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I. Dane identyfikacyjne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie1, ul. Racławicka 13, 75 – 620 
Koszalin. 

Dyrektorem PCPR w Koszalinie jest od 1 stycznia 2008 r. Mirosława Zielony2.  

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

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

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

Lata 2016 ÷ 2019 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych3). 
  

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4.   

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Tomasz Wołos, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/114/2019 z 2 września 2019 r.                                    (akta kontroli str. 1, 59)  

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności. 

W kontrolowanym okresie PCPR wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 pkt 12 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6, zapewnił możliwość udzielenia 
matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży schronienia i specjalistycznego 
wsparcia psychologicznego, pedagogicznego socjalnego w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej7 i mieszkaniu chronionym. Pomieszczenia hostelu PIK i mieszkania 
chronionego i ich wyposażenie utrzymane były w standardzie porównywalnym 
ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 
marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży8. 

PCPR nie zabezpieczył realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 
pkt 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy ops. Powiat nie prowadził domu dla samotnych 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży9, nie zlecił prowadzenia takiej placówki 
podmiotowi niepublicznemu lub nie zawarł porozumienia z inną jednostką 
samorządu terytorialnego w tym zakresie. PCPR w okresie objętym kontrolą nie 
zgłaszał władzom Powiatu Koszalińskiego10 konieczności podjęcia działań w tym 
zakresie, co NIK ocenia krytycznie. W okresie objętym kontrolą PCPR nie kierował 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do DMD funkcjonujących w innym 
powiecie. Natomiast w 2017 r udzielił matce z dwójką dzieci schronienia w hostelu 
PIK11 oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.  

                                                      
1 Dalej: „PCPR”. 
2 Dalej: „Dyrektor”.    
3 Z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.  
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. dalej: „ustawa o NIK". 
5 NIK formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze zm. Dalej: „ustawa ops”.  
7 Dalej: „hostel PIK”.  
8 Dz. U. Nr 43, poz. 418 Dalej: rozporządzenie MPS w sprawie DMD 
9 Dalej: „DMD”. 
10 Dalej: „Powiat”. 
11  Na 11 dni.  
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PCPR na stronie internetowej BIP nie zamieścił 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 w DMD. 

I I I .  Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe12 
kontrolowanej działalności. 

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

1.1.  W art. 19 pkt 1 ustawy ops określono m.in., że do zadań własnych powiatu 
należy: opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, jako 
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami. 

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy ops – matki (ojcowie albo inne osoby sprawujące 
opiekę prawną nad dziećmi) z nieletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte 
przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej powinny, w ramach 
interwencji kryzysowej, znaleźć schronienie i wsparcie w DMD. 

W Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 
2016 ÷202413 w pkt 3.1.1 zapisano, że do zadań obligatoryjnych PCPR należy m.in. 
prowadzenie:  

- mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym DMD, z wyłączeniem środowiskowych 
domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 
W Strategii nie ujęto, jako odrębnego, celu14 zapewnienia schronienia znajdującym 
się w sytuacji kryzysowej matkom (ojcom, opiekunom) z małoletnimi dziećmi 
i kobietom w ciąży, w tym nie określono wielkości potrzeb na miejsca w DMD. 

(akta kontroli str. 55) 

PCPR w okresie objętym kontrolą nie występował do ośrodków pomocy społecznej15 
z powiatu koszalińskiego o informację o skali zapotrzebowania na świadczenia 
z pomocy społecznej w zakresie schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży i nie korzystał z innych źródeł pozyskania informacji w tym zakresie.  

Dyrektor oświadczyła16, że PCPR – w ramach dobrej praktyki, pozostając w stałych 
kontaktach z ośrodkami pomocy społecznej z terenu jego działania – posiadał pełną 
wiedzę w zakresie przedmiotowych potrzeb. Znalazło to odzwierciedlenie 
w Strategii, której projekt poddawany był konsultacjom społecznym – z aktywnym 
udziałem ww. OPS – z uwzględnieniem sieci DMD funkcjonujących na terenie 
województwa zachodniopomorskiego i zasad racjonalnego gospodarowania środkami 
finansów publicznych.                                                                  (akta kontroli str. 57) 

