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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad 

realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) 

Zespół Kontrolny w składzie: Marta Waniszewska -  przewodnicząca zespołu i Dorota Kamińska 

-  kontroler, Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził w dniu 19 stycznia 2016 roku kontrolę sprawdzającą 

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 roku.

Zakres kontroli obejmował ocenę realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej 

przeprowadzonej w dniach 27-28 sierpnia 2014 roku.

Kontrolą objęto okres od 23.03.2015 roku do dnia 19.01.2016 roku.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o oględziny obiektu, dokumentację, ustne i pisemne 

wyjaśnienia złożone przez Pana Ryszarda Zielińskiego -  Prezesa Stowarzyszenia oraz Panią 

Małgorzatę Gałosz -  zastępcę Prezesa Stowarzyszenia.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

pełnił Pan Ryszard Zieliński, który był osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w  zakresie 

kontrolowanych zagadnień. Podpisany w dniu 5 kwietnia 2016 roku protokół z przedmiotowej 

kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację 

oraz złożone wyjaśnienia. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, do którego wniesiono
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zastrzeżenia. Z uwagi na fakt, iż zastrzeżenia złożono po upływie przewidzianego przepisami 

terminu, nie podlegały rozpatrzeniu.

Na podstawie ustaleń dokonanych podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej 

w dniu 19 stycznia 2016 roku, negatywnie oceniono realizację zaleceń pokontrolnych.

W zakresie realizacji zalecenia 1: Dostosować świadczone wsparcie w zakresie interwencyjnym 

do obowiązującego standardu, w tym:

- Zgłaszającym się do SOW osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zapewnić 

schronienie. W przypadku braku wolnych miejsc w momencie zgłoszenia się osoby, dołożyć 

starań by umożliwić przyjęcie w innym SOW.

- Dokumentować rozpoznanie sytuacji osoby i ocenę ryzyka w zakresie bezpieczeństwa osoby 

doznającej przemocy i je j dzieci.

- Czas, na jaki przyjmuje się do SOW ustalać w oparciu o zdiagnozowaną sytuację zgłaszającej 

się osoby. Decyzję o przedłużeniu lub skróceniu pobytu osoby w SOW podejmować na podstawie 

opinii zespołu specjalistów. Pisemna opinia winna znajdować się w aktach mieszkanki.

- Udzielać natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej osobom przyjętym do SOW. 

Spotkanie z ww. specjalistami powinno odbyć się nie później niż trzy dni od dnia przyjęcia.

- Rozważyć możliwość wygospodarowania pomieszczenia dla specjalistów udzielających 

wsparcia osobom z zewnątrz na parterze budynku lub w pomieszczeniach przy PI. Strzeleckim.

W zakresie realizacji wydanego zalecenia Stowarzyszenie podjęło następujące działania:

- opracowało „Procedury świadczonej pomocy przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, w ramach których wprowadzone zostały wzory formularzy 

do dokumentowania działań podejmowanych przez kadrę SOW. Rozpoznanie sytuacji osoby 

zgłaszającej się, ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa oraz informacja o okresie na jaki 

przyjęto osobę do SOW -  zawarte zostały w „Karcie zgłoszenia do SOW”. Jak wyjaśniła Pani 

Gałosz, ponieważ Karty służą również celom sprawozdawczym, są przechowywane oddzielnie, 

tj. poza dokumentacją mieszkańców. Zdaniem kontrolujących przyjęte rozwiązanie (wyłączenia 

z dokumentacji mieszkańca informacji zawartych w Kartach zgłoszenia do SOW) 

jest nieefektywne. Znaczenie wstępnego rozpoznania sytuacji zgłaszających się oraz ocena 

lyzyka są istotne z punktu widzenia pracy z mieszkańcem i powinny być każdorazowo 

uwzględniane przez personel SOW w pracy z osobą doznającą przemocy. Przechowywane 

oddzielnie, ograniczają dostęp do zawartych informacji i ograniczają kompleksowość 

oddziaływań.



