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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Gen. Józefa Bema 4,  
32-600 Oświęcim (PCPR) 

 

Renata Fijałkowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Oświęcimiu, od 30 marca 2017 r. 

 (akta kontroli str. 670-690) 

1. Dostępność pomocy w ramach interwencji kryzysowej. 

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

 

2018-2020 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych). Do realizacji celu kontroli 
zostały wykorzystane także dane statystyczne i dokumenty strategiczne powiatu 
z lat wcześniejszych. 

 

Art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

Marcin Hałat, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/149/2020 z 1 października 2020 r. 

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą osoby znajdujące się w kryzysie zwracające się do 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (Ośrodek, POIK), funkcjonującego 
w ramach PCPR otrzymywały natychmiastowe profesjonalne wsparcie 
psychologiczne bądź psychospołeczne interwenta kryzysowego oraz były objęte 
dalszą pomocą specjalistyczną (w tym psychologiczną i prawną). Ośrodek był 
otwarty w dni robocze w godzinach od 7:00 do 22:00 i udostępniał telefon 
interwencyjny, przy którym dyżurowali pracujący w POIK specjaliści. 
W razie konieczności, całodobowo, również w dni świąteczne w POIK działał hostel, 
zapewniający schronienie dla osób doświadczających ostrego kryzysu. 
Pomoc w Ośrodku była udzielana przez wyspecjalizowaną kadrę specjalistów, m.in. 
psychologów, specjalistów pracy z rodziną, pedagoga/pracownika socjalnego, 
konsultanta ds. uzależnień, terapeutę, prawnika.  
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 i doraźne wsparcie ze strony 
pełniącego dyżur profesjonalnego interwenta kryzysowego. Pomoc psychologiczna 
była udzielana po wsparciu interwenta kryzysowego, po dokonaniu oceny i wstępnej 
diagnozy stanu klienta. 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 sytuacji klienta, w 
tym zapisy dotyczące: odzyskania równowagi psychicznej, nabycia umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie i pokonania kryzysu lub inna informacja o ich sytuacji 
życiowej czy skierowaniu do specjalistycznej placówki poza POIK. 
Ośrodek miał zapewnione środki na realizację wszystkich statutowych zadań. 
Specjaliści zatrudnieni w POIK posiadali odpowiednie wykształcenie kierunkowe 
oraz uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe. 
Siedziba Ośrodka zapewniała dogodne warunki lokalowe dla osób korzystających 
z jego usług, zarówno ambulatoryjnych, jak i w zakresie udzielanego schronienia. 
Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że ze względu na zapewnienie jak 
najbardziej skutecznej pomocy psychologicznej klientom, należałoby rozważyć 
możliwość zatrudnienia psychologów w ramach stosunku pracy. Obecnie dwóch 
psychologów wykonuje swoje zadania w ramach umowy zlecenia (40 godzin 
miesięcznie), co oznacza dla nich brak stabilności zatrudnienia i może mieć wpływ 
na ich zaangażowanie w pracę. 
Ośrodek nie pobierał żadnych opłat za udzielaną pomoc prawną, psychologiczną 
i inną, oraz za pobyt w hostelu. Nie stwierdzono, aby w latach 2018-2020 (I poł.) 
POIK nie udzielił pomocy osobom potrzebującym znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej. 
 

 

 

 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Dostępność pomocy w ramach interwencji kryzysowej 
1.1.  Rozpoznanie problemów społecznych występujących w powiecie 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na 
lata 2016-2020 (Strategia) jako najważniejszą jednostkę działającą na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazano POIK. Zgodnie z zapisami 
Strategii, w POIK prowadzono pomoc w formie: udzielania szybkiej, doraźnej 
pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych; 
prowadzenia poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego, 
rodzinnego, socjalnego czy pedagogicznego; uświadamiania ofiarom przemocy ich 
praw i możliwości uzyskania pomocy; zabezpieczenia schronienia ofiarom przemocy 
w pokojach mieszkalnych i uruchomienia działań korekcyjno-edukacyjnych, 
udzielania informacji telefonicznej (wsparcia) dla osób chcących zachować 
anonimowość. 
Głównym celem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim w latach 2015-
2020  (Program) było zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie zjawiska przemocy. Opisując realizację 
zadań w zakresie przemocy w rodzinie podkreślono podejmowanie kompleksowych 
działań skierowanych do wszystkich osób uwikłanych w przemoc domową; założono 
podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym działania w obszarach zapobiegania 
i zwalczania przemocy w rodzinie winny być odpowiednio planowane i realizowane 
przez różnych specjalistów pracujących w różnych instytucjach, przy czym bardzo 
istotna jest praca zespołowa, koordynacja działań, zaufanie oraz wsparcie. Program 
adresowany był do wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego stykających 
się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zgodnie z ww. Programem POIK prowadził 
m.in.: wsparcie (w tym telefoniczne) dla osób znajdujących się w kryzysie; 
specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, socjalne, rodzinne; Program 
Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy. Ponadto Ośrodek rozpowszechniał 
informacje o dostępnych formach pomocy, prowadził indywidualną pomoc 
psychologiczną dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizował procedurę 
Niebieskiej Karty, zapewniał schronienie osobom doświadczającym przemocy 
w rodzinie oraz wymieniał informację pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

Jako realizatorów Programu wskazano PCPR i POIK oraz m.in. ośrodki pomocy 
społecznej (OPS), zespoły kuratorskiej służby sądowej, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, sądy i Policję. 

(akta kontroli str. 154-155, 257-425, 1014-1280) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2.  Działalność Ośrodka 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. POIK został włączony w struktury PCPR w Oświęcimiu4. 

W okresie objętym kontrolą POIK funkcjonował od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 22.00. Od 17 lutego do 30 kwietnia 2020 r. dodatkowo 
funkcjonował „nocny telefon interwencyjny” (poniedziałek – piątek 22.00-7.00 oraz 
od godz. 22.00 w piątek do godz. 7.00 w poniedziałek). Był on obsługiwany przez 
specjalistów Ośrodka5, a jego nieupubliczniony numer był w dyspozycji służb 
(m.in. Policji, straży miejskiej), które mogły skierować potrzebującego do hostelu. 
Dyrektor wskazała, że z uwagi na brak zainteresowania obsługa tego telefonu nie 
została przedłużona. 

Telefon interwencyjny, którego numer był dostępny m.in. na stronie internetowej 
Ośrodka, obsługiwali pracujący w POIK specjaliści, tj. psycholog/pracownik 
socjalny/pedagog6 oraz specjaliści pracy z rodziną. Założeniem było pełnienie 
dyżurów jednoosobowych, a dyżurujący specjalista był interwentem.  

(akta kontroli str. 41-61,92-100,120-135,468-477,490,523-559,590-621,1605-1606) 

Art. 47 ustawy o pomocy społecznej7 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 
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. 
Funkcje wraz z zadaniami/zakresem działalności POIK zostały ujęte w Statucie 
PCPR8 oraz Regulaminie organizacyjnym9. 

Zgodnie ze Statutem PCPR m.in. koordynował zadania związane z realizacją: 
Strategii, Programu i programów służących działaniom profilaktycznym mających na 
celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania 
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie.  

W Regulaminie Organizacyjnym wskazano, że PCPR prowadził POIK zapewniając 
m.in. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w hostelu, opracowywał 
i realizował: program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

(akta kontroli str., 490, 523-559, 590-621) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym do zadań POIK należało m.in. udzielanie 
szybkiej, doraźnej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacjach 

                                                      
4 Uchwałą nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z 20 stycznia 2010 r. na dzień 27 marca 2010 r. został powołany 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). W dniu 1 stycznia 2016 r. został on włączony w struktury Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (PCPR) na podstawie uchwałą nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 
21 października 2015 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Uchwała ta włączyła wraz z całością zadań, 
użytkowanego mienia, zobowiązań, należności, działający w dotychczasowej formie POIK w struktury PCPR. Z dniem 
wejścia w życie uchwały (1 stycznia 2016 r.) pracownicy POIK stali się pracownikami PCPR. 