Dyrektor w zakresie diagnozowania potrzeb na miejsca w DMD i o sposobie 
realizacji zadania ze Strategii związanego z prowadzeniem DMD wyjaśniła: Wiedzę 

                                                      
12 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. 
13  Przyjętej do realizacji uchwałą nr XVI/120/16 Rady Powiatu w Koszalinie z 29 lutego 2016 r.  
14 tak strategicznego jak i operacyjnego 
15 Dalej: OPS. 
16  – w trybie art. 41 ustawy o NIK – ilekroć w dalszej części będzie mowa o oświadczeniu to należy rozumieć, że 
jego składano je w trybie art. 41 tej ustawy. 

 

Opis stanu 
faktycznego 
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o skali zjawiska czerpiemy z bieżącej wymiany informacji z ośrodkami pomocy 
społecznej gmin powiatu koszalińskiego, wieloletniego doświadczenia i wiedzy 
o problemach społecznych naszego powiatu. W powiecie koszalińskim potrzeba 
zapewnienia schronienia matkom z dziećmi nieletnimi i kobiet w ciąży nie stanowi 
problemu wymagającego nadawania mu szczególnego priorytetu. Skala tego 
problemu jest śladowa (nieistotna) W kontrolowanym okresie PCPR – w jednym 
przypadku – stanął przed problemem potrzeby udzielenia schronienia matce z dwójką 
dzieci małoletnich (ofiarom przemocy domowej). Potrzebującej udzielono schronienia 
w hostelu, gdzie przebywała przez 11 dni. Zatem PCPR (…) działając w porozumieniu 
z OPS – pomimo braku DMD – był w stanie udzielić schronienia będącym 
w potrzebie matkom z dziećmi nieletnimi i kobietom w ciąży. Dlatego w Strategii nie 
odnoszono się do wielkości przedmiotowych potrzeb ograniczając się jedynie do 
wskazania zadania wynikające z art. 19 pkt 11 ustawy ops. (…).  
PCPR zadanie określone w pkt. 3.1.1 Strategii realizował poprzez prowadzenie PIK 
(hostelu), który – w sytuacjach zaistnienia określonej potrzeby – zapewniał możliwość 
udzielenia schronienia matkom z dziećmi małoletnimi i kobietom w ciąży. Poza tym 
PCPR dysponował: mieszkaniem chronionym17, które także może być wykorzystane 
dla potrzeb matki z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży; deklaracją PCPR 
w Policach o możliwości umieszczenia w jego DMD potrzebujących mieszkańców 
powiatu koszalińskiego. PCPR w latach 2016-2019 (do 30 września) nie kierował do 
DMD – z uwagi na brak takich potrzeb (OPS z terenu powiatu koszalińskiego nie 
kierowały do PCPR wniosków o udzielenie schronienia dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży).                                                         (akta kontroli str. 11,12)  

1.2. Z informacji udzielonych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK przez 
kierowników OPS powiatu koszalińskiego wynikało, że w latach 2016 – 2019 (trzy 
kwartały), w siedmiu z ośmiu OPS działających na terenie powiatu koszalińskiego 
nie odnotowało wpływu wniosków od matek (ojców, opiekunów prawnych) 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży o udzielenie schronienia. 
Tylko do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie18, w badanym 
okresie, wpływały corocznie wnioski o udzielenie lub przedłużenie schronienia 
w DSM w Policach, które MGOPS pozytywnie załatwił zapewniając schronienie 
wnioskodawczyni z małoletnią córką w Domu dla Samotnej Matki z Dziećmi Monar-
Markot w Policach19.                                                             (akta kontroli str. 27 – 54) 

W okresie objętym kontrolą do PCPR wpłynął jeden wniosek o udzielenie schronienia 
ofiarom przemocy, który w ramach interwencji kryzysowej został załatwiony pozytywnie, 
a wymagająca schronienia matka z małoletnimi dziećmi uzyskała nieodpłatne 
schronienie w PIK, działającym w strukturze PCPR, prowadzonym w ramach 
zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 12 ustawy ops.  

