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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2011 r., Nr 126, poz. 718) Zespół Kontrolny 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w składzie: Marta Waniszewska -  przewodnicząca zespołu i Jolanta Orszulak — członek zespołu, 

przeprowadził w dniu 9 maja 2016 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lubaniu. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 

2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

Zakres tematyczny kontroli obejmował realizację zadań zawartych w art. 6 ust 3 i 4 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolą objęto okres 

od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy materiałów merytorycznych, 

dotyczących realizowanego zadania oraz informacji i wyjaśnień złożonych przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zwanego dalej PCPR lub Centrum) -  Panią Katarzynę 

Wójcik.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora jednostki pełniła Pani Katarzyna Wójcik, 

nieobecna w okresie od dnia 8.01.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. Podczas nieobecności zastępstwo 

pełniła Pani Marzena Karło - Zastępca Dyrektora PCPR. Osobami odpowiedzialnymi 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień były Dyrektor i Zastępca 

Dyrektora Centrum. Doręczony protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane
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w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu 

nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność jednostki, w zakresie kontrolowanego zadania, oceniam negatywnie.

Na powyższą ocenę wpływ miały ustalenia, z których wynikało że powiat lubański nie 

realizuje trzech, spośród skontrolowanych pięciu, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, tj.:

- nie zapewnia miejsc w ośrodkach wsparcia (nie prowadzi ośrodka wsparcia, nie ma również 

podpisanego porozumienia w tym zakresie z innym podmiotem);

- nie zapewnia miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (nie prowadzi ośrodka interwencji 

kryzysowej, ani nie ma podpisanego porozumienia w tym zakresie z innym podmiotem);

- nie posiada opracowanego w formie dokumentu, przyjętego właściwą uchwałą rady powiatu, 

programu oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

a także nie realizuje takich oddziaływań;

Pozostałe dwa zadania, tj.:

- opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

- opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu 

udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie; 

są w powiecie realizowane, jednak sposób ich realizacji nie pozwala w pełni osiągnąć 

założonych w przedmiotowych programach celów.

Mając na uwadze fakt, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, 

w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, na władze publiczne 

nałożono obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania 

ich praw, poprzez działania zmierzające do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy 

domowej. Zadania m.in. powiatu w tym zakresie uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a uszczegółowione w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który opracowany został w celu tworzenia warunków 

skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec bliskich. Obowiązki nałożone na jednostki 

samorządu terytorialnego, wskazane w obu dokumentach, winny zostać uwzględnione podczas 

organizowania powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Opracowany w powiecie lubańskim Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015, został przyjęty 

właściwą uchwałą i oparty na szczegółowej diagnozie zjawiska przemocy w powiecie. Diagnoza, 

choć szczegółowa, nie zawierała najbardziej aktualnych danych (tj. z roku poprzedzającego 

przyjęcie programu). Mimo istotnych zmian w 2011 r. w zakresie obowiązującego prawa 

(wprowadzenie procedury Niebieskie Karty oraz Zespołów Interdyscyplinarnych) oraz zmian 

lokalnej infrastruktury (likwidacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2012 r.) - program nie 

został zaktualizowany. W konsekwencji, powiatowy system przeciwdziałania przemocy 

domowej w powiecie lubańskim opierał się na dokumencie nieodzwierciedlającym aktualnych 

rozwiązań prawnych ani lokalnej infrastruktury. Należy mieć na uwadze, że program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest dokumentem 

wyznaczającym priorytety i kierunki lokalnej polityki w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, istotne jest zatem dokonywanie ewaluacji planowanych i realizowanych działań oraz 

stosowana do poczynionych ustaleń modyfikacja treści programu: założonych celów i zadań 

w taki sposób, by tworzyły skuteczny system przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony 

osób krzywdzonych przez bliskich. Program powiatowy powinien również uwzględniać kierunki 

polityki państwa zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Stwierdzono również, że nie wszystkie założone w programie działania były realizowane 

w okresie poddanym kontroli. W 2015 r. nie organizowano grup wsparcia dla osób doznających 

przemocy domowej, nie rozpoznawano potrzeb szkoleniowych i nie organizowano szkoleń 

dla pracowników pierwszego kontaktu, nie opracowano programu korekcyjno -  edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nie realizowano zajęć dla dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu radzenia sobie 

z trudnymi emocjami, stresem, rozwiązywania konfliktów. Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR, 

przyczyną braku realizacji zadań założonych w programie były trudności kadrowe w PCPR 

