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I. Dane identyfikacyjne     
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (dalej: „PCPR”), ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk. 

 

Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR od 1 października 2000 r. 

 
1. Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej 
sytuacji kryzysowej. 

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

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

 

Lata 2016 – 2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia  
8 listopada 2019 r.) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

Rafał Dmytrenko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/121/2019 z dnia 18 września 2019 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie PCPR podejmował działania w celu zabezpieczenia 
realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3, w zakresie dotyczącym prowadzenia 
ośrodka interwencji kryzysowej (dalej: OIK) zapewniającego schronienie 
mieszkańcom powiatu ełckiego. Na terenie powiatu funkcjonował bowiem OIK, 
będący jednostką organizacyjną PCPR, zapewniający całodobowe schronienie dla 
osób potrzebujących pomocy, w tym dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży doświadczających przemocy. Ustalono jednak, że na terenie powiatu nie 
funkcjonowało schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży (dalej: DMD), o którym mowa w art. 19 pkt 11, a PCPR nie zgłaszał 
władzom powiatowym konieczności prowadzenia lub zlecenia prowadzenia takiej 
placówki.  
Za nieprawidłowe uznano niezamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (dalej: BIP) PCPR informacji o sposobie wykonywania  
i załatwiania spraw dotyczących zadania pomocy społecznej wynikającego  
z art. 19 pkt 11 ww. ustawy, w zakresie dotyczącym prowadzenia DMD  
i z art. 47 ust. 3 tej ustawy w zakresie dotyczącym udzielania w ramach interwencji 
kryzysowej schronienia do trzech miesięcy.  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze zm., dalej: „ups”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Kwestia zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży nie była ujęta jako istotny problem społeczny w obowiązującej do 2018 r. 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ełckim na lata  
2016-2022, jak również w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Ełckiego  
i sprawozdaniach z działalności PCPR.  

Starosta Powiatu Ełckiego wyjaśnił, że zarówno gminy, które uczestniczyły  
w tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ełckim 
oraz PCPR w Ełku w corocznej Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu 
Ełckiego nie sygnalizowały problemu zapewnienia schronienia dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jako znaczącego problemu. Starosta dodał,  
że w okresie sprawozdawczym do Starosty lub PCPR nigdy nie zgłosiła się osoba, 
która potrzebowała umieszczenia w ośrodku wsparcia o charakterze domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi.       

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że kwestia schronienia dla matek z dziećmi i kobiet  
w ciąży nigdy nie była istotnym problemem w Powiecie Ełckim, dlatego ten problem 
nie był poruszany ani w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,  
ani w wykazie potrzeb Powiatu Ełckiego składanego corocznie na Radę Powiatu. 
Nadmieniła, iż Powiat Ełcki jest regionem typowo rolniczym, w którym kobiety  
o tradycyjnych poglądach niechętnie informowały służby o swoich problemach czy 
przemocy w rodzinie. Przykładem może być Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
w Nowej Wsi Ełckiej o statutowej liczbie miejsc 14, który nigdy nie był zapełniony do 
ostatniego miejsca. Ponadto kobiety wielokrotnie zgłaszały, że nawet gdy 
występowała przemoc to nie chcą iść do miejsca schronienia, bo boją się o swój 
inwentarz i gospodarstwo. 

(akta kontroli str.3-173) 

1.2. W trakcie niniejszej kontroli kontroler NIK w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK zwrócił się do wszystkich ośrodków pomocy społecznej na terenie 
powiatu ełckiego o udzielenie informacji w zakresie liczby osób, które wnioskowały  
i skorzystały w kontrolowanym okresie z usług pomocy społecznej w ww. zakresie.  
Z otrzymanych informacji wynikało, że o udzielenie pomocy wnioskowało siedem 
osób pochodzących z terenu powiatu ełckiego, tj.: w latach 2016-2017 po dwie 
osoby (osoby te trafiły zgodnie ze swoimi wnioskami do OIK i do ośrodka 
prowadzonego przez Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku), w 2018 r. - jedna osoba 
(zgodnie ze swoim wnioskiem trafiła do OIK) oraz dwie osoby w I półroczu 2019 r.,  
z których jedna zgodnie z wnioskiem trafiła do OIK5.  

                                                      
4 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. 