Potwierdzono również, że do SOW osoby zgłaszające się przyjmowane są na okres 3 miesięcy, 

a decyzje o przedłużeniu lub skróceniu tego okresu podejmuje Kierownik w oparciu o pisemną 

opinię zespołu specjalistów, która dołączana jest do akt mieszkanki. W kontrolowanej 

dokumentacji, w aktach dwóch mieszkanek znajdowały się opinie w sprawie przedłużenia 

okresu pobytu, tylko w jednej sytuacji (sprawa B.Sz.), gdy skrócono okres pobytu osoby 

w Ośrodku ze względów dyscyplinarnych, w aktach znajdowało się jedynie pismo Kierownika 

SOW zobowiązujące do dyscyplinarnego opuszczenia SOW -  bez opinii zespołu specjalistów.

Brak realizacji zalecenia stwierdzono w zakresie zapewnienia schronienia dla wszystkich 

osób doświadczających przemocy, zgłaszających się do SOW. W okresie poddanym kontroli, 

dwukrotnie, bezzasadnie odmówiono udzielenia schronienia w Ośrodku osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie. Zebrany w toku czynności kontrolnych materiał nie 

potwierdził braku wolnych miejsc w dniu 29.04.2015 r., czym uzasadniano pierwszą odmowę 

przyjęcia. Mając na uwadze fakt, iż SOW dysponuje 25 miejscami, a dnia 29.04.2015 r. 

w Ośrodku zamieszkiwało 12 mieszkańców -  nie było podstaw do odmowy przyjęcia 

zgłaszającej się osoby. Wyjaśnienia Kierownictwa SOW, iż jeden z pokoi (nr 15) był wyłączony 

zużytkowania z powodu malowania pomieszczenia, natomiast z drugiego pokoju (nr 12), 

w którym mogłaby zamieszkać nowo przyjęta rodzina, wyniesiono meble do renowacji - nie 

uznano za uzasadniające podjętą decyzję. Istniała możliwość, by część nieuszkodzonych mebli 

zmalowanego pokoju nr 15 przenieść do pokoju nr 12, a tym samym stworzyć warunki 

do przyjęcia zgłaszających się osób. Nie uznano również wyjaśnień odmowy przyjęcia drugiej 

osoby, która dwukrotnie zgłaszała potrzebę zamieszkania w SOW. Praca poza miejscem 

zamieszkania, częste wyjazdy, nieścisłości w informacjach udzielanych przez zgłaszającą się, 

czy konieczność „długofalowego wsparcia mieszkaniowego” -  nie wyklucza udzielenia 

schronienia na okres 3 miesięcy i objęcie profesjonalnym wsparciem specjalistów, zwłaszcza, 

żejuż przy pierwszej wizycie (23.04.2015 r.) uprawdopodobniono doświadczanie przez osobę 

przemocy w rodzinie oraz potrzebę schronienia, a przy drugiej wizycie (09.05.2015 r.) — 

Interwent dostrzegł zasadność konsultacji psychiatrycznej.

W kontekście odmów przyjęcia do SOW osób doświadczających przemocy, zamieszkujących 

na stałe poza Wrocławiem, należy odnieść się do jeszcze jednego aspektu wydanego zalecenia. 

Dołożenie starań, by umożliwić przyjęcie tych osób w innym Ośrodku, nie może ograniczać się 

do wręczenia adresów schronisk czy innych ośrodków działających na terenie Wrocławia. 

Należy skontaktować się z podmiotem, do którego kierowana jest osoba i ustalić możliwość 

faktycznego udzielenia jej wsparcia. Mając na uwadze fakt, iż pomoc SOW jest nieodpłatnie 

świadczona dla osób z różnych miejscowości, natomiast z wrocławskich schronisk czy ośrodków
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interwencji kryzysowej -  nieodpłatnie mogą skorzystać tylko osoby zamieszkujące 

we Wrocławiu, niezbędnym może się okazać konieczność skontaktowania się z właściwym 

(ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającej się osoby) Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

i ustalenie gotowości do pokrycia kosztów pobytu osoby w schronisku czy ośrodku interwencji 

kryzysowej. Dokonane ustalenia powinny być odnotowane w Karcie zgłoszenia do SOW.

Nie uznano realizacji zalecenia w aspekcie zapewnienia natychmiastowej pomocy 

psychologicznej i prawnej. Na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji 10 pobytów 

8 osób/rodzin stwierdzono, że tylko w 3 przypadkach pierwszą konsultację z psychologiem 

przeprowadzono w terminie do 3 dni od przyjęcia osoby do Ośrodka. Każdorazowo w sytuacji, 

gdy osoba -  po wcześniejszej rezygnacji z pobytu w SOW -  ponownie była przyjmowana 

do Ośrodka, psycholog nie sporządzał diagnozy aktualnej sytuacji mieszkanki. Wymiar czasu 

pracy obu psychologów oscylował w granicach od 10 godzin miesięcznie (grudzień 2015 roku) 

do 51 godzin miesięcznie (wrzesień 2015 roku). W okresie od marca do grudnia 2015 roku 

psychologowie łącznie przepracowali średnio 32 godziny miesięcznie.