(duża rotacja pracowników). Nie uznano za realizację omawianego zadania przeprowadzonego 

dla 8 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15 — 18 lat warsztatu kompetencji 

i umiejętności społecznych, z uwagi na zawężenie grupy odbiorców jedynie do wychowanków 

rodzin zastępczych. Poza realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, powiat zobowiązany jest do realizacji zadań na rzecz rodzin zagrożonych przemocą 

domową i dotkniętych tym zjawiskiem.

Stwierdzono także, iż niektóre z realizowanych działań nie dają możliwości pełnego osiągnięcia 

założonych celów. Przykładem jest przyjęcie celu „Podnoszenie poziomu świadomości 

i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz instytucji udzielających 

specjalistycznej pomocy”, do którego miałoby prowadzić opracowanie i rozpowszechnianie



ulotek z danymi tełeadresowymi instytucji świadczących pomoc osobom doznającym przemocy. 

Owszem, publikacja bazy teleadresowej instytucji udzielającej pomocy rodzinom 

doświadczającym przemocy domowej porządkuje wiedzę w tym obszarze, jednak w żaden 

sposób nie podnosi poziomu świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie. Zasadne jest rozszerzenie działań w tym zakresie.

Odnosząc się do zadania: „opracowanie i realizacja programów służących działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

zagrożonych przemocą w rodzinie” ustalono, iż program został prawidłowo wprowadzony 

uchwałą rady powiatu. Głównym realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, które miało we współpracy z innymi podmiotami realizować zaplanowane działania.

W zakresie zadania 1 „monitorowanie środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie 

Centrum zebrało z Ośrodków Pomocy Społecznej informacje o liczbie założonych Niebieskich 

Kart oraz liczbie przypadków, gdy podejrzewano, że osobami doświadczającymi przemocy 

są małoletnie dzieci. Dokonane przez Centrum ustalenia nie wyczerpują specyfiki założonego 

do realizacji działania.

W zakresie zadania 3 „poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla 

rodziców/opiekunów w celu przekazania informacji, wskazówek niezbędnych do rozwiązania 

konkretnego problemu wychowawczo -  opiekuńczego lub wynikającego z innej sytuacji 

problemowej mającej wpływ na relacje rodzinne” stwierdzono, że w PCPR pedagog zatrudniony 

był w 2015 r. w dziale Organizator Pieczy Zastępczej i realizował zadania wynikające z ustawy

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uznano zatem, że omawiane zadanie 

realizowane było w zakresie poradnictwa psychologa oraz pracownika socjalnego. Dyżury 

psychologa wykonującego zadania na rzecz osób w kryzysie, w tym doświadczających 

przemocy w rodzinie odbywały się dwa razy w miesiącu (łącznie ok. 10 godzin miesięcznie)

1 były niewystarczające. Stąd też -  jak wyjaśniało Centrum - odnotowywany był spadek liczby 

osób korzystających ze wsparcia psychologa w stosunku do lat poprzednich. Analiza nałożonych 

obowiązków na pracownika socjalnego pozwala stwierdzić, iż jest on nadmiarowy (obejmuje 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  w tym realizację programów 

profilaktycznych w Areszcie Śledczym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawmy 

o ochronie zdrowia psychicznego) -  co w konsekwencji nie daje szans na takie zaangażowanie, 

które zapewni skuteczność pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej. 

