła się w Ośrodku realizacja projektu „Pokonaj 
kryzys”23, w ramach którego w POIK pracowało dodatkowo dwóch specjalistów: 
pracownik socjalny i pedagog. Projekt trwał od 1 lipca 2017 r. 

Pracujący w Ośrodku specjaliści zwracali uwagę na zbyt niskie wynagrodzenie 
w stosunku do odpowiedzialności i dyspozycyjności wymaganej od pracownika. 
Praca jest trudna i wymagająca (obecnie osoba pracująca w dyskoncie otrzymać 
może wyższe wynagrodzenie)24. 

W okresie objętym kontrolą specjaliści pracujący w POIK podnosili swoje 
kompetencje i aktualizowali wiedzę biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, 
np. „Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu rodziców, czyli podstawowe informacje jak 
wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznej utraty”, „Kryzys suicydalnej – 
od prewencji do interwencji”, „Systemowa terapia rodzin”. Ponadto uczestniczyli 
w grupach wsparcia lub superwizji koleżeńskiej.  

Specjaliści podnosili, że w ramach higieny pracy należy zapewnić dostęp do 
superwizji dla pracowników oraz bezpłatne szkolenia lub dofinansowanie do nich. 
Dyrektor Ośrodka wskazała, że z uwagi na brak środków ostatnia superwizja 
wewnętrzna odbyła się przed 2018 r.  

(akta kontroli str. 35-39, 70-82, 93-94, 123-132)  

1.4. Finansowanie działalności Ośrodka 

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej należy do zadań własnych powiatu 
i jest przez niego finansowane. W latach 2018-2019 środki przekazane przez powiat 
stanowiły 99,99% i 99,7% środków zaplanowanych przez POIK.  

W latach 2018, 2019 i w I poł. 2020 na zapewnienie interwencji kryzysowej ze 
środków powiatu wydatkowano odpowiednio: 640 066,34 zł, 643 657,38 zł 
i 348 059,40 zł, co stanowiło: 0,13%, 0,11% i 0,09% wszystkich wydatków powiatu 
na pomoc społeczną. Ponad 91% wydatków z tych środków było związane 
z zapewnieniem schronienia. 

Dodatkowo, w latach objętych kontrolą, na interwencję kryzysową POIK otrzymał 
środki z projektu „Pokonaj kryzys” w wysokości: w 2018 r. 455 804,68 zł, w 2019 r. 
473 246,31 zł i w I poł 2020 r. 114 839, 43 zł. 

Po uwzględnieniu środków z ww. projektu, w latach 2018 – I poł. 2020, na 
prowadzenie pomocy w POIK wydatkowano odpowiednio: 1 095 871,02 zł, 
1 116 903,69 zł i  462 924,83 zł. 

Dyrektor POIK wskazała, że w latach 2017-2020, kiedy w POIK realizowano projekt 
„Pokonaj kryzys”, Ośrodek miał zapewnione środki na realizację wszystkich swoich 
zadań, a środki unijne pozwoliły na rozszerzenie oferty usług i zwiększenie liczby 
osób obejmowanych wsparciem. Jednym z warunków otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach projektu było zagwarantowanie przez Ośrodek realizacji 
wszystkich przewidzianych dla interwencji kryzysowej zadań (w trakcie trwania 
projektu usługi świadczone przez Ośrodek nie mogły być ograniczone, a środki 
finansowe na realizację zadań nie mogły być pomniejszone, ani zastąpione 
środkami uzyskanymi z projektu). 

(akta kontroli str. 3-10, 93-119) 

                                                      
23 Szerzej o tym projekcie w pkt. 1.6 wystąpienia. 
24 Pracownicy wskazali to w skierowanych do nich ankietach. 
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Ustawa o pomocy społecznej wskazuje m.in., że interwencją kryzysową obejmuje 
się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Mając to na uwadze, w lutym 
2013 r.25, z uwagi na brak postaw prawnych do ustalania zasad odpłatności 
w hostelu w ośrodku interwencji kryzysowej, Rada Powiatu Chrzanowskiego uchyliła 
uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w POIK. 

