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I. Dane identyfikacyjne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach1, 72-010 Police ul. Szkolna 2. 

Dyrektorem PCPR od 1 czerwca 2003 r. jest Beata Karlińska.  

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

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

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

Od 1 stycznia 2016 r. do 3 grudnia 2019 r. (zakończenia czynności kontrolnych), 
z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas 
miejsce miały wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli. 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Sylwia Księżopolska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/139/2019 z 27 sierpnia 2019 r.  
Leszek Smykowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/168/2019 z 25 września 2019 r.                       (akta kontroli str.1-5, 707-708)  
 
 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

PCPR w kontrolowanym okresie zabezpieczał schronienie matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży w: Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 
w Karwowie4; Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Policach5; 
Hostelu oraz dwóch mieszkaniach chronionych prowadzonych przez PCPR6. Bieżąca 
diagnoza skali zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie 
schronienia dla osób z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozwoliła PCPR na 
zabezpieczenie wystarczającej ilości miejsc w tych placówkach. DMD w Karwowie 
udzielał schronienia kobietom w ciąży i matkom z dziećmi w wieku do 5 lat, natomiast 
DMD w Policach – matkom z dziećmi bez ograniczenia wiekowego.   

W latach 2016-2019, w imieniu Starosty Polickiego, PCPR pełnił nadzór nad  
funkcjonowaniem DMD. Pracownicy PCPR odpowiedzialni za kierowanie do placówek 
udzielających schronienia oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem 
posiadali zakresy obowiązków, w których w sposób przejrzysty i spójny przypisano 
zadania. Wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy. 

Badanie dokumentacji 25 osób, którym PCPR zapewnił schronienie, wykazało, że 
wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a wnioskodawców kierowano do 
placówek, o które wnioskowali. Wdrożone postępowania administracyjne w 21 
przypadkach prowadzone były zgodnie z przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. 

                                                      
1 Dalej: PCPR. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Prowadzonego w latach 2016-2019 przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego na podstawie 

umów zawartych przez Powiat Policki. Dalej: DMD w Karwowie. 
5  Prowadzonego w latach 2018-2019 przez Stowarzyszenie Monar na podstawie umów zawartych przez Powiat Policki. Dalej: 

DMD w Policach. 
6 Znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Policach oraz Powiatu Polickiego, 

odpowiednio na podstawie umowy najmu, decyzji Starosty Polickiego w sprawie przekazania w trwały zarząd i umowy użyczenia. 
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Kodeks Postępowania Administracyjnego7 oraz rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży8. W pozostałych czterech przypadkach nie dochowano jedynie terminu  
30 dni, o którym mowa w art. 35 § 3 Kpa.  

Przeprowadzane przez PCPR kontrole w DMD w Karwowie i w Policach, wykazały  
zapewnienie standardu usług w zakresie bytowym, interwencyjnym oraz opiekuńczo-
wspomagającym, z wyjątkiem niezapewnienia w DMD w Policach, co najmniej 
jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych 
posiłków. W Hostelu i mieszkaniach chronionych zapewniono standardy usług na 
poziomie porównywalnym ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
DMD.  

Pozytywnie ocenić należy pełniony od 2018 r. nadzór nad podmiotami realizującymi 
zadania zlecone w zakresie tworzenia programów usamodzielnienia dla mieszkanek 
DMD w Karwowie i Policach, opracowywania przez PCPR indywidualnych programów 
usamodzielnienia dla osób skierowanych do mieszkań chronionych oraz zawierania 
kontraktów socjalnych z mieszkankami Hostelu. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na tym, że PCPR w badanym okresie: 

- prowadzając kontrole w DMD w Karwowie i DMD w Policach nie sprawdzał, czy 
budynki w których uzyskiwały schronienie matki z małoletnimi dziećmi i kobiety 
w ciąży były poddawane okresowym przeglądom, o których mowa w art. 62 ust. 1 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9 w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa pobytu osób w tych obiektach; 

 - nieweryfikowaniu kwalifikacji zatrudnianych pracowników w DMD w Karwowie 
i w Policach, którzy świadczyli usługi w zakresie interwencyjnym i opiekuńczo-
wspomagającym. W DMD w Karwowie, dodatkowo nie kwestionowano faktu, że 
w latach 2016-2018 w Domu zatrudniono pracownika socjalnego, który nie posiadał 
pełnych kwalifikacji określonych w art. 116 ust. 1 ustawy ops,  

- nieumieszczeniu (do 13 września 2019 r.) na stronie internetowej BIP PCPR 
informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania 
pomocy społecznej wynikającego z art. 19 pkt. 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy ops, 
w zakresie dotyczącym zapewnienia schronienia matkom (ojcom, opiekunom) 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, 

- wydaniu decyzji o skierowaniu osoby do DMD (w czterech z 25 badanych 
przypadkach) bez kompletu wymaganych dokumentów, tj. przy braku zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwskazań do umieszczenia osoby w DMD, o którym mowa 
w § 4 ust. 3 rozporządzenie w sprawie DMD, 

- niedochowaniu terminu 30 dni przy wydawaniu (w czterech z 25 badanych) decyzji 
o skierowaniu do DMD lub przedłużeniu, decyzje wydano po upływie od 42 do 81 
dni10,  tj. niezgodnie z wymogiem art. 35 § 3  Kpa. 

 

 

 

                                                      
7 Dz.U.2018 poz. 2096., dalej: Kpa. 
8 Dz. U. Nr 43, poz. 418 Dalej: rozporządzenie w sprawie DMD. 
9 Dz.U.2019.1186 tj., dalej: Prawo budowlane.  
10 Licząc od daty wpływu wniosku lub wpływu uzupełnianej dokumentacji do daty wydania przez Dyrektora PCPR decyzji. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe11 
kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub inną 
sytuacją kryzysową. 

1.1. Potrzebę zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży w Powiecie Polickim zawarto w ramach problemu dotyczącego szeroko 
rozumianego kryzysu rodziny zdiagnozowanego, jako istotny w Powiatowej Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017-202412.  
Projekt Powiatowej Strategii przygotował i przedłożył Radzie Powiatu Polickiego 
PCPR, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych 
i innych.  
W dokumencie tym w ramach celu strategicznego Zmniejszenie ilości dzieci 
umieszczanych w pieczy zastępczej wyodrębniono trzy cele kierunkowe: Profilaktyka, 
Interwencja, Współdziałanie. Wskazano, że celem kierunkowym priorytetu II – 
Interwencja – będzie wsparcie rodziny w sytuacji kryzysu poprzez działania 
interwencyjne. Dostrzeżono również, wśród mocnych stron planowania 
strategicznego, możliwość tymczasowego schronienia dla osób w kryzysie. 

(akta kontroli str. 64-101) 

W 2016 r. Powiat Policki nie posiadał Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, gdyż poprzednia Strategia obowiązywała do końca 2015 r. 

 (akta kontroli str. 63) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że Prace nad projektem Strategii (…) na lata 2017-2024 
prowadzone były od października 2015 r., przez cały 2016 r. W tym czasie zespół 
powołany ds. opracowania Strategii (…) przeprowadził własną diagnozę sytuacji 
społecznej Powiatu Polickiego, analizę SWOT i wykonał szereg prac nad programem 
zaplanowanych działań. (…) przyczyną przedłożenia Radzie Powiatu projektu 
Strategii dopiero 29 grudnia 2016 r., pomimo upływu obowiązywania poprzedniej, 
należy podkreślić, że rok 2016 był dla PCPR rokiem trudnym, na co wpływ miały 
obiektywne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które wystąpiły w tym samym czasie. 

(akta kontroli str. 348, 350) 

W kontrolowanym okresie, PCPR oceniał posiadane zasoby13, m.in. pod kątem 
realizacji zadania polegającego na zapewnieniu schronienia matkom z  małoletnimi 
dziećmi i kobietom w  ciąży z terenu Powiatu Polickiego. Zbierano i poddawano 
analizie dane o liczbie placówek w podziale na typ i instytucje prowadzące, liczbie 
miejsc i liczbie osób korzystających z placówek, wskaźniku nasycenia usługami 
w postaci środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych, ośrodków 
wsparcia.                                                          (akta kontroli str. 106-214, 239-347) 

W latach 2016-2019 (do 30 września) w PCPR przeprowadzona została jedna 
kontrola przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, która nie stwierdziła nieprawidłowości.  Kontrola ta dotyczyła 
realizacji wybranych zadań własnych Powiatu określonych w art. 19 pkt 6 i 7 oraz art. 
112 ust. 8 ustawy ops, w tym struktury organizacyjnej PCPR, trybu kierowania do 
DMD w Karwowie, sprawowania nadzoru nad działalnością placówki, sposobu kontroli 
realizacji zadania publicznego oraz działań w zakresie usamodzielnienia osób 
opuszczających placówkę. Audytów w powyższym zakresie nie przeprowadzano. 

                                                      
11  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. 
12  Strategia została przyjęta 31 marca 2017 r. Uchwałą nr XXXVIII/237/2017 Rady Powiatu Polickiego. 
13 W Ocenach zasobów opieki społecznej w Powiecie Polickim oraz Sprawozdaniach z działalności PCPR za rok 2016, 2017, 2018 

opracowanych przez PCPR. 
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Analizy rejestrów PCPR wykazały, że w powyższym okresie nie składano skarg 
i wniosków dotyczących obszaru objętego niniejszą kontrolą NIK.  

  (dowód: akta kontroli str. 770-771) 

1.2. W latach 2016-2019 (I półrocze) do PCPR wpłynęły łącznie 92 wnioski 
o udzielenie schronienia w dwóch domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży14 prowadzonych na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach, Hostelu 
prowadzonym przez PCPR oraz dwóch mieszkaniach chronionych dla 
usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka w Tanowie, w tym w:  

- 2016 r. - 21 wniosków (17 wniosków dotyczyło schronienia w DMD w Karwowie, 
trzy – w Hostelu  i jeden – w mieszkaniu chronionym);  

- 2017 r. - 19 wniosków (13 wniosków dotyczyło schronienia w DMD w Karwowie 
i sześć – w Hostelu);  

- 2018 r. – 42 wnioski15 (13 wniosków dotyczyło schronienia w DMD w Karwowie, 21 
– DMD w Policach i osiem – w Hostelu); 

- I półroczu 2019 r. – 10 wniosków (dwa wnioski dotyczyły schronienia w DMD 
w Karwowie, trzy – w DMD w Policach, cztery – w  Hostelu i jeden – w mieszkaniu 
chronionym). 

Spośród wszystkich złożonych wniosków, jeden został złożony przez mężczyznę 
z dzieckiem (w 2018 r.), 16 – przez rodziców małoletnich16 umieszczonych w Domu na 
podstawie  decyzji sądu, a w pozostałych 75 przypadkach – przez kobiety 
z małoletnimi dziećmi17. W 20 (z 92) przypadkach wnioski złożyły osoby będące 
ofiarami przemocy18 a w 23 (z 91) – kobiety w ciąży. 

We wszystkich przypadkach wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a osoby 
skierowano do placówek, o które wnioskowały. 

Ze schronienia w DMD w Karwowie i DMD w Policach, Hostelu i mieszkaniach 
chronionych w  latach 2016-2019 (I półrocze) skorzystało łącznie 122 osoby dorosłe 
i 159 małoletnich dzieci, i tak:   

– w 2016 r. – 20 osób z 22 dzieci, co stanowiło 0,05 % mieszkańców powiatu 
polickiego oraz 2,5 % wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej 
z terenu powiatu19; 

– w 2017 r. – 27 osób z 32 dzieci, co stanowiło 0,09 % mieszkańców powiatu oraz 
4 % wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu 20; 

– w 2018 r. – 46 osób z 61 dzieci, co stanowiło 0,13 % mieszkańców powiatu oraz 
6,3 % wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu 21; 

– w I półroczu 2019 r. – 29 osób z 44 dzieci. 
(akta kontroli str.  109, 142, 182, 355-358, 424-425) 

Z informacji uzyskanych22 od kierowników czterech gminnych ośrodków pomocy 
społecznej23 oraz pięciu placówek24, w których udzielano schronienia osobom 

                                                      
14 Pierwszy to Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Karwowie funkcjonujący w latach 2016-2019 (dalej: DMD w Karwowie). Drugi Dom 
prowadzony od 1.marca 2018 r. to Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Monar Markot w Policach (dalej: DMD 
w Policach). 