(akta kontroli str. 6, 57, 59, 65)  

W informacjach uzyskanych w trybie art. 29 ust. 2 pkt f ustawy o NIK, kierownicy 
placówek udzielających schronienia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom 
w ciąży, które posiadały ostatnie miejsce zameldowania na terenie powiatu 
koszalińskiego podali, że w okresie 2016 - I półrocze 2019 r.:  

- w Domu Samotnej Matki Caritas „Dar Życia” w Koszalinie, tj. w placówce 
niebędącej DMD, udzielono schronienia dwóm matkom z dzieckiem z gmin 
Manowo i Bobolice20 i dwóm kobietom w ciąży z gminy Sianów21, 

                                                      
17 Mieszkanie dwupokojowe, z kuchnią, przedpokojem i łazienką – z pełnym wyposażeniem standardowym 

(meble i sprzęt AGD i RTV, instalacje, c.o., wodno-kanalizacyjna z ciepła wodą i elektryczna),  
18 Dalej: MGOPS.  
19 Dalej: DMD w Policach  
20 Mieszkance gminy Manowo z jednym dzieckiem w okresie od 1 stycznia do 29 kwietnia 2016 r., a mieszkance 

gminy Bobolice z jednym dzieckiem w okresie 8 marca do 25 sierpnia 2016 r.   
21 Jednej w okresie 13.10.2016 r. ÷ 4.02.2017 r.; drugiej  -- 6 ÷ 8.09.2018 r.  
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- w noclegowni prowadzonej przez Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta22 przebywały trzy matki z małoletnimi dziećmi, w tym z gminy: 
Świeszyno dwie kobiety z dziećmi, z tego jedna dwukrotnie łącznie przez 205 dni 
i druga przez 12 dni23; Sianów jedna kobieta w ciąży24 przez 87 dni, która po 
urodzeniu dziecka przebywała z nim przez 42 dni25. Dwie opuściły noclegownię 
w 2017 r. i jedna w 2018 r. Ich pobyt nie był finansowany i nie był poprzedzony 
udzieleniem skierowania przez PCPR lub OPS. 

- w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Fundację „Zdążyć z Miłością” 
w Koszalinie przebywało pięć kobiet z małoletnimi dziećmi, w tym z gminy: 
Bobolice - matka z trójką dzieci26; Świeszyno – matka z dwójką dzieci27; Sianów 
– matka z czwórka dzieci, matka z dzieckiem, kobieta ciężarna, która po 
urodzeniu dziecka przebywała w placówce. Osoby te przebywały od 161 do 782 
dni, matka z trójką dzieci opuściła mieszkanie w 2017 r., matka z czwórką dzieci 
w 2018 r., natomiast matka z dzieckiem i kobieta w ciąży, która urodziła dziecko 
przebywają nadal. Ich pobyt nie był finansowany przez PCPR lub OPS.  

(akta kontroli str. 70 – 81) 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez PCPR 
wynosiła 727 w 2016 r., 809 w 2017 r. i 862 w 2018 r., co stanowiło odpowiednio 
1,1 %, 1,2% i 1,3% liczby mieszkańców powiatu koszalińskiego. 

 (akta kontroli str.  82) 

1.3. Według regulaminu organizacyjnego PCPR28 w strukturze PCPR wyodrębniono 
Dział Wsparcia Dziecka i  Rodziny, któremu przypisano zadanie organizowania 
i prowadzenia mieszkań chronionych oraz organizowanie i prowadzenie PIK. Od 
21.12.2016 r. wyodrębniono Dział Pomocy Instytucjonalnej29 – do zadań, którego 
należało m.in.: prowadzenie mieszkania chronionego; prowadzenie hostelu PIK oraz 
przygotowanie, realizacja i monitoring zadań wynikających ze Strategii. Zakres 
podstawowych usług świadczonych30 osobom skierowanym do hostelu PIK 
obejmował m.in: poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne i prawne; 
zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu w hostelu. Korzystanie z hostelu 
było świadczeniem niepieniężnym pomocy społecznej. 