(akta kontroli str. 120-121) 
 

1.5. Nadzór nad działalnością Ośrodka 

Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej 
została przeprowadzona przez Małopolski Urząd Wojewódzki w maju 2015 r. Nie 
wydano zaleceń pokontrolnych. 

W latach 2018-2020 (I połowa) w POIK przeprowadzane zostały dwie kontrole: 
1. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny skontrolował  bieżący 

stan sanitarno-porządkowy obiektu (październik 2018 r.). 

2. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie skontrolowało kontrolę zarządczą i ochronę 
danych osobowych (październik 2019 r.). 

 (akta kontroli str.  31 ) 

W latach objętych kontrolą do POIK nie wpłynęły skargi na jego działalność. 
(akta kontroli str. 35-39) 

 

1.6. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat kryzysu 
i interwencji kryzysowej 

POIK od 1 lipca 2017 r. realizował projekt „Pokonaj kryzys”, który był projektem 
Powiatu Chrzanowskiego dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-202026. Celem projektu było 
poszerzenie oferty POIK oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych 
świadczonych dla osób w kryzysie lub zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na 
terenie powiatu chrzanowskiego. W ramach projektu prowadzono szereg działań 
specjalistycznych o charakterze interwencyjnym, post-interwencyjnym 
i profilaktycznym skierowanych do osób i rodzin dotkniętych sytuacjami kryzysowymi 
takimi jak: przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, przeciążenia psychiczne 
i przewlekły stres (w szczególności rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
rodziny osób chorych onkologicznie), wypadki losowe, trudności wychowawcze. 
Dla uczestników projektu dostępny był również całodobowy telefon interwencyjny. 
Wprowadzono także metody innowacyjne takie jak poradnictwo w miejscu 
zamieszkania uczestnika czy wirtualna grupa wsparcia. Ponadto odbywały się m.in. 
zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, mediacje rodzinne, warsztaty wyjazdowe 
o charakterze treningów psychoedukacyjnych, krótkoterminowa terapia 
indywidualna oraz poradnictwo psychologiczne i wychowawcze. W projekcie wzięło 
udział 312 osób, z czego 232 osoby zakończyły swój udział w projekcie zgodnie ze 
swoją ścieżką reintegracji. 

POIK współpracował ze szkołami z terenu Chrzanowa i: 

 prowadził szkolenia dla uczniów i rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w ramach realizacji kolejnych edycji programu profilaktyczno-
wychowawczego „Możesz żyć inaczej” (tematyka m.in. „Sposoby radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych wynikających z przemocy rówieśniczej i domowej. 

                                                      
25 Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013 r.  
26 Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa. Termin jego zakończenia został 
przedłużony, z uwagi na pandemię koronawirusa, z 30 czerwca do 30 września 2020 r. 
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Możliwość uzyskania wsparcia”); Szkolenia prowadzili psycholodzy i pedagodzy 
Ośrodka. 

 prowadził zajęci edukacyjne dla uczniów klasy maturalnej liceum w Chrzanowie 
dotyczące sposobu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych 
z adolescencją.  

W Ośrodku prowadzono Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla 
Rodziców i Opiekunów  (cykl spotkań prowadzonych przez dwóch pedagogów). 

Wiedza na temat interwencji kryzysowej była popularyzowana także w artykułach 
i wywiadach w lokalnej prasie np. „Dzwonek do drzwi w środku nocy” 
(ofiary przemocy domowej stanowią najliczniejszą grupę osób zgłaszających się do 
POIK w Chrzanowie); „Żałoba – czas smutku i próby” (śmierć bliskiej osoby jest 
przeżyciem wywołującym ból i cierpienie. Jak sobie z tym poradzić?) oraz 
w ulotkach. 

W 2018 r. POIK po raz drugi otrzymał wyróżnienie w Małopolskim Konkursie 
„Przeciw Przemocy” – za uniwersalne i innowacyjne działania wzbogacające 
wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 
wszechstronność podejmowanych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, 
rodzin współpracę z wieloma instytucjami z obszaru przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

 (akta kontroli str. 35-43) 
 

1.7. Warunki lokalowe w Ośrodku 

POIK jest położony poza centrum miasta, w pobliżu terenów zielonych 
i Powiatowego Szpitala w Chrzanowie, przy przystanku autobusowym, na którym 
zatrzymują się autobusy i busy dojeżdżające do szpitala. 

