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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 dniach 26-27 września 2016 r. kontrolę kompleksową 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich. 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 Beatę 

Mirek. W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora jednostki pełniła Pani Beata Mirek, 

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, oceniani 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 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,

-  nieprawidłowa realizacja programów oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie (zwłaszcza w aspekcie miejsca realizacji zadania oraz 

kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania).

Mając na uwadze fakt, iż przemoc w rodzinie naruszą 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 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.

Odnosząc się do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2012 — 2015, 

na uznanie zasługują przyjęte rozwiązania organizacyjne ukierunkowane na stworzenie 

powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. fakt powołania Zespołu 

Koordynującego, któremu powierzono zadanie opracowania Programu, koordynacji
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i monitoringu jego realizacji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację tego zadania 

oraz przyjęcie dokumentu właściwą uchwałą.

Mimo stworzenia optymalnych warunków do opracowania dla powiatu programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powstały dokument nie był i nie jest spójny 

z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zawiera jedynie dwa 

zadania (podzielone na pięć działań), a ich realizacją obciąża głównie Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej oraz podmioty oświaty, ograniczając istotną rolę Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. W Programie pominięto m.in. następujące zadania: organizowanie kampanii 

społecznych obalające mity i stereotypy na temat przemocy domowej, funkcjonowanie 

telefonu zaufania dla doświadczających przemocy, badanie skuteczności pomocy udzielanej 

osobom doświadczającym przemocy, opracowanie i dystrybucja informatorów o miejscach, 

gdzie rodziny doświadczające przemocy mogą skorzystać ze wsparcia, prowadzenie szkoleń 

dla specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mimo 

ograniczonej liczby działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, nie wszystkie spośród 

zaplanowanych były realizowane lub realizowane były w niewystarczającym wymiarze. 

Na potrzeby w zakresie rozszerzenia działań wskazują chociażby informacje ze szkół oraz 

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno -  Pedagogicznego i Doskonalenia 

Nauczycieli, że ww. podmioty rozpoznawały i podejmowały pracę z rodzinami 

doświadczającymi przemocy domowej, a mimo to, placówki oświatowe w 2015 r. nie 

założyły ani jednej Niebieskiej Karty wszczynającej procedurę, do czego zobowiązani 

są obowiązującymi przepisami, a także informacja Powiatowego Centrum Poradnictwa 

Psychologiczno -  Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli wskazująca, 

że „zapotrzebowanie na pomoc dla rodziców w zakresie przeciwdziałania kryzysom 

w rodzinie, niewydolności opiekuńczo -  wychowawczej rodziców i demoralizacji nieletnich 

jest znacząco większe od możliwości kadrowych placówki

Diagnoza, na której oparto planowane na lata 2012-2015 działania, nie uwzględniała 

nowych (obowiązujących już od 2011 r.) uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (m.in. kwestii Zespołów Interdyscyplinarnych, procedury „Niebieskie 

Karty”), ani danych, którymi dysponowało PCPR np. w zakresie konieczności zapewnienia 

pieczy dzieciom z powodu zaniedbań opiekuńczo -  wychowawczych ze strony rodziców. 

Podkreślić należy, że działania zawarte w powiatowym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie powinny wynikać z rzetelnie przeprowadzonej lokalnej diagnozy zjawiska 

przemocy domowej (zawierającej także rozpoznanie i kompetencje istniejącej w powiecie 

infrastruktury), odpowiadać na stwierdzone potrzeby środowiska, a także uwzględniać 

kierunki polityki państwa w tym obszarze. Zdaniem organu nadzoru, aktualizacja diagnozy
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oraz jej rozszerzenie o analizę lokalnej (powiatowej) infrastruktury pozwoli na pełniejsze 

wykorzystanie kompetencji działających w powiecie instytucji oraz stworzenie bogatszej 

oferty wsparcia dla rodzin doświadczających przemocy domowej.

