
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.5.3.2016.MW

Wrocław, dnia 1II  listopada 2016 r.

Pan
Wojciech Szanduła
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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) kontrolerzy 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

Marta Waniszewska -  przewodnicząca zespołu i Edyta Kubicka -  członek zespołu, 

przeprowadzili w dniu 10 października 2016 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Złotoryi. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 

17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II 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 Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zwanego dalej PCPR lub Centrum) -  Pana Wojciecha 

Szandułę.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełnił Pan Wojciech Szanduła, 

który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień. 

Doręczony protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu 

o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu nie 

wniesiono zastrzeżeń.



Działalność jednostki, w zakresie kontrolowanego zadania, oceniani negatywnie.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące ustalenia:

-  nieprawidłowa nazwa programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, niespójność opracowanego przez powiat programu z Krajowym 

Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, brak realizacji zadań zawartych 

w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz brak monitoringu 

i ewaluacji Programu,

-  brak realizacji zadania polegającego na opracowaniu i realizacji programów służących 

działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

-  brak realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej,

-  brak realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia,

-  brak realizacji zadania polegającego na opracowaniu i prowadzeniu programów 

oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

*

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 powiatu w tym zakresie uregulowane zostały w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390), 

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.

Odnosząc się do opracowanego i przyjętego uchwałą Rady Powiatu Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2019, stwierdzono, że nazwa 

dokumentu nie jest tożsama ze wskazaną w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

co w konsekwencji m.in. uniemożliwia skuteczne pozyskiwanie przez powiat złotoryjski 

środków na realizację działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostępnych



w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zaplanowane w Programie działania nie 

zostały oparte na diagnozie zjawiska przemocy w powiecie, a treść dokumentu nie jest spójna 

z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także nie zawiera 

uregulowań dotyczących monitoringu i ewaluacji programu. Skutkiem powyższego jest fakt, 

iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -  odpowiedzialne za realizację Programu -  nie tylko 

nie realizuje zaplanowanych działań, ale również nie zbiera informacji o działaniach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowanych przez inne instytucje powiatowe. 

W konsekwencji również nie składa Radzie Powiatu sprawozdań z realizacji Programu, ani 

z realizacji Strategii (działania zawarte w Programie są tożsame z działaniami wskazanymi 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w odniesieniu do problemu przemocy 

w rodzinie).

Podkreślić należy, że działania zawarte w powiatowym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie powinny wynikać z przeprowadzonej 

lokalnej diagnozy zjawiska przemocy domowej, a także uwzględniać kierunki polityki państwa 

w tym zakresie zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

do czego samorząd . powiatu był zobowiązany przez organ nadzoru pismami: 

PS- KNPS.9452.4.2015.MW z dnia 23.03.2015 r. oraz PS-KNPS.9450.1.2016.MW z dnia 

23.09.2016 r. *

W okresie poddanym kontroli powiat złotoryj ski nie dysponował infrastrukturą 

pomocową dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (tj. ośrodkiem wsparcia oraz 

ośrodkiem interwencji kryzysowej), nie posiadał również zawartych porozumień z innymi 

podmiotami w zakresie realizacji tych zadań. Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dla 

osób doświadczających przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia oraz ośrodkach 

interwencji kryzysowej. Do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej powiat obligowany 

jest również przepisami ustawy o pomocy społecznej (art. 19 ust. 12 -  Dz. U. z 2016 r., poz. 

930).

Ponadto, w powiecie złotoryjskim nie opracowano i nie przyjęto właściwą uchwałą 

programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, programy takie nie były 

również realizowane. Nie opracowano i nie przyjęto właściwą uchwałą programu korekcyjno -  

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w związku z czym powiat nie miał 

żadnej oferty wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Biorąc pod uwagę fakt,
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iż środki na realizację programów korekcyjno -  edukacyjnych zapewnia budżet państwa, 

zaniechanie realizacji przedmiotowego zadania wskazuje na brak zainteresowania tworzeniem 

skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie.

Dokonane podczas kontroli ustalenia wskazują, iż w powiecie złotoryjskim w 2015 r. 

nie realizowano żadnych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mając 

na uwadze fakt, iż regulacje w zakresie zadań powiatu wprowadzone nowelizacją ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązują od 1 sierpnia 2010 r., powyższy stan należy 

uznać za zaniechanie ustawowego obowiązku, który każda jednostka samorządu terytorialnego 

powinna realizować. Przyczyną powyższego było ignorowanie przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie obowiązku realizacji powierzonych zadań oraz brak właściwego nadzoru 

władz powiatu nad działalnością powiatowych jednostek. Na powyższe wskazuje fakt, 

iż Centrum nie podejmowało nawet bezkosztowych działań (opracowanie informatora 

o możliwościach i formach wsparcia dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, 

opublikowanie na stronie PCPR oraz Starostwa Powiatowego bazy teleadresowej instytucji 

udzielających wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, itp.), natomiast władze 

powiatu nie egzekwowały od Centrum sprawozdań z realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie.
*

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. Zaktualizować treść i nazwę Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie uwzględniając zalecenia organu nadzoru z dnia 23.03.2015 r. oraz 23.09.2016 r. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

Termin realizacji: do 31.03.2017 r.

2. Opracować w formie dokumentów i przyjąć właściwą uchwałą programy służące działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzime.
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Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w powiązaniu z art. 12 pkt 11 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814)

Termin realizacji: do 31.03.2017 r.

3. 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. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

Termin realizacji: do 31.03.2017 r.

4. 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. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

Termin realizacji: do 31.03.2017 r.

5. Opracować w formie dokumentu i przyjąć do realizacji 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.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
z 2016 r., poz. 930 ze zm.) 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.

Do wiadomości:
Pan Ryszard Raszkiewicz 
Starosta Powiatu Złotoryj skiego
2. a/a
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