Ośrodek dzieli budynek z POWDiR. Zajmuje na parterze budynku powierzchnię 
użytkową o powierzchni  203 m2, na którą składa się 12 pomieszczeń (dostępnych 
z jednego korytarza), w tym.: 

 pokój interwenientów, który pełni funkcję miejsca pierwszego kontaktu, 
całodobowego telefonu interwencyjnego, przyjmowania zgłoszeń z CPR; 
znajduje się w nim także również podgląd z monitoringu Ośrodka; 

 pokój terapeutyczny, w którym odbywają się konsultacje indywidualne, 
poradnictwo, terapia, mediacje; w pokoju znajdują się m.in. dwa fotele i niski 
stolik;  

 świetlica pełniąca funkcję miejsca dziennego pobytu dla mieszkańców hostelu, 
sali spotkań rodziców z dziećmi realizowanych na mocy postanowień sądu, 
miejsca realizacji grup wsparcia, miejsca realizacji szkoleń, miejsca zajęć 
socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych; 

 łazienka z wyposażeniem do mycia, prania i suszenia prania oraz toaleta; 

 kuchnia, w której można przygotowywać posiłki, również ciepłe; 

 trzy pokoje rodzinne (jeden wyłączony z użytkowania i przeznaczony na miejsce 
izolacji w wypadku pojawienia się koronawirusa); w pokojach są szafy, ale nie 
zamykane na klucz. Dyrektor POIK wyjaśniła, że jest możliwość przechowania 
dokumentów w sekretariacie (na życzenie mieszkańca hostelu); 

 wszystkie pomieszczenia posiadają możliwość zamknięcia drzwi wejściowych; 

 przebywający w hostelu mogą całodobowo skorzystać z telefonu i Internetu 
udostępnionych przez pracowników Ośrodka. Telefon i Internet są 
w sekretariacie i Pokoju Interwenientów. 

Placówka jest czytelnie oznakowana i przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
(do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, wszystkie pomieszczenia 
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znajdują się na parterze). Teren POIK jest ogrodzony i monitorowany, a wejście do 
budynku Ośrodka jest chronione domofonem. Przed budynkiem jest miejsce wyjście 
z dziećmi, a na tyłach, wśród drzew, zlokalizowane są ławki. 

W trakcie oględzin Dyrektor POIK wskazała, że posiadane minimalne warunki 
lokalowe pozwalają na realizację wszystkich przewidzianych ustawą usług 
interwencji kryzysowej. Trwają poszukiwania nowej lokalizacji dla Ośrodka, ale ani 
powiat nie posiada budynku spełniającego wymogi OIK, ani środki finansowe 
powiatu nie pozwalają na razie na wynajęcie czegoś nowego.  

(akta kontroli str. 55-62) 
 
W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
zlokalizowaniu Ośrodka w tym samym budynku, w którym działa POWDiR, czyli  
inna całodobowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, co było niezgodne 
z art. 113 c ustawy o pomocy społecznej.  

Dyrektor POIK wskazała, że najbardziej istotnym problemem dla dalszej realizacji 
zadań jest dostosowanie się do art. 113c ustawy o pomocy społecznej, zgodnie 
z którym jednostka organizacyjna pomocy społecznej zapewniająca całodobowe 
usługi nie może mieścić się w jednym budynku z drugą całodobową jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej. POIK mieści się w jednym budynku z placówką  
opiekuńczo-wychowawczą tj. POWDiR. Władze powiatu podjęły działania 
zmierzające do przeniesienia POIKu i znalezienia innej, odrębnej lokalizacji, jednak 
ze względu koszty wynajmu i adaptacji nowego lokalu nie było to na razie możliwe. 
Aby dostosować się do obowiązującej ustawy POIK od  nowego roku przestanie 
funkcjonować jako całodobowa jednostka, co ma tymczasowo pozwolić na dalszą 
działalność jednostek w dotychczasowej lokalizacji, Nadal będą podejmowane 
działania, m.in. poprzez poszukiwanie środków finansowych – np. unijnych, które 
umożliwią realizację zadań POIK całodobowo. 