15 Wzrost o 50 % liczby wniosków w stosunku do ubiegłych lat wynikał ze zlecenia Starostwa Powiatowego na prowadzenie 
z dniem 1 marca 2018 r. kolejnego DMD, tym razem w Policach. 

16 W tym dziewięć to małoletnie pozostające w pieczy zastępczej. 
17 Łącznie 159 małoletnich dzieci, w tym: w 2016 r. – 20 dzieci w wieku 0-3 lata; w 2017 r. – 17 dzieci w wieku 0-3 lata i czworo 

w wieku 4-6 lat; w 2018 r. – 26 dzieci w wieku 0-3 lata i 13 w wieku 4-6 lat; w okresie 1.01-30.06.2019 r. - siedmioro dzieci 
w wieku 0-3 lata i jedno w wieku 4-6 lat. 

18 W tym w 2016 r. – trzy, 2017 r. – pięć, 2018 r. – osiem  i I połowie 2019 r. – cztery. 
19 Na koniec 2016 r. liczba mieszkańców Powiatu Polickiego wynosiła 77 201, a osób korzystających z pomocy PCPR – 1 702. 
20 Na koniec 2017 r. liczba mieszkańców Powiatu Polickiego wynosiła 78 333, a osób korzystających z pomocy PCPR – 1 697. 
21 Na koniec 2018 r. liczba mieszkańców Powiatu Polickiego wynosiła 79 476, a osób korzystających z pomocy PCPR – 1 688. 
22 W trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK. 
23 Dalej: OPS. 
   OPS  w Kołbaskowie – w kontrolowanym okresie nie składano wniosków, a dwa pobyty w DMD dotyczyły roku 2018 (małoletnia 

matka z dzieckiem w wieku 0-3 lata) i w I połowie 2019 r. - (nieletnia matka z dzieckiem w wieku 0-3 lata). 
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z Powiatu Polickiego wynikało, że w kontrolowanym okresie do jednego OPS zgłosiła 
się jedna kobieta z dzieckiem z wnioskiem o umieszczenie w schronisku Caritas 
w Szczecinie.                               (akta kontroli str. 357, 613-618, 655-658) 

1.3. Analiza zapisów zawartych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017-2024 oraz korespondencji PCPR 
z ośrodkami pomocy społecznej z Powiatu Polickiego wskazuje, że PCPR 
w kontrolowanych latach dokonywał analizy i oceny zjawisk rodzących 
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, tj. zgodnie z art. 15 pkt 4 i 5 
oraz art. 16 ust. 1 ustawy ops diagnozował skalę zapotrzebowania na świadczenia 
z pomocy społecznej w zakresie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży.                                                 (akta kontroli str. 70, 81, 218-225, 380-423) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: PCPR pozostaje w stałej współpracy z ośrodkami 
pomocy społecznej z terenu Powiatu, w obszarze zabezpieczenia potrzeb schronienia 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Ośrodki zwracają się bezpośrednio 
do PCPR w sytuacji wymagającej udzielenia schronienia swoim klientom. Ponadto 
prowadzenie Hostelu PCPR, który na terenie Powiatu, jest jedynym poza DMD, 
miejscem schronienia w sytuacji kryzysu, umożliwia diagnozowanie skali 
zapotrzebowania w tym zakresie. Powyższe miejsca w całości zabezpieczały potrzeby 
mieszkańców Powiatu.                                                   (akta kontroli str. 215-217) 

W kontrolowanym okresie PCPR nie korzystał z innych źródeł pozyskania informacji 
umożliwiających zdiagnozowanie skali zapotrzebowania na świadczenia z pomocy 
społecznej w zakresie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

(akta kontroli str. 227) 

1.4. Realizując obowiązek określony w art. 19 pkt 11 ustawy ops, Starosta Policki 
w latach 2016-2019 zlecał Zgromadzeniu Sióstr prowadzenie DMD dla 18 (w 2016 r.) 
i 14 (w latach 2017-2019) – matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży25 
w Karwowie. Na terenie miasta Police, PCPR prowadził Hostel dla 12 osób w sytuacji 
kryzysowej oraz dwa mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków 
domu dziecka, w których schronienie mogły znaleźć w jednym czasie cztery osoby 
dorosłe26.                                               (akta kontroli str. 440, 455, 500-523, 689) 

Dodatkowo od 1 marca 2018 r. Starosta Policki zlecił prowadzenie DMD dla 14 – 
w 2018 r. i 13 – w 2019 r. matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Policach 
Stowarzyszeniu Monar-Markot27, które w poprzednim okresie funkcjonowało na 
terenie miasta jako schronisko dla bezdomnych.   (akta kontroli str. 482 488, 557-573) 

                                                                                                                                       
   OPS w Nowym Warpnie – w kontrolowanym okresie jedna kobieta w ciąży złożyła wniosek o umieszczenie w placówce 

niepublicznej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Kamieńskiej. Ponieważ odmówiła umieszczenia w DMD w Karwowie, 
skierowano ją do placówki, o którą wnioskowała. 

   OPS w Dobrej – w kontrolowanym okresie wyłącznie kobiety złożyły 10 wniosków (siedem do DMD, dwa do schroniska dla 
bezdomnych i jeden do Hostelu), w tym w 2016 r. dwa wnioski zostały złożone przez jedną osobę. Ze schronienia w tym czasie 
skorzystało łącznie dziewięć kobiet (w tym jedna kobieta w ciąży) wraz z małoletnimi dziećmi (ośmioro w wieku 0-3 lata, czworo -
4-6 lata). Ze schronienia korzystało dziewięć osób, które kierowano do placówek, o które wnioskowały. 
OPS w Policach – w kontrolowanym okresie wpłynęło łącznie 59 wniosków od osób z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  
Wszystkie wnioski dotyczyły zabezpieczenia schronienia w dwóch domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
prowadzonych przez lub na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i zostały złożone wyłącznie przez kobiety z małoletnimi 
dziećmi, w tym przez sześć kobiet w ciąży. W trzech przypadkach wnioski złożyły osoby będące ofiarami przemocy a w jednym 
przez małoletnią matkę. Ze schronienia skorzystało 65 osób. 

24 DMD w Karwowie – w placówce tej nie składano wniosków o udzielenie schronienia, natomiast z jej usług skorzystało łącznie 66 
kobiet (w tym 19 kobiet w ciąży, 16 nieletnich) wraz z małoletnimi dziećmi.  
DMD w Policach - w okresie funkcjonowania ośrodka na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach (tj. 2018-2019 I półrocze) 
nie składano wniosków o zapewnienie schronienia, natomiast z jego usług skorzystało łącznie 34 kobiety będącymi 
mieszkankami Powiatu Polickiego (w tym trzy kobiet w ciąży) wraz z małoletnimi dziećmi. 

   Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kontrolowanym okresie przyjęło dwie kobiety i troje dzieci 
w Schronisku prowadzonym w Szczecinie przy ul. Piasecznej, natomiast nie przyjmowano nikogo do Schroniska przy 
ul. Strzałowskiej. 
Stowarzyszenie Feniks prowadzące dwa schroniska dla bezdomnych (w Szczecinie i Policach) w kontrolowanym okresie nie 
udzielało schronienia kobietom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. 

25 W rozumieniu rozporządzenia w sprawie DMD. 
26 W kontrolowanym okresie z mieszkania chronionego korzystały dwie kobiety z małoletnimi dziećmi (po jednej w 2016 i 2019 r.).  
27 Z siedzibą w Warszawie, w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych przez Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi 

i Kobiet w Ciąży MONAR-MARKOT w Policach w okresie 1.03.-31.12.2018 r. oraz w roku 2019. 
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Starosta Policki poinformował28, że Począwszy od lipca 2017 r. pomiędzy 
przedstawicielami jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego i Gminy Police 
prowadzone były rozmowy dotyczące interpretacji przepisów prawa w zakresie działań 
podejmowanych przez samorządy na rzecz osób bezdomnych oraz działalności 
ośrodków wsparcia - domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
W wyniku przeprowadzonych rozmów, opierając się na ówczesnych wytycznych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stwierdzono, iż niezbędnym jest 
wprowadzenie zmian w dotychczas praktykowanych rozwiązaniach. (...) Opierając się 
na wspólnie wypracowanym stanowisku w niniejszej sprawie, strony uzgodniły, iż 
Powiat Policki podejmie działania formalno-prawne celem zlecenia organizacji 
pozarządowej lub podmiotowi równoważnemu realizacji zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu 
Polickiego ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
uwzględniającego konkretne uwarunkowania odnoszące się m.in. do mieszkanek 
Gminy Police, którym dotychczas była udzielana stosowna pomoc, przy czym 
odbywało się to na zasadach wsparcia dla osób bezdomnych. 

       (akta kontroli str. 618-622) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że w latach objętych kontrolą nie wystąpiły przypadki 
odmowy przyjęcia matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie było także sytuacji, 
w których osoby trafiły do innych placówek poza DMD, z uwagi na brak miejsca 
w placówkach prowadzonych przez lub na zlecenie Starosty Polickiego.  W związku 
z tym, PCPR nie występował do Starosty Polickiego z informacją o niewystarczającym 
zabezpieczeniu potrzeb w zakresie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży.                       (akta kontroli str. 215-217, 358, 360, 424-425) 

1.5. Oględziny, przeprowadzone w toku niniejszej kontroli, w DMD w Karwowie 
i Policach, wykazały, że nie zapewniono w nich pełnej dostępności dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. Budynki29, w których udzielano schronienia matkom 
z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży,  wybudowane zostały przed 16 grudnia 
2002 r. i po tej dacie nie podlegały przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. 
Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie30 
w takich przypadkach nie nakładały na właściciela lub użytkownika budynków 
obowiązku dostosowania ich do osób z niepełnosprawnością ruchową.  

      (akta kontroli str. 540-556, 582-601) 

Starosta Policki, na podstawie art. 29 ust. 1 lit. f ustawy o NIK, poinformował, że 
W latach 2016 – 2019 Powiat Policki nie podejmował żadnych indywidualnych działań 
celem zapewnienia dostępności do ośrodków wsparcia - domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla osób niepełnosprawnych, gdyż ośrodki te 
znajdują się w obiektach niebędących własnością Powiatu Polickiego, a co za tym 
idzie nie jest możliwym bezpośrednie finansowanie tego typu przedsięwzięć z budżetu 
Powiatu Polickiego.                                                     (akta kontroli str. 619-622) 

W budynkach DMD w Karwowie i w Policach w których przebywały matki 
z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, do czasu niniejszej kontroli NIK, nie były 
przeprowadzane przeglądy okresowe, a ponadto nie posiadały one (za wyjątkiem 
budynku głównego DMD w Karwowie) książek obiektu budowlanego. 

 (akta kontroli str. 540-556, 582-601) 

W art. 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie31, wskazano, że organ administracji publicznej zlecający realizację 

                                                      
28 W informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
29 Dwa budynki mieszkalne w DMD w Policach oraz jeden budynek mieszkalny i jeden gospodarczy w DMD w Policach. 
30 Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. 
31 Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. (dalej: ustawa odppiw) 
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zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, 
w szczególności stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji 
zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 

Starosta powierzył PCPR32 nadzór nad wykonywaniem wszystkich czterech umów 
zlecających prowadzenie DMD w Karwowie i w Policach. 

(akta kontroli str. 505, 516, 558, 566) 

W ramach sprawowanego nadzoru, PCPR nie weryfikował zagadnień związanych 
z utrzymywaniem w należytym stanie technicznym budynków, w których przebywały 
osoby z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży. 
Dyrektor PCPR wyjaśniła, że wynikało to z braku zapisu w powyższych umowach 
o konieczności jego pełnienia w przedmiotowym zakresie. 

