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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn 
(dalej: PCPR lub Centrum). 

 

Dorota Siwicka – Dyrektor PCPR w Kętrzynie (dalej: Dyrektor PCPR), od 1 września 
2015 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 kontroli, tj. do dnia 22 listopada 2019 r.). 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Wojciech Dąbrowski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/110/2019 z 2 września 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie PCPR, mając na uwadze brak zabezpieczenia zadania 
określonego w art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3, 
podjął działania zmierzające do zmiany tego stanu, tj. zgłosił Staroście Powiatu 
Kętrzyńskiego potrzebę utworzenia domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet  
w ciąży4, co NIK ocenia pozytywnie. Działania te przyniosły oczekiwany rezultat  
i w 2019 r. przestąpiono do realizacji ww. inwestycji. Do czasu utworzenia domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (dalej: DMD) na terenie powiatu 
kętrzyńskiego PCPR zapewniał matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
schronienie w hostelu przy Punkcie Interwencji Kryzysowej (dalej: PIK), będącym  
w jego strukturze. Wszystkie osoby, które zwróciły się z uzasadnionymi wnioskami 
do PCPR o udzielenie schronienia, otrzymały je. PIK zapewniał odpowiednie 
warunki higieniczno-sanitarne w estetycznie i funkcjonalnie urządzonych 
pomieszczeniach oraz zapewnił wsparcie wykwalifikowanych specjalistów: 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm., dalej: ups. 
4 W rozumieniu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów 
dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418). 
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psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego. W toku kontroli stwierdzono 
jednakże, że na stronach internetowych PCPR nie podane zostały informacje  
o kompetencjach i zasadach rozpatrywania spraw dotyczących udzielania 
schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży, a także nie udzielono  
w dwóch przypadkach natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W kontrolowanym okresie powiat kętrzyński nie prowadził DMD  
tj. wyspecjalizowanej placówki, której podstawę funkcjonowania stanowi  
art. 19 pkt 11 ups. Powiat Kętrzyński nie zlecał też prowadzenia takiej placówki 
podmiotowi niepublicznemu, ani nie zawarł porozumienia z inną jednostką (lub 
jednostkami) samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia realizacji zadania 
polegającego na prowadzeniu takiej placówki. 

Wymagające schronienia matki z małoletnimi dziećmi, o których trudnej sytuacji 
poinformowany został PCPR, umieszczane były w PIK, tj. w placówce działającej 
w strukturze PCPR, prowadzonej w ramach zadania własnego powiatu określonego 
w art. 19 pkt 12 ups. Placówka ta dysponowała w latach 2016-2019 (do 30 czerwca) 
ośmioma miejscami noclegowymi.  

(akta kontroli str. 3-24, 85-89) 

Z analizy dokumentów strategicznych dla powiatu kętrzyńskiego, opracowanych 
przy udziale PCPR, wynikało, że potrzeba zapewnienia schronienia dla matek 
(ojców, opiekunów) z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2016-2019 była 
diagnozowana pod kątem sytuacji kryzysowej, jaką jest przemoc w rodzinie. 
W Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kętrzyńskiego na lata 2011-20206 dostrzeżono, że przemocy znacznie częściej 
aniżeli mężczyźni doświadczają kobiety i małoletni. W ramach celu operacyjnego 
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” wyodrębniono działania polegające  
m.in. na świadczeniu profesjonalnego świadczenia pomocy dla ofiar przemocy 
i członków rodzin oraz udzielaniu schronienia dla ofiar przemocy. PCPR zgłaszał 
Staroście Powiatu Kętrzyńskiego w corocznych sprawozdaniach ze swojej 
działalności potrzeby dotyczące konieczności zapewnienia przez Powiat Kętrzyński 
stałego dostępu lub utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży. 

(akta kontroli str. 3-24) 

W informacjach przekazywanych w latach 2016-2017 przez PCPR Wojewodzie 
Warmińsko-Mazurskiemu nie deklarowano zamiaru tworzenia domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Powiat Kętrzyński rozpoczął w 2018 r. 
starania o pozyskanie środków w ramach programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” na realizację zadania utworzenia domu dla matek z małymi 

                                                      
5 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. 
6 Przyjętej uchwałą nr IV/33/2011 Rady Powiatu Kętrzyńskiego z 24 lutego 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. 
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dziećmi i kobiet w ciąży. Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR, w 2016 r. przedstawiła 
Radzie Powiatu Kętrzyńskiego potrzebę utworzenia DMD, jednak nie zabezpieczono 
środków finansowych na ten cel w budżecie Powiatu na 2017 r. 