Niezadawalająco realizowane jest poradnictwo prawne. Z grupy dorosłych 8 osób (10 pobytów), 

których dokumentacja poddana została kontroli, diagnozę prawną sporządzono dla 5 mieszkanek 

i tylko w 3 przypadkach diagnozę sporządzono w terminie do 3 dni od momentu przyjęcia osoby 

do SOW. Sytuacji 3 osób, prawnik nie konsultował ani razu podczas ich pobytu. Ponadto, 

z oświadczenia Wiceprezes Stowarzyszenia wynika, że w okresie od czerwca do września 2015 

roku poradnictwo prawne w SOW nie było świadczone, a w grudniu 2015 roku prawnik 

przepracował tylko 1 godzinę. Na tej podstawie stwierdzono, że wymiar czasu pracy prawnika 

oscylował w granicach od 0 godzin miesięcznie (czerwiec - wrzesień 2015 roku) 

do 23,5 godziny miesięcznie (maj 2015 roku). W okresie od marca do grudnia 2015 roku, 

prawnik przepracował średnio 8 godzin miesięcznie. W analizowanej dokumentacji (sprawa 

K.A.) znaleziono jednak wpisy w karcie „Pomoc prawna” oznaczone datami: 12.06.2015 rok, 

19.06.2015 rok, 28.08.2015 rok, a w sprawie K.J. - diagnozę prawną sporządzono 19.08.2015 

roku. Sprzeczność przedstawianych informacji wskazuje na brak nadzoru nad realizacją zadań 

wykonywanych przez pracowników SOW, mimo iż w Ośrodku zatrudniony jest zarówno 

Kierownik jak i Koordynator zadania.

Stwierdzono, że zatrudnienie specjalistów w takim wymiarze czasu pracy uniemożliwia 

realizację wydanych zaleceń oraz bieżącą realizację ustawowych zadań przypisanych 

Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W odniesieniu do możliwości wygospodarowania pomieszczenia dla specjalistów 

udzielających wsparcia osobom z zewnątrz - na parterze budynku lub w pomieszczeniach przy



PI. Strzeleckim, Stowarzyszenie dokonało jedynie analizy warunków lokalowych w budynku 

przy ul. Bora Komorowskiego i nie znalazło możliwości przeniesienia poradnictwa na parter. 

Nie przedłożono analizy ewentualnych kosztów wynikających z przeniesienia poradnictwa do 

pomieszczeń przy PI. Strzeleckim, gdyż zmiana taka wymagałyby aneksowania umów z Gminą 

Wrocław na realizację dwóch zadań (prowadzenie SOW oraz prowadzenie OIK).

Mając na uwadze powyższe ustalenia -  szczegółowo opisane w protokole 

pokontrolnym - stwierdzono, iż zalecenie nr 1 nie zostało zrealizowane.

Zalecenie 2. Dostosować świadczone wsparcie w zakresie terapeutyczno - wspomagającym 

do obowiązującego standardu, w tym:

- Zaangażować wszystkich specjalistów do stworzenia diagnozy problemu przemocy w rodzinie 

mieszkanki. Na podstawie cząstkowych diagnoz poszczególnych specjalistów, opracować 

w formie dokumentu pełną diagnozę sytuacji przemocy w rodzinie, którą należy dołączyć do akt 

mieszkanki. Diagnoza ta winna być aktualizowana w toku dalszej pracy z  osobą.

- Na podstawie diagnozy sformułować spójny i kompleksowy indywidualny plan pomocy 

uwzględniający potrzeby mieszkanki, cele, metody i czas pomocy.

- Rozszerzyć działania pomocowe o: poradnictwo i pomoc medyczną, grupy wsparcia i grupy 

terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie oraz pomoc socjoterapeutyczną i terapeutyczną 

dla dzieci.