(akta kontroli str. 348, 350, 524-539, 574-578) 

Kontroler NIK przeprowadzający oględziny nie stwierdził, by stan budynków stwarzał 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 66 ustawy 
Prawo budowlane. Wszystkie budynki utrzymywano w stanie nadającym się do 
użytkowania.                 (akta kontroli str. 540-556, 582-601) 

Oględziny Hostelu oraz dwóch mieszkań chronionych, w których schronienie mogły 
znaleźć matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży wskazywały na ograniczenie 
w dostępie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jednakże ich stan techniczny nie 
budził zastrzeżeń. Budynki tych placówek po 16 grudnia 2002 r. nie były 
przebudowywane i nie zmieniano sposobu ich użytkowania. 

(akta kontroli str. 710-768) 

W sprawie działań podejmowanych w celu zapewnienia osobom 
z niepełnosprawnością ruchową odpowiednich warunków dostępności w tych 
budynkach, Dyrektor PCPR odniosła się wyłącznie do Hostelu wyjaśniając: PCPR 
czynił starania by zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do Hostelu, w postaci 
platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Staszica 1, oraz 
dostosowania istniejącej toalety (…) dla osób niepełnosprawnych, jednakże zarządca 
budynku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, nie wyraził na 
to zgody.                                                                        (akta kontroli str. 348, 350) 

1.6. Oba podmioty niepubliczne realizujące w kontrolowanym okresie zadanie zlecone 
polegające na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
zostały wyłonione przez Starostę Polickiego w trybie otwartych konkursów ofert, tj. na 
zasadach określonych w ustawie odppiw, ustawie ops i w rozporządzeniu w sprawie 
prowadzenia DMD. 
Zgodnie z art. 47 ust. 4-5 ustawy ops, matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży 
z Powiatu Polickiego, mogły w sytuacjach kryzysowych znaleźć w nich schronienie. 
W latach 2016-2019 Starosta Policki zawarł dwie umowy z podmiotem prowadzącym 
DMD w Karwowie, tj. 26 lutego 2014 r. umowę obowiązującą latach 2014-201633 i 22 
lutego 2017 r. umowę na lata 2017-2020. 
Z podmiotem prowadzącym DMD w Policach, Starosta Policki zawarł dwie umowy 
obowiązujące w okresie 1.03-31.12.2018 i w roku 2019 (odpowiednio umowa 
z 8 marca 2018 r. oraz z 1 lutego 2019 r.). 
Wymienione umowy zawarto w celu realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie 
ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
a organizacjom je prowadzącym udzielono dotacji na sfinansowanie tego zadania, 
zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy ops.                      (akta kontroli str. 500-523) 

                                                      
32 Na podstawie § 15 umowy z 26 lutego 2014 r. oraz § 1 ust. 7 umowy z 22 lutego 2017 r. zawartych z DMD w Karwowie oraz  § 1 

ust. 7 umowy z  8 marca 2018 r. i 1 lutego 2019 r. zawartych z DMD w Policach. 
33 Aneks nr 1 z 25 lutego 2015 r. i aneks nr 2 z 25 stycznia 2016 r. – wskazywano kwotę dofinansowania na dany rok. 
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Matki z małoletnimi dziećmi mogły być umieszczane również w Hostelu i w dwóch 
mieszkaniach chronionych, tj. w placówkach działających w strukturze PCPR w celu 
realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ustawy ops.  

(akta kontroli str. 676-696) 

1.7. Oględziny strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR 
przeprowadzone w toku kontroli NIK34 wykazały, że informacje o kompetencjach 
PCPR w zakresie zapewnienia schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom 
w ciąży, kierowania do DMD oraz o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw z tego 
zakresu zostały zamieszczone w BIP 13 września 2019 r., tj. w trakcie niniejszej 
kontroli NIK. 
W poprzednim okresie PCPR nie realizował obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 3 
ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej35 i nie udostępniał 
informacji dotyczących kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży lub zapewnienia schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
oraz o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw z tego zakresu. 

Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, 
oświadczyła, że nie publikowano na stronie BIP wcześniej informacji o kompetencjach 
PCPR w zakresie kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży lub zapewnienia schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży 
oraz o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw z tego zakresu, ponieważ 
uważałam za wystarczające opublikowanie ich na stronie https://www.pcpr.police.pl/. 
Na stronie tej w zakładce „Pomoc w kryzysie i Poradnictwo Specjalistyczne” zawarto 
informacje o kompetencjach PCPR w zakresie kierowania do DMD lub zapewnienia 
schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz o sposobie 
przyjmowania i załatwiania spraw z tego zakresu.               (akta kontroli str. 602-612) 

1.8. W latach 2016-2019 (I półrocze) informacje o możliwości zapewnienia schronienia 
osobom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, będącym ofiarami przemocy lub 
znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, PCPR przekazywał w trakcie audycji 
radiowych i telewizyjnych oraz poprzez dystrybucję tematycznych ulotek 
i informatorów.                                                        (akta kontroli str. 216, 227-238) 

Dyrektor PCPR w dniu 2 marca 2017 r, w związku z wejściem w życie36 ustawy 
z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”37, poinformowała 
wszystkich kierowników OPS działających w powiecie polickim o możliwości wsparcia 
rodzin oraz kobiet w ciąży przez PCPR, również w zakresie poradnictwa 
psychologicznego i prawnego.                                          (akta kontroli str. 218-221) 

1.9. W latach 2016-2019 (do 31.08) w strukturze PCPR wyodrębniono Dział 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, w którym trzej pracownicy 
odpowiedzialni byli za obszar dotyczący kierowania do placówek udzielających 
schronienia, w tym do DMD, Hostelu, mieszkań chronionych oraz nadzór nad 
prawidłowym przebiegiem zadania zleconego polegającego na prowadzeniu DMD 
i korzystania z Hostelu oraz mieszkań chronionych. Zakresy obowiązków związane 
z tymi zadaniami zostały im przypisany w sposób przejrzysty i spójny. 

Upoważnienie Starosty Polickiego do wydawania decyzji dotyczących kierowania do 
DMD i mieszkań chronionych, w kontrolowanym okresie, posiadał wyłącznie Dyrektor 
PCPR. Natomiast skierowania do Hostelu, zgodnie z treścią § 6 regulaminu38, 
podpisywał Dyrektor PCPR lub jego Zastępca.  

                                                      
34 Tj. 17 września 2019 r. 
35 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, (dalej: udip). 
36 Od 1 stycznia 2017 r. 
37 Dz. U. z 2016 r., poz. 1860. 
38 Zarządzenie Dyrektora PCPR nr 33/2015 z 14.sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Hostelu prowadzonego 

przez PCPR”. 

https://www.pcpr.police.pl/
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Analiza akt osobowych powyższych pracowników wykazała, że Dyrektor PCPR 
zapewnił odpowiednie przygotowanie pracowników prowadzących sprawy związane 
z udzielaniem schronienia. Wszystkie trzy osoby posiadały kierunkowe wykształcenie 
wyższe (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub nauka o rodzinie), ukończone 
studia podyplomowe o tematyce społecznej oraz okresowo uczestniczyli 
w szkoleniach, m.in. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, interwencji 
kryzysowej, metodyki pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. 

(akta kontroli str. 6, 638-652, 686, 772, 776, 1138-1140, 1238-1241) 

1.10. W toku kontroli NIK zbadano dokumentację 25 osób, które w latach 2016-2019 
(do 30.06), wnioskowały do PCPR o pomoc w zapewnieniu schronienia w tym: osiem 
osób skierowanych przez PCPR do DMD w Karwowie, siedem – DMD w Policach, 
osiem - umieszczonych w Hostelu i dwie - w mieszkaniu chronionym. 
Postępowania prowadzone były zgodnie z zasadami39 określonymi w Kpa, za 
wyjątkiem czterech przypadków dotyczących trzech wybranych do badania osób40, 
w których wydanie decyzji kierującej Dyrektora PCPR nastąpiło powyżej miesiąca od 
daty wpływu wniosku/uzupełnienia dokumentacji (od 42 do 81 dni) i PCPR nie 
poinformował strony postępowania o przyczynach zwłoki w wydaniu decyzji 
i przewidywanym terminie ostatecznego zakończenia postępowania. 

(akta kontroli str. 789-806, 808-824, 828-887, 982-1026) 

Badanie dokumentacji ww. 25 osób wykazało, że 21 decyzji wydawano w oparciu 
o kompletną dokumentację. W czterech przypadkach41 w aktach nie było 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do umieszczenia osoby w DMD 
(§ 4 ust. 3 rozporządzenie w sprawie DMD.) 

(akta kontroli str. 789-806, 808-824, 828-887, 982-1026) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że uzyskanie zaświadczenia lekarskiego bywało utrudnione 
m.in. z uwagi na oczekiwanie na zgodę opiekuna prawnego małoletniej na wykonanie 
badania lub niedostępność lekarza z terenu gminy, w której funkcjonował Dom. 

(akta kontroli str. 1142, 1153) 

Badanie dokumentacji 15 osób skierowanych przez PCPR do DMD w Karwowie 
i Policach, wykazało, że pracownicy socjalni zatrudnieni w DMD nie przeprowadza 
wywiadów środowiskowych. Wywiady sporządzane były przez pracowników 
socjalnych zatrudnionych we właściwym ośrodku pomocy społecznej. 

(akta kontroli str.  825-887, 979-1026) 

We wszystkich 17 badanych decyzjach dotyczących kierowania do DMD oraz 
umieszczenia w mieszkaniu chronionym, prawidłowo określono zasady odpłatności 
mieszkańców za pobyt, mając na uwadze ich sytuację dochodowo-majątkową. Pobyt 
w Hostelu był bezpłatny, bez względu na osiągany dochód, o czym mowa w art. 47 
ust. 3 ustawy ops. Kierowanie osób z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do Hostelu i 
mieszkań chronionych odbywało się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami PCPR42, za 

                                                      
39 Dotyczącymi terminów, doręczania oraz elementów obligatoryjnych decyzji określonych w art. 107 kpa. 
40 Aneta G. złożyła wniosek o umieszczenie w DMD w Policach 23 lutego 2018 r., decyzja Dyrektora PCPR została wydana 

6 kwietnia 2018 r. (42  dni po dacie wpływu wniosku). Wniosek o przedłużenie pobytu złożono 17 grudnia 2018 r., decyzja 
Dyrektora PCPR została wydana 4 marca 2019 r. (77 dni po dacie wpływu wniosku). 

 Magda K. złożyła wniosek o przedłużenie pobytu w DMD w Policach 17 grudnia 2018 r., GOPS uzupełnił brakujące 
zaświadczenie o braku przeciwskazań do umieszczenia w placówce 9 stycznia 2019 r., decyzja Dyrektora PCPR została wydana 
4 marca 2019 r. (52  dni od daty uzupełnienia wniosku). 

 Ewelina P. złożyła wniosek o umieszczenie w DMD w Karwowie 22 grudnia 2016 r., GOPS uzupełnił brakującą opinię 
uzasadniającą pobyt osoby 28 grudnia 2017 r., decyzja Dyrektora PCPR została wydana 20 marca 2017 r. (81  dni od daty 
uzupełnienia opinii GOPS). 

41 Dotyczy M.Ł.  przebywającej w DMD w Karwowie oraz E.P., K.K. i E.R. umieszczonych w DMD w Policach. 
42 Zarządzenia Dyrektora PCPR nr: 33/2015 z 14 sierpnia 2015 r.; 48/2015 z 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu mieszkań chronionych prowadzonych przez PCPR. Uchwała Rady Powiatu nr IX/60/2007 z 29 czerwca 2007 r. 
w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zmieniona uchwałą 
nr XXXV/283/2017 z 24 listopada 2017 r. 
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wyjątkiem jednej osoby43 skierowanej do Hostelu, w której dokumentacji brak było 
potwierdzenia na piśmie, że została zapoznana z regulaminem Hostelu (§ 17). 