W dniu 5 października 2018 r. Starosta Powiatu Kętrzyńskiego zgłosił do 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie potrzebę utworzenia 
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a w dniu 11 stycznia 2019 r. 
zawnioskowano o dofinansowanie realizacji tego zadania. Jednocześnie w budżecie 
Powiatu na 2019 r. zabezpieczono środki na realizację ww. przedsięwzięcia. Powiat 
otrzymał dofinasowanie w kwocie 150 000 zł (całkowity koszt zadania określony był 
na 300 000 zł). W dniu 18 lutego 2019 r. przesłano do Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie aktualny kosztorys wydatków ze szczegółową 
kalkulacją prac remontowych oraz zakupu wyposażenia. W dniu 19 lipca 2019 r. 
Starosta Powiatu Kętrzyńskiego podpisał umowę dotyczącą robót budowlanych 
polegających na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych  
i gospodarczych w budynku administracyjnym na lokal mieszkalny o statusie domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z przeznaczeniem dla 15 osób. 
Zgodnie z powyższą umową wykonawca był zobowiązany wykonać przedmiot 
budowy i zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót w terminie  
do 31 października 2019 r. Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR, obecnie trwają prace 
dotyczące wyposażenia domu, który rozpocznie działalność od grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 25-49) 

1.2. W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) do PCPR złożono 17 wniosków, 
dotyczących 14 matek oraz kobiet w ciąży o zapewnienie schronienia w związku  
z doświadczeniem przemocy lub innej sytuacji kryzysowej. Pomoc została udzielona 
w formie umieszczenia ich w PIK. 

(akta kontroli str. 50-53) 

W latach 2016-2019 (I półrocze) w hostelu PIK przebywały w celu udzielenia 
schronienia: 

− trzy rodziny (siedem osób, w tym czworo dzieci) spośród 5 377 osób 
korzystających z pomocy PCPR, przy liczbie mieszkańców powiatu 
kętrzyńskiego wynoszącej 63 969 osób w 2016 r., 

− dwie rodziny (sześć osób, w tym czworo dzieci) spośród 5 644 osób 
korzystających z pomocy PCPR, przy liczbie mieszkańców powiatu wynoszącej 
63 470 osób w 2017 r., 

− pięć rodzin (18 osób, w tym 13 dzieci) spośród 5 614 osób korzystających  
z pomocy PCPR, przy liczbie mieszkańców powiatu wynoszącej 62 924 osoby  
w 2018 r., 

− sześć rodzin7 (15 osób, w tym dziewięcioro dzieci) spośród 3 197 osób 
korzystających z pomocy PCPR, przy liczbie mieszkańców powiatu wynoszącej 
62 356 osób w I półroczu 2019 r. 

 (akta kontroli str. 54) 

1.3. W okresie objętym kontrolą PCPR konsultowało ze wszystkimi ośrodkami 
pomocy społecznej (dalej: ops) z terenu powiatu zagadnienia związane  
z oszacowaniem rzeczywistych potrzeb dotyczących liczby miejsc dla matek  
z małymi dziećmi lub kobiet w ciąży oraz braku domu dla takich osób. W tym celu 

                                                      
7 Dwie rodziny mieszkały w PIK zarówno w 2018 r., jak i 2019 r. 
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m.in. dwukrotnie organizowano spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele 
instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu kętrzyńskiego. Spotkania dotyczyły: 

− rozwiązania problemu braku domu dla matek z małymi dziećmi na terenie 
powiatu kętrzyńskiego – spotkanie z 10 stycznia 2017 r., 

− oszacowania rzeczywistych potrzeb powiatu w zakresie liczby zgłoszonych - 
przypadków konieczności umieszczenia matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży  
w DMD – spotkanie z 23 marca 2018 r. 

 (akta kontroli str. 55-70) 

1.4. W powiecie kętrzyńskim zapewniono w latach 2016–2019 (I półrocze) realizację 
zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych w zakresie zapewnienia 
schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży poprzez umieszczanie 
takich osób w PIK. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym PCPR, za działalność 
PIK odpowiadał Dyrektor PCPR. Działalność PIK obejmowała udzielanie doraźnej 
pomocy osobom i rodzinom będącym w nagłych sytuacjach kryzysowych w celu 
przywrócenia równowagi psychicznej i samodzielnego radzenia sobie z sytuacją 
kryzysową, udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa 
socjalnego lub prawnego. Prowadzony w PIK hostel zapewniał osiem miejsc 
noclegowych.  

(akta kontroli str. 71-80) 

Obowiązujące w PIK zasady8 przewidywały m.in., że: hostel PIK był schronieniem 
przejściowym, w którym pobyt nie może być dłuższy niż trzy miesiące; z miejsc 
hostelowych mogły korzystać dorosłe osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, 
gdy istniało zagrożenie zdrowia lub życia, oraz dzieci pozostające pod opieką 
rodziców lub opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych, zdolne do 
samodzielnej egzystencji. 