W celu realizacji wydanego zalecenia Stowarzyszenie wprowadziło formularze diagnoz 

dla wszystkich specjalistów. Sporządzone diagnozy przechowywane są w aktach mieszkanki, 

co ułatwia dostęp do informacji o rodzinie specjalistom pracującym z mieszkańcami. 

Stwierdzono jednak, że spośród 10 pobytów 8 osób/rodzin diagnozy psychologicznej nie miała 

sporządzonej 1 osoba, diagnozy prawnej -  2 osoby, diagnozy socjalnej -  2 osoby, diagnozy 

pedagogicznej -  7 osób (z czego 6 kobiet przebywało w SOW z dziećmi), a diagnozy 

pielęgniarskiej nie posiadało 5 osób. Stwierdzono zatem, że Stowarzyszenie wprowadziło 

zmiany w zakresie organizacji pracy SOW, które miały przyczynić się do realizacji zalecenia 

(a tym samym standardu pracy Ośrodka), jednak brak nadzoru nad realizacją tych procedur przez 

personel SOW (zwłaszcza w odniesieniu do pracy pedagoga i pielęgniarki) nie przekłada się 

na poprawę standardu Ośrodka w analizowanym aspekcie.

Mimo oświadczeń Pani Gałosz, iż w toku dalszej pracy z rodziną diagnozy są aktualizowane, 

w badanej dokumentacji nie zastano aktualizacji diagnoz. Stwierdzono, że tylko z 2 osobami 

spośród 8 psycholog prowadził pracę, natomiast pozostałe 6 osób zupełnie nie korzystało 

ze wsparcia psychologa (w tym jedna osoba, przebywająca w SOW 4 dni, nie skontaktowała
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się z psychologiem ani razu, nie miała również sporządzonej diagnozy psychologicznej), 

natomiast z pomocy prawnika (poza diagnozą prawną) skorzystały tylko 2 osoby. Mając 

na uwadze powyższe, czas pracy psychologów oraz stosowane narzędzia motywowania klientów 

do korzystania z terapii, poradnictwa i konsultacji ti. kontrakt oraz Indywidualny Plan Pomocy - 

uprawnione jest wnioskowanie o małej dostępności usług psychologa dla osób przebywających 

w SOW.

Jak wynika z wyjaśnień Pani Gałosz, na podstawie diagnoz, specjalista pracy z rodziną 

sporządza Indywidualny Plan Pomocy (zwany dalej IPP). Sporządzone IPP uwzględniały 

potrzeby mieszkanki, cele, metody i czas pomocy. Stwierdzono, że dwie osoby: I.I. oraz A.K. 

(przy pierwszym 7 dniowym pobycie w SOW) nie posiadały IPP.

Do realizacji poradnictwa i pomocy medycznej Stowarzyszenie zatrudniło od 24.07.2015 r. 

na umowę zlecenie pielęgniarkę. Zatrudniona osoba posiada kwalifikacje, wykonuje zadania 

w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Do obowiązków pielęgniarki należy diagnoza sytuacji 

zdrowotnej, udzielanie poradnictwa oraz konsultacje w zakresie opieki nad dziećmi. Mając 

na uwadze powierzone zadania oraz brak diagnoz pielęgniarki dla 5 spośród 8 mieszkanek, 

których dokumentacje poddano kontroli stwierdzono, że wymiar czasu pracy, na jaki 

zatrudniono pielęgniarkę uniemożliwia realizację powierzonych zadań. I choć formalnie 

spełniono zalecenie, to sposób jego realizacji w niewystarczającym stopniu przekłada się 

na realizację standardu SOW w zakresie terapeutyczno -  wspomagającym.

Kontrolujący uznali realizację zalecenia w zakresie organizacji grupowych zajęć 

socjoterapeutycznych dla dzieci. Stwierdzono, że zajęcia są realizowane w pomieszczeniach 

Ośrodka Terapeutycznego przy PI. Strzeleckim. W 2015 r. przeprowadzono 10 spotkań, 

raz w tygodniu, a grupa rekrutowana była we współpracy z ZTPS, Sądem i szkołami. 