(akta kontroli str. 1238-1241, 1247-1251) 

Dyrektor PCPR poinformowała, że nie są jej znane przyczyny tej sytuacji. 
(dowód: akta kontroli str. 1143-1144) 

Analiza, obowiązujących w latach 2016-2019, regulaminów organizacyjnych DMD 
w Karwowie z 2010 r. i 2018 r. wykazała, że zgodnie z § 5 tych regulaminów, 
w placówce schronienie mogły znaleźć wyłącznie kobiety w ciąży i osoby z dziećmi do 
trzech lat (do 15 kwietnia 2018 r.) lub do pięciu lat (od 16 kwietnia 2018 r. do czasu 
prowadzenia niniejszej kontroli NIK). Powyższe ograniczenia wiekowe dotyczące 
dzieci nie wynikały z przepisów ustawy ops oraz rozporządzenia w sprawie DMD, nie 
zostały zawarte w ofertach i w umowach o realizację zadania publicznego.   

             (akta kontroli str. 670, 676, 679, 686)  

PCPR prowadząc w badanym okresie trzy kontrole w DMD w Karwowie obejmujące 
m.in. wykonywanie zadań określonych w regulaminach organizacyjnych44 nie 
zakwestionował w protokołach kontroli ograniczenia wiekowego przyjmowanych dzieci 
z matkami zawartego w tych regulaminach.   

(akta kontroli str. 524-539, 670, 676, 679, 686) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że Dyrektor DMD w Karwowie nie uzgadniał z PCPR treści 
Regulaminów Domu z 2010 r i 2018 r. Podpisane i zatwierdzone Regulaminy, PCPR 
otrzymał po ich podpisaniu.  Ponadto Dyrektor PCPR wyjaśniła, że nie 
kwestionowano powyższego ograniczenia, ponieważ decyzję o miejscu umieszczenia 
wnioskodawcy podejmował OPS. Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu 
składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania (…), który kompletuje dokumenty stanowiące podstawę wydania decyzji 
administracyjnej o skierowaniu do DMD i przekazuje je do starosty powiatu 
prowadzącego Dom. (…) Na tym też etapie ośrodek pomocy społecznej wskazuje 
osobie ubiegającej się o skierowanie, właściwy Dom. (…) Drugi tryb przewiduje 
przyjęcie do DMD osoby bez skierowania, na wniosek tej osoby lub ośrodka. O takiej 
sytuacji niezwłocznie powiadamiany jest Starosta.  

 (akta kontroli str. 687-688, 1146-1147) 

W trzech protokołach z kontroli prowadzonych w latach 2016-2018 przez PCPR 
w DMD w Karwowie podawano, że coroczne kontrole przeprowadzano m.in. w oparciu 
o regulamin organizacyjny Domu. Nie odniesiono się w nich jednak do zapisu 
regulaminu dotyczącego ograniczenia wiekowego dzieci. 
PCPR każdorazowo obejmował kontrolą: stan zatrudnienia w DMD45, dokumentację 
osobową wybranych mieszkanek, w tym: pod kątem zapewnienia podopiecznym 
standardu podstawowych usług świadczonych przez Dom w zakresie 
interwencyjnym46, potrzeb bytowych, opiekuńczo-wspomagających, a także wydatki 
finansowane z dotacji. PCPR nie formułował zaleceń pokontrolnych.  

           (akta kontroli str. 524-539) 

                                                      
43 Katarzyna S. 
44 Z 2010 r. i 2018 r. 
45 W 2016 r. był to Dyrektor Domu na cały etat, trzech opiekunów-wychowawców łącznie na 2,5 etatu oraz na umowę zlecenie 

jeden psycholog, jeden terapeuta oraz pracownicy administracyjno-gospodarczy, np. pomoc kuchenna, konserwator, księgowa. 
W 2017 r. był to Dyrektor Domu na cały etat, jeden opiekun-wychowawca na cały etat oraz na umowę zlecenie jeden 
wychowawca-terapeuta na cały etat oraz jeden psycholog, jeden terapeuta, jeden pracownik socjalny oraz pracownicy 
administracyjno-gospodarczy, np. pomoc kuchenna, konserwator, księgowa. 
W 2018 r. był to Dyrektor Domu na cały etat, jeden opiekun na cały etat oraz na umowę zlecenie jeden wychowawca na cały etat 
oraz jeden psycholog, jeden terapeuta, jeden pracownik socjalny oraz pracownicy administracyjno-gospodarczy, np. pomoc 
kuchenna, konserwator, księgowa. 

46 W comiesięcznych sprawozdaniach przedstawiono informacje m.in. o indywidualnych spotkaniach terapeutycznych, profilaktycznych, 
ogólnorozwojowych a także o warsztatach prowadzonych w celu zdobywania umiejętności umożliwiających samodzielne 
prowadzenie gospodarstwa domowego oraz wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. 
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Dyrektor DMD w Karwowie, na podstawie art. 29 ust. 1 lit. f ustawy o NIK, 
poinformowała, że w kontrolowanym okresie do Domu nie przyjęto żadnej osoby 
z dzieckiem powyżej trzeciego roku życia.                      (akta kontroli str. 773, 1141) 

DMD w Policach został skontrolowany przez PCPR w listopadzie 2018 r. w zakresie 
zatrudnienia Domu47, prowadzonej dokumentacji osobowej wybranych mieszkanek, 
w tym pod kątem zapewnienia podopiecznym standardu podstawowych usług 
świadczonych przez Dom w zakresie interwencyjnym48, potrzeb bytowych, 
opiekuńczo-wspomagających a także wydatków finansowanych z dotacji. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku właściwej kadry wspomagającej 
podopiecznych (tj. psychologa i terapeuty), braku programów usamodzielnienia 
opracowanych indywidulanie z mieszkańcami a także braku udokumentowania 
udzielanych porad prawnych oraz wszystkich działań poza programowych 
organizowanych dla mieszkańców Domu a także pomocy rzeczowej udzielanej przez 
podmioty zewnętrzne. PCPR 25 lutego 2019 r. skierował do Kierownika DMD 
w Policach, zalecenia pokontrolne wraz z obowiązkiem poinformowania w terminie 30 
dni o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Kierownik DMD 
w Policach 23 marca 2019 r.  poinformował pisemnie PCPR o zrealizowaniu sześciu 
(z siedmiu) zaleceń pokontrolnych i wskazał na trudności w zatrudnieniu psychologa 
i terapeuty z uwagi na brak zainteresowania ofertami. Natomiast pismem z 5 lipca 
2019 r. poinformował o zatrudnieniu od 1 lipca 2019 r. psychologa. 

(akta kontroli str. 574-581) 

1.11. W kontrolowanym okresie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DMD 
określały zarządzenia Starosty, za wyjątkiem kosztów utrzymania w DMD w Policach 
w 2018 r.                                              (akta kontroli str. 659-663) 

Starosta Policki, na podstawie art. 29 ust. 1 lit. f ustawy o NIK, wyjaśnił: Z uwagi na 
uwarunkowania formalno-prawne dotyczące terminu ogłoszenia (…) średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodku wsparcia  na dany rok oraz metodologii 
jego obliczania wskazanej w ustawie ops, w 2018 r. nie było możliwe określenie tego 
kosztu oraz jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. W związku z powyższym, (…) w ogłoszeniu o konkursie 
wskazano, iż faktyczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadania będzie odpowiadała wysokości szacunkowego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca.                                                 (akta kontroli str. 620, 623) 

W poszczególnych latach koszt ten kształtował się następująco: w DMD w Karwowie - 
w 2016 r. wynosił 2 520 zł49, w 2017 r. - 2 600 zł50, w 2018 r. - 2 750 zł51 a w 2019 r. - 
2 900 zł52; w DMD w Policach – w 2018 i 2019 roku wynosił 2 500 zł53. 

( akta kontroli str. 659-663) 

Szacunkowa wysokość średniego miesięcznego kosztu pobytu w placówkach 
prowadzonych przez PCPR wynosiła w kontrolowanym okresie: w Hostelu – w roku: 
2016 – 256 zł, 2017 – 219 zł, 2018 – 236 zł i 2019 – 334 zł; w mieszkaniu chronionym 
– w 2016 r. – 433 zł a w 2019 r. – 667 zł54.                     (akta kontroli str. 357) 

                                                      
47 W 2018 r. był to Kierownik Domu na cały etat, jeden opiekun/prawnik na 2/5 etatu, jeden pracownik socjalny na umowę zlecenie 

oraz pracownicy administracyjno-gospodarczy, np. pomoc kuchenna, konserwator, księgowa. 
48 W indywidualnych planach pracy przedstawiono informacje m.in. o przeprowadzonych warsztatach umiejętności 

wychowawczych, nauka prawidłowej pielęgnacji i opieki nad dziećmi, konsultacje indywidualne, zajęcia terapeutyczne. 
49 Zarządzenie nr 6/2016 z 3 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom. poz. 671 z 9 lutego 2016 r.). 
50 Zarządzenie nr 5/2017 z 7 lutego 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom. poz. 716 z 13 lutego 2017 r.). 
51 Zarządzenie nr 8/2018 z 5 lutego 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom. poz. 790 z 12 lutego 2018 r.). 
52 Zarządzenie nr 5/2019 z 11 lutego 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom. poz. 1162 z 26 lutego 2019 r.). 
53 Brak zarządzenia określającego wysokość miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DMD w Policach w 2018 r., 

zastosowano szacunkowy koszt przedstawiony przez DMD w Policach.  
W 2019 r. obowiązywało zarządzenie nr 8/2019 z 11 lutego 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Zachpom. poz. 1163 z 26 lutego 2019 r.). 

54 W latach 2017-2018 w mieszkaniach chronionych nie umieszczano osób z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
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Zasady ponoszenia przez mieszkańców odpłatności za pobyt w domu dla matek 
z dziećmi i kobiet w ciąży zostały określone w uchwale Rady Powiatu w Policach 
nr VII/45/2007 z 27 kwietnia 2007 r. Wysokość opłaty była zależna od dochodu osoby 
samotnie gospodarującej i ustalona procentowo w stosunku do wysokości 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania. 
Z kolei zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określała 
Uchwała nr IX/60/2017 Rady Powiatu w Policach z 29 czerwca 2007 r. Mieszkaniec 
zobowiązany był ponosić odpłatność z tytułu dostawy do lokalu energii, gazu, wody 
oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, proporcjonalnie do 
faktycznego zużycia w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących w lokalu. 
Zwolnione z płatności były osoby, które nie przekraczały kryterium dochodowego. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca, można było 
częściowo lub całkowicie zwolnić osobę z odpłatności za pobyt w DMD i w mieszkaniu 
chronionym.                                           (akta kontroli str. 664-667, 697-698) 

1.12.  W kontrolowanym okresie, wydatki ogółem PCPR z tytułu zapewnienia 
schronienia i wsparcia w latach 2016-2019 (I półrocze) wyniosły łącznie 1 374 tys. zł. 
Częściową odpłatność za pobyt w placówkach poniosło 17 osób w łącznej kwocie 
8,5 tys. zł, co stanowi 0,6% łącznych wydatków PCPR. 
Wydatki poszczególnych placówek, ponoszone na osoby z dziećmi i kobiety w ciąży 
z Powiatu, kształtowały się następująco: 

- w DMD w Karwowie całość wydatków ponoszonych na mieszkanki z Powiatu 
stanowiły wydatki bieżące i w poszczególnych latach wyniosły: 2016 – 248,3 tys. 
zł, 2017 – 187 tys. zł, 2018 – 211 tys. zł i do 30 czerwca 2019 r. – 141,8 tys. zł. 
Zaplanowana kwota dotacji, z budżetu Powiatu, na realizację zadania w latach 
2016-2019 dla DMD w Karwowie wyniosła po 280,7 tys. zł rocznie. 

- w DMD w Policach w 2018 r. całość wydatków ponoszona na mieszkanki z Powiatu 
stanowiły wydatki bieżące i w poszczególnych latach wyniosły: 2018 – 283,8 tys. 
zł, do 30 czerwca 2019 r. – 157 tys. zł,  całość stanowiła wydatki bieżące.  
Zaplanowana kwota dotacji, z budżetu Powiatu, na realizację zadania w latach 
2018-2019 dla DMD w Policach wyniosła odpowiednio 350 tys. zł i 390 tys. zł. 