(akta kontroli str. 80-84) 

Podstawą przyjęcia do hostelu był wniosek o przyjęcie, zawierający krótki opis 
sytuacji kryzysowej wraz ze skierowaniem wydanym przez ops właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania oraz kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego 
(z załącznikami) przeprowadzonego przez PCPR.  

(akta kontroli str. 126-140) 

Przy przyjęciu osoby do ośrodka, informowano ją m.in., że schronienie udzielane 
jest na okres do 3 miesięcy, a PIK nie zapewnia odzieży, obuwia i środków 
czystości.  

Dla każdej z rodzin przebywających w PIK prowadzono indywidualną dokumentację. 
Oprócz dokumentacji składanej w związku z przyjęciem do hostelu, zawierała ona 
m.in.: skierowanie do PIK, wywiad środowiskowy, indywidualny plan pomocy, 
ewentualną dokumentację związaną z przedłużeniem pobytu, notatki służbowe 
personelu PCPR dotyczące zachowań mieszkańców hostelu, protokoły ze spotkań  
z mieszkańcami w sprawie ich sytuacji oraz zrealizowanych i planowanych działań, 
kserokopie pism, głównie procesowych, sporządzanych przy udziale specjalistów 
zatrudnionych w PCPR, oświadczenia mieszkańców o planowanych wyjściach z PIK 
oraz powierzaniu osobom trzecim opieki nad dziećmi, oświadczenia mieszkańców 
hostelu o planowanych wizytach, korespondencję PCPR z innymi organami 
w sprawie sytuacji mieszkańców. 

(akta kontroli str. 80-84) 

                                                      
8 Obowiązujące w PIK zasady ustalone były: do 19 lutego 2017 r. - zarządzeniem Dyrektora PCPR   
z 26 kwietnia 2012 r., nr 2/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z PIK; od 20 
lutego 2017 r. zarządzeniem nr 3/2017 z 20 lutego 2017 r. Dyrektora PCPR w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu korzystania z PIK. 
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Wsparcie mieszkańców hostelu w sytuacji kryzysowej zapewniali specjaliści 
zatrudnieni w PIK na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy udzielali porad 
prawnych, pedagogicznych, psychologicznych oraz konsultacji w zakresie 
problematyki przemocy w rodzinie.  

(akta kontroli str. 126-140) 

W zakresie warunków bytowych PIK zapewniał osobom korzystającym ze 
schronienia dwa oddzielne mieszkania, każde dysponujące pomieszczeniem do 
spania (cztery miejsca), będącym jednocześnie pomieszczeniem do pobytu 
dziennego. Mieszkańcy dysponowali również ogólnodostępną kuchnią wyposażoną 
w niezbędny sprzęt AGD, urządzenia do prania i suszenia odzieży, stół do 
spożywania posiłków, oraz dwie łazienki z prysznicem i wc, przypisane do 
konkretnych ww. pomieszczeń. 

Pomieszczenia hostelu znajdowały się na oddzielnym piętrze i były oddzielone od 
części administracyjnej. W dniu przeprowadzania oględzin NIK (9 października  
2019 r.) wszystkie pomieszczenia hostelu PIK były ogrzewane i oświetlane, 
estetyczne, utrzymane w czystości i porządku. 

(akta kontroli str. 85-89) 

1.5. Jak wykazały przeprowadzone ww. oględziny NIK: 

− drzwi wejściowe do budynku, w którym znajdował się hostel przy PIK miały 
szerokość 160 cm, 

− w budynku, w którym znajdował się hostel (na drugim piętrze) był dostępny 
schodołaz umożliwiający dostęp osobom z nieprawidłowościami, 

− pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami hostelu, tj. kuchnią, pokojami  
i łazienkami oraz korytarzem nie zostały zamontowane progi, a drzwi 
prowadzące do tych pomieszczeń miały 90 cm szerokości, 

− obie łazienki oraz kuchnia zapewniały przestrzeń manewrową dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż dysponowały powierzchnią  
od 25 m2 do ponad 26 m2. Łazienki nie były dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Budynek, w którym się znajdowały pochodził sprzed 1945 r. 
W okresie objętym kontrolą nie był remontowany. 

(akta kontroli str. 85-89) 

1.6. W okresie objętym kontrolą PCPR nie wyłaniał podmiotu realizującego zadanie 
polegające na prowadzeniu lub zapewnieniu miejsc w placówce, w której 
schronienie mogły uzyskać matki z małoletnimi dziećmi kobiety w ciąży, gdyż 
schronienia takiego udzielał PIK znajdujący się w strukturze PCPR. 