Kontrolujący nie uznali realizacji zalecenia w aspekcie dotyczącym prowadzenia grup wsparcia 

dla osób doznających przemocy w rodzinie. Początkowo Pani Gałosz oświadczyła, 

że zrealizowano jedno 2,5 godzinne spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy 

w rodzinie, a zajęcia realizowane były w ramach wolontariatu. W toku prowadzonych czynności 

kontrolnych przedstawiono dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie czterech spotkań 

przez wolontariuszkę w siedzibie Domu dla kobiet przy ul. Glinianej, w którym Stowarzyszenie 

prowadzi podobną działalność w ramach innego projektu. Mając na uwadze fakt, iż ze środków 

na funkcjonowanie SOW utrzymywane są dwie nieruchomości (przy ul. Bora Komorowskiego 

i przy PI. Strzeleckim), nie akceptuje się realizacji zadań SOW w innych miejscach, 

zwłaszcza, że Stowarzyszenie prowadzi w ramach innych projektów (finansowanych ze środków 

Gminy Wrocław) zadania kierowane do podobnej grupy odbiorców. Proponowane przez



Stowarzyszenie rozwiązania zagrażają przejrzystości realizowanych zadań i wydatkowanych 

środków (nie ma uzasadnienia by poszczególne zadania przypisywać do kilku projektów). 

Również z podpisanego porozumienia w sprawie wolontariatu nie wynika, iż grupy wsparcia 

realizowane były w ramach działalności SOW, a po przeanalizowaniu list obecności na zajęciach 

stwierdzono, iż w spotkaniach grupy nie wzięła udziału żadna mieszkanka SOW.

Ponadto stwierdzono, że w grudniu 2015 roku oraz styczniu 2016 r. Stowarzyszenie 

nie zapewniło usług pracownika socjalnego dla mieszkańców Ośrodka. Zatrudniony w ramach 

umowy zlecenia pracownik socjalny nie realizował obowiązków w grudniu (z uwagi na stan 

zdrowia), a Stowarzyszenie nikomu innemu nie powierzyło zadań pracownika socjalnego. 

Wymiar czasu pracy pracownika socjalnego oscylował w granicach od 0 godzin miesięcznie 

(grudzień 2015 roku) do 55 godzin miesięcznie (listopad 2015 roku). W okresie od marca 

do grudnia 2015 roku, pracownik socjalny przepracował średnio 9 godzin miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia -  szczegółowo opisane w protokole pokontrolnym - 

stwierdzono, iż zalecenie nr 2 zostało zrealizowane częściowo. Nie uznano realizacji 

zalecenia w aspekcie prowadzenia grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar 

przemocy w rodzinie, natomiast zapewnienie poradnictwa medycznego oraz tworzenie 

diagnoz sytuacji przemocy mieszkanki przez specjalistów -  uznano za niewystarczające.

Zalecenie 3. Dostosować świadczone wsparcie w zakresie potrzeb bytowych do obowiązującego 

standardu, tj. zwiększyć liczbę ogólnodostępnych łazienek wyposażonych w sposób 

umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak  i dzieci — przebywające w SOW, 

odpowiednio jedna łazienka na pięć osób.

W dniu kontroli stwierdzono, iż zalecenie nie zostało zrealizowane. Jako nieprawidłowość 

uznano termin złożenia przez Stowarzyszenie wniosku o kolejne wydłużenie terminu realizacji 

zalecenia. Mimo iż zalecenie nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie tj. do dnia 

31 grudnia 2015 r., wniosek o kolejne wydłużenie terminu na realizację zalecenia 

Stowarzyszenie złożyło dopiero 14 stycznia 2016 r. -  po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli 

sprawdzającej (11 stycznia 2016 r.). Mając jednakże na uwadze działania, jakie Stowarzyszenie 

podjęło w celu pozyskania środków na remont łazienek oraz dostosowania świadczonego 

wsparcia do wymaganego standardu, przychylono się do prośby o kolejne przedłużenie terminu 

na realizację zalecenia.

Zalecenie 4. Uregulować kwestię zatrudnienia osób zgodnie z kwalifikacjami określonymi 

w przepisach praM>a. Ponadto, w odniesieniu do osób zatrudnionych na stanowiskach innych niż
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wymienione w Rozporządzeniu, rozważyć możliwość doszkolenia w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym pracy z ofiarą przemocy w rodzinie.

Kontrolujący uznali realizację zalecenia w zakresie zatrudnienia osób posiadających 

wymagane kwalifikacje, na stanowiskach wskazanych w przepisach regulujących standard 

SOW. Stwierdzono jednak, że pracownicy zajmujący inne stanowiska niż wymienione 

w Rozporządzeniu (nocni i weekendowi), w okresie poddanym kontroli, nie uczestniczyli 

w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza w zakresie pracy 

z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Ponieważ do zadań tych pracowników należy 

m.in. przyjmowanie osób zgłaszających się do SOW oraz przywożonych przez Policję 

z interwencji, niezbędne jest posiadanie przez nich wiedzy i umiejętności postępowania. 