(akta kontroli str. 5-9) 

Starosta chrzanowski poinformował, że od 1 stycznia 2021 r. POIK przestanie 
funkcjonować, jako całodobowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, 
co umożliwi funkcjonowanie tej instytucji w dotychczasowej lokalizacji. Ośrodek 
będzie realizował wszystkie przewidziane ustawą zadania w zakresie interwencji 
kryzysowej, codziennie w godzinach od 700 do 2200. W sytuacjach uzasadnionych, 
schronienie dla osoby będącej w kryzysie, będzie zapewniane poprzez pobyt 
w mieszkaniu interwencyjnym, którym będzie dysponował POIK.  

(akta kontroli str. 254-256) 

Zdaniem NIK konieczne jest utrzymanie w POIK schronienia całodobowego 
(hostelu), gdzie osoby znajdujące się w kryzysie i potrzebujące pomocy mogą 
znaleźć bezpieczne schronienie i w przyjaznych warunkach przy wsparciu 
i współpracy specjalistów mogą pokonać kryzys. 
 

NIK pozytywnie ocenia działania wykonywane przez POIK w kontrolowanym okresie 
w zakresie zapewnienia wsparcia osobom i rodzinom zwracającym się o pomoc. 

Stwierdzona nieprawidłowość nie dotyczyła działań pomocowych prowadzonych 
przez Ośrodek i nie wpływała na ich dostępność. 

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Pomoc realizowana na rzecz osób i rodzin w ramach 
interwencji kryzysowej 

2.1. Formy i przyczyny pomocy osobom i rodzinom w kryzysie 

POIK udzielał pomocy m.in. w formie: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa 
pedagogicznego, poradnictwa prawnego, udzielania schronienia tymczasowego (do 
3 miesięcy), terapii uzależnień, asystentury rodziny, mediacji. Pomoc była 
świadczona ambulatoryjnie, telefonicznie lub on-line. 

W latach 2017-2019 najczęściej stosowanymi formami pomocy były:  

 poradnictwo psychologiczne – udzielono odpowiednio 1163, 1498 i 1826         
porad/ pomocy, a skorzystało z nich odpowiednio 252, 312 i 413 osób; 

 poradnictwo pedagogiczne – udzielono odpowiednio 584, 584 i 712 porad/ 
pomocy, a skorzystało z nich odpowiednio 125, 158 i 249 osób; 

 udzielenie schronienia tymczasowego – udzielono odpowiednio 295, 231 i 281 
porad, a skorzystało z niego odpowiednio 42, 44 i 48 osób.  

W I poł. 2020 r, udzielono odpowiednio 709, 374 i 236 tych form pomocy, 
a skorzystało z nich odpowiednio 158, 79 i 26 osób.    
    
Najmniej razy udzielono schronienia doraźnego (skorzystało z tego 5 osób w 2018 
r.) i dokonywano interwencji w terenie (skorzystały w tego 2 osoby w 2019 r. i 5 w I 
poł. 2020 r.). 

 (akta kontroli str. 83-86) 

Głównymi przyczynami zgłoszenia do Ośrodka były: problemy rodzinne, trudności 
wychowawcze i przemoc domowa. W latach 2017-2020 (I poł.) z tymi problemami 
zgłosiło się odpowiednio: 491, 379 i 286 osób. 
Po jednej osobie zgłosiło się z powodu: bezdomności, nagłej utraty pracy/przejścia 
na emeryturę i kryzysu związanego z kwarantanną. Nie odnotowano żadnego 
zgłoszenia związanego z klęską spowodowaną przez naturę lub człowieka. 

(akta kontroli str. 87) 

Rejestrując interwencję kryzysową POIK opierał się na opracowanym przez siebie 
wykazie zdarzeń kryzysowych: 27 pozycji, np. poz. 1 przemoc w rodzinie (osoba 
dorosła), poz. 5 problemy rodzinne, poz. 10 zachowania suicydalne, poz. 13 
problemy emocjonalne, poz. 25 kryzys związany z kwarantanną. 