(akta kontroli str. 90-91) 

1.7. Na stronie internetowej www.pcprketrzyn.pl widniała informacja o działalności 
PIK w Kętrzynie. Podane były tam podstawowe informacje dotyczące PIK, a także 
numery telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji na ten temat.  
Na ww. stronie zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące 
przemocy w rodzinie.  

(akta kontroli str. 92-97) 

1.8. Hostel przy PIK, w którym były umieszczane matki z małymi dziećmi i kobiety  
w ciąży był utrzymywany w należytym stanie technicznym, co potwierdziły oględziny 
przeprowadzone przez kontrolera NIK. Jak wynikało z analizy dokumentacji, tj. 
książki obiektu budowlanego prowadzonej dla hostelu przy PIK, corocznie 
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przeprowadzano okresowe kontrole stanu technicznego budynku, natomiast ostatnia 
pięcioletnia kontrola okresowa stanu technicznego, polegająca m.in. na sprawdzeniu 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, 
przeprowadzona była w 2016 r. Wszystkie ww. kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości. Ponadto corocznie w latach 2016 - 2019 były przeprowadzane 
kontrole instalacji kominowej (nie sformułowano zastrzeżeń).     

(akta kontroli str. 98-105) 

1.9. PCPR był organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań związanych  
z zapewnieniem dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małymi dziećmi 
i kobiet w ciąży, w szczególności: 

− w latach 2016 – 2019 (I półrocze) zatrudnionych było na pełnych etatach: pięciu 
pracowników zajmujących się m.in. pomocą w udzielaniu schronienia matkom  
z małymi dziećmi i kobietom w ciąży (trzech pracowników socjalnych oraz po 
jednym doradcy zawodowym i psychologu), 

− pracownicy PCPR posiadali odpowiednie kwalifikacje wynikające  
z doświadczenia, wykształcenia oraz odbytych szkoleń9.    

Jak wynikało z regulaminu organizacyjnego, w PCPR nie zostały wyznaczone 
komórki oraz pracownicy odpowiedzialni za procedowanie w sprawach związanych 
wyłącznie z wydawaniem skierowań do placówek udzielających schronienia. 
Natomiast z regulaminu wynikało, że do zadań Zespołu Poradnictwa 
Specjalistycznego, należy m.in. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz organizowanie funkcjonowania PIK  
z miejscami hostelowymi. Kierowanie do placówek zapewniających schronienie dla 
matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży odbywało się na podstawie pisemnego 
skierowania, które podpisuje Dyrektor PCPR, która posiada również uprawnienia do 
wydawania decyzji dotyczących kierowania do innych ośrodków wsparcia.  
W zakresach czynności pracowników socjalnych nie były szczegółowo opisane 
zadania związane tylko z udzielaniem schronienia dla matek z małymi dziećmi  
i kobiet w ciąży. Zadania pracowników socjalnych wynikały z podpisywanych przez 
nich zakresów zadań i dotyczyły m.in: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa  
w zakresie PIK, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, monitorowanie 
zjawiska przemocy, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach 
interwencji kryzysowej. Pracownikom PCPR nie delegowano uprawnień do 
wydawania decyzji dotyczących kierowania do PIK lub do innych placówek 
zapewniających schronienie. Dyrektor PCPR nie delegował dla pracowników 
uprawnień do przekazywania dokumentacji staroście. 

(akta kontroli str. 106-125) 

1.10. PCPR prawidłowo procedował w sprawach związanych z wydawaniem 
skierowań do hostelu przy PIK. Jak wykazała analiza 15 spraw spośród  
17 dotyczących ww. zakresu w latach 2016 – 2019 (I półrocze):  

− PCPR był organem właściwym miejscowo - wnioskujący o schronienie byli 
mieszkańcami powiatu kętrzyńskiego, 

− wszystkie złożone wnioski dotyczyły osób znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej i zostały rozpatrzone pozytywnie, 

− wszystkie skierowania wystawione na podstawie kompletnej dokumentacji 
obejmującej wywiady środowiskowe zawierające informacje o sytuacji 

                                                      
9 Pracownicy socjalni mieli następujące wykształcenie: ukończone studia wyższe w zakresie 
pedagogika – 4 osoby, psychologia – 1 osoba. W latach 2016-2019 (I półrocze) pracownicy socjalni 
uczestniczyli łącznie w 19 szkoleniach (dotyczących m.in. „Studium przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie” – uczestniczył 1 pracownik, „Dziecko w rodzinie z problemem przemocy” – uczestniczył  
1 pracownik, „Specyfika rozmowy z ofiarą oraz sprawcą przemocy w rodzinie” – 1 pracownik).   
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mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej, dochodowej oraz zdrowotnej osób 
ubiegających się o wsparcie, były podpisane przez Dyrektora PCPR10. 