5 Druga trafiła zgodnie ze swoim wnioskiem do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Olecku (powodem udzielenia schronienia w ww. specjalistycznym ośrodku były 
zaburzenia psychiczne wnioskującej oraz jej niedostateczne kompetencje opiekuńczo-
wychowawcze w stosunku do swojego dziecka). 
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Ponadto, z informacji otrzymanych od pięciu ośrodków wsparcia znajdujących się na 
terenie sąsiednich powiatów wynikało, że w żadnym z nich nie przebywały matki 
(ojcowie, opiekunowie) z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży pochodzące z terenu 
powiatu ełckiego.  

 (akta kontroli str.174-206) 

Do PCPR wpłynęła następująca liczba wniosków od szukających schronienia matek 
z dziećmi, tj.: 

− w 2016 r. wpłynął wniosek od będącej ofiarą przemocy matki z dwójką dzieci  
w wieku 4 i 5 lat. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – wnioskująca trafiła do 
OIK prowadzonego przez PCPR, 

− w 2017 r. wpłynął wniosek od będącej ofiarą przemocy matki z jednym dzieckiem w 
wieku 5 lat. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie - wnioskująca trafiła do OIK 
prowadzonego przez PCPR, 

− w 2018 r. wpłynął wniosek od będącej ofiarą przemocy matki z dwójką dzieci  
w wieku 11 miesięcy i 3 lat. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie - wnioskująca 
trafiła do OIK prowadzonego przez PCPR, 

− w 2019 r. (I połowa) wpłynął wniosek od będącej ofiarą przemocy matki  
z czwórką dzieci w wieku 13,10,7 i 4 lat. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – 
wnioskująca trafiła do OIK prowadzonego przez PCPR.  

 (akta kontroli str.207-210) 

W badanym okresie ze schronienia udzielanego przez PCPR w Ełku korzystały: 

− trzy osoby w 2016 r., przy czym liczba mieszkańców powiatu w tym roku wynosiła 
90 584, a ogólna liczba osób korzystających z pomocy społecznej na terenie 
powiatu ełckiego wyniosła 4 969, 

− dwie osoby w 2017 r., przy czym liczba mieszkańców powiatu w tym roku wynosiła 
91 022, a ogólna liczba osób korzystających z pomocy społecznej na terenie 
powiatu ełckiego wyniosła 4 448, 

− trzy osoby w 2018 r., przy czym liczba mieszkańców powiatu w tym roku wynosiła 
88 461, a ogólna liczba osób korzystających z pomocy społecznej na terenie 
powiatu ełckiego wyniosła 4 484, 

− pięć osób w I połowie 2019 r., przy czym liczba mieszkańców powiatu w tym roku 
wynosiła 91 446, a ogólna liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 
terenie powiatu ełckiego wyniosła 3 941. 

(akta kontroli str.211-213) 

1.3 . W latach 2016 – 2019 (I połowa) PCPR nie zwracał się do ośrodków pomocy 
społecznej celem podania skali zapotrzebowania na świadczenia pomocy 
społecznej w zakresie schronienia dla osób z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
oraz nie pozyskiwał tych informacji z innych źródeł. 
Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR, statutowa liczba miejsc w OIK w pełni zaspokajała 
potrzeby powiatu ełckiego w zakresie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży.  

(akta kontroli str.158-160) 

1.4. W powiecie ełckim nie zabezpieczono w latach 2016-2019 (I półrocze) realizacji 
zadania wynikającego z rozeznanych potrzeb społecznych w zakresie zapewnienia 
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w rozumieniu  
art. 19 pkt 11 ups, tj. poprzez utworzenie ośrodka wsparcia w postaci domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a PCPR nie zgłaszał władzom 
powiatowym konieczności prowadzenia lub zlecenia prowadzenia takiej placówki.  
Jednakże w powiecie zapewniono schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży w innej formie, umożliwiając umieszczenie ich w OIK. Jedynym 
ograniczeniem w przyjmowaniu ww. osób szukających schronienia był zapis  
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w regulaminie organizacyjnym OIK, o tym, że z korzystania z miejsc pobytowych  
w Ośrodku wyłączone były osoby wykazujące objawy zaburzeń psychicznych.  

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że w okresie działalności OIK nie zaistniała sytuacja,  
w której odmówiono pobytu i wsparcia dla potrzebujących matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, ponieważ żadna z osób umieszczonych w OIK nie 
wykazywała objawów zaburzeń psychicznych.  