5 Dyżurujący przy telefonie pracownicy otrzymali dodatek specjalny; dyżury telefoniczne były 10-dniowe. 

6 Pedagog oraz psycholog byli jednocześnie, zgodnie z zakresem czynności i opisem stanowiska, pracownikami socjalnymi. 

7 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), dalej: ustawa o pomocy społecznej. 

8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/397/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z 21 marca 2018 r. w sprawie połączenia Domu 
Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 

9 Uchwalony na mocy: Uchwały nr 70/278/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Uchwały nr 163/589/2017 Zarządu Powiatu 
w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oświęcimiu, Uchwały nr 79/773/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 
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kryzysowych, prowadzenie dalszego poradnictwa psychologicznego, socjalnego 
i prawnego, przyjmowanie osób będących w sytuacji kryzysowej na pobyt w hostelu. 

Przy realizacji tych zadań POIK współpracował ze służbą zdrowia, Policją, strażą 
miejską w Oświęcimiu, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, 
zespołami interdyscyplinarnymi przez nie prowadzonymi, sądem rejonowym, 
gminnymi i powiatowymi szkołami, urzędami gmin i miast na terenie powiatu 
oświęcimskiego. 

W związku z instrukcją Wojewody Małopolskiego związaną z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-210 zawieszono formy wsparcia w trybie ambulatoryjnym 
zastępując kontakt osobisty kontaktem telefonicznym lub mailowym. Ponadto 
Dyrektor wprowadziła Regulamin pracy w trybie pracy zdalnej11, który na dzień 
zakończenia kontroli nie został odwołany. 

(akta kontroli str. 41-60, 87-89 590-621, 691-706, 721-751) 

POIK funkcjonował m.in. w oparciu o wydane przez Dyrektora PCPR (w latach 
2013-2015 Dyrektora POIK) zarządzenia:  

1) nr 01/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur 
postępowania pracowników zatrudnionych w POIK w sytuacji przyjmowania 
zgłoszeń i interwencji kryzysowych, 

2) nr 13/2015 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania pracowników 
zatrudnionych w POIK w sytuacji przyjmowania zgłoszeń i interwencji 
kryzysowych, 

3) nr 9/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu hostelu 
POIK, 

4) nr 10/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur zespołu 
interwencji kryzysowej POIK, 

5) nr 1/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uruchomienia nocnego dyżuru 
telefonicznego w POIK, 

6) nr 4/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu 
postępowania oraz stosowania środków ochronnych przeciwko koronawirusowi 
wywołującemu chorobę COVID-19 dla pracowników PCPR, 

7) nr 11/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych 
środków ostrożności dla PCPR w tym POIK wprowadzonych na okres od 18 
maja 2020 r. do odwołania w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, 

8) nr 12/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy 
zdalnej w PCPR. 

(akta kontroli str. 173, 445-490, 560-669) 

Dyżurujący specjaliści działali według ustalonego wewnętrznie harmonogramu 
(grafiku pracy). 

Analiza pracy w okresie od 13 stycznia do 14 lutego 2020 r. wykazała, że: 

 psycholodzy przyjmowali klientów we środy i czwartki (odpowiednio 5 i 4 
godziny); 

 prawnik przyjmował klientów w piątki, terapeuta w poniedziałki (zgodnie 
z potrzebami, umówieniem się na spotkanie przez klientów i gdy dyżur nie został 
odwołany z powodu ich braku). 

(akta kontroli str. 123-135, 478-489, 644-656, 660, 776-788) 

                                                      
10 Pismo z 14 marca 2020 r., WP-X.9450.3.2020 
11 Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora PCPR z 18 czerwca 2020 r. 
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POIK zapewniał, dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, przejściowe 
schronienie  (pobyt nie dłuższy niż trzy miesiące) w całodobowym hostelu (trzy 
trzyosobowe pokoje). W przypadku, gdyby sytuacja wymagała przyjęcia większej 
ilości osób potrzebujących schronienia możliwe było przeorganizowanie pokoju lub 
zaadaptowanie świetlicy.  

W przedłożonej do kontroli dokumentacji nie było uregulowań w zakresie 
przeorganizowania pokoi i udzielania pomocy osobom spoza powiatu. W latach 
2018-I półrocze 2020 nie było takich przypadków. 
POIK był wyposażony w podstawowe środki czystości i higieniczne, nie dysponował 
natomiast odzieżą i produktami spożywczymi.  

Nie było przewidzianej procedury zaopatrzenia osób korzystających z interwencji 
w godzinach nocnych w odzież i wyżywienie (napoje). 

Dyrektor wskazała, że zgodnie z regulaminem hostelu12 „Klient zobowiązany jest do 
zapewnienia sobie i swojej rodzinie na czas pobytu wyżywienia, odzieży, obuwia, 
środków higieny osobistej”.  

(akta kontroli str. 104-107, 560-567, 662-669) 
 
Efektem działań Dyrektor13 było zabezpieczenie środków na zakup takiego 
wyżywienia (65 zł/dobę dla czterech osób na zaplanowane 10 dni). 
Ponadto Dyrektor wskazała, że w sąsiedztwie POIK znajduje się hotel i w sytuacji 
pilnego zapewnienia wyżywienia klientom hostelu była możliwość zamówienia 
stamtąd ciepłego posiłku.  

(akta kontroli str. 104-117) 

W trakcie kontroli NIK: 

 Dyrektor wprowadziła Zarządzenie14 w sprawie możliwości zapewnienia posiłku 
dla osób będącymi klientami hostelu w dniach od 5 listopada do 31 grudnia 
2020 r.; 

 PCPR dokonał zakupu podstawowych środków żywnościowych (suchy prowiant, 
konserwy, napoje, itp.)15  

Decyzja o przyjęciu do hostelu każdorazowo podejmowana była przez Dyrektor. 

POIK nie pobierał żadnych opłat za udzielaną pomoc i za pobyt w hostelu. 

 (akta kontroli str. 568-621, 657-659, 1620-1621)  

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

 dokumentem sporządzonym ze wszystkich analizowanych zgłoszeń 
telefonicznych była notatka służbowa z rozmowy telefonicznej do Zeszytu 
zgłoszeń; 

 powodem telefonicznego zgłoszenia były: myśli samobójcze (9), przemoc 
domowa (4), uzależnienie od alkoholu (2), trauma po śmierci bliskiej osoby (2), 
bezdomność (2), poczucie bezsilności i nieszczęścia (1), problemy psychiczne 
i złe samopoczucie (2), nękanie i groźby od mężczyzny poznanego w Internecie 
(1), problemy wychowawcze z dziećmi (1); 

 18 osób było mieszkańcami powiatu oświęcimskiego, pięć osób było spoza 
powiatu, dwie osoby były bezdomne; 

 efektem pięciu rozmów było wykonanie telefonu pod numer 112; powodem 
wezwania służb było: podejrzenie Alzhaimera u osoby samotnej, grożenie 

                                                      
12 Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora PCPR z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu hostelu POIK; nowy 

Regulamin hostelu opracowany początkiem 2020 r. nie został wdrożony z uwagi na „rozpoczynające się zagrożenie 
epidemiologiczne i przekierowanie uwagi na sprawy związane z COVID-19”. 

13 Pismo z 31 stycznia 2020 r. do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na zakup wyżywienia dla klientów hostelu. 
14 Zarządzenie nr 17/2020 z 5 listopada 2020 r. 
15 Zakup opiewał na kwotę niespełna 88 zł. Nabywcą był Powiat Oświęcimski, a odbiorcą PCPR. 
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popełnieniem samobójstwa, opieka nad dziećmi pełniona przez osobę pod 
wpływem alkoholu;  

 w żadnym przypadku nie stwierdzono nieudzielenia pomocy; 

 w razie potrzeby interwenient poinformował o możliwości skorzystania z pomocy 
w innych jednostkach specjalistycznych udzielających pomocy: pogotowie 
ratunkowe/SOR (5), Policja (2), poradnia pedagogiczno-psychologiczna (dalej: 
PPP) (2), OPS, poradnia zdrowia psychicznego, Dom Samotnej Matki, Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, gminna komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych  (po 1 przypadku);  

 wszyscy dzwoniący zostali poinformowani o możliwości skorzystania z dalszej 
pomocy specjalistycznej w POIK;  jeżeli była taka potrzeba interwent umawiał na 
spotkanie z innym specjalistą, np. z psychologiem (3), prawnikiem (3).  