(akta kontroli str. 126-140) 

1.11. W latach 2016 – 2019 (I półrocze) pobyt w hostelu przy PIK dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży był bezpłatny. 

(akta kontroli str. 141) 

1.12. Na zapewnienie schronienia i wsparcia dla matek z małymi dziećmi i kobiet  
w ciąży w hostelu przy PIK wydatkowano następujące kwoty: 

• 31 947,53 zł w 2016 r. (w tym m.in. 19 959,07 zł na wynagrodzenia personelu,  
7 509,00 zł wydatki na media, 2 900,00 zł wydatki na konserwację naprawy  
i remont, 299,40 zł wydatki na wyżywienie), 

• 60 880,26 zł w 2017 r. (w tym m.in. 48 578,68 zł na wynagrodzenia personelu, 
10 000,00 zł wydatki na media, 1 000,00 zł wydatki na wyżywienie, 1 091,00 zł 
wydatki na środki czystości i higieniczne), 

• 50 969 zł w 2018 r. (w tym m.in. 32 950,03 zł na wynagrodzenia personelu,  
12 000,00 zł wydatki na media, 3 857,85 zł wydatki na konserwację naprawy  
i remonty, 1 000,00 zł wydatki na wyżywienie, 561,45 zł, wydatki na środki 
czystości i higieniczne),  

• 38 106,22 zł w I półroczu 2019 r. (w tym m.in. 30 780,57 zł na wynagrodzenia 
personelu, 6 835,65 zł wydatki na media). 

(akta kontroli str. 142-143) 

1.13. Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR, w powiecie kętrzyńskim można zaobserwować 
małe zainteresowanie kierowaniem do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży. W ocenie PCPR rozpatrywać to należy dwutorowo, z jednej strony  
jest to spowodowane faktem, że najbliższy taki dom znajduje się w odległości ok. 
100 km od miasta Kętrzyn (siedziby Rady Powiatu), co powoduje niechęć 
osób/kierowanych do tak diametralnych zmian w swoim życiu. Zmiana miejsca 
zamieszkania wiąże się ze zmianą szkoły dla dzieci, opieki medycznej (lekarz 
pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa). W osobach kierowanych pojawia 
się lęk ze względu na izolację od osób znaczących w ich życiu (rodzice, rodzeństwo, 
przyjaciele), którzy na co dzień pomagali i wspierali je. Drugi powód to 
niechęć/obawa gmin do partycypowania w kosztach za pobyt w domach dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zgodnie z art. 97 ust. 3 ups „różnicę między 
ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym 
kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej  
w domu”. Należy zaznaczyć, ze w województwie warmińsko-mazurskim są tylko trzy 
domy - średni koszt utrzymania to ok. 1 100 zł miesięcznie za osobę. W ocenie 
PCPR skierowań jest niewiele ze względu na koszt. Gminy z terenu powiatu 
kętrzyńskiego chętniej kierują osoby/matki z małoletnimi dziećmi do PIK przy PCPR 
Kętrzyn, gdzie pobyt jest bezpłatny.  

Ponadto Dyrektor PCPR wskazała, że zasadnym byłoby wydanie przepisów/ 
regulacji/norm działania, wskazujących gminom na potrzebę kierowania matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do DMD, nie tylko w przypadku zagrożenia 
zdrowia czy też życia, ale również w wyniku powzięcia informacji przez służby gminy 

                                                      
10 Nie było regulacji prawnych określających termin wydania skierowania do PIK. 
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o osobach o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, bezradnych  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego itp., a kwalifikującymi się do umieszczenia w DMD. 
Jednocześnie należałoby rozważyć możliwość zmiany przepisów ustawy z dnia  
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy11, poprzez wprowadzenia regulacji 
dotyczących kierowania do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  
w sytuacji, kiedy istnieje możliwość zapobiegania sieroctwu poprzez edukację 
matek/opiekunów małoletnich dzieci i kobiet w ciąży.   

(akta kontroli str. 144-145) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

PCPR nie realizował w badanym okresie obowiązków informacyjnych wynikających 
z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej12, 
dotyczących umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej (prowadzonym 
wspólnie z BIP Starostwa Powiatowego w Kętrzynie) informacji o swoich 
kompetencjach w zakresie udzielania schronienia matkom z małoletnimi dziećmi  
i kobietom w ciąży oraz o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw z tego 
zakresu. Takich informacji nie zamieszczono również na stronie internetowej PCPR. 
Było to niezgodne z art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz ust. 3 lit. d 
udip, w myśl których udostępnieniu na BIP podlega informacja publiczna,  
w szczególności o podmiotach wymienionych w art. 4 ust. 1, w tym przedmiocie ich 
działalności i kompetencjach oraz sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. 

Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR wszystkie ośrodki pomocy społecznej z terenu 
powiatu kętrzyńskiego, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz policja dysponują 
wiedzą o możliwości zapewnienia schronienia dla matek z małymi dziećmi i kobiet  
w ciąży w PIK. Ponadto sposób starania się o miejsce w PIK omawiany jest  
z zainteresowanymi przez pracowników socjalnych. 

(akta kontroli str. 92-97) 

W kontrolowanym okresie PCPR, mając na uwadze brak zabezpieczenia zadania 
określonego w art. 19 pkt 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ups, podjął działania zmierzające 
do zmiany tego stanu, tj. zgłaszał Staroście Powiatu Kętrzyńskiego potrzebę 
utworzenia DMD, co NIK ocenia pozytywnie. Działania te przyniosły oczekiwany 
rezultat i w 2019 r. przestąpiono do realizacji ww. inwestycji. Do czasu utworzenia 
DMD na terenie powiatu kętrzyńskiego PCPR zapewniał matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży schronienie w hostelu przy PIK prowadzonym przez 
PCPR, w budynku utrzymanym w odpowiednim stanie technicznym. Stwierdzono 
przy tym nieprawidłowość dotyczącą niepodania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie wsparcia udzielanego wymagającym schronienia matkom  
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. 

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

2.1. W kontrolowanym okresie w dokumentach dotyczących funkcjonowania  
i organizacji PCPR oraz PIK nie wprowadzano regulacji odnoszących się do 
zapewnionego osobom korzystającym ze schronienia w hostelu PIK standardu usług 
w zakresie: bytowym, interwencyjnym, oraz opiekuńczo wspomagającym.   

(akta kontroli str. 146-147) 

                                                      
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm. 
12 Dz. U. 2019 r. poz. 1429. (dalej: udip). 
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2.2. Hostel przy PIK zapewniał mieszkańcom: 

− możliwość pobytu całodobowego, 

− dwa pomieszczenia do spania (o powierzchni 23,25 m2 i 23,17 m2), każde 
wyposażone w: dwa dwuosobowe łóżka oraz jedną dwuosobową wersalkę, stół, 
dwa meble do siedzenia (krzesła lub fotele), komodę, łóżeczko dziecięce, 
telewizor, pierwsze dodatkowo szafę, a drugie – regał i radio. Pomieszczenia te 
pełniły również rolę pomieszczeń do pobytu dziennego, mogły być alternatywnie 
wykorzystywane do zapewnienia pobytu kobietom w ciąży, 

− dwie ogólnodostępne łazienki (każda o powierzchni 25,2 m2) wyposażone w: 
wannę, kabinę prysznicową, zlew, bidet, wc, ogrzewacz do wody. Każda  
z łazienek była przypisana do konkretnych ww. opisanych pomieszczeń, 

− ogólnodostępną kuchnię o powierzchni 26,2 m2, wyposażoną w meble oraz 
naczynia i sprzęty kuchenne. W kuchni znajdowała się również pralka i suszarka 
automatyczna do ubrań. 

Przeprowadzone oględziny NIK wykazały, że wszystkie ww. pomieszczenia były 
zadbane i czyste, a znajdujące się w nich urządzenia były sprawne technicznie. 
Pokoje, kuchnia i łazienki były zamykane na klucz udostępniony aktualnym 
mieszkańcom.  

Standard podstawowych usług w zakresie bytowym w PIK nie był tożsamy ze 
standardem wymaganym dla DMD, ponieważ nie zapewniono: 

− oddzielnego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania posiłków, 

− oddzielnego pomieszczenia do prania i suszenia, 

− odrębności pomieszczeń przeznaczonych do spania i do pobytu dziennego. 

(akta kontroli str. 85-89) 

2.3. W latach 2016-2019 (I półrocze) w PCPR było zatrudnionych od 21 do 23 
pracowników. Obsługą matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży umieszczonych  
w hostelu przy PIK zajmowało się pięć osób. Pracownicy ci dysponowali uzyskanym 
przed 2013 r. wykształceniem pedagogicznym (cztery osoby) oraz psychologicznym 
(jedna osoba). 

(akta kontroli str. 106-125) 

2.4. Jak wynikało z analizy 14 spraw dotyczących udzielania schronienia matkom  
z małymi dziećmi i kobietom w ciąży, w hostelu przy PIK zapewniono następujące 
usługi w zakresie interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym: 

• Mieszkańcom PIK zapewniono odizolowanie od sprawców przemocy.  
PIK znajduje się w budynku PCPR, był zamykany po godzinach urzędowania na 
klucz. Mieszkańcy PIK dysponowali kluczami do budynku oraz do zajmowanych 
przez siebie pomieszczeń. 

