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Pan
Marek Warcholiński
Starosta Powiatu Strzelińskiego

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 oraz Edyta Kubicka - członek zespołu, 

przeprowadzili w dniu 26 kwietnia 2018 r. kontrolę kompleksową powiatu strzelińskiego. 

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 Halinę 

Horodyską - osobę upoważnioną przez Starostę Powiatu do złożenia wyjaśnień. 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:
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-  Opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w sposób niespójny z Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

-  brak realizacji trzech spośród 4 zaplanowanych zadań zaplanowanych w Powiatowym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

lub realizacja zadań w sposób nieprowadzący do osiągnięcia zakładanych celów,

-  brak opracowanego w formie dokumentu 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 interwencji kryzysowej,

-  brak realizacji programu korekcyjno -  edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie.

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

w rodzinie -  zwanej dalej ustawą, do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 

powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie -  zwanego dalej Powiatowym Programem.

Powiatowy Program powinien uwzględniać kierunki polityki państwa w zakresie 

przeciwdziałania przemocy domowej, które określone zostały w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjętym uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 

29 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 445). Na powyższe organ nadzoru wskazywał 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. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Organizacyjnym, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie odpowiedzialne było za opracowanie, realizację i monitoring wykonania zadań 

zaplanowanych w Powiatowym Programie.

Powiat strzeliński opracował i przyjął właściwą uchwałą „Powiatowy program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu 

Strzelińskiego na lata 2016 - 2019”, jednak struktura dokumentu wraz z zaplanowanymi 

do realizacji zadaniami nie jest spójna z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. W dokumencie nie zaplanowano działań z obszaru „Podnoszenie kompetencji służb 

i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie” . Zadania zaplanowane w ramach pozostałych 3 obszarów sformułowane zostały
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ogólnie i w znikomym stopniu uwzględniały zadania wyszczególnione w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ograniczając się do programów profilaktycznych 

dla rodzin zagrożonych przemocą, poradnictwa specjalistycznego dla doznających przemocy 

w rodzinie, zapewnieniu dla ww. osób bezpiecznego schronienia oraz oddziaływań korekcyjno -  

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

Negatywnie oceniono realizację Powiatowego Programu. Stwierdzono, że w okresie 

poddanym kontroli spośród 4 zaplanowanych działań zrealizowano jedno, tj. zapewnienie miejsc 

noclegowych dla osób doznających przemocy w rodzinie. PCPR zawarło porozumienie 

ze Stowarzyszeniem „Związek Maryjny” na realizację zadania w Ośrodku Wsparcia „Przystań” 

w Bardzie. W powiecie strzelińskim nie były realizowane programy profilaktyczne (mające 

na celu edukację rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) ani oddziaływania 

korekcyjno -  edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. Organ nadzoru nie uznał 

za realizację zadania polegającego na udzielaniu poradnictwa specjalistycznego (prawnego 

i psychologicznego) zatrudnienia na umowę zlecenia prawnika i psychologa, ponieważ wymiar 

godzinowy usług ww. specjalistów i zakres powierzonych obowiązków uniemożliwiały 

świadczenie poradnictwa dla rodzin dotkniętych przemocą domową (niebędących rodzinami 

zastępczymi). Wskutek powyższego, w okresie poddanym kontroli ani jedna osoba doznająca 

przemocy w rodzinie nie uzyskała pomocy organizowanej przez PCPR.

W ocenie organu nadzoru, sposób realizacji Powiatowego Programu w stwierdzonym 

zakresie i formie nie pozwala osiągnąć założonych celów tj. „poprawy skuteczności działań 

mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie negatywnych skutków 

występowania przemocy w życiu rodzinnym i s p o łe c z n y m Funkcjonujący w powiecie 

Powiatowy Program stanowi jedynie formalną realizację obowiązku ustawowego, jednak 

w niewystarczającym stopniu tworzy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podkreślić 

należy, że zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej podejmowane przez powiat 

nie mogą ograniczać się jedynie do osób/rodzin funkcjonujących w obszarze pieczy zastępczej. 

Należy zwiększyć współpracę z Zespołami Interdyscyplinarnymi, szkołami oraz Ośrodkami 

Pomocy Społecznej, co może korzystnie wpłynąć na upowszechnienie informacji o oferowanej 

przez powiat pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc.

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
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w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (zwanego dalej 

Programem Profilaktycznym).

Zadanie opracowania i realizacji Programu Profilaktycznego powierzone zostało 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie (zapisy w Regulaminie Organizacyjnym). 

W roku 2017 PCPR nie posiadało opracowanego Programu Profilaktycznego i nie realizowało 

zadania. Stwierdzono jednak, że w powiecie strzel i ńskim treningi kompetencji opiekuńczo -  

wychowawczych realizowała Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna. Rekrutacja odbywała 

się we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami i sądem i pozwalała 

naprowadzenie dwóch edycji rocznie. Zdaniem organu nadzoru opracowanie w formie 

dokumentu i formalne przyjęcie Programu Profilaktycznego, pozwoli na realizację zadania 

w sposób przemyślany, planowy i weryfikowalny. Przyczyni się do uporządkowania oferty 

wsparcia dla rodzin w ramach powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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.