Z interwencji telefonicznej skorzystało: 

 w 2018 r. 367 osób (specjaliści udzielili 909 porad telefonicznych), 

 w 2019 r. 283 osób (specjaliści udzielili 857 porad telefonicznych), 

 do 30 czerwca 2020 r. 160 osób (specjaliści udzielili 555 porad telefonicznych). 
(akta kontroli str. 32-39) 

Przykładowe  interwencje telefoniczne: 
 Pracownik POIK uzyskał informację od klientki w sprawie jej siostrzenicy. 

Klientka zaznaczyła, że w godzinach popołudniowych telefonicznie rozmawiała 
ze swoją siostrzenicą, która potwierdziła, że jest pod wpływem alkoholu i są z nią 
dzieci. Klientka obawiała się o dzieci, zwłaszcza, że siostrzenica nie odbierała od 
niej kolejnych połączeń telefonicznych. Klientka podała pracownikowi POIK 
numer telefonu i adres siostrzenicy, poprosiła o zachowanie swojej 
anonimowości, gdyż sama nie chce podejmować żadnych działań w tej sprawie. 
Pracownik POIK wykonał telefon bezpośrednio do miejscowego komisariatu 
Policji, poinformował o otrzymanym zgłoszeniu; dyżurny potwierdził przyjęcie 
interwencji, i poinformował, że zostanie wysłany patrol Policji w miejsce 
zamieszkania kobiety. W dniu następnym pracownik POIK skontaktował się 
z miejscowym OPS, przekazał otrzymane zgłoszenie, jednocześnie uzyskał 
informację i zapewnienie, że pracownik socjalny OPS podejmie działania 
w środowisku lokalnym. Klientka więcej nie kontaktowała się z POIK. 

 Pracownik POIK uzyskał informację od klientki, że ma zamiar popełnić 
samobójstwo, ponieważ nie radzi sobie z sytuacją domową, nasilonym konfliktem 
z mężem. Klientka korzystała już z pomocy POIK. Przeprowadzono z nią 
rozmowę wspierającą mającą na celu powstrzymanie od popełnienia 
samobójstwa. Uzyskano informację gdzie klientka przebywa, zapewniono 
o udzieleniu jej pomocy w trudnej dla niej sytuacji. Pozostając w kontakcie 
telefonicznym z klientką, pracownik POIK wykonał telefon pod numer alarmowy 
112. Dyspozytor przyjął zgłoszenie, a pracownik POIK nadal rozmawiał z klientką 
cały czas nawiązując do opisu miejsca gdzie przebywa, motywowano do 
przejścia w stronę głównej drogi w celu otrzymania szybszej pomocy. 
Jednocześnie rozmowę prowadzono tak, by klientka się uspokoiła oraz by miała 
informację, że nie zostanie sama i zostanie wezwana do niej pomoc medyczna. 
Klientka po dłuższej rozmowie przyznała, że ma dla kogo żyć (dzieci). 
Motywowano również klientkę do zgłoszenia się do POIK, w celu możliwości 
uzyskania pomocy wedle ustalonego planu działań (np. psycholog). Pracownik 
POIK był z klientką w stałym kontakcie do momentu przybycia Pogotowia 
Ratunkowego – co zostało potwierdzone przez ratownika medycznego. Patrol 
Policji powiadomił pracownika POIK, iż kobieta jest przewieziona do Szpitala. 
Po paru dniach pracownik POIK telefonicznie skontaktował się z klientką, 
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ustalono iż przebywa na oddziale psychiatrycznym. Kilka dni później, klientka 
zadzwoniła do POIK. Przeprowadzono z nią rozmowę wspierająco-uspokajającą, 
dotyczącą bieżącej sytuacji klientki. Zgodnie z ustalonym planem pomocy, 
klientka skorzystała z pomocy prawnika (jednokrotna wizyta), a następnie 
oświadczyła, że korzysta z pomocy psychologa w poradni zdrowia psychicznego. 

 (akta kontroli str. 32-39) 

Dokumenty wykorzystywane przez specjalistów (m.in. zeszyty zgłoszeń, karty 
informacyjne, oświadczenie osoby korzystającej z pomocy w POIK, plan pracy 
z klientem) powstały i były stosowane w Ośrodku od wielu lat, były konsultowane 
w ramach spotkań współpracowników. Dyrektor oraz pracujący w Ośrodku 
specjaliści zwracali uwagę16 przede wszystkim na konieczność wprowadzenia 
ujednoliconych standardów udzielania pomocy w placówkach interwencji 
kryzysowej, zweryfikowania istniejących przepisów prawnych oraz dostosowaniu ich 
do nowych potrzeb, a także potrzebę zmniejszenia biurokracji. 

 (akta kontroli str. 568-589) 

Działania interwencyjne poza godzinami pracy Ośrodka nie były podejmowane. 
Klienci korzystający z pomocy POIK byli informowani, że w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia, poza godzinami pracy Ośrodka, muszą kontaktować się 
z całodobowym numerem 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 
Jednocześnie Dyrektor wskazała, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Oświęcimiu posiada numer jej prywatnego telefonu komórkowego oraz zgodę na 
kontaktowanie się w sprawach wymagających działania z powodu zagrożenia życia 
i zdrowia lub udzielenia niezbędnej informacji. 

(akta kontroli str. 136, 157, 1558-1575) 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków nieudzielenia pomocy 
osobom potrzebującym, w ramach interwencji kryzysowej. 
(akta kontroli str. 32-39, 41-44, 104-107, 120-122, 137-146, 1402-1557, 1620-1621) 

W trakcie kontroli NIK zostały opracowane: narzędzie ułatwiające nadzór nad 
jakością świadczonej pracy dla instytucji i klienta; ankieta ewaluacyjna dla 
placówek, która została rozesłana m.in. do urzędów gmin/miast na terenie powiatu, 
ośrodków pomocy społecznej oraz ankieta ewaluacyjna dla klienta do badania 
jakości udzielonego wsparcia dla każdego z zatrudnionych specjalistów17. 

(akta kontroli str. 158-173) 

W okresie od 2017 – I poł. 2020 r. nastąpił spadek liczby udzielonych porad i osób 
korzystających z pomocy Ośrodka. Liczba udzielonych porad/informacji oraz 
pomocy wyniosła w 2017 r. – 1203 (z uwzględnieniem poradnictwa/informacji ze 
strony interwentów kryzysowych: 375718), w 2018 r. – 1074 (3374), w 2019 r. – 613 
(2606), a w I połowie 2020 r. – tylko 57 (673). Liczba osób korzystających z POIK 
w latach 2017-I połowa 2020 r. wyniosła łącznie 2598, a w danym okresie 
odpowiednio: 693 (2017 r.), 815 (2018 r.), 815 (2019 r.) i 275 (I poł. 2020 r.). 
Głównymi powodami zgłaszania się do ośrodka była przemoc w rodzinie (916 osób), 
trudności wychowawcze (279), konflikty małżeńskie/partnerskie (242), przeciążenie 
psychicznie i przewlekły stres (220), konflikt rodzinny (169), zaburzenia psychiczne 
(142), rozwód/rozstanie (110), władza rodzicielska (104), ale też 

                                                      
16 Pracownicy wskazali to w skierowanych do nich ankietach. 

17 Narzędzia ewaluacyjne ułatwiające nadzór nad jakością wykonywanej pracy w POIK zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 
19/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 

18 Liczby określają każdorazowy kontakt klienta z POIK, tj. telefoniczny (w tym anonimowy), czy osobisty, udzielane przez 
interwentów wsparcie, informacje, edukacja, gdy klient kontaktuje się z POIK np. dziesięciokrotnie, to ta liczba jest ujmowana 
jako poradnictwo interwentów, a dodatkowo w tych liczbach ujęty jest również kontakt interwentów z innymi instytucjami 
w sprawie danego klienta. 
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uzależnienie/współuzależnienie (79), problemy finansowe (65), alimenty (57), 
choroba bliskiej osoby (45), myśli samobójcze (45), niespodziewane zdarzenie 
losowe (37), śmierć bliskiej osoby (27), bezdomność (27). Najmniej spraw, z którymi 
zgłaszali się klienci dotyczyło mobbingu (15), klęsk spowodowanych przez naturę 
lub człowieka (14) oraz związanych z nagłą utratą pracy / przejściem na emeryturę 
(tylko 2).  
Ze schronienia tymczasowego w hostelu w okresie 2017-I poł. 2020 skorzystało: 
11 osób w 2017 r., oraz siedem w 2018 r. W okresie 2019 - I połowa 2020 r. ze 
schronienia tymczasowego nie skorzystała ani jedna osoba. 