- całość wydatków ponoszona na mieszkanki Hostelu stanowiły wydatki bieżące i na 
podstawie szacunkowych wyliczeń PCPR w poszczególnych latach wyniosły: 
w 2016 r. – 36,9 tys. zł, w 2017 r. – 31,6 tys. zł, w 2018 r. – 34 tys. zł i w I połowie 
2019 r. – 24 tys. zł. 

- w mieszkaniu chronionym całość wydatków na kobiety z małoletnimi dziećmi 
i kobiety w ciąży ponoszono w 2016 r i I połowie 2019 r. W całości były to wydatki 
bieżące i wyniosły odpowiednio 10,4 tys. zł i 8 tys. zł. 

(akta kontroli: 375, 378, 511, 516, 558, 566, 1150) 

1.13. Dyrektor PCPR, w sprawie największych problemów dotyczących obszaru 
poddanego kontroli NIK, wskazała, że: Na terenie Powiatu Polickiego funkcjonują dwa 
DMD (…), które zabezpieczają  w wystarczającej mierze potrzebę schronienia dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Ogółem w obu DMD jest 27 miejsc. Nie 
było sytuacji w okresie kontrolowanym, aby wszystkie miejsca były zajęte. Odpłatność 
za pobyt mieszkańców domu ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania. Problem (…) pojawiał się jedynie w sytuacji, gdy gmina kierująca do 
DMD sama rezygnowała z umieszczenia mieszkańca z uwagi na jej zdaniem wysoki 
średni miesięczny koszt utrzymania w danym roku kalendarzowym. Gmina taka 
poszukiwała wtedy miejsca w innym DMD.  
Ponadto wyjaśniła, że w jej ocenie największe bariery w kierowaniu osób do DMD to 
sytuacje, gdy (…) w chwili przyjęcia, osoba nie ma skierowania a pochodzi spoza 
Powiatu. W okresie kontrolowanym taka sytuacja nie miała miejsca, jednakże przed 
2016 r. gmina właściwa z uwagi na miejsce zamieszkania osoby przyjętej bez 
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skierowania odmawiała odpłatności za jej pobyt, co kończyło się odwołaniem do SKO 
a także do WSA.55                                 (akta kontroli str. 653-654, 774) 

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

1.  PCPR w badanym okresie podczas kontroli prowadzonych w DMD w Karwowie 
i DMD w Policach nie sprawdzał, czy budynki w których uzyskiwały schronienie 
matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży oraz instalacje techniczne były 
poddawane okresowym przeglądom o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pobytu w tych obiektach. 

 (akta kontroli str. 424, 426, 497, 500-523, 557-573) 

Starosta Policki, na podstawie art. 29 ust. 1 lit. f ustawy o NIK, poinformował, że 
w umowach nie uwzględniono powyższych zapisów, gdyż (…) umowy zawierane 
pomiędzy stronami uwzględniają jedynie zapisy wynikające z ramowych wzorów 
umów stanowiących załącznik do stosownego rozporządzenia wydanego na 
podstawie udppiw. Żaden z przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie nie 
wskazuje na obowiązek zleceniodawcy, a także nie daje mu kompetencji do 
uwzględniania w zawieranych umowach takich regulacji. (…) Rozpatrując oferty 
złożone przez ww. podmioty nie weryfikowano spełniania przez nie powyższych 
obowiązków, gdyż wzór oferty realizacji zadania publicznego, na którym oferenci 
składali swoje oferty nie uwzględnia danych czy informacji na temat przedmiotowych 
obowiązków. Tym samym (…) obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa 
mających zastosowanie w procedurach otwartych konkursów ofert adresowanych 
do organizacji pozarządowych lub podmiotów im równoważnych.  

          (akta kontroli str. 619-622) 

W kontrolowanym okresie w imieniu Starosty, nadzór nad realizacją zadań 
powierzonych DMD w Karwowie i DMD w Policach, pełnił PCPR56. 

(akta kontroli str. 505, 516, 558, 566). 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że w umowach zawartych z podmiotami, którym zlecono 
prowadzenie DMD, nie ma zapisu o konieczności zapewnienia nadzoru przez PCPR 
nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym placówek. PCPR 
nie jest zarządcą obiektów budowlanych w których przebywały matki z małoletnimi 
dziećmi i kobiety w ciąży.                                           (akta kontroli str. 348, 350) 

Zgodnie z art. 17 ustawy odppiw organ administracji publicznej zlecający realizację 
zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, 
w szczególności stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości 
realizacji zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych 
na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym 
zadaniem. Wymienione wyżej obszary dokonywania kontroli i oceny realizacji 
zadania nie stanowią katalogu zamkniętego. Brak zapisu w umowie o konieczności 
zapewnienia nadzoru nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym 
i estetycznym placówek, nie zwalnia z odpowiedzialności za zdrowie 
i bezpieczeństwo osób, dla których zadanie zostało zlecone. 

2. PCPR w badanym okresie (do 13 września 2019 r.) nie udostępniał w BIP 
informacji o sposobie wykonywania i załatwiania spraw dotyczących zadania 
wynikającego z art. 47 ust. 4 ustawy ops, w zakresie dotyczącym wsparcia 

                                                      
55 W trakcie niniejszej kontroli NIK, powyższa sprawa została zakończona. Na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego z 14.10.2019 r., PCPR obciążył gminę kosztami za pobyt osoby w DMD w okresie 17.03-23.09.2015 r. (nota 
księgowa 6/1/11 K z 14.11.2019 r. na kwotę 15,6 tys. zł). 

56 Na podstawie § 15 umowy z 26 lutego 2014 r. oraz § 1 ust. 7 umowy z 22 lutego 2017 r. zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr 
Benedyktynek oraz na podstawie  § 1 ust. 7 umowy z 8 marca 2018 r. i 1 lutego 2019 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Monar-
Markot. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i zapewnienia schronienia w DMD matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, 
możliwości złożenia wniosku i zasadach procedowania w tego typu przypadkach. 

(akta kontroli str. 602-612) 

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w BIP wynika z art. 8 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej57. Zgodnie z tym 
przepisem PCPR obowiązany był do udostępniania w BIP informacji przedmiocie 
działalności i kompetencjach (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy oddip), sposobach 
przyjmowania i załatwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit d ustawy oddip).   

Dyrektor wyjaśniła, że PCPR rzeczywiście nie publikował na stronie BIP 
wskazanych wyżej informacji aż do 13.09.2019 r. Wcześniej ta informacja była 
zawarta na stronie internetowej PCPR  (www.pcpr.police.pl). 

(akta kontroli str. 349, 351) 

3. W czterech przypadkach58 (z 25 poddanych badaniu) w aktach podopiecznych brak 
było zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do umieszczenia osoby 
w DMD, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenie w sprawie DMD. 

(akta kontroli str. 878-879, 996-997, 1000-1001) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że uzyskanie zaświadczenia lekarskiego bywało 
utrudnione m.in. z uwagi na brak zgody opiekuna prawnego małoletniej na 
wykonanie badania lub w sytuacji, gdy GOPS przekazał niekompletną 
dokumentację, Dyrektor DMD w Karwowie miała problem z dostępem do lekarza 
z terenu gminy, który mógł takie zaświadczenie wydać.  

(dowód: akta kontroli str. 1142, 1153) 

4. W czterech przypadkach (z 25 badanych) decyzje o skierowaniu do DMD lub 
przedłużeniu pobytu wydano po upływie od 42 do 81 dni59 oraz nie powiadomiono 
strony postępowania o przyczynach zwłoki i terminie ostatecznego załatwienia 
sprawy, wbrew wymogom art. 35 § 1 i 3  oraz art. 36 § 1 i 2 Kpa. 

(akta kontroli str. 789-806, 808-824, 828-887, 982-1026) 

Zgodnie z art. 35 § 1 i 3 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są 
załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a załatwienie sprawy nie wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. 
Ponadto zgodnie z  art. 36 § 1 i 2 Kpa organ ma obowiązek powiadomienia strony 
postępowania  o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy i terminie ostatecznego 
zakończenia postępowania.   

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że we wszystkich czterech przypadkach wnioski zostały 
złożone lub uzupełnione na przełomie roku, gdy dotychczasowa umowa na 
prowadzenie DMD przestawała obowiązywać, a kolejna nie została zawarta. 
Opóźnienie spowodowane było oczekiwaniem na rozstrzygnięcie konkursów ofert 
ogłaszanych przez Starostę i zawarcie z DMD w Karwowie i w Policach umów na 
realizację zadań publicznych pn. prowadzenie domów dla matek z małoletnimi 
dziećmi.                                                                  (akta kontroli str. 1143, 1145) 

 

PCPR posiadał informacje o skali zapotrzebowania na schronienie dla osób 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Powiatu Polickiego, a istniejąca 
w latach 2016-2019 infrastruktura była wystarczająca do jego zabezpieczenia.  
W badanym latach (do 13 września 2019 r.) PCPR nie realizował obowiązku 
udostępnienia na stronie BIP informacji m.in. o kompetencjach oraz sposobach 
przyjmowania i załatwiania spraw matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

                                                      
57 Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm. Ustawa zwana dalej: ustawa oddip. 
58 Dotyczy M. Ł.  przebywającej w DMD w Karwowie oraz E.P., K.K. i E.R. umieszczonych w DMD w Policach. 
59 Licząc od daty wpływu wniosku lub wpływu uzupełnianej dokumentacji do daty wydania przez Dyrektora PCPR decyzji. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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PCPR prowadząc kontrole w DMD w Karwowie i w Policach nie sprawdzał realizacji 
obowiązku dokonywanie przeglądów okresowych budynków i instalacji technicznych,  
o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.   

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

2.1. Oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli NIK w DMD w Karwowie 
i w Policach wykazały, że w DMD w Karwowie zapewnione zostały  standardy usług 
podstawowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie DMD.  
Natomiast w wyniku oględzin DMD w Policach stwierdzono, że zapewniono w nim 
standard usług podstawowych w zakresie bytowym, za wyjątkiem zapewnienia co 
najmniej jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania 
drobnych posiłków, wbrew § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia. 

                              (akta kontroli str. 540-556, 582-601)  

PCPR prowadząc w listopadzie 2018 r. kontrolę w DMD w Policach w zakresie 
realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia schronienia i wsparcia 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w placówce nie zakwestionował 
braku co najmniej jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania 
i spożywania drobnych posiłków.                                     (akta kontroli str. 574-579) 

Kierownik DMD w Policach  poinformował, że Spełnienie standardu zapewnienia co 
najmniej jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania 
drobnych posiłków wymaga dość kosztownej inwestycji, środków pieniężnych, które 
w danym momencie byliśmy zmuszeni przekierować na remont łazienek ze względu 
na ich stan techniczny. Pamiętając o wymogach rozporządzenia, mamy w planach 
stworzenie takich pomieszczeń w momencie posiadania odpowiednich środków. 

(akta kontroli str.1361-1363)  

Oględziny obu Domów przeprowadzone w trakcie kontroli NIK wykazały, że 
zapewniono pomieszczenia60 całodobowego pobytu, które mogły być wykorzystywane 
do celów mieszkalnych. Pomieszczenia61 były ogrzewane i  posiadały  sprawne 
oświetlenie. Powierzchnia pokoi wynosiła: w DMD w Karwowie – od 11 do 19,5 m2, 
w DMD w Policach - od 10 do 25 m2. Zapewniono w nich ogólnodostępne łazienki 
(zachowując proporcję jedna łazienka na pięć osób) oraz ogólnodostępne kuchnie62 
oraz w DMD w Karwowie - trzy pomieszczenia dodatkowe do samodzielnego 
przygotowywania posiłków. Mieszkańcom Domów zapewniono dostęp do 
pomieszczeń do prania i suszenia odzieży63. Wszystkie pomieszczenia były zadbane i 
czyste. 
W ofertach na wykonanie zadań publicznych przez DMD w Karwowie i DMD 
w Policach oraz obecnie obowiązujących umowach o realizację zadań publicznych nie 
zawarto zapisów zobowiązujących te podmioty do zapewnienia standardów usług 
innych niż określone rozporządzeniem w sprawie DMD. 
W DMD w Karwowie zorganizowano ponad standard dwa place zabaw 
z urządzeniami, a także zapewniono mieszkańcom dostęp do komputera z internetem, 
telewizory, bibliotekę, salę do nauki, dodatkowe gabinety terapeuty i psychologa.  