                                               (akta kontroli str. 58) 

PCPR miał też – wg oświadczenia Dyrektora – możliwość udzielenia schronienia dla 
matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w mieszkaniu chronionym oraz w DMD 
funkcjonujących w powiecie polickim.                                    (akta kontroli str. 8 – 10)  

Przeprowadzone oględziny hostelu i mieszkania chronionego wykazały, że PCPR 
utrzymywał pomieszczenia PIK (mieszkanie dwupokojowe z kuchnią łazienką 
i przedpokojem w pełni standardowo umeblowane ze sprzętem AGD i RTV, 
wyposażone w instalacje: elektryczną; centralnego ogrzewania; ciepłej i zimnej 
wody) i mieszkanie chronione (w pełni wyposażone j.w.) w stanie nadającym się do 
przyjęcia osoby z małoletnimi dziećmi. Stan techniczny budynków i pomieszczeń, 

                                                      
22 Dalej TBA w Koszalinie. 
23 Jedna Ł.K. w okresie od 8 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. i druga B.L. od 15 do 26 stycznia 2018 r. 
24 W okresie od 4 lutego do 1 maja 2017 r. 
25 W okresie od 3 sierpnia do 13 września 2017 r. Dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej 31 sierpnia 2017 r. 
26 W okresie od 16 czerwca 2015 r. do 2 sierpnia 2017 r. przez 782 dni. 
27 W kresie od 5 lipca 2017 r. do 17 lipca 2018 r. przez 377 dni. 
28 Regulamin opracowany przez Dyrektora PCPR i wprowadzone w życie uchwałą nr 34/15 Zarządu Powiatu 

(dalej: ZP) z 18.03.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: nr 68/2015 ZP z 25.06.2015 r.; nr 
235/2016 z 21.12.2016 r. i nr 422/2018 z 14.08.2018 r.  

29 Dalej: Dział PI. 
30 Zgodnie z art.19 pkt 12, art. 46 i 47 ust 1 – 3 ustawy ops i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015 r., poz. 1390 ze zm.)  
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mieszkania w hostelu PIK i mieszkania chronionego, stan sanitarno-higieniczny 
pomieszczeń i ich wyposażenie, a także estetyka otoczenia nie budziły zastrzeżeń. 
Pomieszczenia hostelu i mieszkania chronionego oraz dojścia do nich nie były 
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

   (akta kontroli str. 14 – 17, 57) 
Dyrektor oświadczyła31, że:  

a) budynki, w których urządzono hostel PIK i mieszkanie chronione – 
administrowane przez Dom Pomocy Społecznej32 w Nowych Bielicach i Mielnie – 
poddawane było przeglądom okresowym, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane33,  

b) na potrzeby PIK i mieszkania chronionego wykorzystano istniejące pomieszczenia 
w wyodrębnionej części budynków ww. DPS poprzez ich odnowienie 
i wyposażenie34 w niezbędne do pełnienia przypisanej im funkcji,  

c) z uwagi na rozwiązania przestrzenno-konstrukcyjne, wielkość poszczególnych 
pomieszczeń PIK i mieszkania chronionego, a także ich lokalizację w części 
budynków o określonych parametrach technicznych usunięcie barier 
architektonicznych było nieuzasadnione w kontekście racjonalnego 
gospodarowania środkami publicznymi i możliwości – w sytuacji zaistnienia 
potrzeby udzielenia schronienia osobie z niepełnosprawnością ruchową – 
wskazania miejsca w DMD odpowiednim dla takiej osoby.  

                 (akta kontroli str. 57, 82)   

1.4. Na stronie internetowej PCPR www.pcprkoszalin.pl. w zakładce: 

- „Domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży” zawarto informację, że w celu 
uzyskania pomocy należy skontaktować się z OPS (w miejscu zamieszkania) lub 
z PCPR w siedzibie pod wskazanym adresem i telefonami kontaktowymi; 

- „Poradnictwo specjalistyczne” podano informacje, że w siedzibie PCPR 
prowadzony jest codzienny dyżur pracownika PCPR, który udziela osobiście lub 
telefonicznie porad specjalistycznych oraz że PCPR w sytuacji wymagającej 
natychmiastowego wsparcia ofiarom przemocy zapewnia bezpłatnie (po 
spełnieniu regulaminowych warunków) miejsca hotelowe w PIK oraz bezpłatną 
pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną; 

- „BIP” PCPR zamieszczono wykaz i pliki pdf dokumentacji opisującej strukturę 
organizacyjną i zakres działań PCPR w tym: statut, regulamin organizacyjny, 
regulamin PIK, regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym, wykaz DMD, do 
których może PCPR skierować matkę z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, 

PCPR na stronie internetowej BIP nie zamieścił 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 w DMD samotnym matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. 