(akta kontroli str. 147-153) 

1.3.  Zatrudnienie w ośrodku interwencji kryzysowej 

W trakcie kontroli19 w POIK było zatrudnionych trzech specjalistów/interwentów, 
czyli pracowników specjalizujących się w tzw. „pierwszym kontakcie”: 

 dwie osoby z wykształceniem pedagogicznym na stanowisku specjalisty pracy 
z rodziną (od listopada 2006 r.);  

 jedna osoba z wykształceniem pedagogicznym oraz pracy socjalnej na 
stanowisku pedagoga/pracownika socjalnego (od 1 października 2019 r.). 

Podstawą ich zatrudnienia była umowa o pracę.  

Wskazani interwenienci udzielali szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym 
się w sytuacji kryzysowej pełniąc dyżury w trybie trzyzmianowej pracy20 w czasie 
pracy Ośrodka. Ich pracą kierowała bezpośrednio Dyrektor. 

W latach 2018-2020 w POIK dostępnych było, w różnych okresach czasu, 
11 specjalistów: 

 dwóch starszych specjalistów pracy z rodziną (zatrudnionych w interwencji 
kryzysowej od listopada 2006 r.); 

 dwóch pracowników socjalnych (z czego jeden etat łączony ze stanowiskiem 
psychologa: od kwietnia 2016 do września 2019 r., a drugi etat łączony ze 
stanowiskiem pedagoga: od października 2019 r.); 

 terapeuta (praca ze sprawcą przemocy; od 2013 r.); 

 konsultant do spraw uzależnień (od 2013-2018); 

 czterech psychologów (I psycholog: od 2013 r., II psycholog: w formie etatu 
łączonego z pracownikiem socjalnym: od kwietnia 2016 do września 2019 r., III: 
tylko styczeń-luty 2018 r., IV: od marca 2018 r.);  

 prawnik (umowy zawierane co roku; I prawnik: tylko 2018 r., II prawnik: lata 
2015-2016 a następnie od 2019 r.21). 

Dominującą formą zatrudnienia była umowa zlecenia (dziewięciu pracowników 
w tym okresie22). Umowa o pracę była podstawą zatrudnienia starszych specjalistów 
pracy z rodziną i pracowników socjalnych (½ etatu jako pracownik socjalny, ½ etatu 
jako psycholog lub pedagog). 

W latach 2018-2020 – psycholodzy zatrudnieni na umowę zlecenia (trzy zawarte 
umowy w 2018 r., z tego jedna tylko na dwa miesiące, oraz po dwie umowy w 2019 
i 2020 r.), – pracowali wg ustalonych wcześniej dyżurów (2018 r. do 30 godzin 
w miesiącu; w latach 2019-2020 do 40 godzin w miesiącu) - raz w tygodniu 
w godzinach popołudniowych, dostosowywanych do potrzeb klientów – była 
możliwość udzielenia pomocy także poza ustalonym grafikiem, w ramach tej samej 
umowy. 

                                                      
19 Stan na 18 listopada 2020 r. 
20 Praca w godzinach 7.00-15.00, 11.00-19.00 oraz 14.00-22.00. 
21 W latach 2010-2014 prawnik ten był Dyrektorem POIK; w ramach obowiązków służbowych świadczył również poradnictwo 
prawne dla klientów POIK. 
22 W tym osób świadczących dozór nocny. 



 

9 

Pomoc psychologiczna była udzielana po wsparciu interwenta kryzysowego, po 
dokonaniu oceny i wstępnej diagnozy stanu klienta. Udzielana była w dogodnym dla 
klienta terminie – do kilku dni po pierwszym kontakcie (najdłużej po tygodniu). 
Dyrektor wskazała, że gdy zaproponowany termin nie odpowiadała klientowi ulegał 
on wydłużeniu. Zdarzało się także, że osoby zapisane na spotkanie z psychologiem, 
nie zgłaszały się lub je odwoływały. 

W latach 2018-2019 z pomocy psychologicznej skorzystało, odpowiednio: 31% 
i 22% klientów, którzy wcześniej zgodzili się na spotkanie z psychologiem. 

Prawnik, zatrudniony w POIK na umowę zlecenia23, był dostępny dla klientów 
Ośrodka zgodnie z wyznaczonymi godzinami dyżurów (do 20 godzin miesięcznie), 
jeden raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych (godziny były „ruchome” 
w zależności od potrzeb klientów). W przypadku potrzeby udzielenia pomocy poza 
godzinami wyznaczonych dyżurów, pracownik interwencyjny ustalał z prawnikiem 
konkretny termin wizyty dla klienta. Średni czas oczekiwania na poradnictwo prawne 
wynosił około 14 dni. 

Pracownik socjalny był dostępny codziennie, pracował w trybie pracy trzyzmianowej. 

Jak wyjaśniła Dyrektor, w przypadku dłuższej nieobecności (urlop) pracownika 
socjalnego pomocy udzielał specjalista pracy z rodziną. 

Konsultant do spraw uzależnień (do 31 grudnia 2018 r.) był dostępny jeden raz 
w tygodniu w godzinach popołudniowych (do 25 godzin w miesiącu). 

Terapeuta prowadzący Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców Przemocy 
w Rodzinie, był dostępny również jeden raz w tygodniu w godzinach 
popołudniowych (do 25 godzin w miesiącu). 

Jednocześnie w trakcie kontroli NIK, z pięcioma osobami zostały zawarte umowy 
zlecenia na dozór nocny/weekendowy, z czego trzy osoby były jednocześnie 
etatowymi pracownikami zatrudnionymi na stanowisku interwentów (dwóch 
starszych specjalistów pracy z rodziną oraz pracownik socjalny/pedagog). Umowy 
z tymi osobami zawierane były każdorazowo na rok budżetowy i świadczyły one 
usługi w tym zakresie tylko w momencie umieszczenia osób potrzebujących 
schronienia w hostelu POIK (w roku 2019 i 2020 takich usług nie świadczono 
z uwagi na brak klientów do objęcia schronieniem w hostelu). 

(akta kontroli str. 12, 41-44, 78-90, 92-100, 104-107, 120-135, 1605-1606, 1620-
1621) 

W okresie objętym kontrolą specjaliści zatrudnieni w POIK byli dostępni dla Klientów 
w czasie pracy Ośrodka. Dyrektor wyjaśniła, że nie występował dłuższy czas 
nieobecności specjalisty, a w przypadku urlopów czy chorób któregoś z trzech 
etatowych pracowników, pomoc zapewniona była przez pozostałych dwóch 
pracowników; podobnie było w przypadku nieobecności psychologów: gdy jeden 
z nich był dłużej nieobecny, pomoc zapewniał drugi specjalista; w sytuacji dłuższej 
planowanej nieobecności pozostałych specjalistów, wówczas plan dyżurów był 
weryfikowany.    