Jako znaczącą nieprawidłowość uznano brak monitoringu i ewaluacji działań ujętych 

w opracowanym na trzy lata Programie, mimo iż obowiązek taki wynikał z Uchwały Nr 

91/2012 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16.03.2012 r. w  sprawie powołania 

Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (...), przyjętego uchwałą Rady Powiatu Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (...) oraz Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Ząbkowicach 

Śląskich. Skutkiem powyższego jest brak w powiecie ząbkowickim faktycznego rozpoznania 

potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, orientacji w realizowanych 

i nierealizowanych przez jednostki powiatowe przedsięwzięciach, nieznajomość problemów 

związanych z realizacją zaplanowanych działań. Na powyższe wskazuje brak stosownej 

dokumentacji w tym zakresie, brak działań zmierzających do wyeliminowania trudności czy 

nieprawidłowości (brak usług prawnika w OIK do świadczenia poradnictwa prawnego, 

nierealizowanie poszczególnych zadań), a także brak orientacji w zakresie działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowanych przez placówki oświatowe, 

co wymuszało zbieranie przez Dyrektora PCPR ww. informacji w toku czynności 

kontrolnych.

Organ nadzoru nie uznał za monitoring Programu działań PCPR, polegających na zbieraniu 

informacji w zakresie realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, ponieważ zadania zaplanowane w obu dokumentach nie były w pełni zbieżne, 

a ponadto Centrum nie dokonało jakościowej analizy zebranych danych, by wykazać 

faktycznie podjęte działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywane 

przez powiatowe instytucje. W sprawozdaniu z działalności PCPR, w punkcie dotyczącym 

realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie wykazywano również takie działania, które podejmowane były przez 

podmioty gminne (niezobligowane do realizacji powiatowego Programu) i nie dotyczyły 

przeciwdziałania przemocy domowej. Powyższe dawało pozory mnogości inicjatyw na rzecz 

profilaktyki przemocy, jednak realnie działań takich podjęto zdecydowanie mniej, miały 

charakter akcyjny, często ograniczały grupę odbiorców do uczniów konkretnej szkoły. 

Powiat, przypisane mu zadania winien realizować przy pomocy własnych struktur, chyba 

że zostanie zawarte porozumienie z innymi podmiotami na ich wykonanie, jednak w okresie 

poddanym kontroli porozumienie takie nie obowiązywało.
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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 to, zgodnie 

z Regulaminem Organizacyjnym PCPR, powierzone zostało Centrum, jednak nie zostało 

zrealizowane. W okresie poddanym kontroli w powiecie ząbkowickim nie istniały 

opracowane w formie dokumentu i przyjęte właściwą uchwałą programy profilaktyczne, 

a PCPR nie zatrudniało specjalistów do udzielania wsparcia rodzinom doświadczającym 

przemocy domowej. Konieczność rozszerzenia działalności PCPR w tym zakresie wynika nie 

tylko z Regulaminu Organizacyjnego, jest uzasadniona również faktem obsługi klientów 

z całego powiatu, którzy mogą mieć trudności z dotarciem do OIK w Bardzie i powrotem 

do miejsc zamieszkania w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczył Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej zatrudniający psychologów (w łącznym wymiarze czasu pracy 20 -  36 godzin 

tygodniowo) oraz pedagogów (w łącznym wymiarze czasu pracy 60 godzin tygodniowo). 

W 2015 r. OIK nie zatrudniał prawnika. Mając na uwadze fakt, iż pomoc świadczona była 

w siedzibie OIK oraz w punktach umiejscowionych w trzech gminach powiatu 

ząbkowickiego, wymiar czasu pracy specjalistów uznano za niewystarczający. Należy 

dołożyć starań w celu zwiększenia wymiaru czasu pracy psychologów, a także rozszerzyć 

usługi o porady prawnika.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno -  Pedagogicznego i Doskonalenia 

Nauczycieli, poza indywidualnymi konsultacjami dla rodziców, zorganizowało warsztaty 

„Szkoła dla rodziców” w ramach których odbyło się 10 czterogodzinnych spotkań. 

W związku z informacją jednostki, że zapotrzebowanie rodziców na taką pomoc przekracza 

możliwości kadrowe PCPP-PiDN uznano, iż działanie realizowane jest w niewystarczającym 

zakresie. Organizując warsztaty kompetencji opiekuńczo -  wychowawczych należy nawiązać 

współpracę z Zespołami Interdyscyplinarnymi w celu objęcia wsparciem zwłaszcza rodziny 

w stosunku do których prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”, a także rodziców 

biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Istotną rolę w tym zakresie 

powinno pełnić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W okresie poddanym kontroli powiat ząbkowicki zapewniał dla osób doznających 

przemocy w rodzinie miejsca hostelowe w prowadzonym na zlecenie powiatu Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej w Bardzie. Na podstawie analizowanej dokumentacji stwierdzono, 

iż osoby potrzebujące schronienia w OIK były na bieżąco przyjmowane (nie odmówiono
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przyjęcia żadnej osobie doznającej przemocy, nie było osób oczekujących na przyjęcie 

do OIK), co wskazuje na prawidłową realizację zadania.