(akta kontroli str.158-160,214-219) 

1.5.  OIK w badanym okresie posiadał miejsca pobytowe dla 14 osób w tym samym  
czasie. W poszczególnych latach, z różnych powodów, w ośrodku tym przebywały: 

− w 2016 r. cztery osoby, w tym matka z dwójką dzieci, 

− w 2017 r. pięć osób, w tym jedna matka z jednym dzieckiem, 

− w 2018 r. trzy osoby, w tym jedna matka z dwójką dzieci, 

− w I połowie 2019 r. sześć osób, w tym jedna matka z czwórką dzieci.  

W związku z niewielką liczbą osób korzystających z OIK, powiat ełcki zawierał co 
roku porozumienie z powiatem grajewskim odnośnie obsługi mieszkańców powiatu 
grajewskiego w zakresie udzielania specjalistycznych usług osobom w sytuacji 
kryzysowej.  

(akta kontroli str.214-220,227-232) 

1.6. OIK zapewniał odpowiednie warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową o których stanowią postanowienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie6 w następującym zakresie: 

− położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń 
wejściowych umożliwiały dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym,  

− wyodrębnione pomieszczenia OIK znajdowały się na niskim parterze,  
na jednej kondygnacji budynku i dlatego nie musiały posiadać urządzeń 
technicznych zapewniającym osobom niepełnosprawnym dostęp na wyższe 
kondygnacje, 

− pomieszczenia OIK znajdujące się wzdłuż jednego korytarza na całej jego długości 
były przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych (brak progów, równy 
poziom podłóg), 

− jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych było 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ustalono jednak, że w łazienkach nie zainstalowano uchwytów ułatwiających 
korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych (§86 ust. 1 ww. rozporządzenia) – 
uchwyty takie zostały zamontowane w czasie trwania kontroli NIK7. 

 (akta kontroli str.221-226) 

1.7. W badanych latach siedzibą OIK była wyodrębniona lokalowo część Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Ośrodek zlokalizowany był na niskim 
parterze budynku. Z książki obiektu budowlanego i protokołów z przeglądów stanu 
technicznego obiektu wynikało, że odnośnie części budynku użytkowanej przez OIK 
nie formułowano żadnych zaleceń. 

 (akta kontroli str.233-262) 

1.8. OIK funkcjonował w strukturze organizacyjnej PCPR. Kierownikiem OIK była 
Dyrektor PCPR w Ełku. W dniu 20 stycznia 2012 r. została ona upoważniona przez 

                                                      
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. 
7 Projektowanie, budowa i przebudowa OIK miała miejsce przed 16 grudnia 2002 r., tj. w 2000 r.  
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Starostę Powiatu Ełckiego do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 
Na mocy umowy zawartej 1 czerwca 2017 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ełckiego  
a Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, prowadzenie OIK miało być 
realizowane przy pomocy pracowników DPS. W umowie ustalono, że czynności 
takie jak wydawanie skierowań do OIK oraz sprawowanie nadzoru 
administracyjnego należały do wyłącznej kompetencji Dyrektor PCPR.    

(akta kontroli str.269-314,321-325) 

 1.9. W wyniku oględzin strony internetowej PCPR stwierdzono, że w jej części   
dotyczącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdowała się informacja o tym,  
że umieszczenie w OIK odbywało się na podstawie skierowania wydanego przez 
Dyrektora PCPR lub innych osób upoważnionych na wniosek Dyrektora,  
po dokonaniu wstępnej diagnozy występującego kryzysu i w porozumieniu  
z ośrodkami pomocy społecznej. Na stronie internetowej nie było innych zapisów 
dotyczących pomocy społecznej w zakresie schronienia dla osób z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży.  

                                                                                                            (akta kontroli str.315-318) 

1.10.  PCPR w badanych latach wyznaczył osoby odpowiedzialne za procedowanie 
w sprawach związanych z wydawaniem skierowań do OIK i za nadzór nad realizacją 
świadczeń dotyczących zapewnienia schronienia matkom z małoletnimi dziećmi  
i kobietom w ciąży. Pracownicy ci zajmowali stanowiska Koordynatora Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej w Dziale ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie. Osoby zajmujące 
stanowisko Koordynatora w kolejnych latach posiadały wykształcenie odpowiednie 
na zajmowanym stanowisku. Koordynator pracujący w latach 2015–2017 posiadał 
ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza,  
a koordynator zajmujący to stanowisko od 2018 r. ukończył wyższe studia 
magisterskie na kierunku socjologia.  