W okresie objętym kontrolą na umowę o pracę zatrudniony były osoby na trzech 
stanowiskach. 

Z dniem 31 grudnia 2018 r. z pracy świadczonej na podstawie rocznej umowy 
zlecenia zrezygnował prawnik, na którego miejsce, na podstawie również co rok 
podpisywanej umowy zlecenia, został zatrudniony inny prawnik.  

                                                      
23 Trzy umowy zawarte na lata: 2018, 2019 i 2020. 
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Jeden z psychologów zatrudnionych na umowę zlecenia, zrezygnował z pracy po 
dwóch miesiącach, a na jego miejsce (od marca 2018 r.) zatrudniono innego 
psychologa, również na umowę zlecenia. Z kolei z dniem 30 września 2019 r. 
zakończył się stosunek pracy (etat) z psychologiem/pracownikiem socjalnym, który 
zrezygnował z dalszej pracy w POIK. 1 października 2019 r. na jego miejsce została 
zatrudniona osoba na stanowisko pedagoga/pracownika socjalnego, przez co - 
wedle złożonych wyjaśnień Dyrekcji – „zachowano ciągłość zatrudnienia 
pracowników etatowych”. 

(akta kontroli str. 92-100, 152, 1602-1606) 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto24 specjalistów zatrudnionych na 
umowę o pracę w POIK wynosiło w latach 2017-I poł. 2020 odpowiednio: 1,9 tys. zł, 
2,1 tys. zł, 2,7 tys. zł i 2,6 tys. zł.  

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto specjalistów zatrudnionych na 
umowę zlecenia (psycholog, prawnik, terapeuta, konsultant) w latach 2017-I poł. 
2020 wyniosło odpowiednio 0,9 tys. zł (2017 r.), 0,5 tys. zł (2018 r.), 0,4 tys. zł (2019 
r.) i 0,24 tys. zł (I poł. 2020 r.). 

(akta kontroli str. 87-89, 152-153, 789-993) 
Pracujący w Ośrodku specjaliści zwracali uwagę na zbyt niskie wynagrodzenie 
w stosunku do odpowiedzialności i dyspozycyjności wymaganej od pracownika25.  

Dyrektor wskazała na konieczność odgórnego uregulowania zasad i standardów 
wynagradzania pracowników w tym osób zatrudnionych na umowę zlecenia, gdyż 
„w związku z tym, że nie jest jasno uregulowana jego wysokość, cały czas oscyluje 
na poziomie najniższej krajowej”. 

 (akta kontroli str. 87-89, 1558-1575) 
Pracownicy POIK uczestniczyli w szkoleniach, kursach i podnoszących ich 
kwalifikacje i aktualizujących ich wiedzę, np.: „Podstawy podejścia 
psychodynamicznego w psychoterapii”, „Dialog motywujący w praktyce”, „Praca 
z dzieckiem z zaburzonymi więziami”, „Rozpoznawanie symptomów dziecka 
krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka”, 
„Procedura Niebieska Karta – prawo i praktyka”. 

W okresie objętym kontrolą, psycholodzy współpracujący z POIK uczestniczyli 
w superwizjach w ramach indywidualnego szkolenia psychoterapii, bądź korzystali 
z superwizji zapewnianej przez PCPR, a jedna z osób uczestniczyła w zewnętrznej 
Grupie Balinta26. Ponadto w ramach wsparcia koleżeńskiego omawiane były 
trudności w pracy z klientami w celu szerszego zrozumienia sytuacji klienta 
i dopasowania najbardziej adekwatnej formy wsparcia.  

W październiku 2020 r. Dyrektor zawarła porozumienie o współpracy z Małopolską 
Uczelnią Państwową im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dotyczące m.in. 
realizowania praktyk zawodowych przez studentów uczelni na kierunku Praca 
socjalna. 

(akta kontroli str. 123-128, 789-993, 1338-1342, 1620-1621) 
 

                                                      
24 Z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), dodatków specjalnych oraz nagród. 
25 Pracownicy wskazali to w skierowanych do nich ankietach. 
26 Dotyczy aktualnie zatrudnionego w POIK psychologa. Dyrektor wyjaśniła, iż Grupa Balinta to forma superwizyjnego wsparcia 
dla psychoterapeuty a jej celem jest doskonalenie relacji interpersonalnych, wzmacnianie empatii, dzięki czemu wzrasta 
skuteczność procesu terapeutycznego, zaufanie i zadowolenie pacjenta oraz samoświadomość i satysfakcja psychoterapeuty. 
Uczestnicy grupy  otrzymują wsparcie emocjonalne, które sprawia, że lepiej radzą sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, 
nabywają umiejętności rozpoznawania i kontroli emocji. Uczestnicy Grupy Balina przedstawiają swoje sesje z pacjentem tak, 
aby grupa mogła zrozumieć, poznać i wyobrazić sobie jego przebieg. Udział w Grupie Balinta daje terapeucie możliwość 
poznania trudności terapeuty w relacji z pacjentem, lepszego zrozumienia siebie i pacjenta, nabycia, polepszenia umiejętności 
komunikowania się, empatii, wzbogacenia doświadczeń w roli terapeuty poprzez uczenie się od innych współuczestników 
superwizji. 
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1.4.  Finansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej  

W 2018 r. na prowadzenie POIK wydatkowano kwotę 202,0 tys. zł, w 2019 r. – 
195, 3 tys. zł a w I połowie 2020 r. – 95, 7 tys. zł (rozdział 85220). Procentowy udział 
wydatków na prowadzenie POIK w wydatkach powiatu na pomoc społeczną powiatu 
(dział 852) wyniósł odpowiednio: 1,16% w 2018 r., 1,09% w 2019 r. oraz 1,25% w I 
połowie 2020 r. 

(akta kontroli str. 104, 108, 118, 994-1013) 

W latach objętych kontrolą od podopiecznych nie pobierano opłat za udzieloną 
pomoc czy korzystanie z hostelu. 

Środki przeznaczane na prowadzenie OIK w zakresie były wystarczające do 
realizacji zadań związanych z zapewnieniem potrzebującym wsparcia; nie 
stwierdzono odmowy czy też nie objęcia pomocą jakiejś części osób potrzebujących 
z uwagi na brak środków finansowych. Dyrektor wyjaśniła, że powiat zapewnia 
niezbędne wsparcie wszystkim osobom/rodzinom zagrożonym lub doświadczającym 
kryzysu. POIK pracuje w godzinach przystępnych dla mieszkańców powiatu 
oświęcimskiego, a w przypadku uruchomienia schronienia w hostelu, zapewniona 
była całodobowa pomoc i wsparcie dla mieszkańców hostelu. W przypadku braku 
ograniczeń budżetowych Dyrektor wskazała zarys koncepcji funkcjonowania 
perfekcyjnego, „wymarzonego” POIK, który byłby nowoczesnym ośrodkiem, 
z wyremontowanymi pokojami dla dzieci i niepełnosprawnych (tzw. Studio), salą do 
szkoleń i warsztatów, z uruchomionym całodobowym dyżurem interwenta oraz 
psychologa, całodobową obsługą klientów, a także ze specjalistycznymi szkoleniami 
dla pracowników POIK. Jednakże z uwagi na znikome zainteresowanie otrzymania 
pomocy w godzinach nocnych (po 22:00) oraz w dni wolne od pracy, Dyrektor 
oznajmiła, że nie ma konieczności zmian w dotychczasowej formie pracy POIK, 
który w 100% zabezpiecza potrzeby osób potrzebujących skorzystać z POIK. 
Pracownicy w ankietach z kolei zwracali również uwagę na potrzebę zmian 
w postaci stworzenia samodzielnej jednostki (POIK) z własnym budżetem. 

(akta kontroli str. 41-60) 

1.5.  Nadzór nad działalnością jednostki 

W latach 2018-I poł, 2020 w PCPR przeprowadzono pięć kontroli; żadna z nich nie 
dotyczyła POIK i wywiązywania się z zadań ustawowych w zakresie interwencji 
kryzysowej27. 
W okresie objętym kontrolą do PCPR nie wpłynęła żadna skarga dotycząca 
działania POIK. 