 (akta kontroli str. 18 – 23, 83) 

Dyrektor wyjaśniła: PCPR zamieścił stosowną informację na stronie internetowej 
www.pcprkoszalin.pl w zakładce: domy dla matek. Ponadto na stronie BIP PCPR-u 
znajdują się zarządzenia (…) Dyrektora PCPR zawierające podstawowe informacje 
o możliwościach skorzystania ze wsparcia specjalistycznego oraz schronienia 
w hostelu. Ponadto pracownicy PCPR-u na bieżąco udzielają zainteresowanym 
(osobom i jak również jednostkom pomocy społecznej) informacji (telefonicznie, 
osobiście): 

                                                      
31 W trybie art. 41 ustawy o NIK. 
32 Dalej: PS. 
33 Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm. 
34 Meble oraz sprzęt AGD i RTV.  

http://www.pcprkoszalin.pl./
http://www.pcprkoszalin.pl/
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- o dostępnych formach wsparcia dla matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży, 
w PIK;  

- o DMD funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego 
i o procedurach uzyskania schronienia w tych DMD określonych w rozporządzeniu 
MPS w sprawie DMD (…). 

Ponadto, niejednokrotnie, podczas spotkań (szkoleń) z pracownikami OPS 
przedstawiciele PCPR zwracali uwagę na ich rolę w rozwiązywaniu problemów 
matek z dziećmi nieletnimi i kobiet w ciąży, wynikającą z przepisów ww. 
rozporządzenia.                                                                    (akta kontroli str. 11 – 13) 

W latach objętych kontrolą – ze względu na brak wniosków od matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży oraz informacji z ośrodków pomocy społecznej powiatu 
koszalińskiego PCPR nie udzielał wsparcia w formie schronienia w DMD 
prowadzonych przez inne powiaty bądź podmioty niepubliczne. 

                                                                (akta kontroli str. 82) 

1.5. Analiza dokumentów organizacyjnych PCPR (statutu, regulaminu 
organizacyjnego) i zakresów obowiązków pracowników Działu PI wykazała, że:  

- hostel i mieszkanie chronione pozostawały w pionie Działu PI, a wydanie zgody 
na pobyt w tych miejscach zostało zastrzeżone do kompetencji Starosty 
Koszalińskiego, 

- jednemu z pracowników Działu PI przypisano prowadzenie spraw związanych 
z sytuacją kryzysową i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym wspieranie 
osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz nadzór nad 
prawidłowym funkcjonowaniem hostelu i mieszkania chronionego. 

(akta kontroli str. 58) 

Dyrektor oświadczyła, że: (…) pomimo braku w PCPR jednoznacznych uregulowań 
organizacyjnych dotyczących potrzeb udzielania wsparcia matkom (ojcom i innym 
opiekunom) dzieci małoletnich i kobiet w ciąży w formie schronienia w DMD 
zgłaszane wnioski w tym zakresie zostaną załatwione w trybie działania 
interwencyjnego przez pracownika Działu PI w porozumieniu z OPS właściwym na 
miejsce zamieszkania osób wymagających wsparcia. W sytuacji braku miejsca – 
alternatywnie – w hostelu lub w mieszkaniu chronionym sprawa, natychmiast, 
zostanie przekierowana do PCPR w Policach właściwego do dysponowania 
miejscami w DMD działającymi w powiecie polickim.                  (akta kontroli str. 58) 