(akta kontroli str. 122) 

2.2. Pomoc interwencyjna świadczona osobom i rodzinom w kryzysie 

Szczegółową analizą objęto dokumentację 30 osób/rodzin, wśród których27: 

 trzy osoby korzystały tylko z natychmiastowego wsparcia psychologicznego;  

                                                      
27 Przeprowadzenie ankiet wśród osób, które korzystały z pomocy POIK i zostały wybrane do badania 

szczegółowego było niemożliwe, ponieważ: 

 osoby korzystające z pomocy POIK, po wyjściu z sytuacji kryzysowej, chcą o kryzysie jak najszybciej 
zapomnieć, wysłanie do nich ankiet mogłoby negatywnie wpłynąć na ich stan psychiczny, 

 wysłanie ankiet pocztą naraża osoby zwracające się o pomoc na niebezpieczeństwo ze strony sprawców 
przemocy domowej, 

 brak jest fizycznej możliwości przekazania tym osobom ankiet (zgodnie z instrukcjami przekazanymi 
w marcu 2020 r. przez Wojewodę Małopolskiego zalecono zawieszenie form wsparcia świadczonych 
w trybie ambulatoryjnym i zastąpienie kontaktu osobistego specjalisty i klienta kontaktem telefonicznym 
lub mailowym, 

 wysłanie do nich ankiety oznacza, że POIK, któremu zaufali i powierzyli swoje problemy, rozpowszechnia 
ich dane. Nie zrozumieją, że NIK ma do tego prawo i nigdzie dalej to nie wyjdzie. Stwarza to ryzyko, 
że nigdy więcej nie zwrócą się nigdzie z problemem/ o pomoc. 

OBSZAR 
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 16 rodzin korzystało z natychmiastowej pomocy psychologicznej oraz 
całodobowego schronienia i z innych form wsparcia; 

 11 rodzin nie korzystało ze schronienia w hostelu, ale po uzyskaniu 
natychmiastowej pomocy psychologicznej korzystało z dalszej pomocy 
np. psychologicznej. 

Analiza wskazanej dokumentacji wykazała:  

 wszystkie zwracające się osoby otrzymały natychmiastową pomoc 
psychologiczną, o której mowa w art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej; 

 powodami zgłoszenia do POIK były problemy związane z przemocą w rodzinie 
(14), utrata dachu nad głową (9) i problemy emocjonalne (7); 

 w 12 przypadkach potrzeba interwencji została zgłoszona przez samego 
zainteresowanego. Pozostałe interwencje zostały zgłoszone m.in. przez 
dyspozytora CPR, pracownika ośrodka pomocy społecznej, funkcjonariusza 
Policji, dyspozytora pogotowia ratunkowego; 

 zgłoszenia były dokonywane przede wszystkim osobiście (24); telefonicznie 
zgłoszono problem pięć razy, w tym jeden raz specjalista z POIK dzwonił pod 
numer przekazany przez dyspozytora CPR; jeden raz zgłoszenie problemu 
nastąpiło podczas interwencji w terenie; 

 wszystkie zgłoszenia zostały zarejesrtowane; były to: karty pierwszego kontaktu, 
wpisy w karcie dyżurnego, notatki służbowe z rozmowy telefonicznej oraz 
protokoły interwencyjnego przyjęcia do hostelu; 

 w czterech przypadkach pomoc ze strony POIK była jednorazowa: 

 klient znajdował się pod wpływem silnych emocji i był wulgarny; po próbie 
przeprowadzenia rozmowy wspierającej i dokonaniu rozeznania problemu 
specjalista z Ośrodka skontaktował się z Policją, która doprowadziła do 
przewiezienia klienta na oddział psychiatryczny; 

 klient ujawniał myśli samobójcze i chciał rozmawiać z psychologiem; po 
udzieleniu wsparcia emocjonalnego i zdiagnozowaniu problemu klient 
negował myśli samobójcze, zadeklarował podjęcie wizyty lekarskiej i kontakt 
z POIK; klient nie skontaktował się więcej z Ośrodkiem; 

 klientem było 6-letnie dziecko przyprowadzone przez matkę skarżącą się na 
problemy wychowawcze; dziecko zostało skierowane do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, a matce zaproponowano udział 
w Warsztatach podnoszenia kompetencji wychowawczych organizowanych 
w POIK;  