Powiąt ząbkowicki nie zapewniał osobom doznającym przemocy w rodzinie miejsc 

w ośrodkach wsparcia. Na terenie powiatu nie funkcjonował żaden ośrodek wsparcia, nie 

zostało podpisane porozumienie z innym podmiotem na realizację przedmiotowego zadania. 

Mając jednak na uwadze wsparcie zapewniane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w zakresie schronienia oraz wyżywienia dla mieszkańców OIK, a także pomoc 

specjalistyczną, która świadczona jest zarówno w siedzibie OIK, jak i w punktach 

umiejscowionych na terenie trzech (z siedmiu) gmin, odstąpiono od wydania zalecenia 

w zakresie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia, 

ze wskazaniem na podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie dostępności do pomocy 

specjalistycznej -  zarówno w zakresie wsparcia specjalistów, jak i miejsc, gdzie jest ono 

udzielane.

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

programów korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” 

stwierdzono, że powiat ząbkowicki posiada właściwie opracowany i poprawnie przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu program korekcyjno -  edukacyjny. Nie uznano wyjaśnień Dyrektora 

Centrum, iż oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie odbywały się w siedzibie 

PCPR po godzinach pracy Centrum (tj. od godz. 16.00 do 19.00). Na podstawie przedłożonej 

dokumentacji stwierdzono, iż dnia 17.06.2015 r. oraz 24.06.2015 r. zrealizowano po 8 godzin 

(każdego dnia) zajęć indywidualnych (4 osoby po 2 godziny). Realizacja spotkań po 

godzinach pracy Centrum powodowałaby konieczność zakończenia ich o godz. 24.00 — co nie 

jest wiarygodne. Podkreślić należy, że spotkania indywidualne z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie są integralną częścią programu korekcyjno -  edukacyjnego, stąd 

podlegają tym samym zasadom, co zajęcia grupowe. Powyższe pozwala wnioskować, 

iż program korekcyjno -  edukacyjny realizowany był w miejscu, gdzie udzielana jest pomoc 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Odnosząc się do kwalifikacji osób realizujących oddziaływania korekcyjno -  

edukacyjne, w dniu kontroli Centrum dysponowało jedynie dokumentami potwierdzającymi 

wykształcenie prowadzących program oraz ukończone przez te osoby szkolenia. PCPR nie 

posiadało dokumentów dotyczących stażu pracy osób prowadzących oddziaływania, a aspekt 

ten winien być również zweryfikowany przez organizatora zadania. Po uzupełnieniu 

dokumentacji w zakresie doświadczenia zawodowego stwierdzono, że Pan Jarosław Frys nie 

posiada kwalifikacji do prowadzenia programu korekcyjno -  edukacyjnego, ponieważ nie ma 

wymaganego stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania
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przemocy w rodzinie. Nie uznano za staż pracy realizowanych na podstawie umów zlecenia 

dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy 

domowej, ani pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które nie są jednostką działającą 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mając jednak na uwadze posiadanie przez 

prowadzących wymaganego wykształcenia i szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie oraz fakt, iż prowadzący korzystali z superwizji swojej pracy, uznano 

wykonanie zadania i odstąpiono od żądania zwrotu dotacji. Niemniej jednak, podkreślić 

trzeba, że do realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych należy zatrudniać wyłącznie 

osoby posiadające kwalifikacje określone w rozporządzeniu 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, a kopię dokumentów potwierdzających 

wszystkie wymagane aspekty kwalifikacji, powinien posiadać realizator zadania.

Jako mało efektywne uznano rozwiązanie wykorzystania wszystkich godzin 

konsultacji indywidualnych na początku Programu (po dwie godziny na każdego uczestnika). 