Jak wyjaśniło Kierownictwo SOW, trudności w pełnej realizacji zalecenia wynikają z umów 

Stowarzyszenia z Gminą Wrocław dotyczących prowadzenia SOW, które nie przewidują 

możliwości wydatkowania dotacji na szkolenia pracowników. Stowarzyszenie nie podjęło 

jednak żadnych kroków by zalecenie w pełni zrealizować. Podkreślić należy, że ustawodawca -  

w celu zapewnienia wysokiego standardu usług SOW -  określił w przepisach kwalifikacje 

specjalistów, którzy mogą i powinni być zatrudnieni w Ośrodku, aby świadczyć kompleksową 

i efektywną pomoc na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Zatrudnianie w SOW osób 

na innych stanowiskach jest dopuszczalne, jednak aby zachować wysoką jakość usług osoby 

te powinny również być przeszkolone w zakresie wsparcia dla osób doznających przemocy 

w rodzinie. Zatrudnianie pracowników na innych stanowiskach nie może również odbywać się 

kosztem ograniczania liczby godzin pracy specjalistów, o których mowa w  Rozporządzeniu 

określającym standard SOW.

Mając na uwadze powyższe ustalenia -  szczegółowo opisane w protokole pokontrolnym - 

stwierdzono, iż zalecenie nr 4 zostało zrealizowane częściowo. Nie uznano realizacji 

zalecenia w zakresie doszkolenia pracowników zajmujących inne stanowiska niż określone 

w Rozporządzeniu, a godziny pracy psychologa, pielęgniarki, pracownika socjalnego 

i prawnika uznano za niewystarczające.

Zalecenie 5. Zwiększyć współpracę z instytucjami i podmiotami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kierunku zwiększenia oferty wsparcia (np. utworzenia 

grup terapeutycznych, wsparcia, socjoterapeutycznych dla dzieci) oraz bardziej kompleksowej 

pomocy rodzinie.

Stwierdzono, że współpraca z różnymi podmiotami (szczegółowo opisanymi w protokole 

kontroli) prowadzona jest głównie przez Ośrodek Terapeutyczny (OT) w celu realizacji zadań



przypisanych OT, tj. organizacji treningu kompetencji opiekuńczo -  wychowawczych 

dla rodziców oraz grup socjoterapeutycznych dla dzieci. Żaden dokument nie wskazywał 

na współpracę SOW z innymi podmiotami w celu rekrutacji osób do grupy wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie czy współpracy z grupami roboczymi gmin, z których pochodzą 

mieszkanki SOW -  o co należy rozszerzyć działania.

Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono, iż zalecenie nr 5 zostało zrealizowane 

częściowo.

Zalecenie 6. Działania w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia winny być prowadzone, 

dokumentowane i rozliczane w sposób zapewniający przejrzystość i efektywność realizowanych 

zadań i poniesionych wydatków.

Stwierdzono, że Stowarzyszenie nie wykorzystało w pełni otrzymanej dotacji na działalność 

SOW (do budżetu państwa zwrócono w dwóch ratach łączną kwotę 2473,12 zł). W kontekście 

zatrudnienia specjalistów w wymiarze czasu niezapewniającym prawidłowej realizacji standardu 

Ośrodka, zwrot dotacji wskazuje na nieefektywne gospodarowanie środkami.

Stwierdzono również, że ze środków dotacji Stowarzyszenie opłacało rachunki za energię, mimo 

iż faktury - z uwagi na wcześniejszą nadpłatę - nie wskazywały należności do zapłaty (zapis: 

„do zapłaty 0 zł”). Nieuprawnione jest również wydatkowanie dotacji zaliczkowo za zużyte 

media w grudniu danego roku, kiedy nie został wystawiony za nie dowód księgowy (np. faktura 

za energię). Podstawą do wydatkowania dotacji jest powstanie zobowiązania, a takie nie wynika 

z przedłożonych dokumentów. Nie było zatem podstaw do wydatkowania dotacji na ten cel. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono, iż zalecenie nr 6 nie zostało 

zrealizowane.