(akta kontroli str. 45-60, 101-102, 752-754) 

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

 
W latach 2018-I poł. 2020 PCPR informowało o możliwości uzyskania pomocy 
w sytuacji kryzysowej za pośrednictwem strony internetowej PCPR (w tym zakładki 
dotyczącej interwencji kryzysowej), w mediach społecznościowych. W celu 
upowszechnienia informacji o interwencji kryzysowej prowadzona była również akcja 
informacyjna, w tym również za pośrednictwem strony internetowej PCPR oraz 
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, przy wdrożeniu programu pn. „Pokonajmy 

                                                      
27 Kontrole w tym okresie w PCPR przeprowadziły: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Powiatowy 

Urząd Pracy w Oświęcimiu (brak protokołu pokontrolnego – nie został przekazany), Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. 
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kryzys” realizowanego w latach 2020-202228 (podpisana umowa - obecnie w trakcie 
rozpoczęcia realizacji). 

(akta kontroli str. 45-60, 87-94, 104-110, 118-119, 179-256, 1343-1396) 

Dyrektor ponadto zaznaczyła, że do innych współpracujących z PCPR instytucji: 
służby zdrowia, komend policji, OPS-ów, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, szkół 
czy urzędów dostarczane były ulotki, broszury i informacje w zakresie możliwości 
skorzystania przez osoby doświadczone kryzysem z POIK. Ośrodek nie posiadał 
informacji jaki odsetek osób/rodzin doświadczających kryzysu nie zwracał się 
o pomoc oraz dlaczego. 

POIK kierował korespondencję drogą elektroniczną m.in. do szkół, przedszkoli, 
kuratorów, bibliotek, jednostek policji oraz wszystkich dziewięciu ośrodków pomocy 
społecznej z terenu powiatu oświęcimskiego z prośbą o umieszczenie informacji 
dotyczącej działalności POIK na ich stronie internetowej w latach 2017-2018. 
W okresie 2019-I poł. 2020 r. brak było dokumentów dotyczących kierowania 
przedmiotowej korespondencji do wskazanych wyżej instytucji/organów. 

W trakcie kontroli NIK (listopad 2020 r.), POIK skierował do urzędów miast/gmin, 
ośrodków pomocy społecznej, prokuratury, sądu, komendy powiatowej policji czy 
miejscowej parafii informacje o przedmiocie działalności POIK z prośbą 
o rozpowszechnienie.  

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia w kryzysie były 
publikowane na stronach internetowych różnych instytucji publicznych, w tym szkół, 
komendy powiatowej policji (KPP Oświęcim), poradni, sądu, internetowych wydań 
gazet/dzienników, również jeszcze w trakcie prowadzonej kontroli NIK (np. „Gazeta 
Krakowska”, „Fakty Oświęcim”).  
(akta kontroli str. 41-60, 87-94, 118-119, 179-256, 499-522, 1343-1396, 1399-1401) 

W czasie trwającej kontroli NIK: 

 POIK przygotował do kolportażu ulotkę oraz plakat dotyczące zadań Ośrodka 
oraz prowadzonych przez niego działań; skierował informację do lokalnych 
dzienników i czasopism z prośbą o opublikowanie aktualnych materiałów 
dotyczących prowadzonych działań przez Ośrodek. 

 Pracujący w Ośrodku specjaliści zwracali uwagę (w ankietach) by prowadzić 
systematyczną profilaktykę informacyjną o problemach kryzysowych i pomocy 
w środkach  społecznego przekazu.  

(akta kontroli str. 104-110, 118-119, 174-256, 1399-1401, 1558-1575) 

1.7.  Warunki lokalowe w OIK 

POIK jest położony poza centrum miasta w odległości ok. 1,5 km od głównego 
budynku PCPR, w pobliżu terenów przemysłowych, krytej pływalni i lodowiska oraz 
Parku Pokoju. Kilkaset metrów od Ośrodka znajduje się przystanek MZK 
i prywatnych przewoźników (bus). 

POIK znajduje się na parterze budynku dzielonego ze Schroniskiem i ogrzewalnią 
dla bezdomnych MOPS Oświęcim, prywatnym hotelem, restauracją i urzędem 
pocztowym. Wejście do Ośrodka (ok. 40 metrów od wejścia do wskazanego 
schroniska) było chronione domofonem, a teren był monitorowany29.  

                                                      
28 Projekt nr RPMP.09.02.03.-12-0462/19 zaplanowany do realizacji przez PCPR/POIK na lata 2020-2022. Umowę na 

realizację projektu zawarto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 
prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. 

29 Na drzwiach wejściowych znajdowała się informacja o monitoringu. 
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Ośrodek był czytelnie oznakowany, na drzwiach wejściowych znajdowały się 
informacje o jego godzinach otwarcia i numer telefonu interwencyjnego. Przed 
wejściem do Ośrodka znajdował się niewielki podjazd dla wózków inwalidzkich. 

POIK dysponował 17 pomieszczeniami (dostępne z jednego korytarza) zajmując 
powierzchnię użytkową 323,6 m2. 

Ośrodek dysponował pokojem „pierwszego kontaktu” ze stolikiem, krzesłami, 
kanapą, przyległą łazienką i domofonem oraz trzy pokoje terapeutyczne do spotkań 
indywidualnych i grupowych, gwarantujące poufność prowadzonych rozmów, ze 
stolikiem, krzesłami, szafkami/regałami, kanapą.  

W Ośrodku znajdowały się również: 

 salon połączony z kuchnią (mogący służyć również do organizacji spotkań 
grupowych); w kuchni można było przygotowywać posiłki ciepłe i zimne 
(znajdowały się tam szafki z naczyniami i sztućcami, zmywarka, lodówka oraz 
czajnik elektryczny), 

 trzy pokoje mieszkalne dostępne w ramach hostelu (miejsca w sumie dla 
dziewięciu osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn); pokoje posiadały: łazienki 
(jeden pokój był z łazienką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych), szafy 
(niezamykane na klucz), łóżka, stoliki i krzesła, 

 toaleta z umywalką dla klientów, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo, 

 wszystkie pomieszczenia były zamykane, 

 dostępna dla klientów pralnia wyposażona m.in. w  dwie pralki, suszarkę, 
żelazko, suszarkę stojącą, miski, dziecięcą wanienkę, pojemniki na brudną 
bieliznę, 

 dwie toalety dla pracowników, 

 pokój socjalny dla pracowników, 

 magazyny na pościel (regały) i dodatkowe urządzenia czy narzędzia (wiatraki, 
sprzęt RTV, biurowy, itp.) oraz środki czystości. 

Na korytarzu głównym znajdowały się miejsca do siedzenia, stoliki wraz z ulotkami 
i informacjami dla klientów oraz wieszak na odzież wierzchnią a także czytelne 
oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z instrukcjami przeciwpożarowymi (bhp), 
planem przeciwpożarowym oraz gaśnicą i wężem gaśniczym. 

W Sekretariacie POIK znajdowały się również m.in. szafy (w tym pancerne), 
komputery, bezpośredni podgląd z monitoringu wizyjnego (cztery kamery: dwie na 
korytarzu oraz dwie na zewnątrz). Sekretariat miał całodobowy dostęp do sieci 
Internet, telefonu komórkowego i stacjonarnego (wyłącznie dla pracowników).  

Dyrektor wyjaśniła, że przebywającym w hostelu nie są udostępniane telefony 
służbowe czy sieć Internet i dodała, że nie ma możliwości przechowywania 
dokumentów czy innych przedmiotów osobistych klientów w sekretariacie (na ich 
życzenie), z uwagi na zapis regulaminu hostelu POIK, w którym zawarto informację, 
że klienci ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste. 

Ponadto POIK został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier 
architektonicznych) oraz do potrzeb dzieci (m.in. mini kącik do zabaw i tworzenia 
prac dziecięcych umieszczony na korytarzu, zabawki).  

