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Wrocław, dnia stycznia 2017 r.

Pani
Małgorzata Trybulowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oławie

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 Grażyna Zielińska -  członek zespołu, 

przeprowadzili w dniu 5 grudnia 2016 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Oławie. 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 Dyrektora 

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

Małgorzatę Trybułowską. W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora jednostki pełniła Pani 

Małgorzata Trybułowska, która jest osobą odpowiedzialną 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, oceniam negatywnie.



Na powyższą ocenę wpływ miały następujące ustalenia:

-  niespójność Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, niepełna realizacja zaplanowanych w Programie działań oraz brak 

monitoringu i ewaluacji Programu,

-  brak 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 osobom doznającym przemocy 

w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

-  brak realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom doznającym przemocy 

w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej,

-  brak realizacji 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 Kraj o wym 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 lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do czego samorząd powiatu był zobowiązany przez 

organ nadzoru pismem PS-KNPS.9452.4.2015.MW z dnia 23.03.2015 r.

Wprawdzie powiat oławski opracował i przyjął właściwą uchwałą powiatowy program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, jednakże 

w dokumencie bardzo ogólnie sformułowano zadania do realizacji (np. poszerzenie wiedzy 

na temat rozmiarów przemocy w rodzinie), nie określono wskaźników realizacji celów programu 

ani sposobu monitoringu. Wskutek powyższego, nie wszystkie zaplanowane w programie
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zadania były realizowane, stan ten jednak nie był monitorowany, a dokument -  choć niespójny 

z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - nie podlegał aktualizacji.

Brak działań w zakresie monitoringu i ewaluacji opracowanego na sześć lat programu wskazuje, 

iż dokument jest tylko formalnym spełnieniem ustawowego obowiązku.

Istotną nieprawidłowością jest brak realizacji zaplanowanych w Powiatowym Programie działań: 

kampanii społecznych, corocznych diagnoz zjawiska przemocy w powiecie, działań 

edukacyjnych na rzecz poszerzenia wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy domowej, 

brak rozwoju infrastruktury powiatowej (OIK, OW), działań na rzecz zwiększenia dostępności 

telefonu zaufania czy realizacji programów korekcyjno -  edukacyjnych.

Zdaniem organu nadzoru, bieżąca (coroczna) aktualizacja diagnozy zjawiska przemocy, analiza 

istniejącej powiatowej infrastruktury (zarówno instytucjonalnej jak i kadrowej) oraz monitoring 

Powiatowego Programu pozwala na pełniejsze wykorzystanie kompetencji działających 

w powiecie podmiotów oraz stworzenie bogatszej oferty wsparcia dla rodzin doświadczających 

przemocy domowej.

Odnosząc się do zadania „opracowanie i realizacja 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” ustalono, iż zadanie powierzone zostało 

Powiatowemu Centrum (zapisy w Regulaminie Organizacyjnym), jednak mimo opracowania 

programu (na lata 2013-2020), nie był on realizowany. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora PCPR 

przyczyną braku realizacji zadania było nieuzyskanie dodatkowych środków, o które ubiegał się 

powiat w ramach Programu Osłonowego, brak warunków lokalowych, gdzie mogłyby odbywać 

się zajęcia, co skutkowało powstrzymaniem się Dyrektora Centrum od wnioskowania o środki 

na zatrudnienie nowego pracownika, który mógłby zajmować się zadaniami z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższe wyjaśnienia nie znalazły uznania, gdyż szereg 

zadań zaplanowanych w programie można było zrealizować w ramach posiadanych zasobów 

zarówno kadrowych, jak i lokalowych np. wykorzystanie zasobów Specjalistycznej Poradni 

(współfinansowanej przez powiat) do przeprowadzenia zajęć, wykorzystanie zatrudnianego 

przez PCPR psychologa, przeprowadzenie grupowych zajęć profilaktyczno edukacyjnych 

wykorzystując pomieszczenia i kadrę szkół, cykl warsztatów dla rodziców, którzy mają problem 

z wypełnianiem swoich funkcji rodzicielskich mogliby poprowadzić pracownicy prowadzący 

warsztaty dla rodzin zastępczych, a w celu zdiagnozowania skali zjawiska przemocy - 

pozyskanie od Zespołów Interdyscyplinarnych informacji o liczbie wszczętych procedur 

„Niebieska Karta”. W analizowanym zadaniu podkreślić należy koordynującą rolę PCPR, który
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winien dysponować pełną wiedzą w zakresie działań realizowanych przez różne instytucje 

na terenie powiatu, a także ww. informacje udostępniać w formie informatorów, publikacji - jak 

największej grupie odbiorców. Przyczyną nierealizowania Programu był brak koncepcji sposobu 

wykonania zadania, zaniechanie oraz niewystarczający nadzór. Powyższe skutkowało istotnym 

uszczupleniem oferty wsparcia rodzin doświadczających przemocy przez jednostki powiatowe 

oraz faktycznym brakiem powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie poddanym kontroli powiat oławski nie zapewniał dla osób doznających 

przemocy w rodzinie miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ani w Ośrodku Wsparcia. 