         (akta kontroli str. 543-545, 585-587) 

Oględziny Hostelu i dwóch mieszkaniach chronionych, znajdujących się w strukturze 
organizacyjnej PCPR, wykazały, że zapewniono w nich standard usług na poziomie 
porównywalnym ze standardem obowiązującym DMD. Pomieszczenia znajdujące się 

                                                      
60 W DMD w Karwowie – 14 pokoi mieszkalne i dwa pomieszczenia wspólne, w DMD w Policach - 14 pokoi mieszkalne i jedno 

pomieszczenie wspólne. 
61 Wyposażone m.in. w łóżka, kanapy, biurka lub stoliki, krzesła, szafy lub meblościanki, wanienki, kosze do prania, kosze do 

śmieci a także zabawki. 
62 Wyposażone m.in. w lodówki, kuchenki gazowe i elektryczne, meble kuchenne, zlewozmywaki, zmywarki. 
63 Wyposażone m.in. w pralki automatyczne, wanny, suszarki przenośne. 

OBSZAR 
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w Hostelu i mieszkaniach chronionych były zadbane, czyste i mogły być 
wykorzystywane do celów mieszkalnych. Ponadto wyposażone w ogrzewanie 
i sprawne oświetlenie. Pokoje mieszkalne wyposażono m.in. w kanapy lub łóżka, stoły 
z krzesłami, komody i regały, kuchnię – w kuchenki elektryczne lub gazowe, lodówki, 
kuchenki mikrofalowe, czajniki bezprzewodowe, naczynia, garnki, zlewozmywaki, 
szafki kuchenne pod zlewozmywak, szafki wiszące, stoliki i krzesła, a łazienki – 
w wannę lub prysznic, umywalkę oraz misę ustępową. Pracownicy PCPR w ramach 
pełnionych dyżurów, monitorowali kilka razy w tygodniu warunki panujące w Hostelu 
i mieszkaniach chronionych. Teren wokół Hostelu i mieszkań chronionych nie był 
ogrodzony, a mieszkańcy przebywali w nich sami. W pobliżu znajdowały się place 
zabaw wyposażone w huśtawki, piaskownice i inne urządzenia dla dzieci. 

          (akta kontroli str. 710-769) 

W regulaminie Hostelu i mieszkań chronionych nie określono standardu usług 
w zakresie bytowym.                                          (akta kontroli str. 138-1241, 1247-1251) 

2.2. W ofertach Dyrektora DMD w Karwowie, w związku z ogłoszonymi w 2014 r. 
i 2017 r. przez Starostę konkursami na realizację zadania polegającego na 
prowadzeniu DMD, wskazano, że funkcję dyrektora ośrodka pełnić będzie osoba 
posiadająca tytuł magistra pedagogiki i dyplom pielęgniarki, natomiast nie podano 
informacji o stażu pracy w pomocy społecznej oraz posiadanej specjalizacji z zakresu 
organizacji pomocy społecznej. Dodatkowo w ofercie w zasobach kadrowych DMD 
w Karwowie ujęto wymogi kwalifikacyjne: pracownika socjalnego (wykształcenie 
wyższe, specjalista pracy socjalnej i resocjalizacji), pracownika opiekuńczo-
pedagogicznego (przygotowanie pedagogiczne), terapeuty (mgr pracy socjalnej 
i resocjalizacji, profilaktyki uzależnień, doradca psychologiczny, mediator sądowy), 
psychologa (mgr psychologii klinicznej) a także kierowcę-konserwatora, kucharza-
magazyniera i ogrodnika.                                               (akta kontroli str. 440, 462) 

W badanym okresie dyrektorzy DMD w Karwowie, psycholodzy, terapeuci, 
pedagodzy, pracownicy socjalni, wychowawcy-opiekunowie posiadali wyższe 
wykształcenie specjalistyczne, a pracownik socjalny zatrudniony w latach 2018-2019 
posiadał wykształcenie wymagane art. 116 ust. 1 ustawy ops. Pełnych kwalifikacji 
kierunkowych nie posiadał pracownik socjalny zatrudniony w okresie 2016-2018. 
W całym okresie obowiązywania umów dotyczących zadania publicznego zapewniono 
realizację usług przez zgłoszoną w ofertach kadrę. 

  (akta kontroli str. 1252-1309, 1252-1310) 

W ofertach kierownika DMD w Policach, w związku z ogłoszonymi w 2018 r. i 2019 r.  
przez Starostę konkursami ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu 
DMD, wskazano, że funkcję kierownika ośrodka pełnić może osoba posiadająca 
wykształcenie średnie, natomiast nie podano informacji o stażu pracy w pomocy 
społecznej oraz posiadanej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. 
Dodatkowo w ofercie z 2018 r. w zasobach kadrowych DMD w Policach ujęto wymogi 
kwalifikacyjne: pracownika socjalnego (wykształcenie wyższe), opiekuna-prawnika 
(magister prawa i jednocześnie student piątego roku psychologii) a także pracownika 
administracji, kierowcę-konserwatora. Natomiast psycholog i terapeuta mieli być 
angażowani w zależności od potrzeb. W ofercie z 2019 r. - wykazano dwóch 
opiekunów (jeden z wykształceniem wyższym, drugi ze średnim), psychologa 
(wykształcenie wyższe), prawnika (magister prawa i jednocześnie student piątego 
roku psychologii), a także pracownika administracji, kierowcę-konserwatora. 

 (akta kontroli str. 497, 635) 

Analiza dokumentacji wykazała, że kierownik DMD w Policach nie posiadał 
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, wymaganej zgodnie z art. 122 
ust. 1 ustawy ops, dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy 
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społecznej oraz, że w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.64 w DMD nie 
zatrudniano pracownika socjalnego. Ponadto w całym okresie realizacji zadania 
publicznego w 2018 r. nie zatrudniano pedagoga i terapeuty. Nie zatrudnienie 
pracownika socjalnego, pedagoga i terapeuty było niezgodne z zapisami oferty 
realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie 8 lutego 2018 r. 

(akta kontroli str.1311-1363) 

W protokołach trzech kontroli przeprowadzanych co roku w DMD w Karwowie w latach 
2016-2018, podawano, że Dyrektor Domu poinformował, że wszystkie zatrudnione 
osoby posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach.  

W trakcie kontroli PCPR przeprowadzonej w DMD w Policach w 2018 r. stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące m.in. braku właściwej kadry wspomagającej 
podopiecznych. Kierownik Ośrodka podjął działania mające na celu zapewnienie 
właściwej kadry.             (akta kontroli str.  524-539, 574-581) 

Dyrektor PCPR, w trakcie niniejszej kontroli, przedłożyła dokumentację potwierdzającą 
posiadanie przez Dyrektora DMD w Karwowie 15-letniego stażu pracy w pomocy 
społecznej oraz dyplomu uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 
społecznej z 2017 r. Kierownik DMD w Policach posiadał 11-letni staż pracy 
w pomocy społecznej i był w trakcie uzupełniania wykształcenia (w 2019 r. ukończył 
studia wyższe licencjackie i w październiku 2019 r. rozpoczął naukę w ramach 
projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Specjalizacja 
z zakresu organizacji społecznej).                                  (akta kontroli str.  779-786) 

Starosta, w trybie art. 29 ust. 1 lit f ustawy o NIK, poinformował, że dokonując oceny 
ofert złożonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek i Stowarzyszenie Monar-
Markot kierowano się kryteriami formalnymi i merytorycznymi uprzednio określonymi 
w stosownych ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert. Przyjęte kryteria 
merytoryczne wynikały wprost z przepisów prawa, tj. udppiw, a kryteria formalne - 
pośrednio z rozporządzeń wydanych na podstawie niniejszej ustawy. Jednocześnie 
zleceniodawca nie weryfikował w odrębny (indywidualny) sposób kwalifikacji 
i kompetencji kierowników placówek oraz kadry mającej świadczyć dla mieszkańców 
usługi o charakterze opiekuńczo-wspomagającym, gdyż obowiązek taki nie wynika 
z przepisów prawa mających zastosowanie w niniejszej sprawie a oferent składając 
ofertę realizacji zadania oświadcza, iż wszystkie podane w niej dane i informacje są 
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 (akta kontroli str.  619, 622, 1164-1171) 

Analiza akt osobowych pracowników65 PCPR biorących udział w procesie 
usamodzielniania mieszkańców Hostelu i mieszkań chronionych wykazała, że usługi 
o charakterze opiekuńczo-wspomagającym świadczyła wykwalifikowana kadra, 
posiadająca odpowiedni staż oraz przygotowanie zawodowe do pracy socjalnej.   

(akta kontroli str. 644-645, 650, 775) 

2.3. Badanie dokumentacji 15 osób skierowanych i przebywających w kontrolowanym 
okresie w DMD w Karwowie i DMD w Policach oraz przeprowadzone przez kontrolera 
NIK oględziny tych placówek wykazały, że zapewniono w nich standard usług 
w zakresie interwencyjnym oraz opiekuńczo-wspomagającym wymagany w § 3 ust. 1 
pkt. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie DMD. W Domach, w zakresie interwencyjnym66 
zapewniono mieszkańcom m.in.: izolowanie przed sprawcami przemocy, wsparcie 

                                                      
64 Tj. w okresie realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat. 
65 Pracownicy socjalni posiadali co najmniej siedmioletni staż pracy w pomocy społecznej oraz wykształcenie wyższe z zakresu 

pracy socjalnej, aspiranci pracy socjalnej brali udział w kursach i szkoleniach z zakresu pomocy społecznej, prawnicy – 
ukończone studia prawnicze magisterskie, psychologowie - ukończone studia psychologiczne magisterskie. 

66 Teren wokół ośrodków był ogrodzony a wstęp monitorowany był przez pracowników Domów. Prowadzono spotkania 
z psychologiem, terapeutą (grupowe i indywidualne) mające na celu m.in. wsparcie i wzmocnienie mieszkańca. Kierowano na 
terapie, motywowano do podjęcia próby usamodzielnienia, znalezienia pracy. Kobiety uczone były odpowiedniej opieki nad 
dzieckiem oraz prowadzenia własnego gospodarstwa. 
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w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, zapobieganie marginalizacji społecznej przez 
umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do 
normalności, zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do 
świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej, zapobieganie67 
powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, zwłaszcza bezradności. 
Natomiast w zakresie opiekuńczo-wspomagającym umożliwiano m.in. korzystanie ze 
świadczeń zdrowotnych, środków higieny osobistej i środków czystości oraz pomoc 
w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Relacje 
między mieszkańcami i personelem były poprawne68, zapewniono poszanowanie 
sfery prywatności mieszkańców DMD. 