 klientka zgłosiła telefonicznie przemoc w rodzinie; po udzieleniu wsparcia 
psychologicznego, rozpoznano sytuację klientki i jej dzieci, udzielono 
poradnictwa informacyjnego dotyczącego form szukania pomocy w sytuacji 
doświadczanej przemocy, wyjaśniono na czym polega procedura „Niebieskiej 
karty”, zapewniono o możliwości objęcia klientki i jej rodziny pomocą w celu 
ustalenia planu wychodzenia z kryzysu; klientka nie wyraziła potrzeby 
skorzystania z tymczasowego schronienia i nie podjęła ponownego kontaktu 
z POIK; Ośrodek skontaktował się z właściwym ośrodkiem pomocy 
społecznej w celu objęcia rodziny pomocą socjalną, uzyskano także 
informację, że została wszczęta procedura „Niebieskiej karty”. 

 po udzieleniu natychmiastowej pomocy psychologicznej, 26 klientów zostało 
objętych dalszym poradnictwem specjalistycznym, o którym mowa w art. 46 
ustawy o pomocy społecznej; w przygotowanych dla klientów planach pomocy 
zaproponowano: poradnictwo psychologiczne (26) poradnictwo prawne (16), 
poradnictwo socjalne (13), poradnictwo pedagogiczne (12), konsultacje 
psychoterapeutyczne (2); czas korzystania z udzielanej w POIK pomocy 
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specjalistycznej wynosił kilka miesięcy, a niektórzy klienci kontaktowali się ze 
specjalistami nawet przez ponad dwa lata: 

 klientce, która zgłosiła się w kwietniu 2018 r. z problemami małżeńskimi, 
po udzieleniu natychmiastowego wsparcia psychologicznego i dokonaniu 
diagnozy jej sytuacji interwenient w ramach planu pomocowego 
zaproponował: regularne spotkania i rozmowy z psychologiem, podczas 
których oferowano wsparcie i wzmocnienie zasobów klientki, monitorowano 
jej sytuację; poradnictwo prawne w zakresie spraw rodzinnych oraz udział 
w projekcie „Pokonaj kryzys”. W ramach ww. projektu klientka uczestniczyła 
m.in. w warsztatach wyjazdowych, mediacjach, terapii małżeńskiej, coachingu 
indywidualnym. W projekcie uczestniczył także mąż, ale po kilku spotkaniach 
w ramach mediacji odmówił dalszych spotkań. W trakcie trwania projektu 
klientka została przeniesiona do grupy kobiet doświadczających przemocy. 
Klientka zakończyła projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. 
Pracujący z klientką specjaliści Ośrodka posiadali wiedzę na temat 
zaplanowanych i zrealizowanych form pomocy. Efektem działań pomocowych 
było odzyskanie przez klientkę w znacznym stopniu stabilizacji życiowej, 
równowagi psychicznej i zażegnanie zgłaszanego kryzysu. Po zażegnaniu 
kryzysu zapewniono klientkę o możliwości kontaktu w przypadku wystąpienia 
takiej potrzeby. Klientka nadal pozostaje w kontakcie. 