Zasadnym jest by konsultacje indywidualne (poza diagnozą przy rekrutacji uczestnika 

do programu korekcyjno -  edukacyjnego) wykorzystywać również w trakcie realizowanego 

zadania w celu podtrzymania motywacji, przedyskutowania problemów pojawiających 

się podczas zajęć grupowych, czy w celu diagnozy osób zgłaszanych w późniejszym czasie 

do Programu (w sytuacji braku możliwości dołączenia tych osób do już prowadzonej grupy). 

Ponadto niewiarygodne wydaje się, by w trakcie dwugodzinnego spotkania z osobą 

zgłaszającą się do udziału w Programie, zapoznać uczestnika z Programem i jego 

założeniami, omówić i podpisać kontrakt, przeprowadzić diagnozę uzupełniając formularze 

„Historia Przemocy” I i II, omówić zagadnienia : „Koncepcja władzy i kontroli dominacji 

mężczyzny w związku, zapoznanie z cykłem przemocy, zapoznanie z technikami 

powstrzymywania przemocy (pozytywna rozmowa, stop przerwa czyłi co zrobić, żeby nie 

używać przemocy, przerwa na ochłonięcie) oraz analizowano kwestionariusz plan 

bezpieczeństwa”. Zgodnie z realizowanym w powiecie ząbkowickim podejściem opartym 

na metodzie „Duluth”, wyżej przytoczona tematyka poruszana jest podczas spotkań 

grupowych, natomiast „Plan bezpieczeństwa” uczestnik Programu tworzy i koryguje 

po zdobyciu podstawowej wiedzy w zakresie przemocy domowej i uświadomieniu sobie 

własnego sprawstwa.



Stwierdzono, że wytworzone w toku realizacji programu dokumenty nie zawsze były 

oznaczone datą, co uniemożliwia weryfikację kiedy dana tematyka była poruszana. Pomocne 

w sprawowąniu nadzoru przez PCPR nad realizacją Programu korekcyjno -  edukacyjnego 

(do czego PCPR zobowiązane jest przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Programem) będzie 

zobowiązanie prowadzących do oznaczania dokumentacji datami jej sporządzenia.

Zgodnie z ustalonymi w kontraktach zasadami udziału w programie, dopuszczano 

nieobecność uczestnika w 3 spośród 24 zajęć grupowych, mimo to, wśród 4 osób 

wykazywanych jako te, które ukończyły program - wskazano 3 osoby, które opuściły większą 

liczbę zajęć (RM. -  6 nieobecności, J.Z. -  4 nieobecności, Z.W. -  5 nieobecności). 

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji, nie zastano informacji wskazującej, żeby 

podjęte zostały przez prowadzących interwencje w związku z łamaniem przez uczestników 

postanowień kontraktu, ani przyczyn dla których pozwolono ww. osobom na dalszy udział 

w zajęciach. Zgodnie z określonymi przez organizatorów Programu regułami, ww. osoby 

winny zostać usunięte z zajęć. Niekonsekwencja prowadzących w egzekwowaniu zawartych 

w kontrakcie z uczestnikami ustaleń negatywnie wpływa na skuteczność oddziaływań, 

zmniejszając efektywność działań korekcyjnych. Dodatkowo, w sprawozdaniu z realizacji 

Programu prowadzący oddziaływania zapisali: „osoby, które ukończyły zajęcia były obecne 

na wszystkich zajęciach oprócz zgodnie z kontraktem dopuszczającym nieobecność na dwóch 

spotkaniach (...) ” -  co jest niespójne z treścią kontraktów oraz niezgodne ze stanem 

faktycznym. Przedłożone Dyrektorowi Centrum sprawozdanie nie zostało zakwestionowane.

Słabą stroną realizowanych działań był również fakt małej współpracy realizatorów 

Programu z innymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie na co wskazuje nieinformowanie podmiotów kierujących osoby do udziału 

w Programie o ich zgłoszeniu się, udziale, rezygnacji czy zakończeniu programu, co jako 

standard oddziaływań było zalecone w punkcie 9 Materiałów Instruktażowych. Dobra 

współpraca służy nie tylko pozyskaniu uczestników programu, ale również zintensyfikowaniu 

oddziaływań na rzecz podtrzymania motywacji uczestnika do kontynuacji udziału 

w Programie, powstrzymywania się przez niego od stosowania przemocy oraz uzyskania 

informacji potrzebnych do prowadzenia monitoringu. Przyczyną powyższych zaniechań była 