1.6. PCPR w 2017 r.  – na wniosek matki z dwójką małoletnich dzieci i ośrodka 
pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zameldowania 
wnioskodawczyni za zgodą Starosty Koszalińskiego – udzielił schronienia w hostelu 
PIK na okres 14 dni. Rodzina przebywała w hostelu przez 11 dni. W myśl 
porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Będzino, a Powiatem Koszalińskim 
w sprawie pobytu mieszkańców Gminy Będzino w hostelu PIK – PCPR zapewniał 
nieodpłatnie schronienie w hostelu i specjalistyczne wsparcie psychologiczne, 
prawne i pedagogiczne (socjalne), a Gmina: wyżywienie, środki czystości, odzieży i 
obuwia osobom przebywającym w hostelu PIK, które tego wymagają poprzez 
przyznanie zasiłku celowego lub okresowego, a także innej uzasadnionej pomocy 
wsparcia. 
PCPR począwszy od listopada 2017 r. ponosił – zgodnie z uchwałą nr 343/2017 
Zarządu Powiatu z 9 listopada 2017 r. podjętą z inicjatywy Dyrektora PCPR – na 
rzecz Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach35 opłatę ryczałtową w kwocie 
160 zł miesięcznie za utrzymanie gotowości. W okresie poprzednim utrzymanie PIK 
obciążało DPS.                                                                       (akta kontroli str. 55, 83) 

                                                      
35 Dalej: DPS. 
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W badanym okresie PCPR poniósł wydatki na zapewnienie schronienia samotnym 
matkom z dziećmi i kobietom w ciąży w łącznej kwocie 3 200 zł przekazanej na 
rachunek DPS. W okresie do listopada 2017 r. utrzymanie w gotowości PIK 
obciążało Powiat. Udzielone podopiecznej PIK wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne dokonane było w ramach bieżącej działalności PCPR36.   

                                                               (akta kontroli str. 66 – 69, 83) 

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

1. W kontrolowanym okresie PCPR jako jednostka organizacyjna wyznaczona na 
podstawie art. 112 ust. 1 ustawy ops do wykonywania zadań pomocy społecznej 
w Powiecie Koszalińskim, nie podejmował działań w celu zabezpieczenia 
realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt. 11 w zw. z art. 47 
ust. 4 ustawy ops, dotyczącego zapewnienia schronienia w DMD matkom 
(ojcom, opiekunom) z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży. W szczególności 
PCPR nie zgłaszał władzom Powiatu Koszalińskiego konieczności 
zabezpieczenia realizacji ww. zadania, mimo że Powiat Koszaliński nie prowadził 
DMD, nie zlecał też prowadzenia takiej placówki podmiotowi niepublicznemu, ani 
nie zawarł porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego celem 
zabezpieczenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu takiego typu 
placówki.   

Dyrektor wyjaśniła: W tym okresie nie otrzymywaliśmy sygnałów oraz wniosków 
o przedmiotowej potrzebie z OPS działających na szczeblu gmin z terenu 
powiatu koszalińskiego. Sytuacja ta uzasadniała przyjęcie przez PCPR tezy, że 
potrzeba zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
w powiecie koszalińskim, nie stanowi istotnego problemu społecznego. 
Funkcjonująca sieć DMD na terenie województwa zachodniopomorskiego – wg 
mojej wiedzy opartej na stałych kontaktach z ich kierownictwem – umożliwia 
Staroście (PCPR) zrealizowanie obligatoryjnego zadania o zapewnieniu 
schronienia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
Zadania zapewnienia bezpłatnego schronienia osobom potrzebującym, w tym 
samotnym matkom z nieletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, PCPR realizował 
przy pomocy hostelu PIK  
Pozostające w dyspozycji PCPR mieszkanie chronione, w skrajnych 
przypadkach, może być również wykorzystane, jako czasowe miejsce pobytu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (…).                    (akta kontroli str. 7) 

Odnosząc się do wyjaśnień Dyrektora PCPR należy wskazać, że wprawdzie 
PCPR nie otrzymywał z OPS informacji o skali zapotrzebowania na schronienie 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, to jednak sam w okresie 
objętym kontrolą także nie występował do OPS o takie informacje i nie korzystał 
z innych źródeł pozyskania informacji w tym zakresie. Ponadto NIK zwraca 
uwagę, że z art. 19 pkt. 11 i 12 ustawy ops wynika wprost obowiązek 
prowadzenia przez powiat zarówno DMD, jak i mieszkań chronionych oraz 
ośrodków interwencji kryzysowej. Tym samym nie można traktować tych form 
wsparcia zamiennie.  

2. PCPR na stronie internetowej BIP nie zamieścił 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 
zapewnienia schronienia w DMD. 