• Mieszkańcy byli wspierani w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej poprzez 
poradnictwo prawne, psychologiczne oraz pedagogiczne i socjalne. W okresie 
objętym kontrolą osobom objętym schronieniem udzielono: pięciu porad 
prawnych (dla pięciu osób) dotyczących m.in. radzenia sobie z wyjściem  
z trudnej sytuacji mieszkaniowej, sposobu załatwienia kwestii uzyskania 
alimentów, podziału majątku, spłaty zadłużenia. Dwunastu porad 
psychologicznych dotyczących sposobów wyjścia z trudnej sytuacji osoby 
objętej schronieniem, które udzielone zostały niezwłocznie po przybyciu do PIK.  
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• Podejmowano działania w celu zapobiegania marginalizacji społecznej 
mieszkańców, umożliwienia im odnalezienia miejsca w społeczeństwie i tzw. 
„powrotu do normalności” po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy 
środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub przezwyciężania 
sytuacji kryzysowej. Pracownicy socjalni w 11 przypadkach udzielili m.in. 
pomocy w znalezieniu nowego mieszkania (zasoby komunalne gmin, wynajem, 
mieszkanie u rodziny). 

• Zapobiegano powielaniu przez mieszkańców złych wzorców rodzinnych  
i środowiskowych, w tym wzorca tzw. „wyuczonej bezradności”. Jedna matka 
uczestniczyła w 2018 r. w PCPR w szkoleniu Szkoła dla Rodziców  
i Wychowawców. Ponadto osoby przebywające w PIK były wzmacniane przez 
pracownika socjalnego oraz psychologa w wypełnianiu obowiązków 
rodzicielskich, prowadzenia gospodarstwa domowego i radzenia sobie  
z problemami życia codziennego. 

• Mieszkańcom PIK umożliwiono korzystanie ze świadczeń zdrowotnych,  
a w 2019 r. nawiązano współpracę z pielęgniarką środowiskową.  

• Udzielano pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby, m.in. w czerwcu 2019 r.: pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych, tj. wizyta na poczcie w celu zgłoszenia odbioru renty  
w placówce za miesiąc maj, wizyta w banku w celu założenia konta bankowego, 
zgłoszenie do urzędów numeru konta bankowego, nauka obsługi bankomatu.  

• Uwzględniono indywidualne potrzeby mieszkańców i ich dzieci, stwarzano 
warunki do rozwoju osobowego. Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR, mieszkańcy PIK 
mogli korzystać z biblioteczki w PCPR, w której są np. poradniki dla rodziców, 
książki z bajkami oraz gry edukacyjne. Ponadto, w razie potrzeby mieszkańcy 
PIK mogą skorzystać z notebooka z internetem np. w celu zapoznania się  
z ofertami pracy, najmu mieszkań czy pozyskania innych potrzebnych 
informacji. Wszyscy mieszkańcy są również informowani o ofercie 
Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie. 

• W przypadku braku możliwości samodzielnego zakupu, PIK jest przygotowany 
do wydawania osobom objętym ochroną środków higieny osobistej oraz 
środków czystości. 

(akta kontroli str. 126-140, 148-150) 

2.5. Wszystkie osoby wnioskujące o udzielenie schronienia były w okresie objętym 
kontrolą umieszczane tylko w ww. hostelu przy PIK. 

(akta kontroli str. 90-91) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W przypadku pobytu dwóch matek z małoletnimi dziećmi w PIK nie udzielone im 
zostało wsparcie psychologiczne. Było to niezgodne z zapisem art. 43 ust. 3 ups  
mówiącym o tym, że w ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej 
specjalistycznej pomocy psychologicznej. 

Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR porady te nie zostały udzielone ze względu na krótki 
okres przebywania tych osób w hostelu przy PIK (poniżej czterech dni). 

