
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.5.5.2017.MWK

Wrocław, dnia stycznia 2018 r.

Pani
Justyna Ziółkowska
Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

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: 

Monika Witkowska -  Kubas -  przewodnicząca zespołu i Marta Waniszewska -  członek zespołu, 

przeprowadzili w dniach 20 - 22 września 2017 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12; 59-700 Bolesławiec. 

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 Kierownika 

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

Ziółkowską. W okresie objętym kontrolą od dnia 4 stycznia 2016 r, do 31 stycznia 2016 r. 

pełnienie obowiązków kierownika powierzone było Pani Danucie Marecki ej, a od dnia 1 lutego 

2016 r. funkcję Kierownika jednostki pełniła Pani Justyna Ziółkowska, 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.
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Działalność jednostki, w zakresie kontrolowanego zadania, oceniani pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące ustalenia:

-  opracowanie i prawidłowe wprowadzenie uchwałą NrXXV/150/16 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 27 października 2016 r. Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

-  realizacja zadań służących działaniom profilaktycznym mimo braku opracowanego 

w formie dokumentu i przyjętego właściwą uchwałą programu służącego 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,

-  obejmowanie wsparciem i poradnictwem specjalistycznym osób doświadczających 

przemocy w ramach zespołu ds. interwencji kryzysowej

-  realizacja programu 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) 

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 

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 bolesławieckim w 2016 r. realizowano trzy spośród pięciu zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
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w rodzinie tj. realizowano zadania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; realizowano Program Korekcyjno -  

Edukacyjnego oraz działania profilaktyczne mające na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 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. Powiat 

bolesławiecki opracował i przyjął właściwą uchwałą powiatowy program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Powiat w okresie od stycznia 

2016 r. do października 2016 r. nie posiadał programu, dokument ten opracowany został 

i uchwalony 26 października 2016 r.

W ramach realizacji zadań powyższego programu PCPR zrealizował własną kampanię, 

w ramach której dystrybuował ulotki, plakaty i broszury informacyjno - edukacyjne, w tym m.in. 

plakaty pn. „Zatrzymaj zegar przemocy” oraz autorskie broszury pn. Poradnik dla osób 

doznających przemocy w rodzinie „Zatrzymać Przemoc”. Centrum prowadziło też stronę 

internetową www.zatrzymacprzemoc.pl oraz monitorowało realizację działań w tym zakresie 

w placówkach oświatowych. Realizowano również Program korekcyjno -  edukacyjny dla osób 

stopujących przemoc w rodzinie. Centrum monitorowało skalę zjawiska przemocy w rodzinie 

na terenie powiatu bolesławieckiego (w tym m.in. wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”, 

posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych, liczbę sprawców przemocy domowej 

nadużywających alkoholu, zgłaszanych do gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych), a uzyskane dane prezentowane były w zestawieniach sumarycznych 

i tabelarycznych w informacji rocznej dla Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż w ramach zadania „udzielania profesjonalnej 

pomocy i wielokierunkowego wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie” świadczone było 

poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i socjalne natomiast poradnictwo prawne jedynie 

przez 3 miesiące w przeciągu całego roku. Centrum zatrudniało dwie kancelarie radców 

prawnych, w okresach od 10 maja 2016 r. do 10 lipca 2016 r. oraz od 1 grudnia 2016 r. do 

31 grudnia 2016 r. z którymi zawiązano umowy na „udzielanie pomocy prawnej tj. udzielanie 

informacji prawnej i pomocy przy sporządzaniu pism procesowych, dla klientów skierowanych 

przez Centrum szczególnie w zab'esie prawa karnego (przemoc domowa) i rodzinnego (sprawy 

rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską)”. W okresie poddanym kontroli

http://www.zatrzymacprzemoc.pl
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trzykrotnie udzielono pomocy prawnej. Pomoc psychologiczna, w okresie od 1 lutego 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r., świadczona była przez 2 psychologów, z którymi zawarto umowę cywilno 

-  prawną oraz porozumienie wolontariackie. W okresie objętym kontrolą pomoc psychologiczna 

udzielona została 16 osobom. O możliwości skorzystania przez mieszkańców powiatu 

z poradnictwa specjalistycznego, Centrum informowało za pośrednictwem strony internetowej.

W zakresie zadania podnoszenia kwalifikacji różnorodnych grup zawodowych realizujących 

zadania z  zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizacje szkoleń /  spotkań 

edukacyjnych, upowszechnianie materiałów tematycznych, organizację superwizji” PCPR 

wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu zorganizowało 

szkolenie dla przedstawicieli służb zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy domowej pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -  podstawowy algorytm 

postępowania”. Równolegle, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr -  Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna w Bolesławcu, zorganizowało szkolenia dla pedagogów 

szkolnych, rad pedagogicznych oraz pracowników Poradni w zakresie interwencji kryzysowej.

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 bolesławiecki w 2016 r. nie posiadał opracowanego w formie dokumentu i przyjętego 

właściwą uchwałą Programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w okresie objętym 

kontrolą, pomimo braku opracowanego w formie dokumentu Programu Profilaktycznego, 

podejmowało działania w tym obszarze: przeprowadziło kampanię ulotkowo-informacyjną, 

jak również świadczone było poradnictwo socjalne, prawne i psychologiczne. Centrum nie 

realizowało natomiast treningów kompetencji opiekuńczo - wychowawczych. W celu 

zabezpieczenia w większym wymiarze realizacji zadnia, Centrum w 2016 r. podejmowało 

starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Organ nadzoru i kontroli uzyskał 

informacje, iż od 2017 r. w Centrum, w ramach projektu świadczone jest poradnictwo i terapia 

psychologiczna, poradnictwo w zakresie prawa, terapii uzależnień, poradnictwo psychiatryczne 

oraz zorganizowane zostaną treningi umiejętności społecznych. Właściwa realizacja nałożonego 

prawem obowiązku wymaga opracowania w formie dokumentu i przyjęcia właściwą uchwałą 