W tylnej części budynku znajdował się ogrodzony, trawiasty ogródek, bez ławek czy 
stolików (wejście do niego było możliwe od strony salonu z kuchnią, zamykane na 
klucz, objęty monitoringiem). Od strony frontowej (głównego wejścia) Ośrodek nie 
był ogrodzony. 
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W trakcie oględzin Dyrektor wskazała, że posiadane minimalne warunki lokalowe 
pozwalają na realizację wszystkich przewidzianych ustawą usług interwencji 
kryzysowej. 

Dodatkowo wyjaśniła, że trwają poszukiwania nowej lokalizacji dla Ośrodka (obecnie 
jest dzierżawiony od Miasta Oświęcim – umowa do 2026 r.), ale ani Powiat nie 
posiada w tym momencie innego budynku spełniającego wymogi Ośrodka, ani 
środki finansowe powiatu „nie pozwalają na razie na wynajęcie czegoś nowego”. 

(akta kontroli str. 22-31, 755-757) 

W działalności PCPR w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

 

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

2.1.  Formy i przyczyny pomocy osobom / rodzinom w kryzysie 

POIK udzielał natychmiastowego wsparcia i dalszej pomocy specjalistycznej m.in. 
w formie poradnictwa: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, rodzinnego, 
socjalnego; schronienia tymczasowego (do 3 miesięcy); terapii uzależnień.  

W latach 2017-2019 najczęściej stosowanymi formami pomocy były: 

 poradnictwo interwentów kryzysowych – udzielono odpowiednio 2554, 2300, 
i 1993 porad/pomocy, a skorzystało z nich odpowiednio 693, 815 i 815 osób; 

 poradnictwo psychologiczne – udzielono odpowiednio 510, 750, i 374 
porad/pomocy, a skorzystało z nich odpowiednio 227, 252 i 182 osoby; 

 poradnictwo prawne – udzielono odpowiednio 175, 58 i 67 porad/pomocy, 
a skorzystało z nich odpowiednio 93, 52 i 59 osób. 

W I poł. 2020 r., udzielono odpowiednio 616, 40, 12 i 5 tych form pomocy, 
a skorzystało z nich odpowiednio 275, 39, 12 i 5 osób. 

W okresie 2017 – I poł. 2020 r. głównymi powodami zgłaszania się do ośrodka była 
przemoc (916 osób), trudności wychowawcze (279 osób), konflikty 
małżeńskie/partnerskie (242 osoby) oraz przeciążenie psychicznie i przewlekły stres 
(220 osób). 

Najmniej spraw, z którymi zgłaszali się klienci, dotyczyło mobbingu (15 osób), klęsk 
spowodowanych przez naturę lub człowieka (14) oraz związanych z nagłą utratą 
pracy / przejściem na emeryturę (tylko 2). 

(akta kontroli str. 147-153, 1014-1280) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2.2.  Pomoc interwencyjna świadczona osobom / rodzinom w kryzysie 

Szczegółową analizą objęto dokumentację 30 osób/rodzin, wśród których30: 

 3 rodziny/osoby korzystały tylko z natychmiastowego wsparcia interwenta 
kryzysowego (w tym psychologa);  

 4  rodziny/osoby korzystały z natychmiastowej pomocy interwenta kryzysowego 
(w tym psychologa) oraz całodobowego schronienia i z innych form wsparcia; 

 23 rodziny/osoby nie korzystało ze schronienia w hostelu, ale po uzyskaniu 
natychmiastowej pomocy interwenta kryzysowego (w tym psychologa) korzystało 
z dalszej pomocy np. psychologicznej. 

Analiza wskazanej dokumentacji wykazała:  

 wszystkie zwracające się osoby otrzymały natychmiastową profesjonalną pomoc 
interwenta kryzysowego, w tym wsparcie i pomoc psychologiczną; 

 w 13 przypadkach pomoc psychologiczna ze strony psychologa była udzielona 
od razu, w ten sam dzień; 

 w 17 przypadkach wsparcie psychologiczne/psychospołeczne interwenta 
kryzysowego było udzielone od razu, a – z przyczyn nie leżących po stronie 
POIK - udzielenie pomocy psychologicznej w analizowanych przypadkach nie 
było natychmiastowe (np. gdy sam klient nie mógł umówić się wizytę do 
psychologa od razu lub bezpośrednio po zgłoszeniu się do POIK), bądź też 
natychmiastowe udzielenie pomocy psychologa nie było każdorazowo 
konieczne, celowe czy uzasadnione; przykładowo, gdy klientem była osoba 
bezdomna, która została umieszczona w hostelu tylko na jeden dzień/noc 
(następnego dnia rano została zabrana przez Pogotowie Ratunkowe); małoletnia 
klientka była poszukiwana i została oddana w ręce Policji, a następnie ojca (brak 
zasadności udzielenia pomocy psychologicznej z uwagi na brak opiekuna 
prawnego na miejscu i jego zgody do przekierowania do psychologa); klient 
w pierwszej kolejności powinien zakończyć leczenie psychiatryczne 
i neurologiczne (upośledzenie umysłowe, padaczka), a dopiero potem rozpocząć 
terapię u psychologa w POIK – pomimo ustalenia terminu, nie zgłosił się jednak; 
klientka została skierowana od razu na Program Edukacyjno-Korekcyjny dla 
sprawców przemocy; klientka nie byłą gotowa na natychmiastową pomoc 
psychologiczną z uwagi na wcześniejsze złe doświadczenia z „psychologiem” 
znalezionym w Internecie (porady telefoniczne); klientom nie odpowiadały 
zaplanowane najbliższe terminy wizyt (brak możliwości szybkiego znalezienia 
opieki nad małoletnimi dziećmi; nowa praca; ustalenie odpowiadającej wszystkim 
członkom rodziny dnia wizyty u psychologa); klient nawiązał kontakt z POIK 
w celach wyłącznie informacyjnych – pomoc dla syna mającego zalecenia 
pozostawania od opieką specjalistyczną w poradni pedagogiczno-
psychologicznej; klienci zgłosili się do POIK w późnych godzinach wieczornych, 
i po otrzymaniu wsparcia u interwenta kryzysowego uznali, że będą chcieli 
skorzystać z pomocy psychologa, ale po mszy żałobnej i pochowaniu zmarłego 
członka rodziny w dniu następnym (dostosowano do klientów termin wizyty 

                                                      
30 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 np. 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 zostanie udostępnione/przekazane. Stwarza to ryzyko, że nigdy 
więcej nie zwrócą się nigdzie z problemem / o pomoc. 
Jednocześnie Dyrektor wystąpiła do kontrolera NIK z prośbą o odstąpienie od ankietowania osób, które korzystały z pomocy 
POIK w zakresie interwencji kryzysowej. 
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u psychologa); lub też gdy klient nie oczekiwał pomocy psychologa, a tylko 
porady prawnej (sytuacja rodzinna); z uwagi na zdiagnozowane zaburzenia 
zachowania syna i  objęciem go pomocą PPP, klientka została ponownie 
skierowana z synem do PPP, w celu otrzymania długofalowej pomocy dla syna 
(klientka nie oczekiwała pomocy psychologicznej dla samej siebie); 

 dominującymi powodami zgłoszenia do POIK były problemy 
emocjonalne/zdrowotne/rodzinne/wychowawcze (9), żałoba po śmierci kogoś 
z rodziny (6), przemoc w rodzinie (5), problemy mieszkaniowe, w tym utrata 
dachu nad głową (4), konflikt w rodzinie (2), przemoc rówieśnicza (1), myśli 
samobójcze małoletniej córki (1), choroba psychiczna syna (1), uzależnienie 
męża od alkoholu (1);  

 w 25 przypadkach potrzeba interwencji została zgłoszona przez samego 
zainteresowanego lub jego rodzinę. Pozostałe interwencje zostały zgłoszone 
m.in. pracownika OPS (4) i pracownika Działu Pieczy Zastępczej PCPR (1); 