W prowadzonym hostelu przy PIK, PCPR zapewniało odpowiednie warunki 
higieniczno-sanitarne w estetycznie i funkcjonalnie urządzonych pomieszczeniach 
oraz umożliwiało wsparcie wykwalifikowanych specjalistów. Oferowany standard  
w zakresie bytowym nie był jednak porównywalny ze standardem obowiązującym 
DMD. Stwierdzono ponadto nieprawidłowość polegającą na nieudzieleniu w dwóch 
przypadkach natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologa. 
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3. Skuteczność wsparcia świadczonego w miejscu schro-
nienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

3.1. Analiza wszystkich 14 spraw dotyczących udzielania schronienia w hostelu przy 
PIK matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży wykazała, że: 

− w okresie objętym kontrolą pobyt w hostelu przy PIK zakończyło 38 osób, które 
opuściły hostel na własne żądanie i przeniosły się do lokali mieszkalnych, 

− trzy rodziny korzystały ze schronienia dwukrotnie, 

− okres pobytu wynosił od 4 do 106 dni, a mediana pobytu w hostelu wyniosła 44 dni.  
(akta kontroli str. 126-140) 

3.2. Przyjętą w PCPR praktyką było, iż dla osób objętych schronieniem w hostelu 
przy PIK opracowywano plany pracy13. Z analizy 14 spraw wynikało, że: 

− w 11 przypadkach takie plany zostały opracowane. W trzech nie opracowano 
planu ze względu na krótki okres pobytu (poniżej pięciu dni) osób objętych 
schronieniem w hostelu, 

− w planach pracy wydawano zalecenia dotyczące m.in. zapewnienia fizycznego 
bezpieczeństwa, współpracy z pracownikiem socjalnym, korzystania  
z poradnictwa psychologa i pedagoga, udzielenia pomocy w uzyskaniu stancji, 
wsparcia przy załatwianiu spraw bytowych (dbanie o higienę i porządek  
w pokoju hostelowym, pomoc w planowaniu posiłków - pomoc w planowaniu 
racjonalnych wydatków i gospodarowaniu finansami),  

− plany te w każdym przypadku były opracowywane przez pracowników 
socjalnych zajmujących się daną rodziną i posiadających stosowne 
kompetencje wynikające z kwalifikacji oraz doświadczenia. Każdy z planów był 
zaakceptowany przez mieszkańców hostelu objętych schronieniem  
i dostosowany do ich indywidualnej sytuacji, 

− we wszystkich przypadkach realizacja działań określonych w planach pracy 
doprowadziła do wyjścia z sytuacji kryzysowej, tj. osoby znalazły nowe miejsca 
zamieszkania. 

(akta kontroli str. 126-140) 

3.3. W ramach oceny skuteczności udzielonego wsparcia osobom objętym 
schronieniem w PIK, PCPR był w stałym kontakcie ops z terenu powiatu 
kętrzyńskiego14 oraz z zespołem kuratorskiej służby sądowej. Pracownicy socjalni  
i kuratorzy uczestniczyli w comiesięcznych posiedzeniach dotyczących omówienia 
sytuacji osób przebywających w PIK.  

(akta kontroli str. 151-156) 

3.4. W okresie objętym kontrolą w sześciu z 14 analizowanych przypadków były 
przeprowadzane powtórne wywiady środowiskowe.  

(akta kontroli str. 126-140) 

3.5. W okresie objętym kontrolą PCPR dokonywał ewaluacji skuteczności 
udzielonego wsparcia. Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR pracownik socjalny dokonywał 
takiego monitoringu korzystając z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. W tym celu kontaktował się z osp z terenu zamieszkania osoby, która 
opuściła PIK i uzyskiwał telefonicznie informacje dotyczące tych osób. 

(akta kontroli str. 157-158) 

                                                      
13 Obowiązek ich sporządzenia nie wynikał z przyjętych regulacji wewnętrznych. W szczególności nie 
określono terminów ich sporządzenia, ani wymaganej zawartości.  
14 M.in. 5 września 2018 r. została przeprowadzona przez pracownika socjalnego PCPR rozmowa  
z Kierownikiem GOPS w Kętrzynie dotycząca sytuacji jednej z rodzin, które opuściły hostel w 2018 r.   
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3.6. PCPR nie udzielał wsparcia osobom opuszczającym DMD, ponieważ w okresie 
objętym kontrolą nie było przypadków kierowania matek z małymi dziećmi oraz 
kobiet w ciąży do DMD w celu udzielenia schronienia. 

(akta kontroli str. 126-140) 

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

Wsparcie udzielane przez PCPR prowadzone było w oparciu o plany pracy. 
Zaplanowane działania dostosowane były do indywidualnych sytuacji matek  
z dziećmi i kobiet w ciąży, a ich konsekwentna realizacja doprowadziła  
do usamodzielnienia mieszkańców w tym sensie, że zabezpieczone zostały miejsca 
schronienia po opuszczeniu hostelu. Przeprowadzano również monitoring sytuacji 
osób opuszczających PIK.   

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. Udostępnienie na stronach internetowych PCPR oraz BIP informacji publicznej 
dotyczącej udzielania schronienia matkom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży. 

2. Udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej każdej  
z przebywających w PIK osób.  

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, dnia 25 listopada 2019 r. 
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