 klientka, która zgłosiła się w lipcu 2019 r. z podejrzeniem przemocy 
seksualnej wobec dziecka: najpierw zgłosiła się telefonicznie umawiając się 
na rozmowę na konkretny termin (za dwa dni); podczas drugiej rozmowy 
(również telefonicznej) podała dane identyfikacyjne i opisała dokładnie 
problem. Udzielający pomocy interwenient udzielił wsparcia, wskazał na 
konieczność zawiadomienia służb ścigania, polecił poradnictwo prawne, 
przekazał informację na temat „Niebieskiej karty” i zaprosił klientkę do POIK. 
Po zgłoszeniu się do POIK (po 12 dniach od ostatniej rozmowy 
z interwenientem) udzielono klientce i jej dzieciom schronienia w hostelu, 
sporządzono „Niebieską kartę” i spisano wstępny plan pomocy. W czasie 10-
dniowego pobytu w hostelu, zgodnie z planem pomocy, klientka regularnie 
korzystała z pomocy i wsparcia psychologicznego oraz psychoedukacji. 
Korzystała także z poradnictwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, spraw majątkowych i administracyjnych (klientka sama 
wcześniej zgłosiła sprawę podejrzenia przemocy seksualnej do prokuratury). 
Klientka była nękana przez męża sms-ami, ale odmówiła zgłoszenia sprawy 
o stalking. Po tym jak mąż wrócił zagranicę, klientka zamieszkała z dziećmi 
u swoich rodziców. W chwili opuszczenia hostelu dokonano oceny sytuacji 
klientki określając ją jako osobę dojrzałą emocjonalnie, nie wykazującą 
zaburzeń osobowości, dla której najważniejsze są dobro i  bezpieczeństwo 
dzieci. Ze względu na dobro dziecka i dobro śledztwa nie podjęto 
bezpośredniej pracy z dzieckiem, zastosowano wzmacnianie dziecka poprze 
wzmacnianie matki. Ośrodek posiada informacje o aktualnej sytuacji życiowej 
klientki, ponieważ pozostaje ona nadal w kontakcie z psychologiem.  

 POIK odseparowując klienta od czynników wywołujących kryzys umożliwiał 
tymczasowe zamieszkanie w hostelu, także z dziećmi; 

 osobom korzystającym ze schronienia zapewniono dostęp do jedzenia, środków 
higienicznych i zabawek dla dzieci oraz zapewniono pościel; 

 nie było potrzeby udzielenia podstawowej pomocy medycznej ani wezwania 
służb ratunkowych; 

 powodami udzielenia schronienia w hostelu były utrata dachu nad głową (9) 
i przemoc w rodzinie (7); 



 

16 

 czas przebywania w hostelu wynosił od 10 do 189 dni; w przypadku konieczności 
pobytu dłuższego niż trzy miesiące był on przedłużany za zgodą dyrektor POIK; 
Powodem przedłużenia pobytu w hostelu było szukanie mieszkania, w którym po 
wyprowadzeniu z hostelu można było zamieszkać (objęta opieką i pomocą 
ośrodka pomocy społecznej samotna matka pięciorga dzieci); 

 w trakcie korzystania ze schronienia POIK proponował m.in. konsultacje 
psychologiczne (16), pedagogiczne (9), prawne (11), socjalne (9), pomoc 
asystenta rodziny (2), terapię uzależnień (1); 

 hostel POIK był obiektem zamykanym; bez zgody mieszkańca hostelu 
i pracownika POIK nie było możliwości spotkania osoby doświadczającej 
przemocy ze sprawcą; 

 rozpoznanie problemu wywołującego kryzys u zgłaszającego się klienta 
i diagnoza były sporządzane w dniu pierwszego kontaktu z Ośrodkiem;  

 porady prawne dotyczyły przede wszystkim spraw: majątkowych, spadkowych, 
rodzinnych i opiekuńczych, konfliktów rodzinnych, alimentacyjnych i zadłużenia, 
administracyjnych i prawa pracy; 

 jeśli sytuacja i charakter prowadzonej sprawy tego wymagały POIK kontaktował 
się z innymi instytucjami uprawnionymi do udzielania pomocy, np. ośrodkami 
pomocy społecznej (14), kuratorami zawodowymi i sądami (8); kontakty 
z ośrodkami pomocy społecznej dotyczyły: objęcia rodziny pomocą socjalną, 
przyznania zasiłku, poszukiwania miejsca do zamieszkania, w tym w Domu 
Samotnej Matki; kontakty z sądami dotyczyły: wydania zarządzeń opiekuńczo-
wychowawczych względem dzieci klienta, ustalenia statusu prawnego opieki nad 
dzieckiem, zlecenia mediacji, rozeznania sytuacji rodziny; kontakty z kuratorami 
dotyczyły: prośby o przedłużenie pobytu w hostelu, ustalenia planu pomocy dla 
klienta;  
Nie stwierdzono przypadku odmowy współpracy ze strony instytucji, do których 
zwrócił się POIK, jednak jak wskazali specjaliści POIK należy określić zasady 
współpracy z OPS, Policją, Sądem28; 