Instytucje takie nie funkcjonują na terenie powiatu oławskiego, powiat nie podpisał 

w tej sprawie porozumienia z innymi podmiotami. Z informacji uzyskanych od Dyrektora PCPR 

w Oławie wynika, iż powiat podejmował działania na rzecz utworzenia w siedzibie Domu 

Dziecka „Placówki wsparcia dla kobiet z dziećmi po przemocy” oraz w siedzibie Domu Pomocy 

Społecznej „Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Zgodę na utworzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w powiecie oławskim wyraził na posiedzeniu w dniu 30.04.2015 r. 

Zarząd Powiatu -  jednakże oba działania nie zostały nigdy sfinalizowane.

Potrzeba rozszerzenia powiatowej infrastruktury wynika zarówno z konieczności realizacji 

ustawowego obowiązku, realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, jak i ze zdiagnozowanych potrzeb 

społeczności powiatu w tym obszarze (diagnoza przeprowadzona w marcu 2015 r. przez PCPR 

w Oławie). Możliwość interwencyjnego zabezpieczenia schronienia osobom doznającym 

przemocy domowej niejednokrotnie jest warunkiem skutecznego przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i początkiem udzielania pomocy specjalistycznej dla ww. osób.

W zakresie realizacji przez powiat zadania polegającego na „opracowaniu i realizacji 

programów korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” stwierdzono, 

że powiat oławski dopiero dnia 30.12.2015 r. przyjął właściwą uchwałą opracowany w formie 

dokumentu program korekcyjno -  edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W okresie poddanym kontroli program korekcyjno -  edukacyjny nie był realizowany, z powodu 

braku wykwalifikowanej kadry. Pracownicy, którzy we wcześniejszych latach prowadzili 

oddziaływania nie podjęli w 2015 r. zadania, natomiast Dyrektor PCPR zaniechał podjęcia 

innych działań w celu pozyskania nowych trenerów i realizacji w 2015 r. programu.

Pozytywnie oceniono natomiast rozwiązanie polegające na przeszkoleniu zatrudnionej w PCPR 

kadry pracowników w zakresie prowadzenia oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, co w przyszłości zapewni warunki do wykonania zadania.
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Mając na uwadze obowiązek monitorowania efektów oddziaływań korekcyjno -  

edukacyjnych przez 3 lata od ukończenia przez osobę udziału w programie, kontroli poddano 

wykonanie tego zadania w stosunku do 1 uczestnika programu z 2013 r. Dokumentacja 

wykonania zadania (1 notatka służbowa dot. rozmowy z uczestnikiem programu) wskazuje 

naniezadawalający poziom realizacji zadania. Wymagania odnośnie sposobu monitorowania 

efektów oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych zawarte zostały w Materiałach 

instruktażowych dla podmiotów realizujących programy korekcyjno -  edukacyjne i należy 

je uwzględnić w kolejnych edycjach prowadzonych programów.

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. Uwzględnić w treści Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zalecenia organu nadzoru z dnia 23.03.2015 r. 

i 23.09.2016 r. oraz wdrażać zaplanowane działania i monitorować ich realizację.

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 30.04.2017 r.

2. Podjąć realizację przyjętych 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 oraz monitorować realizację zadań.

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 30.04.2017 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 30.06.2017 r.
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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 30.06.2017 r.

5. Stworzyć system monitorowania i dokumentowania przebiegu realizacji programu 

uwzględniający zalecenia wskazane w Materiałach Instruktażowych. Rzetelnie zebrana 

dokumentacja winna odzwierciedlać podjęte działania (zarówno wobec uczestników programu, 

jak również pozyskanie informacji od osób doznających przemocy z ich strony czy uzyskane 

w ramach współpracy z innymi podmiotami). Wnioski wynikające z dokonanej ewaluacji 

Programu wykorzystywać do doskonalenia metod oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych. 

Podstawa prawna: § 8 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

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 mniejszego 

pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń, uwag 

i wniosków lub przyczynach braku ich realizacji.

Z Up. W OJ8/¥OUY

Do wiadomości:
1. Pan Zdzisław Brezdeń 
Starosta Powiatu Oławskiego
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