 zgłoszenia były dokonywane osobiście (22) i telefonicznie (8); 

 wszystkie zgłoszenia zostały zarejestrowane; były to m.in.: wpisy w zeszyty 
zgłoszeń, wpisy w karty informacyjne; 

 w trzech przypadkach pomoc ze strony POIK była jednorazowa: 

 klientka małoletnia zgłosiła się osobiście do POIK z uwagi na konflikt z ojcem 
i macochą oraz niewpuszczenie jej do mieszkania; interwent kryzysowy 
przeprowadził rozmowę diagnostyczną z dziewczyną, a drugi z pracowników 
był w kontakcie z policją (kobieta była poszukiwana). Kobieta została 
poinformowana o konieczności zgłoszenia się z opiekunem prawnym w celu 
wyrażenia zgody na korzystanie z pomocy POIK (w tym specjalistycznej 
pomocy psychologa). Po zgłoszeniu się funkcjonariuszy policji do POIK, 
małoletnia klientka została oddana pod opiekę ojca, opiekuna prawnego; 

 klientka zgłosiła się do POIK z problemami jakie sprawiał syn, który ma 
zdiagnozowane zaburzenia zachowania i był objęty pomocą PPP; po 
przeprowadzeniu rozmowy wspierająco-edukacyjnej przez interwenta 
kryzysowego, poradzono dalszy kontakt z PPP z uwagi na możliwość 
otrzymania długofalowej pomocy dla syna, a w razie potrzeby klientka może 
kontaktować się z POIK; 

 klientka z córką zgłosiła się po pomoc do POIK z uwagi na problemy 
emocjonalne córki, która nie radzi sobie z emocjami po spotkaniach z ojcem. 
Interwent kryzysowy przeprowadził rozmowę diagnostyczną i klientka wraz 
z córką zostały w ten sam dzień objęte pomocą psychologiczną. Klientka 
zobowiązała się w razie potrzeby kontaktować z POIK; 

 po udzieleniu natychmiastowej pomocy profesjonalnego interwenta kryzysowego, 
28 klientów zostało objętych dalszym poradnictwem specjalistycznym, o którym 
mowa w art. 46 ustawy o pomocy społecznej; w przygotowanych dla klientów 
planach pomocy zaproponowano: dalsze wspieranie przez interwenta 
kryzysowego wraz z poradnictwem socjalnym (28), poradnictwo psychologiczne 
(22), poradnictwo prawne (7), konsultacje dotyczące uzależnień (1); pomoc 
specjalisty w ramach udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym (1), nie 
zaplanowano (2) z uwagi na koczowniczy tryb życia/fatalne warunki 
mieszkaniowe i chorobę psychiczną (zabrana przez Pogotowie Ratunkowe); 
bezdomność i stwierdzone problemy zdrowotne, skierowany do noclegowni); 
czas korzystania z pomocy specjalistycznej wynosił od jednego dnia do 
maksymalnie 11 miesięcy. 

 POIK odseparowując klienta od czynników wywołujących kryzys umożliwiał 
tymczasowe zamieszkanie w hostelu, także z dziećmi; 
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 osobom korzystającym ze schronienia zapewniono dostęp do ciepłej wody, 
środków higienicznych, koców, pościeli oraz zabawek dla dzieci; 

 w dwóch przypadkach zaistniała potrzeba udzielenia podstawowej pomocy 
medycznej i/lub wezwania służb ratunkowych (wizyta położnej w hostelu z uwagi 
na przyjętą matkę z kilkunastodniowym dzieckiem; wezwanie Pogotowia 
Ratunkowego z uwagi na pogorszenie samopoczucia i decyzja o przewiezieniu 
do Szpitala); 

 powodami udzielenia schronienia w hostelu były przemoc w rodzinie (2), utrata 
dachu nad głową (1), fatalne warunki mieszkaniowe (1); 

 czas przebywania w hostelu wynosił od 1 do 5 dni; 

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

 w trakcie korzystania z usług POIK proponował m.in. konsultacje psychologiczne 
(23), prawne (7), uczestnictwo w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym (1), terapię 
uzależnień (1); 

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

 porady prawne dotyczyły przede wszystkim spraw: rodzinnych i opiekuńczych, 
konfliktów rodzinnych, alimentacyjnych i zadłużenia, majątkowych, sądowo-
administracyjnych; 

 jeśli sytuacja i charakter prowadzonej sprawy tego wymagały POIK kontaktował 
się z innymi instytucjami uprawnionymi do udzielania pomocy, np. OPS-ami (5), 
z Zespołem Pieczy Zastępczej PCPR (1), Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym (1), Komendą Powiatową Policji (1), Pogotowiem Ratunkowym 
(1-zabranie klientki na SOR po zgłoszeniu pogorszenia samopoczucia), kontakt 
z opiekunem internatu szkoły (1), kontakt z Powiatowym Specjalistycznym 
Ośrodkiem Wsparcia (PSOW) oraz Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w celu umieszczenia tam matki z dziećmi (1), kontakt 
z Domem Samotnej Matki i Dziecka w celu umieszczenia tam matki z dzieckiem 
(2). 
Nie stwierdzono przypadku odmowy współpracy ze strony instytucji, do których 
zwrócił się POIK, jednak jak wskazali specjaliści POIK, należy określić zasady 
współpracy z innymi instytucjami oraz organami31; 

 15 klientów pracowało, pięć osób znajdowało się już pod opieką ośrodka pomocy 
społecznej, pięć osób było na utrzymaniu rodziców, dwóch było emerytami, 
dwóch było bezrobotnych, a jedna była na utrzymaniu PCPR; 

 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; specjaliści wzmacniali posiadane przez klienta zasoby motywując do 
udziału w zaplanowanych działaniach; 

 w dokumentacji klientów znajdowała się ocena końcowa sytuacji klienta, w tym 
zapisy o: sposobie zakończenia działań pomocowych (19), odzyskaniu 
równowagi psychicznej/zażegnaniu kryzysu (21), uzyskaniu stosownej pomocy 
prawnika (2), oddaniu małoletniej pod opiekę ojca (1), umieszczeniu klientki 
w Domu Samotnej Matki (2), w PSOW (1), skierowaniu do schroniska dla 
bezdomnych (1), ukierunkowaniu na długofalową pomoc lekarza 
psychiatry/psychologa (5), skierowaniu do poradni zdrowia psychicznego (2), 
ukierunkowaniu na pomoc w PPP (1); 

 każdej osobie korzystającej z pomocy Ośrodka proponowano dalszą pomoc; 

                                                      
31 Pracownicy wskazali to w skierowanych do nich ankietach. 
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 klientów kierowano także na konsultacje do (1), do lekarza psychiatry (2), 
pedagoga szkolnego (1), poradni zdrowia psychicznego (2), do udziału 
w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym (1) oraz na Grupę dla 
współuzależnionych do Poradni Odwykowej (1); 

 POIK nie zbierał i nie posiadał informacji dotyczących dalszych losów osób, które 
przestały korzystać z jego usług. Klient niejednokrotnie był tylko klientem 
Ośrodka i nie było odniesienia do innych instytucji, w których można byłoby 
sprawdzić aktualną sytuację klienta. Jednocześnie klienci po skorzystaniu 
z usług POIK często chcą jak najszybciej zapomnieć o tym, z jakiego powodu 
znaleźli się w POIK32. 

 (akta kontroli str. 103, 137-146, 1402-1557) 

W działalności PCPR w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NIK pozytywnie ocenia działania wykonywane przez PCPR 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. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

 

   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 uwag i wniosków, NIK nie oczekuje odpowiedzi na 
niniejsze wystąpienie. 

 

Kraków,         grudnia 2020 r. 

 

Kontroler 

Marcin Hałat 

starszy inspektor kontroli państwowej 

 

 

 

                                                      
32 Oświadczenie Dyrektor oraz pracowników POIK o braku prowadzenia monitoringu osób, które skorzystały z pomocy 
Ośrodka (pismo z 28 października 2020 r.). 
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