(akta kontroli str. 543-556, 585-601, 825-887, 979-1026) 

W ramach pełnionego nadzoru, PCPR corocznie weryfikował czy Domy zapewniły 
realizację standardu usług interwencyjnych oraz opiekuńczo-wspomagających, 
co potwierdzały protokoły z kontroli przeprowadzonych przez PCPR w DMD 
w Karwowie w latach 2016-2018 oraz w DMD w Policach w 2018 r. Dokumentacja 
osobowa mieszkanek DMD w Karwowie, potwierdzała zakres zapewnianych usług 
i nie budziła zastrzeżeń pracowników PCPR, którzy nie stwierdzali nieprawidłowości 
w tym zakresie. 
Kontrola PCPR przeprowadzona w DMD w Policach w pierwszym roku 
funkcjonowania wykazała, że zakres usług świadczonych w placówce był zgodny 
z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie DMD, jednakże brak było 
dokumentacji potwierdzających ilości i faktu udzielenia porad prawnych oraz 
przeprowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych z mieszkankami. Kierownik 
DMD w Karwowie w wyznaczonym terminie, poinformował PCPR  o uzupełnieniu 
brakującej dokumentacji.                                  (akta kontroli str.  524-539, 574-581) 

2.4. Według regulaminu Hostelu, osobom przebywającym w placówce zapewnia się 
schronienie oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych, specjalistyczną pomoc 
psychologiczną, prawną, pedagogiczną i socjalną.            (akta kontroli str. 1238-1241) 

Z badań dokumentacji ośmiu osób korzystających ze schronienia w Hostelu wynika, 
że  działania w zakresie wspierania w wyjściu z sytuacji kryzysowej, polegały na 
indywidualnych spotkaniach mieszkańca z pracownikami PCPR oraz specjalistami. Ze 
spotkań sporządzane były karty usług (interwencyjnych, poradnictwa 
psychologicznego czy prawnego), w których opisywano problem, dobór podjętych 
czynności69 oraz kierunki pomocy70. Karty usług interwencyjnych zawierały analizy 
i wnioski dotyczące udzielonego wsparcia, a także sugestie dotyczące przyszłych 
działań71. 
Regulamin mieszkań chronionych określał, że celem mieszania chronionego było 
zapewnienie osobom w trudnej sytuacji życiowej warunków mieszkalnych 
umożliwiających samodzielne funkcjonowanie m.in. poprzez opanowanie 
podstawowych umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, umiejętności życia 
w środowisku sąsiedzkim, kontynuację nauki, aktywne poszukiwanie pracy. Osoba 
skierowana do mieszkania chronionego miała prawo do korzystania z pomocy 
pracownika socjalnego, opiekunów i specjalistów wyznaczonych do współpracy 

                                                      
67 W trakcie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem, terapeutą, wychowawcą, udział w terapiach np. uzależnień, ofiar 

przemocy. 
68 Mieszkańcy nie zgłaszali żadnych problemów w trakcie oględzin przeprowadzonych w Domach przez kontrolera NIK. 
69 Na przykład rozmowę, wsparcie, docenienie, wzmocnienie, udzielanie przez specjalistów porad. 
70 Na przykład współpraca z GOPS, kierowanie na różnego rodzaju terapie, pomoc w uregulowaniu spraw urzędowych, uzyskaniu 

kompetencji zawodowych (np. na kursach, szkoleniach), nabyciu nowych kompetencji społecznych (prowadzenia domu, 
pielęgnacji i opieki nad dzieckiem), wyrabiania prawidłowych postaw i nawyków. 

71 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PCPR nr 2/2015 z 19 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kart interwencji kryzysowej 
oraz kart poradnictwa specjalistycznego i zarządzeniem Dyrektora PCPR nr 27/2015 z 3 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu korzystania z usług PCPR w zakresie poradnictwa specjalistycznego. 
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w zakresie realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia i integracji 
ze środowiskiem oraz realizacji programów terapeutycznych. 

(akta kontroli str. 787-824, 1247-1251) 

2.5. Dyrektor PCPR, we współpracy z kobietami skierowanymi do mieszkań 
chronionych, określał najważniejsze cele i kierunki działań w dokumencie 
pn. „Uzgodnienie”. Zapewniano także pomoc socjalną, poradnictwo specjalistyczne 
(prawne, psychologiczne, rodzinne), wsparcie w nauce lub utrzymaniu posiadanego 
poziomu sprawności, pomocy w niezbędnych czynnościach życiowych, realizacji 
kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, ubieganie się o uzyskanie 
mieszania.                                   (akta kontroli str. 807-824, 1172-1185)  

Dwóm osobom korzystającym w kontrolowanym okresie ze schronienia w mieszkaniu 
chronionym, w zakresie wspierania w wyjściu z sytuacji kryzysowej  udzielono m.in. 
pomocy w załatwianiu mieszkania socjalnego oraz innych spraw urzędowych, 
w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie, w zakresie współżycia społecznego 
z sąsiadami, a także podejmowano działania w celu przygotowania do świadomego 
i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej.             (akta kontroli str. 807-824) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na zaniechaniu przez PCPR nadzoru nad zatrudnianiem 
w obu Domach właściwej kadry o odpowiednich kwalifikacjach i stażu. W  ofertach 
złożonych przez podmioty prowadzące DMD brak było informacji o stażu pracy 
w pomocy społecznej oraz posiadanej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 
społecznej.   PCPR w trakcie przeprowadzanych kontroli nie weryfikował posiadanych 
przez pracowników kwalifikacji. W DMD w Karwowie nie kwestionowano faktu, 
że w latach 2016-2018 w Domu zatrudniono pracownika socjalnego, który nie posiadał 
pełnych kwalifikacji określonych w art. 116 ust. 1 ustawy ops. 

(akta kontroli str. 497, 524-539, 574-581, 635, 1252-1363) 

Dyrektor PCPR, w toku niniejszej kontroli, uzupełniła dokumentację potwierdzającą 
posiadanie przez Dyrektora DMD w Karwowie 15-letniego stażu pracy w pomocy 
społecznej oraz dyplomu uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 
społecznej z 2017 r. a Kierownik DMD w Policach posiadał 11-letni staż pracy 
w pomocy społecznej i był w trakcie uzupełniania wykształcenia (w 2019 r. ukończył 
studia wyższe licencjackie i w październiku 2019 r. rozpoczął naukę w ramach 
projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Specjalizacja 
z zakresu organizacji społecznej).                                   (akta kontroli str.  779-786) 

PCPR podczas przeprowadzonych kontroli DMD w Karwowie i w Policach ustalił, że 
spełnione są standardy usług w zakresie bytowym, interwencyjnym oraz opiekuńczo-
wspomagającym, podczas gdy w DMD w Policach nie zapewniono co najmniej 
jednego dodatkowego pomieszczenia do przyrządzania i spożywania drobnych 
posiłków. W ramach nadzoru i kontroli placówek w latach 2016-2018 do których 
kierowano matki z małoletnim, PCPR nie weryfikował kwalifikacji kierowników 
placówek, a podczas kontroli DMD w Karwowie nie zweryfikował kwalifikacji 
pracowników, w tym pracownika socjalnego, który nie posiadał pełnych kwalifikacji 
wymaganych w art. 116 ust. 1 ustawy ops. 
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3. Skuteczność wsparcia świadczonego w miejscu schronienia dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

3.1. W okresie objętym kontrolą, pobyt w placówkach, w których udzielano 
schronienia, zakończyło łącznie 67 matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
w tym: 35 osób przebywających w DMD w Karwowie72, 14 – w DMD w Policach73, 17 
– w Hostelu74 i jedna – w mieszkaniu chronionym75.  (akta kontroli str. 359-361, 1152) 

W latach 2016-2019 (I półrocze) przedwcześnie opuściło miejsce schronienia 25 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z tego DMD w Karwowie 12 osób, DMD 
w Policach – osiem, Hostel – pięć. Przedwczesne opuszczenie placówek nastąpiło 
w 21 przypadkach na własne żądnie76, w  trzech przypadkach dotyczących nieletnich 
– w wyniku zmiany postanowienia sądu, a w jednym – w związku z zawarciem  
związku małżeńskiego. Ze wsparcia placówki więcej niż jeden raz skorzystało łącznie 
dziewięć osób – dwie77 z nich przebywały w DMD w Policach, a siedem78 – w DMD 
w Karwowie.                                                                       (akta kontroli str. 1151) 

3.2.  Dyrektor PCPR wyjaśnił, że Kierownicy DMD nie zwracali się do PCPR w celu 
uzgodnienia wzorów Indywidualnych Programów Usamodzielnienia.  PCPR nie 
wydawał w tej sprawie zaleceń, nie udzielał wsparcia w tworzeniu dokumentów, 
bowiem ośrodki wsparcia nie zwracały się w tej sprawie po pomoc. 

 (akta kontroli str. 359, 361-363, 1146-1147) 

Analiza dokumentacji 15 matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, którym 
udzielono schronienia, w tym ośmiu w DMD w Karwowie i siedmiu DMD w Policach 
wykazała, że: 

 - dla 11 przypadków79 nie opracowano programu usamodzielnienia wymaganych 
przepisami § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie DMD, w związku z czym 
brak było możliwości weryfikacji skuteczności działań w odniesieniu do 
poszczególnych mieszkanek. W pozostałych przypadkach programy 
usamodzielnienia opracowali pracownicy DMD w Karwowie, a w jednym – Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie; 

 - we wszystkich przypadkach pracownicy DMD prowadzili działania wspierające 
usamodzielnienie się mieszkanek na różnych płaszczyznach: odbudowania więzi 
rodzinnych, pomocy w uregulowaniu spraw urzędowych, dokończenia edukacji 
i uzyskania kompetencji zawodowych (np. na kursach, szkoleniach), nabycia 
nowych kompetencji społecznych (prowadzenia domu, pielęgnacji i opieki nad 
dzieckiem), wyrabiania prawidłowych postaw i nawyków (np. higienicznych, 
zdrowotnych); 

- we wszystkich 15 przypadkach identyfikowane były indywidualne potrzeby 
mieszkanek, co miało odbicie w zapisach programów usamodzielnienia i w innej 
dokumentacji placówek, a także podsumowywano efekty działań podczas 
posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji mieszkanek, co dokumentowano 
w protokołach z posiedzeń ww. zespołu; 

                                                      
72 W tym: siedem pobytów wynoszących od 1 do 30 dni, 15 pobytów – 31 do 181 dni, pięć pobytów – 182-365 dni i osiem pobytów 

– powyżej 365 dni.  
73 W tym: 11 pobytów wynoszących od 31-do 181 dni i trzy pobyty – 182-365 dn. 
74 W tym: dziewięć pobytów wynoszących od 1 do 30 dni i osiem – 31-181 dni. 
75 Wynoszący od 182 do 365 dni. 
76  Osiem mieszkanek DMD w Karwowie i 13 mieszkanek DMD w Policach i Hostelu. 
77 A.K. – dwa pobyty wynoszące po 163 i 292 dni; K.T. – dwa pobyty po 90 i 115 dni. 
78 D.Ś. – dwa pobyty po 274 i 153 dni; A.T. – dwa pobyty po 774 i 37 dni; A.Ż. – dwa pobyty po 49 i 263 dni; E.P. – dwa pobyty po 

45 i 438 dni; A.K. – dwa pobyty po 184 i 112 dni; J.F. – dwa pobyty po 177 i 88 dni oraz G.P. – trzy pobyty po 112, 124 i 42 dni. 
79 W siedmiu przypadkach, z okresu przed 2018 r. , w DMD w Karwowie i w czterech w DMD w Policach. 
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 - w czterech przypadkach, psycholog-terapeuta DMD w Policach opracował 
z mieszkankami cele i wytyczne w formie „Diagnozy rodziny”, „Planu pracy 
z rodziną”, „Planu pracy w celu wzmocnienia aktywności zawodowej”80; 

- trzy matki z małoletnimi dziećmi przebywały w DMD powyżej jednego roku 
w wyniku  przedłużenia ich pobytu przez Starostę z powodu braku mieszkania 
i środków do życia. 

     (akta kontroli str. 828-829, 866- 873, 888-978, 1002-1005, 1027-1137, 1309-1363) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że Do 2018 r. prowadzone były Indywidualne Programy 
Terapeutyczne dla każdej mieszkanki DMD w Policach, zastąpione w późniejszym 
okresie Programem Usamodzielnienia Mieszkanki opracowanym przez specjalistę 
psychologa. Zawarte w nim informacje, diagnoza i planowane działania uwzględniały 
podejście indywidualne do każdej mieszkanki a także jej potrzeby i cele życiowe.  
Na podstawie przeprowadzonej kontroli realizacji zadania w DMD w Policach 
w 2018 r. stwierdzono prowadzenie Dokumentacji Usamodzielnienia w formie 
następujących dokumentów: Diagnoza rodziny, Plan pracy z rodziną, Aktywizacja 
zawodowa mieszkanki, Karta Mieszkańca.  
W związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 30 listopada 2018 r., zalecono 
opracowanie i realizację dokumentu pn. Program Usamodzielnienia Mieszkańca, który 
miał na celu umożliwieniu podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach oraz 
indywidualne uzgadnianie i dokumentowanie działań podejmowanych w ramach tego 
Programu. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne uzyskano odpowiedź 
o zrealizowaniu powyższego zalecenia. 