 klienci pracowali lub znajdowali się już pod opieką ośrodka pomocy społecznej; 
pomoc socjalna była dostępna w POIK oraz była oferowana w ramach projektu 
„Pokonaj kryzys”, w którym uczestniczyli klienci 12 badanych spraw; 

 specjaliści Ośrodka posiadali wiedzę o zaplanowanych dla klienta formach 
pomocy, ustalony indywidualny plan pomocy był na bieżąco monitorowany, 
odnotowywano m.in. przypadki niezgłoszenia się, spóźnienia na wyznaczone 
konsultacje i niewywiązywania się z warunków uczestnictwa w terapii29; 
specjaliści wzmacniali posiadane przez klienta zasoby motywując do udziału 
w zaplanowanych działaniach; 

 w jednym przypadku, kiedy klient w trakcie rozmowy przerwał rozmowę 
telefoniczną, POIK skontaktował się Policją w celu ustalenia danych adresowych 
dzwoniącego i skierowania tam służb pomocowych; 

 w dokumentacji 25 klientów znajdowała się ocena końcowa sytuacji klienta, 
w tym zapisy o: sposobie zakończenia działań pomocowych (9), odzyskaniu 
równowagi psychicznej (12), nabyciu umiejętności samodzielnego radzenia sobie 
(13), pokonaniu kryzysu (9). W przypadku pozostałych pięciu klientów: jedna 
osoba nadal jest w kontakcie z psychologiem Ośrodka, jedna (dziecko) została 
skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznej, jedna po przerwaniu 
rozmowy telefonicznej została zlokalizowana przez służby ratunkowe 

                                                      
28 Pracownicy wskazali to w skierowanych do nich ankietach. 
29 Po przyjściu na umówioną konsultację pod wpływem środków psychotropowych branych bez konsultacji 
z lekarzem, pracownik POIK wezwał pogotowie ratunkowe, które odwiozło klienta na SOR. W sprawie klienta 
POIK utrzymywał kontakt z kuratorem zawodowym. 
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i przewieziona na oddział psychiatryczny szpitala, jedna wraz z całą rodziną jest 
objęta pomocą asystenta rodziny a monitoring jej sytuacji życiowej odbywał się 
poprzez kontakt z innymi instytucjami pomocowymi, jedna osoba nie podjęła 
kontaktu z POIK mimo zapewnienia możliwości objęcia opieką w celu ustalenia 
planu wychodzenia z kryzysu;   

 każdej osobie korzystającej z pomocy Ośrodka proponowano dalszą pomoc, 
a klientom, którzy zmieniali miejsce zamieszkania podawano kontakt do ośrodka 
działającego na ich nowym terenie; 

 klientów kierowano także na konsultacje do poradni pedagogiczno-
psychologicznej (3), do poradni zdrowia psychicznego (2) oraz polecano udział 
w Warsztatach podnoszenia kompetencji wychowawczych organizowanych 
przez POIK (6); 

 ośmiu klientów zerwało kontakt, 11 utrzymywało sporadyczny kontakt z POIK 
(np. do maja 2020 r.), czterech klientów nadal korzysta z pomocy Ośrodka, 
informacje o siedmiu POIK otrzymywał od rodziny klienta lub innych instytucji 
pomocowych. 

 (akta kontroli str. 35-39, 133-253) 

 
W działalności POIK w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono/nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NIK pozytywnie ocenia działania wykonywane przez Ośrodek w kontrolowanym 
okresie w zakresie rozpoznawania problemów, z którymi zwracali się potrzebujący 
i zapewnienia im adekwatnej pomocy specjalistycznej. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje również wniosków pokontrolnych, gdyż 
usunięcie nieprawidłowości wskazanej w obszarze pierwszym nie jest zależne od 
jednostki kontrolowanej. 

 

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 Krakowie. 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. 

Wobec niesformułowania wniosków i uwag NIK nie oczekuje odpowiedzi 
na niniejsze wystąpienie. 

Kraków,       listopada 2020 r. 

 

Kontroler 

          

      Małgorzata Korusiewicz 

główny specjalista kontroli państwowej 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