                                                      
36 W PCPR nie prowadzono wyodrębnionego rachunku wydatków związanych ze „wsparciem specjalistów”. 
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Obowiązek udostępniania informacji publicznych w BIP wynika z art. 8 ust. 3 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej37. Zgodnie 
z tym przepisem PCPR obowiązany był do udostępniania w BIP informacji 
przedmiocie działalności i kompetencjach, sposobach przyjmowania i załatwiania 
spraw - art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit d udip.           (akta kontroli str. 18-23) 

Dyrektor wyjaśniła: (…) na stronie BIP PCPR-u znajdują się zarządzenia (…) 
Dyrektora PCPR zawierające podstawowe informacje o możliwościach 
skorzystania ze wsparcia specjalistycznego oraz schronienia w hostelu. Ponadto 
pracownicy PCPR-u na bieżąco udzielają zainteresowanym (osobom i jak 
również jednostkom pomocy społecznej) informacji (telefonicznie, osobiście): 

- o dostępnych formach wsparcia dla matek z dziećmi małoletnimi i kobiet 
w ciąży, w PIK;  

- o DMD funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego 
i o procedurach uzyskania schronienia w tych DMD określonych 
w rozporządzeniu MPS w sprawie DMD (…).               (akta kontroli str. 11 – 13) 

Zdaniem NIK na stronie BIP powinny znajdować się informacje na temat 
wszystkich możliwych form wsparcia i sposobu jego uzyskania, przysługujących 
mieszkańcom Powiatu Koszalińskiego, w tym wynikających z art. 19 pkt. 11 
w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy ops. 

 
PCPR w kontrolowanym okresie, w ramach zadania określonego w art. 19 pkt 12 
ustawy ops, był przygotowany organizacyjnie do zapewnienia schronienia 
potrzebującym matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w hostelu PIK 
i mieszkaniu chronionym  
PCPR nie zabezpieczył realizacji zadania własnego powiatu powiatowego 
określonego w art. 19 pkt 11 ustawy ops. Nie informował też władz Powiatu 
Koszalińskiego o konieczności realizacji obowiązku dotyczącego prowadzenia DMD, 
bądź zlecenia prowadzenia placówki podmiotowi publicznemu lub porozumienia 
z inną jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą DMD, co NIK ocenia 
krytycznie. 
 
2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży odpowiedniego standardu podstawowych usług.  

PCPR w badanym okresie nie prowadził DMD, nie zlecał prowadzenia DMD innym 
podmiotom i nie zawierał umów ani porozumień na udzielanie schronienia w DMD 
funkcjonujących na terenie innych powiatów. PCPR nie miał pisemnego 
porozumienia z DMD w Policach lub Starostą Polickim, na którego zlecenie 
prowadzona była ta placówka, co potwierdził dyrektor PCPR w wyjaśnieniach, że 
posiada (...) deklaracje PCPR w Policach o możliwości umieszczenia w jego DMD 
potrzebujących mieszkańców powiatu koszalińskiego.          (akta kontroli str. 11-12).     

PCPR w przypadku potrzeby udzielenia schronienia matce z dziećmi małoletnimi, 
kobiecie w ciąży miał możliwość:  

 - kierowania do mieszkania dwupokojowego w hostelu PIK znajdującego się 
w budynku DPS w Nowych Bielicach, który zgodnie z regulaminem 
przeznaczony był maksymalnie dla czterech osób i zapewniał całodobowy 
okresowy pobyt 38,  

                                                      
37 Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm. Ustawa zwana dalej: „udip”. 
38 Mieszkanie znajdowało się na piętrze budynku i składało się z pokoju o powierzchni 9,3 m2 z dwoma 

tapczanami oraz pokoju dziennego o powierzchni 12,2 m2 z dwoma miejscami do spania i ze sprzętem RTV – 
z kuchnią, łazienką, przedpokojem, z pełnym, standardowym wyposażeniem. Przebywającym w tym 
mieszkaniu zapewniono możliwość korzystania z pralni i suszarni znajdujących się w tym budynku. 
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- kierowania do mieszkania chronionego39 – spełniającego wymogi określone w § 6 
ust. 1, 2, 4, 5, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych40 – znajdującego się 
w budynku DPS w Mielnie.   

