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Pani
Anna Łata
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie

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 Monika Witkowska - Kubas -  

członek zespołu, przeprowadzili w dniu 6 lipca 2017 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Kontrolę przeprowadzono 

zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem 

kontroli na II półrocze 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy materiałów merytorycznych 

dotyczących realizowanego zadania oraz informacji i wyjaśnień złożonych przez - Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (zwanego dalej 

PCPR lub Centrum) -  Panią Annę Łatę.



2

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora jednostki pełniła Pani Anna Łata, która 

jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień. Doręczony 

protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną 

wtoku 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, brak realizacji 20 z 26 zaplanowanych w Programie działań,

-  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, jak również brak opracowanego w formie dokumentu programu 

przez 11 miesięcy 2016 r. (dokument przyjęty został właściwą uchwałą dopiero 

20.12.2016 r.),

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

-  brak realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej,

-  brak realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programów oddziaływań korekcyjno 

-  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie poddanym kontroli.

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) oraz uszczegółowione w 'Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

który opracowany został i przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(M.P. 2014 r., poz. 445) w celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy



3

wobec bliskich. Obowiązki nałożone na jednostki samorządu terytorialnego, wskazane w obu 

dokumentach, winny zostać uwzględnione podczas organizowania powiatowego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stwierdzone podczas kontroli fakty opisane szczegółowo w protokole wskazują, 

iż w powiecie dzierżoniowskim w 2016 r. nie realizowano czterech spośród pięciu zadań 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W powiecie dzierżoniowskim ww. Program został prawidłowo przyjęty tj. uchwałą 

nrXIX/143/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie 

Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie na lata 2012 - 2016 (zwanego dałej Powiatowym Programem), a następnie 

zmieniony uchwałą Nr XLII/285/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 marca 2014 r. 

Treść dokumentu nie była w pełni spójna z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie: pominięto niektóre zadania (m.in. wdrożenie systemu wsparcia dla osób 

pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, programy 

psychologiczno -  terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, badanie 

skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą, opracowanie 

i aktualizowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu).

Działania zawarte w 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.

Istotną nieprawidłowością był brak wdrożenia zaplanowanych w Programie zadań. 

Stwierdzono, że aż 20 spośród 26 zaplanowanych działań nie było realizowanych. Fakt, 

iż w zaplanowanym na 5 lat Programie nie przewidziano monitoringu ani ewaluacji, 

a tym samym weryfikacji i oceny skuteczności tworzonego w powiecie systemu



przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyczynił się do utrwalenia bierności w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z pozostałych 6 zrealizowanych zadań, 4 odnosiły się do aktywności instytucji oświatowych, 

natomiast 2 (opracowanie ulotek oraz działanie Punktu Interwencji Kryzysowej) realizowało 

Centrum. Z uzyskanych od Dyrektora PCPRiOZ informacji wynikało, że w okresie poddanym 

kontroli ze wsparcia Punktu skorzystały jedynie dwie osoby: jedna -  z konsultacji 

psychologicznych (jedno spotkanie, po którym psycholog wydał osobie zaświadczenie), druga 

umówiona została do prawnika, jednak Centrum nie dysponowało żadną dokumentacją 

potwierdzającą udzielenie porady prawnej. Mimo zawarcia ze specjalistami umów zlecenia, 

ani psycholog, ani prawnik nie wystawił rachunku za wykonaną pracę, co zupełnie podważa 

wiarygodność w zakresie wykonanej pracy.

Przyczyną małej efektywności działania Punktu oraz nieprawidłowości w zakresie organizacji 

pracy i dokumentowania realizowanych działań jest brak rozpowszechnienia informacji

0 formach świadczonego przez PCPR wsparcia, a także niewystarczający nadzór ze strony 

Dyrektora PCPRiOZ. Wskazane jest, aby informacja o możliwości bezpłatnego wsparcia 

psychologicznego, prawnego, terapeutycznego docierała zarówno bezpośrednio do osób 

doświadczających przemocy (np. poprzez plakaty, ulotki, informacje w mediach lokalnych), 

jak również pośrednio -  poprzez działające w powiecie instytucje (Zespoły Interdyscyplinarne, 

Komendę Powiatową Policji, ośrodki pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pedagogów 

szkolnych, itp.), które muszą być systematycznie informowane o ofercie pomocy świadczonej 

przez PCPR.

Fakt, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -  odpowiedzialne za realizację Programu -  

nie realizuje zaplanowanych zadań, nie zbiera również informacji o działaniach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowanych przez inne instytucje powiatowe 

formalnie wskazuje na brak realizacji ustawowego zadania, a w praktyce skutkuje znacznie 

ograniczoną możliwością wsparcia dla osób doświadczających przemocy ze strony 

najbliższych.

Zdaniem organu nadzoru, istnieje potrzeba dokonania zmian w Powiatowym Programie

1 dostosowania go do aktualnego stanu prawnego oraz możliwości powiatu. Bieżąca (coroczna) 

aktualizacja diagnozy zjawiska przemocy, analiza istniejącej powiatowej infrastruktury 

(zarówno instytucjonalnej jak i kadrowej) oraz monitoring Powiatowego Programu pozwoli 

na pełniejsze wykorzystanie kompetencji działających w powiecie podmiotów oraz stworzenie 

bogatszej oferty wsparcia dla rodzin doświadczających przemocy domowej.



Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie do zadań powiatu należy 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 (zwanego dalej Programem Profilaktycznym). 

Powiat dzierżoniowski do 20 grudnia 2016 r. (czyli niemal przez cały okres poddany kontroli) 

nie posiadał opracowanego w formie dokumentu i przyjętego właściwą uchwałą Programu 

Profilaktycznego. Brak przedmiotowego dokumentu skutkował tym, iż w powiecie nie 

podejmowano działań w tym obszarze. Właściwa realizacja nałożonego prawem obowiązku 

wymaga nie tylko opracowania w formie dokumentu i przyjęcia właściwą uchwałą Programu, 

ale również wdrożenia zaplanowanych zadań. Działania profilaktyczne, w tym treningi 

kompetencji opiekuńczo -  wychowawczych winny być prowadzone we współpracy 

m.in. ze szkołami i Zespołami Interdyscyplinarnymi działającymi w powiecie w celu 

skierowania wsparcia do rodzin biologicznych objętych procedurą „Niebieskie Karty”, 

w których wychowują się dzieci.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 piet 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie do zadań powiatu należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie miejsc w Ośrodkach Wsparcia oraz w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (zwanych 

dalej OIK). W okresie poddanym kontroli powiat dzierżoniowski nie prowadził Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej ani Ośrodka Wsparcia, nie zlecił realizacji tych zadań organizacjom 

pozarządowym, jak również nie podpisał umów z innymi powiatami w tym zakresie. 

Z informacji uzyskanych od Dyrektora PCPR wynika, iż Centrum zgłaszało do Starostwa 

Powiatowego potrzebę utworzenia OIK (w ramach propozycji działań w ramach projektu: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, priorytet inwestycyjny: 

Aktywna Integracja), jednakże Starostwo Powiatowe nie zdecydowało się na uwzględnienie 

www. projekcie realizacji tego zadania. Potrzeba rozszerzenia powiatowej infrastruktury 

wynika zarówno z konieczności realizacji ustawowego obowiązku, jak również potrzeby 

interwencyjnego zabezpieczenia schronienia osobom doznającym przemocy domowej, 

co niejednokrotnie jest warunkiem skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i początkiem udzielania pomocy specjalistycznej dla ww. osób.



6

Zgodnie z art. 6 list. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy 

opracowanie i realizacja programów korelccyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Środki na wykonanie powyższego zadania zapewnia budżet państwa. Stwierdzono, 

że w okresie poddanym kontroli, w powiecie dzierżoniowskim opracowany w formie 

dokumentu program, przyjęty został Zarządzeniem nr 10/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Dyrektora PCPRiOZ, a nie uchwałą Rady Powiatu. Dokument nie był aktualizowany 

w związku ze zmianą Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz nie 

uwzględniał wytycznych do realizacji zadania zawartych w „Materiałach Instruktażowych dla 

podmiotów realizujących programy oddziaływań lcorekcyjno -  edukacyjnych dla osób 

stopujących przemoc w rodzinie” wprowadzonych przez organ nadzoru pismem 

PS-KNPS.9450.1.2015.MW z dnia 24 marca 2015 r. Mimo posiadania opracowanego w formie 

dokumentu programu korelccyjno -  edukacyjnego, w 2016 r. powiat dzierżoniowski nie 

realizował zadania, jednak prowadził monitoring skuteczności oddziaływań w odniesieniu 

do 4 uczestników edycji z 2014 r. Monitoring realizowany był w sposób niezadawalający - 

poprzez jednorazowe pisemne zapytanie o sytuację uczestników programu skierowane 

do ośrodków pomocy społecznej w grudniu 2016 r. Centrum nie kontaktowało się natomiast 

z partnerkami byłych uczestników, co zalecane było w punkcie 10 Materiałów 

Instruktażowych. Oddziaływania korelccyjno -  edukacyjne dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie są istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Brak takiej 

oferty w powiecie negatywnie wpływa na skuteczność ograniczania zjawiska przemocy 

domowej. Działania monitorujące i ewaluacyjne podejmowane jedynie formalnie, 

nie prowadzą do realizacji założonych celów: usprawnienia, rozwoju oraz zwiększenia 

skuteczności prowadzonych oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych a co za tym idzie 

do zatrzymania przemocy w rodzinie. Mając na uwadze fakt, iż w bieżącym roku Uchwałą 

Nr XXVII/173/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. przyjęto nowy 

Program korekcyjno -  edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 -  

2021”, a Centrum aplikowało o środki na realizację zadania -  odstępuje się od wydania 

zalecenia w zakresie realizacji przedmiotowego programu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca
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2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, sformułowano następujące zalecenia:

1. Realizować i monitorować Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

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 na bieżąco

2. Realizować i monitorować program służący 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)

Termin realizacji: do na bieżąco

3. Zapewnić miejsca dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ośrodku wsparcia. 

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 30.06.2018 r.

4. Zapewnić miejsca dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ośrodku interwencji 

kryzysowej.

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 30.06.2018 r.

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 korelccyjno -  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: na bieżąco

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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Do wiadomości:
Pan Janusz Guzdek
Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego
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