nieznajomość Materiałów Instruktażowych oraz niewystarczający nadzór ze strony 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Odnosząc się do monitoringu programu stwierdzono, że monitoring prowadzony był 

w różnych terminach (począwszy od września 2015 r.), jednak nie monitorowano zachowania 

wszystkich uczestników Programu. Na podstawie przedłożonych notatek służbowych 

stwierdzono, że monitoring był prowadzony tylko w stosunku do osób, które ostatecznie
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zostały uznane za te, które ukończyły Program. Pozostałe osoby (które ostatecznie nie 

ukończyły Programu), mimo iż uczestniczyły w zajęciach w okresie wrzesień -  grudzień 

2015 r., n ieby ły  monitorowane. W celu monitorowania skuteczności oddziaływań nie 

nawiązywano kontaktu z osobami doznającymi przemocy ze strony uczestników Programu, 

nie pozyskiwano pisemnych opinii z Policji, OPS czy Zespołu Interdyscyplinarnego 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa rodzin uczestników Programu, co zalecane było 

w punkcie 10 Materiałów Instruktażowych. W notatkach służbowych, którymi 

dokumentowano podejmowane w ramach monitoringu działania, często brakowało informacji 

o faktycznych postępach osób w programie, tj. zaniechania bądź ograniczenia stosowanej 

przemocy, mimo iż obowiązek taki nakładał przyjęty uchwałą Program.

Pytania zawarte w ankiecie ewaluacyjnej: „ czy forma zajęć była atrakcyjna? czy treści 

zawarte w Programie były dla Pana przystępne? czy zajęcia pozwoliły nabyć bądź zwiększyć 

nowe umiejętności? czy Twoim zdaniem zajęcia stwarzały okazję do aktywnej pracy? 

Czy zajęcia wpłyną na zmianę Pana postawy i poprawią rełacje z  innymi łudźmi? czy zmieniło 

się Pana myślenie o przemocy?” pozwalają jedynie pozyskać informacje o stosunku 

uczestników do programu, jednak nie dają podstaw do wnioskowania o rzeczywistej 

efektywności oddziaływań. Wnioski prowadzących oddziaływania: „Uzyskanie wszystkich 

pozytywnych odpowiedzi w odniesieniu do pytań zawartych w ankiecie, mogą wskazywać 

na rzeczywiste podniesienie kompetencji uczestników, z drugiej strony, mogą świadczyć 

o wzroście świadomości dotyczących faktycznych zasobów w zakresie przepracowywanych 

tematów ” wykraczają poza badany obszar i są nieuzasadnione.

Pomijając kwestie: trudności w rekrutacji grupy, absencji oraz rezygnacji z Programu przez 

60 % uczestników, problemów w realizacji zajęć czy faktycznych postępów uczestników 

ustalonych w kontakcie z osobami doznającymi przemocy ze strony uczestników powodują, 

że działania monitorujące i ewaluacyjne są podejmowane jedynie formalnie, jednak nie 

prowadzą do realizacji założonych celów: usprawnienia, rozwoju oraz zwiększenia 

skuteczności prowadzonych oddziaływań. Działania monitorujące należy rozszerzyć 

o informacje uzyskane od osób doznających przemocy ze strony uczestników programu oraz 

instytucji kierujących osoby do udziału w programie bądź zajmujących się pracą z rodziną.

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.?016 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 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 rodzinie.

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. Realizując oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne stosować się do zapisu § 7 

rozporządzenia MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r., tzn. dołożyć starań by program był 

realizowany w miejscu lub czasie, w którym nie udziela się pomocy i wsparcia osobom 

doznającym przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna: § 7 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. 2011 

Nr 50, poz. 259)

Termin realizacji: niezwłocznie

4. Realizując oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne stosować się do zapisu § 9 

rozporządzenia MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r., tj. realizację programu zlecać osobom 

posiadającym wymagane rozporządzeniem kwalifikacje.

Podstawa prawna: § 9 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
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kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne. (Dz.U. 2011 

Nr 50, poz. 259)

Termin ̂ ealizacj i : niezwłocznie

5. Stworzyć system monitorowania i dokumentowania przebiegu realizacji programu. 

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.

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 
niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych 
zaleceń, uwag i wniosków lub przyczynach braku ich realizacji.
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