Powiat strzeliński nie prowadzi ośrodka wsparcia, jednak zadanie jest realizowane 

poprzez porozumienie zawarte przez PCPR ze Stowarzyszeniem Związek Maryjny , który dla 

osób doznających przemocy z terenu powiatu strzelińskiego zabezpieczał w okresie poddanym 

kontroli schronienie w Ośrodku Wsparcia „Przystań” w Bardzie.

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 poddanym kontroli powiat strzeliński nie zapewniał dla osób doznających 

przemocy w rodzinie miejsc w OIK. W powiecie nie funkcjonuje OIK, nie zostało również 

zawarte porozumienie z innym podmiotem na wykonanie przedmiotowego zadania. Jak wyjaśnił 

Dyrektor PCPR, przyczyną niewykonania zadania jest brak lokalu oraz niewystarczająca liczba 

zatrudnionych specjalistów. W strukturach PCPR utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej 

(zwany dalej PIK), jednakże mając na uwadze fakt, iż PIK nie tylko nie zapewnia miejsc osobom 

doświadczającym przemocy, to jeszcze na jego działalność nie wyodrębniono żadnego 

pomieszczenia, a specjalistów zatrudniono w wymiarze 27 godzin miesięcznie (psycholog) 

i 2 godziny tygodniowo (prawnik) -  przy czym specjalistom powierzono szereg innych zadań
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stwierdzono, że dostępność oferowanej w nim pomocy jest jedynie pozorna i nie uznano 

realizacji zadania.

Sytuacja kiedy powiat nie wywiązuje się ze swoich zadań, powoduje powstanie luki, której nie 

da się zastąpić innymi formami pomocy. Możliwość interwencyjnego zabezpieczenia 

schronienia osobom doznającym przemocy domowej niejednokrotnie jest warunkiem 

skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie i początkiem udzielania pomocy 

specjalistycznej dla ww. osób. I chociaż realizacja przedmiotowego zadania nie może wynikać 

jedynie z bieżącego rozeznania potrzeb, to dane zawarte w sprawozdaniu z Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wskazują, że w powiecie strzelińskim w 2017 r. 

wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” w stosunku do nowych 86 rodzin, a łącznie 158 rodzin 

objętych było działaniami grup roboczych w ramach procedury. Powyższe dane uzasadniają 

potrzebę rozszerzenia powiatowej infrastruktury oraz oferty pomocy dla rodzin dotkniętych 

przemocą domową. Świadomość mieszkańców powiatu (w tym również przedstawicieli 

podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie) braku dostępności 

do specjalistów i bezpiecznego schronienia, skutkuje niezgłaszaniem się / niekierowaniem 

potrzebujących po pomoc do jednostek powiatowych zobowiązanych do udzielenia takiego 

wsparcia. W okresie poddanym kontroli żadna z osób doznających przemocy domowej nie 

skorzystała ze specjalistycznego poradnictwa oferowanego przez PCPR.

To od powiatu zależy, czy zadanie własne będzie realizował samodzielnie przy pomocy 

powiatowych jednostek organizacyjnych, czy przekaże je do realizacji na podstawie 

porozumienia administracyjno - prawnego innemu powiatowi lub innym podmiotom 

na podstawie zawartej z nimi umowy, bezsprzecznie zapewnienie osobom doznającym przemocy 

w rodzime miejsc w OIK jest ustawowym obowiązkiem powiatu.

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 (zwanego dalej Programem Korekcyjnym).

Powiat strzeliński opracował i przyjął właściwą uchwałą „Powiatowy Program 

Korekcyjno -  Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017 -  2020”, 

jednak zadanie nie było realizowane. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że przyczyną były trudności 

w pozyskaniu grupy uczestników. Należy podkreślić, że oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie są istotnym elementem systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, gdyż bezpośrednio wpływają na źródło problemu. Niewystarczającym -
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choć niezbędnym jest poradnictwo i wsparcie oferowane jedynie osobom doznającym przemocy 

ze strony bliskich. Brak takiej oferty w powiecie negatywnie wpływa na skuteczność 

ograniczania zjawiska przemocy domowej. Trudności w wykonaniu zadania nie uzasadniają 

odstąpienia od jego realizacji. Wpisany w oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne obowiązek 

ewaluacji programu powinien przyczynić się do ujawnienia przyczyn trudności i wdrożenia 

adekwatnych rozwiązań. Systematycznie oferowana możliwość udziału w programie korekcyjno 

-  edukacyjnym pozwala na wypracowanie lokalnych procedur kierowania osób stosujących 

przemoc domową do programu.

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 zadania wynikające z Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 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 30.10.2018 r.

2. Opracować w formie dokumentu i przyjąć do realizacji 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 30.10.2018 r.

3. Zapewnić osobom doświadczającym przemocy w rodzinie miejsca 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 31.03.2019 r.



4. Realizować Powiatowy Program Korekcyjno -  Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc 

w Rodzinie.

Podstawa prawna: § 6 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: do 31.03.2019 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 

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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