Reasumując, stwierdzono, że spośród 6 zaleceń pokontrolnych wydanych przez 

Wojewodę Dolnośląskiego dnia 23 marca 2015 r. dotyczących standardu Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie nie zrealizowało 3, 

a pozostałe 3 zrealizowało wniezadawalającym stopniu. Powyższe sytuacje wskazują na brak 

realizacji standardu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

określonego przepisami prawa oraz niewystarczające starania udzielenia osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie kompleksowego i efektywnego wsparcia.
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W związku z powyższym, podtrzymuje się negatywną ocenę prowadzenia przez 

Stowarzyszenie Pomocy „Akson” Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie i ponownie wzywa się do realizacji zaleceń:

1. Dostosować świadczone wsparcie w zakresie interwencyjnym do obowiązującego standardu, 

w tym:

- zgłaszającym się do SOW osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zapewnić 

schronienie. W przypadku braku wolnych miejsc w momencie zgłoszenia się osoby, dołożyć 

starań by umożliwić przyjęcie w innym SOW,

- udzielać natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej osobom przyjętym do SOW. 

Spotkanie z ww. specjalistami powinno odbyć się nie później niż trzy dni od dnia przyjęcia, 

w tym celu spowodować by wymiar czasu pracy psychologa i prawnika był adekwatny 

co najmniej do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 lutego 2011 r .w  sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne 

Termin realizacji: do 31.08.2016 r.;

2. Dostosować świadczone wsparcie w zakresie terapeutyczno - wspomagającym 

do obowiązującego standardu, w tym:

- sporządzać diagnozę problemu przemocy w rodzinie każdej mieszkanki (również przy 

kolejnym przyjęciu do SOW). Na podstawie cząstkowych diagnoz poszczególnych specjalistów, 

opracować w formie dokumentu pełną diagnozę sytuacji przemocy w rodzinie, którą należy 

dołączyć do akt mieszkanki. Diagnoza ta winna być aktualizowana w toku dalszej pracy z osobą.

- każdej przyjętej osobie sformułować spójny i kompleksowy indywidualny plan pomocy 

uwzględniający rozpoznane potrzeby mieszkanki, cele, metody i czas pomocy.

- rozszerzyć działania pomocowe o grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy 

w rodzinie prowadzone w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie lub Ośrodka Terapeutycznego.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne
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ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne 

Termin realizacji: niezwłocznie

3. Dostosować świadczone wsparcie w zakresie potrzeb bytowych do obowiązującego 

standardu, tj. zwiększyć liczbę ogólnodostępnych łazienek wyposażonych w sposób 

umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci -  przebywające w SOW, 

odpowiednio jedna łazienka na pięć osób. W związku z powyższym rozważyć możliwość 

powrotu do utrzymania 30 miejsc noclegowych dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 lutego 2011 r .w  sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne 

Termin realizacji: do 31.08.2016 r.

4. Do realizacji zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach prawa. Na stanowiskach 

innych niż wymienione w Rozporządzeniu zatrudniać osoby, które ukończyły szkolenia 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pracy z ofiarą przemocy w rodzinie. 

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 

lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016 r.

5. Zwiększyć współpracę z instytucjami i podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie (m.in. Zespołami Interdyscyplinarnymi i Grupami Roboczymi, każdej 

mieszkanki, objętej procedurą Niebieskie Karty) - w kierunku zwiększenia wsparcia dla osób



doznających przemocy w rodzinie oraz udzielenia bardziej kompleksowej pomocy rodzinie. 

Dokumentować podejmowane działania.

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 

lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne.

Termin realizacji: niezwłocznie

Działania w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia winny być prowadzone, 

dokumentowane i rozliczane w sposób zapewniający przejrzystość i efektywność realizowanych 

zadań i poniesionych wydatków. Wyliczyć i zwrócić do budżetu państwa wydatki na energię 

za okres od marca 2015 r. do grudnia 2015 r. poniesione na podstawie faktur, które nie 

zobowiązywały do uregulowania należności, wraz z odsetkami w wysokości określanej jak dla 

zaległości podatkowych.

Podstawa prawna: art. 44, art. 169 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.)

Termin realizacji: w ciągu 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
z 2015 r., poz. 163) dyrektor jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie 
proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, 
o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich 
realizacji.

Polityki Społecznej
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