                                                                                                            (akta kontroli str.319-320) 

1.11. PCPR kierował osoby poszukujące schronienia do OIK na podstawie 
skierowań zatwierdzonych przez Dyrektor PCPR, które zgodnie z art. 106 ust. 2 ups 
nie miały charakteru decyzji administracyjnych. W stosunku do każdej osób, które 
wnioskowały o udzielenie schronienia w właściwych miejscowo OPS, sporządzone 
zostały wywiady środowiskowe w miejscu ich zamieszkania. Osoby wnioskujące  
o schronienie w OIK zwolnione były z odpłatności za pobyt w ośrodku na podstawie 
art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie8. Informacja o zwolnieniu z odpłatności była zamieszczona  
w skierowaniach do OIK. 

Miesięczny koszt pobytu dla osób z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wynosił: 

− 685,80 zł w 2016 r. (za 22 dni pobytu matki z dwójką dzieci), w tym koszt wyżywienia 
wyniósł 478,80 zł, koszty eksploatacyjne 184,80 zł, koszty prania 22,20 zł - średni 
miesięczny koszt pobytu w OIK wynosił 1 015 zł, 

− 1 096,46 zł w 2017 r. (za 46 dni pobytu jednej kobiety z jednym dzieckiem),  
w tym koszt wyżywienia wyniósł 680,46 zł, koszty eksploatacyjne 386,40 zł, koszty 
prania 29,60 zł - średni miesięczny koszt pobytu w OIK wynosił 1 007,60 zł, 

− 788,40 zł w 2018 r. (za 25 dni pobytu jednej kobiety z dwójką dzieci) w tym koszt 
wyżywienia wyniósł 534 zł, koszty eksploatacyjne 210 zł, koszty prania 44,40 zł, 
średni miesięczny koszt pobytu w OIK wynosił 1 029,80 zł, 

                                                      
8 Dz. U. z 2005 r. poz.1390 ze zm. 
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− 4 518 zł w I półroczu w 2019 r. (za 67 dni pobytu jednej kobiety z czwórką dzieci),  
w tym koszt wyżywienia wyniósł 3 276 zł, koszty eksploatacyjne 1 108,80 zł, koszty 
prania 133,20 zł - średni miesięczny koszt pobytu w OIK wynosił 1 044,60 zł. 

Zarząd Powiatu Ełckiego w drodze uchwał w badanym okresie przyjmował 
kalkulację kosztów pobytu w OIK na dany rok. 

                                                                                          (akta kontroli str.220,321-344,371-454) 

1.12. Starosta Powiatu Ełckiego w dniu 30 sierpnia 2019 r. podpisał porozumienie  
z Dyrektorem Caritas Diecezji Ełckiej w zakresie przyjmowania oraz zasad 
odpłatności za pobyt osób z terenu Powiatu Ełckiego w Domu Samotnej Matki  
im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku. W wyniku podpisanego porozumienia Dyrektor 
PCPR, upoważniony przez Starostę Powiatu Ełckiego, wydawał decyzje kierujące 
do ww. placówki niepublicznej Caritas w Ełku. W oparciu o wywiady środowiskowe 
przeprowadzone przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej wydano trzy 
takie decyzje dotyczące osób spoza terenu powiatu ełckiego - dotyczyły one dwóch 
kobiet, każdej z jednym dzieckiem oraz jednej kobiety z dwójką dzieci. Decyzje te 
zawierały one wszystkie elementy, o których mowa w art. 107 Kpa9. 