Hostel i mieszkanie chronione znajdowały się w budynkach pozostających pod 
całodobowym dozorem firmy ochroniarskiej i zapewniały odizolowanie osób 
potrzebujących pomocy przed sprawcami przemocy.          (akta kontroli str. 14 – 17) 

Dyrektor oświadczyła, że w hostelu PIK, nie przewidywano możliwości umieszczenia 
matki z dzieckiem w pokoju z inną osobą. Podobnie w mieszkaniu chronionym 
gdyby zaistniały okoliczności udzielenia schronienia matce z dziećmi, kobiecie 
w ciąży.                                                                                         (akta kontroli str. 82)  

PCPR zapewniał wsparcie w standardzie opiekuńczo-wspomagającym41 poprzez 
zatrudnionych czterech specjalistów tj. prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego 
(na pełnych etatach) oraz psychologa (na umowę zlecenie), którzy posiadali 
wymagane kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych42. 
Standard usług świadczonych w PIK był porównywalny ze standardem w DMD, 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie DMD43.                  (akta kontroli str. 82-83) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że PCPR zapewniał możliwość udzielenia 
schronienia i wsparcia kobietom małoletnimi z dziećmi lub kobietom w ciąży 
w hostelu PIK i mieszkaniu chronionym w standardzie porównywalnym 
z  określonym w § 3 rozporządzenia MPS w sprawie DMD.  

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

W kontrolowanym okresie do PCPR wpłynął tylko jeden wniosek o udzielenie 
schronienia matce z dziećmi małoletnimi. W jego następstwie – w trzecim kwartale 
2017 r., w ramach interwencji kryzysowej – PCPR udzielił w PIK schronienia 
i specjalistycznego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego matce z dwójką 
dzieci, ofiarom przemocy w rodzinie.  
PCPR po rozpoznaniu potrzeb podopiecznej i jej możliwości do samodzielnego 
działania – po udzieleniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – odstąpił od 
sporządzenia w formie udokumentowanej programu usamodzielnienia. 
Poszkodowana po 11 dniach – z inicjatywy własnej – opuściła PIK przenosząc się 
do wynajętego mieszkania.                                                    (akta kontroli str. 61, 82)   

Dyrektor oświadczyła, że wsparcie, o którym mowa powyżej, okazało się działaniem 
efektywnym, które doprowadziło do uzyskania przez podopieczną pełnej stabilizacji 
życiowej. 

                                                      
39 Dla trzech osób o powierzchni użytkowej 47,6 m2, w tym dwa pomieszczenia mieszkalne: jedno 

o powierzchni 11,7 m2; drugie o powierzchni 19,8 m2, z wyjściem na taras. Dla każdej osoby zapewniono: 
tapczan, szafkę ubraniową, szafkę nocną i krzesło. Na wyposażeniu była m.in. pralka automatyczna i telewizor 
w większym pokoju. 

40  Dz. U. poz. 822. Dalej: Rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych. 
41  § 3 ust.1. pkt 3 rozporządzenia w sprawie DMD 
42 Dz. U. nr 189, poz. 1 598. 
43 Regulamin PIK w § 2 ust. 4 określa, że zakres podstawowych usług świadczonych przez PIK obejmuje: 

poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne i prawne. 
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PCPR w okresie kontrolowanym nie otrzymywał informacji o potrzebie udzielenia 
wsparcia osobom, które opuściły DMD w zakresie wynikającym z art. 19 pkt 6 i 7 
ustawy ops.                                                                                         (akta kontroli str. 61)  

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

PCPR w badanym okresie udzielił schronienia i skutecznego wsparcia matce 
z  małoletnimi dziećmi.  

IV. Uwagi i wnioski. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zabezpieczenia realizacji zadania określonego w art. 19 
pkt 11 ustawy ops polegającego na zapewnieniu wsparcia i schronienia w DMD 
matkom (ojcom, opiekunom) z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży.  

2. Umieszczenie na stronie internetowej BIP PCPR informacji na temat sposobu 
uzyskania wsparcia przysługującego mieszkańcom Powiatu Koszalińskiego, 
wynikającego z art. 19 pkt. 11 w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy ops. 

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 dnia 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,   22  listopada 2019 r.
 

Kontroler 
Tomasz Wołos 

Specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Dyrektor 
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