Wprowadzone w bieżącym roku rozwiązanie, zatrudnienia na pełnym etacie zarówno 

psychologa, pedagoga jak i pracownika socjalnego oraz scedowanie na nich obowiązków 

wynikających z różnych ustaw (zarówno przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak i w  zakresie
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wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) w ocenie kontrolujących nie rozwiązuje 

problemu, gdyż w praktyce zaangażowanie specjalistów w problematykę przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie jest znacznie niższe, niż w realizację pozostałych zadań.

Ustalono, iż zadanie 4: „promowanie prawidłowych metod wychowawczych oraz postaw 

rodzicielskich” było realizowane w niewielkim zakresie, tylko w formie indywidualnego 

poradnictwa oraz dystrybucji ulotek. Nie organizowano treningów kompetencji opiekuńczo -  

wychowawczych dla rodziców, nie nawiązywano współpracy z innymi instytucjami w celu 

ustalenia rodzin, w których dzieci zagrożone są przemocą, nie podjęto prób stworzenia wspólnie 

z innymi instytucjami grupy uczestników do treningu dla rodziców. Nie uznano organizowanego 

przez Centrum Pikniku Integracyjnego dla rodzin zastępczych jako działanie ukierunkowane 

na realizację przedmiotowego celu, z uwagi na ograniczenie grupy odbiorców do rodzin 

zastępczych. Zadanie to organizowane jest bowiem w ramach ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, a nie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Jako brak zaangażowania PCPR w realizację programu uznano fakt nieposiadania 

informacji dotyczących liczby dzieci z rodzin doświadczających przemocy uczestniczących 

w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych oraz informacji o proponowanych formach tych zajęć 

(zadanie 5). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyznaczone zostało jako główny realizator 

programu, a także zobowiązane do monitorowania jego realizacji. Aby ocenić czy zadanie jest 

realizowane i czy realizowane jest efektywnie, należy zebrać ze szkół omawiane wyżej 

informacje.

Nie uznano za wystarczające działań w zakresie realizacji zadania 6 „wsparcie rodzin 

przejawiających czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci oraz rodzin, w których wystąpił problem 

krzywdzenia dzieci obejmując rodziny specjalistyczną pomocą poprzez poradnictwo prawne, 

pomoc socjalną, pomoc psychologiczną”. W powiecie lubańskim nie ma wypracowanej 

formalnie współpracy pomiędzy Centrum, a innymi podmiotami w zakresie procedur 

postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka czy pomocy osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie. Liczba osób kierowanych do PCPR jest niewielka 

w stosunku do liczby rodzin doświadczających przemocy domowej w powiecie. W tym zakresie 

należy mieć na uwadze, że jeżeli w świadomości pracowników OPS i innych instytucji nie ma 

wiedzy o formach wsparcia z których może skorzystać rodzina dotknięta przemocą domową, nie 

będą odsyłać takich rodzin do PCPR. Zatem to Centrum powinno zorganizować konkretne formy 

wsparcia oraz poinformować lokalne instytucje w jakim zakresie świadczą pomoc dla osób 

doznających przemocy.



W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 

2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, sformułowano następujące zalecenia:

1. Opracować w formie dokumentu i przyjąć właściwą uchwałą program oddziaływań 
korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Podstawa prawna: art. 6 ust 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1390) w powiązaniu z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814)
Termin realizacji: do 31. 12. 2016 r.

2. Zapewnić miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy 
w rodzinie.
Podstawa prawna: art. 6 ust 3 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1390)
Termin realizacji: do 31.12.2016 r.

3. Zapewnić miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Podstawa prawna: art. 6 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1390)
Termin realizacji: do 31.12.2016 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
z 2016 r., poz. 930) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i 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, uwag i wniosków lub 
przyczynach braku ich realizacji.

Z up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
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ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Pan Walery Czarnecki 
Starosta Powiatu Lubańskiego
2. a/a

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZW!

Ewelina '¿ygmim