(akta kontroli str.  359, 362, 524-539, 574-581) 

Umowy zawarte przez Starostę z kierownikami DMD w Karwowie i w Policach nie 
zobowiązywały ich do prowadzenia ewaluacji działań oraz nie wskazywały narzędzi, 
z których mógł korzystać PCPR przy ich ocenie. 

(akta kontroli str. 500-523, 557-573) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, iż podczas kontroli weryfikowano czy zaplanowane 
w programach działania zostały zrealizowane i udokumentowane. (…) PCPR nie 
oceniał ośrodków wsparcia pod kątem prowadzenia ewaluacji działań objętych 
w programach.              (akta kontroli str. 1146-1147) 

3.3. Wewnętrzne procedury PCPR nie określały obowiązku ewaluacji pracy 
z podopiecznymi umieszczonymi w mieszkaniu chronionym. Z dokumentacji dwóch 
usamodzielnianych wychowanek domu dziecka wynikało, że opracowano dla nich 
indywidualny program usamodzielnienia, w którym za cel uznano: życiowe 
usamodzielnienie poprzez uzyskanie wykształcenia i zdobycie zawodu, stabilizacji 
sytuacji mieszkaniowej. PCPR dokonywał oceny stopnia realizacji działań 
przewidzianych w planie usamodzielnienia i dokumentował je w zmianach programów 
usamodzielnienia,  które uwzględniały potrzeby mieszkanek. 
Prowadzone przez pracowników PCPR działania wspierające usamodzielnienie się 
mieszkanek na różnych płaszczyznach: odbudowania więzi rodzinnych, pomocy 
w uregulowaniu spraw urzędowych, dokończenia edukacji i uzyskania kompetencji 
zawodowych (np. na kursach, szkoleniach), nabycia nowych kompetencji społecznych 
(prowadzenia domu, pielęgnacji i opieki nad dzieckiem), wyrabiania prawidłowych 
postaw i nawyków (np. higienicznych, zdrowotnych). 

                                                       (akta kontroli str.  685-690, 808-820) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że W kontrolowanym okresie stopień realizacji działań 
przewidzianych w programach usamodzielnienia osób przebywających 
w mieszkaniach chronionych badano w przypadku modyfikacji programów. Po 

                                                      
80 W jednym przypadku cele określone w dokumentach nie zostały zrealizowane z powodu nagłego opuszczenia DMD przez 

mieszkankę, w pozostałych trzech – w trakcie realizacji. 
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wykorzystaniu przysługującej im pomocy, najpóźniej do 26 roku życia, PCPR 
monitorował sytuację wychowanków pieczy zastępczej. Z wychowankiem oraz 
opiekunem usamodzielnienia sporządza się Ocenę Indywidualnego Programu, 
w której weryfikuje się zawarte w nim założenia z ich realizacją. Celem sporządzenia 
oceny końcowej jest sprawdzenie jakie działania udało się zrealizować, a których się 
nie i co miało wpływ na niepowodzenia.                         (akta kontroli str. 1146-1147) 

Uregulowania wewnętrzne PCPR dotyczące funkcjonowania Hostelu nie przewidywały 
opracowania programu usamodzielnienia, ani dokumentów tożsamych. Analiza 
dokumentacji ośmiu mieszkanek Hostelu wykazała, że prowadzone przez 
pracowników PCPR karty usług (interwencyjnych, poradnictwa psychologicznego 
i prawnego) zawierały kierunki pomocy, dobór czynności, analizy i wnioski dotyczące 
udzielonego dotychczas wsparcia a także sugestie dotyczące przyszłych działań. 
Mieszkanki Hostelu zawierały z pracownikiem PCPR tzw. kontrakt, w którym 
wpisywano postanowienia mieszkanki do zrealizowania w terminie jednego miesiąca. 
W przypadku, gdy osoba po opuszczeniu Hostelu pozostawała w kontakcie 
z pracownikami i specjalistami PCPR, sporządzano kolejny miesięczny kontrakt. 

       (akta kontroli str. 789-804, 1186-1188) 

3.4. Analiza dokumentacji 15 mieszkanek DMD wykazała, że pobyt 10 z nich był 
dłuższy niż sześć miesięcy i we wszystkich przypadkach PCPR zlecił ośrodkowi 
pomocy społecznej przeprowadzenie kolejnego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego.  
Dwie podopieczne, którym udzielono schronienia w mieszkaniu chronionym, 
przebywały w nim odpowiednio 358 i 13781 dni. PCPR aktualizował informacje 
o podopiecznych nie rzadziej niż co sześć miesięcy. 

(akta kontroli str. 807-810, 821-824, 825-887, 979-1126) 

 Dyrektor PCPR wyjaśniła, że W latach 2016-2019 wydawano decyzje umożliwiające 
pobyt powyżej jednego roku w następujących placówkach: DMD w Karwowie – 11 
osób, z czego 10 osób to małoletnie matki, przebywające w placówce na mocy 
postanowienia sądu rodzinnego do czasu uzyskania pełnoletności, 1 osoba 
pełnoletnia z powodu zdarzeń losowych; DMD w Policach – pięć osób, wszystkie 
z powodu zdarzeń losowych, braku możliwości powrotu do rodziny lub rozpoczęcia 
samodzielnego życia; Mieszkanie Chronione - jedna osoba z uwagi na kontynuowanie 
nauki. Nie było takich przypadków w Hostelu. 

(akta kontroli str. 359, 362) 

Spośród  objętych badaniem dokumentacji 15 osób, którym udzielono schronienia, 
pięć przebywało w placówkach powyżej jednego roku82. Wszystkie decyzje 
przedłużające pobyt zostały wydane w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 2 
oraz ust. 4 rozporządzenia w sprawie DMD. 

(dowód: akta kontroli str. 825-867, 872-875, 979-981, 1002-1005, 1013-1015) 

3.5.  Analiza dokumentacji 15 mieszkanek DMD w Karwowie i w Policach wykazała, 
że dokumentacja dostępna w PCPR nie zwierała informacji o zapewnionej pomocy 
psychologicznej, prawnej i pedagogicznej oraz socjalnej. Brak również było informacji 
o udzielonym wsparciu osobom opuszczającym placówki. 

(akta kontroli str. 825-887, 979-1026) 

Dyrektor PCPR wskazała, że Teczki dotyczące umieszczania osób w DMD zawierają 
dokumentację gromadzoną w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego 
w celu wydania decyzji (…). Zapewnienie pomocy specjalistycznej należy do kadru 
ośrodka i tam też jest dokumentowane w teczkach mieszkanek. Osoby opuszczające 

                                                      
81 Według stanu na 30.06.2019 r. 
82 W tym: jedna osoba  to nieletnia matka, które nie miała możliwości powrotu do rodziny oraz cztery kobiety z powodu innych 

uzasadnionych przypadków (np. z powodu braku środków do życia, oczekiwania na przydział mieszkania socjalnego, 
bezdomności połączonej z niepełnosprawnością, bezdomności i wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej). 
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DMD mogą korzystać ze wsparcia specjalistycznego PCPR, a także podczas ich 
pobytu w ośrodku, jeśli wsparcie na miejscu jest niewystarczające lub na ich wniosek. 
PCPR podczas przeprowadzania kontroli realizacji zadania w DMD ma wgląd do 
dokumentów potwierdzających, jakie formy wsparcia udzielane były mieszkankom, 
które aktualnie przebywają w Domu, kto wsparcie prowadzi i czy posiada do tego 
odpowiednie kwalifikacje. 

(akta kontroli str. 1142-1145) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że PCPR nie przeprowadza analizy skuteczności wsparcia 
osób opuszczających DMD.                            (dowód: akta kontroli str. 1143-1144) 

3.6. PCPR monitorował DMD w Karwowie i w Policach pod kątem osiągnięcia 
zakładanych w ofertach rezultatów na podstawie sprawozdań składanych przez 
podmioty prowadzące DMD.  

(akta kontroli str. 427-523, 557-573, 1189-1230)   
Zakładane w ofertach DMD w Karwowie rezultaty w trzyletnim okresie realizacji 
zadania dotyczyły w zależności od potrzeb m.in: kontynuacji nauki w szkole; 
nawiązania poprawnych relacji z rodziną pierwotną i/lub ojcem dziecka; wzrostu 
kompetencji społecznych i umiejętności umożliwiających prawidłową realizację funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.                                         (akta kontroli str. 436, 455)   

Zakładane w ofertach DMD w Policach rezultaty w ujęciu rocznym dotyczyły 
w zależności od potrzeb m.in: zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i stabilności 
bytowej dla matek i dzieci; wzmocnienia poczucia własnej wartości, wzrostu 
kompetencji rodzicielskich, przygotowania mieszkanek do podjęcia samodzielnego 
życia, uregulowania sytuacji socjalno-bytowej i prawnej, wzrostu kompetencji 
zawodowych.                         (akta kontroli str. 491, 629) 

Złożone przez podmioty prowadzące sprawozdania końcowe i częściowe, 
w odniesieniu do wszystkich wymienionych rezultatów, nie zawierały mierzalnych 
mierników, lecz odnosiły się do liczby osób, którym udzielono wsparcia (poprzez pracę 
psychologa, terapeuty, wychowawcy-opiekuna i pracownika socjalnego). 

(akta kontroli str. 1189-1230) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że PCPR nie prowadzi diagnozy i nie gromadzi danych 
o wykonaniu działań zaplanowanych globalnie dla całej populacji. Stosowanymi 
narzędziami, które służą analizie skuteczności realizacji zadania (…) są miesięczne 
sprawozdania częściowe z wykonania zadania, które podmiot prowadzący przekazuje 
do PCPR. (…) Na podstawie ww. sprawozdań PCPR bada, czy podmiot realizuje 
zadanie zgodnie z przedstawioną ofertą. (…) Ocenę skuteczności udzielonego 
wsparcia w zakresie wykonania zleconego zadania PCPR przedstawia w protokole 
kontroli, wcześniej badając i analizując dokumenty.   (dowód: akta kontroli str. 1231) 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że PCPR monitoruje sytuację usamodzielnianych 
wychowanków pieczy zastępczej po wykorzystaniu przysługującej im pomocy, 
najpóźniej po ukończeniu przez nich 26 roku życia. Z wychowankiem oraz opiekunem 
procesu usamodzielnienia sporządza się Ocenę Końcową Indywidualnego Programu 
Usamodzielnienia. (…) Celem sporządzenia oceny końcowej jest sprawdzenie jakie 
działania udało się zrealizować, a których się nie udało i co miało wpływ na 
niepowodzenia.                                            (dowód: akta kontroli str. 359, 362-363) 

3.7. Dyrektor PCPR wyjaśniła, że (…) w kontrolowanym okresie 2016-2019 
(I półrocze) nie było osób opuszczających DMD, które wymagałyby wsparcia przez 
PCPR w zakresie wynikającym z art. 19 pkt 6 i 7 ustawy ops.  

   (akta kontroli str. 360, 363) 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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PCPR w latach 2018-2019 rzetelnie nadzorował oba podmioty realizujące zadanie 
polegające na prowadzeniu DMD. Jednakże w latach 2016-2017 nie kwestionowano 
braku opracowania programów usamodzielnienia mieszkanek w DMD w Karwowie, 
a jedynie indywidualne programy terapeutyczne. 
NIK pozytywnie ocenia opracowywanie przez PCPR indywidualnych programów 
usamodzielnienia osób skierowanych do mieszkań chronionych i DMD oraz nadzór 
w zakresie uzgadniania oraz dokumentowania działań i ich realizacji w trakcie procesu 
usamodzielniania matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, którym udzielono 
schronienia.  

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z stwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1. Wydanie decyzji administracyjnej o umieszczeniu osoby w placówce udzielającej 
schronienia na podstawie kompletnej dokumentacji określonej w rozporządzeniu 
w sprawie DMD oraz w terminach określonych w art. 35 Kpa.  

2. W ramach nadzoru nad DMD podejmowanie działań w celu zapewnienia: 
- kadry o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie interwencyjnym i opiekuńczo-

wspomagającym w DMD,  
- bezpieczeństwa mieszkańcom DMD poprzez egzekwowanie od podmiotów 

prowadzących przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków i instalacji 
technicznych, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków 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. 

Szczecin,    11  grudnia 2019 r. 
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