Z treści ww. porozumienia wynikało, że Caritas w Ełku zobowiązał się m.in. do 
zapewnienia całodobowego tymczasowego schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i podejmowania 
działań mających na celu wzmacnianie aktywności społecznej osób tam 
skierowanych, a także do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkalno-
bytowych. Z treści porozumienia wynikało także m.in., że: w ww. placówce mogły 
przebywać osoby zdolne do samoobsługi, nie mogły natomiast być przyjęte osoby 
obłożnie chore, ranne, chore psychiczne, podejrzane o chorobę zakaźną. Caritas 
zobowiązał się do zapewnienia miejsca osobom skierowanym przez PCPR w Ełku. 
Skierowanie do tej placówki możliwe było po wcześniejszym sprawdzeniu przez 
Powiat Ełcki, że placówka dysponowała w danym terminie wolnymi miejscami. 
Opłaty za pobyt w placówce ustalał Caritas, uwzględniając warunki pobytu  
w szczególnym zakresie przyznawanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej 
w ośrodku. W treści porozumienia nie zawarto zapisów umożliwiających PCPR 
sprawowanie nadzoru nad działalnością tej placówki, w szczególności w zakresie 
zapewnianych warunków bytowych oraz usług opiekuńczo-wspomagających. Nie 
zawarto również zapisów umożliwiających PCPR wywieranie wpływu na wysokość 
opłat za pobyt w tej placówce oraz egzekwowanie świadczeń od Caritas Diecezji 
Ełckiej.  

Starosta Powiatu Ełckiego wyjaśnił, że Powiat Ełcki nie zlecał zadania Caritas 
Diecezji Ełckiej, więc nie ogłaszał średniego miesięcznego kosztu utrzymania  
w Domu Samotnej Matki ani nie podejmował uchwały w ww. zakresie. Powiat Ełcki 
nie podejmował uchwał dotyczących szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Domu Samotnej Matki.  

Dyrektor PCPR wskazała m.in., że znała wszystkie najbliższe placówki udzielające 
pomocy matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, ale do PCPR-u w latach objętych 
kontrolą nigdy nie zgłaszały się kobiety z prośbą o umieszczenie ich w DMD. 
Wszystkie osoby zgłaszały się do ośrodków pomocy społecznej właściwych dla 
miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wyjaśniła, że z uwagi 
na brak zgłoszeń ze strony matek z dziećmi do PCPR-u nie podejmowano działań  
w celu zlecenia zadania podmiotowi niepublicznemu. Zawarte porozumienie z dnia 
30 sierpnia 2019 roku miało na celu tylko uporządkowanie procedury 
administracyjnej wynikającej z ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia 

                                                      
9 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 ze zm.).  
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Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży10. (dalej: rozporządzenie).  

                                                                                                          (akta kontroli str.314,345-355)  

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

1. Pomimo że w okresie objętym kontrolą Powiat Ełcki nie prowadził DMD i nie 
zlecał jego prowadzenia innym podmiotom, PCPR, jako jednostka organizacyjna 
wyznaczona na podstawie art. 112 ust. 1 ups do wykonywania zadań pomocy 
społecznej w Powiecie Ełckim, nie kierowało do Starosty pism wskazujących na 
obowiązek wynikający z art. 19 pkt 11 ups.  

Dyrektor PCPR wyjaśniła m.in., że wszystkie matki z dziećmi i kobiety w ciąży 
wymagające schronienia były w razie konieczności kierowane do OIK w Nowej Wsi 
Ełckiej. Wskazała, że z uwagi na to, że OIK ciągle posiadał wolne miejsca, nie 
podjęto decyzji o zleceniu zadania. Podała, że statutowa liczba miejsc w OIK w pełni 
zaspokajała potrzeby Powiatu Ełckiego w zakresie schronienia dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