Programu, a także systematycznej współpracy m.in. ze szkołami i Zespołami
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Interdyscyplinarnymi działającymi w powiecie w celu skierowania wsparcia m.in. do rodzin 

biologicznych objętych procedurą „Niebieskie Karty”, w których wychowują się dzieci.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 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. W okresie objętym kontrolą powiat Bolesławiecki nie prowadził 

ośrodka wsparcia, nie zlecił realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, jak również 

nie podpisał umowy z innym powiatem w tym zakresie. PCPR podejmowało działania, w celu 

utworzenia ośrodka wsparcia w związku z czym aplikowano w 2016 r. o środki w ramach 

wniosku konkursowego pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”. Organ 

nadzoru i kontroli uzyskał informacje, iż w 2017 r. wniosek uzyskał pozytywną opinię 

i jest realizowany. Jego głównym celem jest zwiększenie liczby osób i rodzin objętych usługami 

społecznymi poprzez poszerzenie oferty dotyczącej usług poradnictwa specjalistycznego 

w PCPR Bolesławiec na rzecz osób i rodzin z Powiatu Bolesławieckiego zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Grupami docelowymi projektu m.in. są osoby w kryzysie, w tym 

osoby doznające przemocy w rodzinie.

W ramach projektu od 2017 r zostały wdrożone następujące formy wsparcia:

1) usługi wsparcia rodziny, w tym usługi interwencji kryzysowej (poradnictwo i terapia 

psychologiczna, poradnictwo w zakresie prawa, terapii uzależnień, poradnictwo 

psychiatryczne, treningi umiejętności społecznych);

2) utworzenie i prowadzenie dwóch mieszkań treningowych (dla usamodzielniających 

się wychowanków pieczy zastępczej oraz osób w sytuacji kryzysowej), 

przygotowujących osoby w nim przebywające, przez okres 3 miesięcy, pod opieką 

specjalistów, do wychodzenia z kryzysu.

Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 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 interwencji kryzysowej (zwanych dalej OIK). W okresie objętym kontrolą 

Powiat Bolesławiecki nie zapewniał ww. osobom miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej. 

Powiat nie prowadził OIK, nie posiadał również porozumienia na realizację przedmiotowego 

zadania z innym podmiotem. Uchwałą nr 226/16 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 

30 września 2016 r. w zmienionym regulaminie organizacyjnym PCPR utworzony został „zespół
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ds. interwencji kryzysowej”. Zespół realizował zdania określone dla OIK, udzielał wsparcia 

i poradnictwa specjalistycznego, nie zabezpieczając jednak schronienia dla osób doznających 

przemocy domowej. Osoby potrzebujące kierowane były do Specjalistycznych Ośrodków 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ustalono, iż w ramach realizacji zadań przez zespół 

ds. interwencji kryzysowej poradnictwem psychologicznym i prawnym objęto łącznie 16 osób, 

wszczęto 5 procedur „Niebieskie Karty”, sporządzono 4 wnioski do sądu o wgląd w sytuację 

dziecka oraz 1 wniosek do OPS o wgląd w sytuację rodzinną. W trakcie kontroli ustalono, 

iż od 2017 r Centrum zapewnia miejsca schronienia osobom będącym w kryzysie w tworzonych 

w tym celu dwóch mieszkaniach treningowych w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia 

Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”. Za nieprawidłowość uznano błędnie nadaną nazwę 

„Zespół ds. interwencji kryzysowej”, ponieważ zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1769) wskazany jest ośrodek 

interwencji kryzysowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 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 korekcyjno — edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

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

że w okresie poddanym kontroli w powiecie Bolesławieckim ww. Program został prawidłowo 

opracowany w formie dokumentu i przyjęty uchwałą Rady Powiatu. Prowadzący program 

posiadali wymagane szkolenia, a także korzystali z superwizji swojej pracy. Działania 

podejmowane w ramach programu (zajęcia indywidualne, grupowe, monitoring, ewaluacja) były 

nierzetelnie dokumentowane. Przeprowadzona kontrola wykazała liczne błędy, poprawki 

i skreślenia w dokumentacji. Zważywszy, że obszar wymagający udokumentowania nie był 

wielki, odbyło się 15 spotkań grupowych i 30 godzin kontaktów indywidulanych dla 

6 uczestników, błędy w datach i godzinach spotkań świadczą o niesystematycznie prowadzonej 

dokumentacji. Wskazane jest, aby dokumentacja sporządzana była na bieżąco, w sposób 

jednoznacznie umożliwiający określenie daty i czasu trwania oddziaływań.

Uczestnicy Programu -  zarówno bieżącej, jak i poprzedniej edycji programu -  poddani 

byli monitoringowi. W dokumentacji zastano uzupełnione anonimowo formularze ankiet 

ewaluacyjnych oraz karty monitoringu uczestników. Ocena efektów oddziaływań dokonywana 

była w oparciu o informacje od uczestników odziaływań korekcyjno -  edukacyjnych, kuratorów, 

żon oraz partnerek uczestników.
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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 dokumentów i przyjąć właściwą uchwałą 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) 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 30.06.2018 r.

2. Dostosować nazwę „zespołu ds. interwencji kryzysowej" funkcjonującego w strukturach 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu do nazewnictwa wynikającego 

z przepisów prawa.

Podstawa prawna: art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1769).

Termin realizacji: do 30.06.2018 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) 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:
1. Pan Karol Stasik 

Starosta Bolesławiecki
2. a/a