W sprawie tej Starosta podał, że podpisane porozumienie z 30 sierpnia 2019 r. 
miało na celu wyłącznie uporządkowanie procedury administracyjnej, określonej  
w przepisach ups i rozporządzenia. Z prośbą o zawarcie tego porozumienia zwrócił 
się Dyrektor PCPR mając na uwadze sygnały z GOPS funkcjonujących na terenie 
powiatu dotyczące potrzeby uregulowania kwestii ponoszenia przez gminy kosztów 
utrzymania osób przebywających w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez 
Caritas. Po zawarciu porozumienia procedura kierowania do ww. domu była zgodna 
z przepisami ups i rozporządzenia, ponieważ gminy przekazywały Staroście/PCPR 
całość dokumentacji w celu wydania decyzji o skierowaniu do Domu Samotnej 
Matki. Starosta wskazał, że nie zlecał Caritas Diecezji Ełckiej zadania polegającego 
na prowadzeniu ww. placówki dlatego, że zgodnie z art. 25 ust. 4 ups zlecenie takie 
pociągałoby za sobą konieczność finansowania zadania przez Powiat, pomimo 
posiadania wolnych miejsc w OIK. Mając na uwadze podobieństwo usług 
świadczonych przez OIK i DMD oraz niewykorzystany w pełni potencjał istniejącego 
OIK, nie było faktycznej potrzeby tworzenia kolejnego ośrodka, który również byłby 
niewykorzystywany. Starosta podkreślił, że zlecenie przez Powiat prowadzenia 
DMD, w sytuacji gdy OIK posiadał wolne miejsca, byłoby dużą niegospodarnością. 
Z powyższych względów organy Powiatu Ełckiego nie podejmowały uchwał 
dotyczących średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w takiej placówce.  
Odnosząc się do wyjaśnień Dyrektor PCPR i Starosty należy wskazać, że z art. 19 
pkt 11 i pkt 12 w zw. z art. 112 ust. 1 ups wynika wprost obowiązek prowadzenia 
przez powiat zarówno DMD, jak i OIK. Tym samym nie można traktować obu tych 
form wsparcia zamiennie. Nie można też uznać, że prowadzenie OIK zabezpieczało 
realizację zadania własnego Powiatu Ełckiego, określonego w art. 19 pkt 11  
w zw. z art. 47 ust. 4 ups, tym bardziej, że osobami uprawnionymi do korzystania ze 
schronienia w OIK były wyłącznie matki z małoletnimi dziećmi doświadczające 
przemocy, OIK zapewniał schronienie o charakterze przejściowym (maksymalnie do 
trzech miesięcy) i nie zapewniał standardu usług podstawowych porównywalnego ze 
standardem obowiązującym DMD. 

 

                                                      
10 Dz. U. Nr 43, poz. 418. 
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2. Na stronie internetowej BIP PCPR nie zamieszczono informacji o sposobie 
wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania wynikającego  
z art. 19 pkt 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ups, w zakresie dotyczącym zapewnienia 
schronienia w DMD. Obowiązek udostępniania informacji publicznych w BIP wynika 
z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej11. 
Zgodnie z tym przepisem, PCPR obowiązany jest do udostępniania w BIP informacji 
o przedmiocie działalności i kompetencjach (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c udip), sposobach 
przyjmowania i załatwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit d udip). 

Dyrektor PCPR wyjaśniła m.in., że poprzez wystąpienia w lokalnym radiu, 
wielokrotnie informowała o możliwości zapewnienia schronienia matkom  
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, będącymi ofiarami przemocy lub 
znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej w OIK, informowała także o możliwości 
pomocy ofiarom przemocy domowej poprzez podjęcie terapii lub udzielenie 
schronienia w ośrodku. 

3. Pomimo tego, że Starostwo nie zleciło żadnemu podmiotowi realizacji zadania  
z zakresu utworzenia i prowadzenia DMD, w okresie od 27 września  
do 11 października 2019 r. Dyrektor PCPR wydała trzy decyzje o skierowaniu matek 
z małoletnimi dziećmi do Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku 
prowadzonego przez Caritas Diecezji Ełckiej. Wprawdzie z podmiotem tym Starosta 
zawarł w dniu 30 sierpnia 2019 r. porozumienie w sprawie określenia warunków 
przyjmowania oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w ww. placówce, 
jednak nie uregulowano w nim postanowień dotyczących sposobu sprawowania 
nadzoru nad udzielaniem świadczeń.    
   
Dyrektor PCPR wyjaśniła, że z uwagi na wąski zakres ww. porozumienia PCPR  
w Ełku nie miał możliwości prowadzenia nadzoru nad Domem Samotnej Matki,  
w szczególności w zakresie udzielanych świadczeń. Zdaniem Dyrektor, PCPR nie 
miał też wpływu na wysokość opłat za pobyt w ww. placówce. 

(akta kontroli str. 154-160,315-318,345-355,370-454) 

PCPR podejmował działania w celu zabezpieczenia realizacji zadania własnego 
powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ups, w zakresie dotyczącym prowadzenia 
ośrodka interwencji kryzysowej zapewniającego schronienie mieszkańcom powiatu 
ełckiego. W latach 2016-2019 (I połowa) funkcjonował bowiem OIK, będący 
jednostką organizacyjną PCPR zapewniający całodobowe schronienie dla kobiet  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży doświadczających przemocy. Na terenie 
powiatu ełckiego nie utworzono jednak DMD, ani nie zlecono jego prowadzenia w 
trybie wynikającym z przepisów ups, pomimo tego, że zgodnie z art. 19 pkt 11 tej 
ustawy prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym DMD, należy do zadań 
własnych powiatu. PCPR natomiast, będąc jednostką zobligowaną do wykonywania 
zadań z zakresu pomocy społecznej, nie zwracał się na piśmie do właściwych 
organów Powiatu Ełckiego o podjęcie działań w celu realizacji tego ustawowego 
zadania. Za nieprawidłowe uznać należy niezamieszczenie na stronie internetowej 
BIP PCPR informacji o możliwości uzyskania schronienia w DMD.  

 

 

 

  

                                                      
11 Dz. U. poz.1390 ze zm. 
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2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży odpowiedniego 
standardu podstawowych usług 

 
2.1. W wyniku przeprowadzonych oględzin w pomieszczeniach OIK, gdzie 
zapewniano schronienie matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, 
stwierdzono, że: 

− pomieszczenia (w tym jeden pokój mieszkalny 3-osobowy dla matki  
z dzieckiem z łóżkiem dla małego dziecka) zapewniały mieszkańcom całodobowy 
pobyt, pomieszczenia były schludne i wysprzątane. Dodatkowo każdy pokój 
posiadał umywalkę, lustro, szafę do ubrań. Pokoje były oświetlone i ogrzewane 
centralnie. Powierzchnia każdego z pokoi mieszkalnych wynosiła 20 m2.  
W OIK były 4 pokoje mieszkalne – trzy trzyosobowe i jeden pięcioosobowy, 

− w ośrodku wyodrębniono pomieszczenie do pobytu dziennego (świetlicę), 
dostosowane do przebywania w nim matek z dziećmi, wyposażone  
w telewizor, zabawki oraz meble do wypoczynku, 

− kobiety w ciąży mogły przebywać we wszystkich pokojach mieszkalnych  
w ośrodku, wszystkie z tych pokoi były przystosowane dla kobiet w ciąży, 

− w ośrodku znajdowały się trzy łazienki przy całkowitej liczbie miejsc – 14, wszystkie 
łazienki były czyste i zadbane, w każdej znajdowały się umywalki do rąk (z ciepłą 
bieżącą wodą), jedna toaleta, w jednej łazience zamontowano prysznic, 

− Ośrodek posiadał pomieszczenie spełniające funkcję kuchni z jadalnią 
wyposażone w takie urządzenia jak lodówka, kuchenka elektryczna, mikrofalowa, 
zmywarkę, zlewozmywak, naczynia, sztućce oraz czajnik. Pomieszczenie 
posiadało stół z krzesłami i odpowiednie oświetlenie. Z wyposażenia tej kuchni 
mogły korzystać w każdej chwili osoby przebywające w ośrodku, 

− w ośrodku wyodrębnione było jedno pomieszczenie do prania i suszenia  
z pralką automatyczną, suszarkami na pranie.  

Tym samym standard usług w zakresie potrzeb bytowych w OIK nie był 
porównywalny ze standardem obowiązującym DMD, gdyż na 14 miejsc w OIK 
przypadał jeden prysznic. Ponadto w OIK poza kuchnią nie zapewniono co najmniej 
jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych 
posiłków. 

Zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego OIK  wszystkim kobietom przyjętym 
do OIK w okresie kontrolowanym zapewniono: 

− wyżywienie w trakcie pobytu w OIK, 

− odizolowanie od sprawców przemocy poprzez zatrudnienie zewnętrznej firmy 
ochroniarskiej, która sprawdzała m.in. osoby udające się do ośrodka, 

− pokoje dla matek były zamykane na klucz posiadany tylko przez osobę 
przebywającą w OIK, 

− osoby poszukujące schronienia miały prawo do korzystania z pomocy 
psychoterapeutycznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej świadczonej przez 
PCPR. 

Zgodnie z regulaminem Domu Samotnej Matki w Ełku, do którego trafiały matki 
z małoletnimi dziećmi i w ciąży z terenu powiatu, osobom tym zapewniono  
w kontrolowanym okresie standard usług w zakresie interwencyjnym oraz 
opiekuńczo-wspomagającym porównywalny ze standardem obowiązującym DMD. 

                                                                              (akta kontroli str.221-226) 
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2.2 W okresie objętym kontrolą w OIK zatrudniano osoby koordynujące pobyt m.in. 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na umowę zlecenia zatrudniano 
pracownika z wyższym wykształceniem licencjackim pielęgniarskim oraz pracownika 
z wyższym wykształceniem magisterskim na kierunku pedagogika opiekuńczo – 
wychowawcza. 

                                                                                                           (akta kontroli str.319-320) 

OIK będący w strukturze PCPR zapewniał matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom 
w ciąży z terenu powiatu ełckiego warunki do udzielania wsparcia w zakresie 
potrzeb bytowych, jak również w zakresie interwencyjnym i opiekuńczo-
wspomagającym. Pomocy w OIK udzielił tym osobom wykwalifikowany personel. 

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

3.1. Wszystkie (cztery) przebywające w OIK w kontrolowanym okresie osoby (matki 
z małoletnimi dziećmi) zakończyły pobyt w ośrodku. Pobyt w OIK trwał  
od 22 do 67 dni. Dwie osoby przedłużały na własny wniosek pobyt w ośrodku.  
W trakcie kontroli NIK w placówce Caritas, tj. DSM w Ełku przebywały w różnych 
okresach trzy matki z małoletnimi dziećmi. PCPR nie posiadał danych odnośnie 
pozostałych dwóch kobiet umieszczonych w DSM w Ełku w latach 2016-2017, które 
składały wnioski o udzielenie schronienia w GOPS w Ełku. PCPR również nie 
posiadał wiedzy na temat dalszych losów matki z dzieckiem umieszczonej  
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olecku.   

(akta kontroli str.220,371-454) 

3.2. Z wyjaśnień Dyrektora PCPR wynikało m.in., że w OIK w Nowej Wsi Ełckiej 
nigdy nie były zawierane kontrakty ani programy usamodzielnienia z osobami 
przebywającymi w ww. Ośrodku. W przypadku każdej osoby była zakładana karta 
zgłoszenia, w której psycholog, pracownik socjalny odznaczał pomoc, której udzielał 
oraz ewentualne dalsze propozycje działań przewidywanych do wykonania przez 
daną osobę w celu  zmiany jej niekorzystnej sytuacji.  
Na podstawie dokumentacji w OIK stwierdzono, że matki z małoletnimi dziećmi 
przebywające w tej placówce miały zapewnioną w razie potrzeby bieżącą pomoc 
psychologiczną i terapeutyczną ze strony wykwalifikowanych pracowników ośrodka.  
Ww. działania dotyczyły osób przebywających w ośrodku OIK w okresie objętym 
kontrolą. 

(akta kontroli str.352-355) 

3.3. W niepublicznej placówce Caritas w Ełku zawarte zostały z dwoma matkami 
(trzecia kobieta przebywała w placówce tylko jeden dzień) plany pomocy. 
Obejmowały one cele, działania jakie miała wykonać kobieta w celu polepszenia 
swojej sytuacji życiowej, np. poprzez złożenie wniosku o przydział mieszkania 
socjalnego. 

(akta kontroli str.367-369) 

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

NIK ocenia pozytywnie działania PCPR dotyczące pomocy w zakresie  zapewnienia 
schronienia trzem matkom z małoletnimi dziećmi, które skierował do OIK oraz fakt 
umożliwienia przedłużenia pobytu w tej placówce na wniosek dwóch 
zainteresowanych matek. Matki z małoletnimi dziećmi skierowane do OIK przez 
PCPR miały zapewnioną bieżącą pomoc psychologiczną i terapeutyczną. 
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IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku  
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy  
o NIK, wnioskuje o  

1. Podjęcie działań w celu zabezpieczenia w odpowiednim trybie realizacji 
zadania własnego powiatu dotyczącego zapewnienia matkom (ojcom, 
opiekunom) z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży schronienia w DMD. 

2. Zamieszczenie na stronie internetowej BIP PCPR informacji o sposobie 
wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania wynikającego z art. 19 
pkt. 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ups, w zakresie dotyczącym zapewnienia 
schronienia w DMD. 

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 Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Olsztyn, 27 listopada 2019 r. 
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