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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, Edyta Kubicka - członek 

zespołu oraz Małgorzata Mazur -  członek zespołu, przeprowadzili w dniu 29 maja 2018 r. 

kontrolę kompleksową powiatu legnickiego. 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 realizowanych zadań oraz informacji i wyjaśnień złożonych przez Dyrektora 

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

Piątek - Olszuk - osobę upoważnioną 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:

-  niepełna realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime oraz 

brak monitoringu Programu,

-  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 wsparcia,

-  brak realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom doznającym przemocy 

w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej,

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 i realizację zadań wynikających 

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Powiat legnicki opracował i przyjął właściwą uchwałą „Powiatowy program 

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

Legnickiego na lata 2017 - 2021”. Struktura dokumentu wraz z zaplanowanymi do realizacji 

zadaniami odnosiła się jedynie do trzech spośród czterech obszarów wskazanych w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pominięto działania z obszaru 

„Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, o które należałoby uzupełnić Powiatowy Program. 

Mimo, iż zaplanowano monitoring Programu polegający na sprawdzaniu stopnia osiągnięcia 

założonych celów, zadanie to nie zostało wykonane.
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Stwierdzono, że zaplanowane i zrealizowane zadania oraz działania nie dawały 

możliwości osiągnięcia wskazanych w Powiatowym Programie celów i rezultatów.

W zakresie realizacji celu szczegółowego nr 1: „podniesienie świadomości społecznej oraz 

zmianę postaw i stereotypów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie” pozytywnie oceniono 

fakt posiadania diagnozy zjawiska przemocy domowej w powiecie oraz współpracę w zakresie 

wprowadzenia edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach poradni 

prowadzonej przez Caritas. Za niewystarczające uznano działania w ramach kampanii 

społecznych, które miały obalać mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, gdyż 

ograniczyły się one głównie do dystrybucji ulotek oraz zamieszczenia na stronie internetowej 

PCPR informacji o miejscach udzielania wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym 

przemocy domowej. Nie podjęto działań promujących społeczności lokalnej życie rodzinne bez 

przemocy ani edukacji lokalnego społeczeństwa w zakresie zwiększenia świadomości na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie, pomimo planowania takich przedsięwzięć. Dodatkowo - 

pozyskane na potrzeby kontroli dokumenty w zakresie działań podejmowanych przez 

Powiatową Poradnię Psychologiczno -  Pedagogiczną nie pozwoliły jednoznacznie ustalić 

ile spotkań w ramach „Akademii dla Rodziców” zorganizowano w 2017 r. i ile osób 

skorzystało z tej formy wsparcia, co wskazuje na brak monitoringu zadań realizowanych 

w danym roku.

W ocenie organu nadzoru, również w obszarze: „zwiększenie dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa oraz wsparcia dla ofiar przemocy” (cel szczegółowy nr 2) podjęte działania nie 

pozwoliły osiągnąć zakładanych rezultatów: „swobodny dostęp do informacji dla ofiar 

przemocy; szeroki dostęp do nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla ofiar 

przemocy w rodzinie; swobodny dostęp do terapii dla ofiar przemocy”. W okresie poddanym 

kontroli nie prowadzono terapii dla ofiar przemocy w rodzinie. Zatrudnienie w PCPR 

psychologa w wymiarze 25 godzin miesięcznie oraz prawnika w wymiarze 15 godzin 

miesięcznie (którym powierzono również inne zadania, w tym z obszaru pieczy zastępczej) 

oraz warsztaty dla rodziców realizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno -  

Pedagogiczną i jednodniowe zajęcia w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - w kontekście 

specyfiki rodzin doświadczających przemocy, należy uznać za niewystarczające.

W zakresie działań ukierunkowanych na realizację celu szczegółowego nr 3: „ograniczenie 

stosowania przemocy poprzez opracowanie i realizację działań korekcyjno — edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie” stwierdzono, że powiat legnicki nie realizował 

dwóch spośród trzech działań zaplanowanych w Powiatowym Programie, tj. „prowadzenie 

poradnictwa psychologicznego dla sprawców przemocy oraz organizowanie specjalistycznych, 

długofalowych terapii dla sprawców przemocy”. Odnośnie trzeciego z zadań, tj. programu
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korekcyjno -  edukacyjnego, powiat legnicki rozeznał w ośrodkach pomocy społecznej 

potrzeby w zakresie organizacji programu korekcyjno -  edukacyjnego, a po dokonaniu ustaleń 

z miastem Legnica, zapewnił mieszkańcom powiatu legnickiego możliwość udziału 

w oddziaływaniach prowadzonych w Legnicy. Informację o tej możliwości, PCPR przekazało 

do ośrodków pomocy społecznej. Mając na uwadze fakt, iż mieszkańcy powiatu legnickiego 

(chcąc uczestniczyć w programie) musieliby i tak dojechać do Legnicy, organ nadzoru uznał 

powyższe rozwiązanie. Niemniej, przyjęta organizacja zadania okazała się nieefektywna, gdyż 

w okresie poddanym kontroli żaden z mieszkańców powiatu legnickiego nie skorzystał 

z programu korekcyjno -  edukacyjnego. Powyższe uzasadnia konieczność dokonania analizy 

potencjalnych przyczyn i rozważenie możliwości większego zaangażowania się powiatu 

legnickiego w wykonanie zadania, zwłaszcza w zakresie rekrutacji potencjalnych uczestników 

oddziaływań. Dokonane ustalenia uprawniają do wnioskowania, że również rezultaty 

przypisane celowi szczegółowemu nr 3 nie zostały uzyskane.

Aby funkcjonujący w powiecie Powiatowy Program nie był jedynie formalną realizacją 

obowiązku ustawowego, lecz tworzył efektywny system przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, powinien opierać się na systematycznie aktualizowanej diagnozie zjawiska 

przemocy domowej w powiecie, w tym analizie potrzeb społecznych. Do organizacji wsparcia 

dla rodzin doświadczających przemocy domowej należy zaangażować wszystkie powiatowe 

instytucje, których statutowe kompetencje wpisują się w przeciwdziałanie przemocy domowej. 

Nie można uznać za realizację Powiatowego Programu działań wykonywanych przez gminne 

podmioty. Ujęte w dokumencie zadania powinny tworzyć kompleksowe wsparcie dla rodzin 

doświadczających przemocy, w tym: osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc 

oraz pozostałych członków rodziny będących świadkami przemocy domowej. Powiatowy 

dokument powinien być spójny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie również w aspekcie wsparcia organizowanego dla specjalistów działających 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 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 oraz ułatwić skuteczną rekrutację osób do poszczególnych form 

wsparcia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Powiatowym Programie, prowadzony przez PCPR 

monitoring i ewaluacja dokumentu, poza uzyskaniem informacji o zrealizowanych przez 

jednostki powiatowe przedsięwzięciach, powinien zawierać ocenę stopnia osiągnięcia 

założonych celów będącą przesłanką do wprowadzenia ewentualnych zmian w zapisach 

Powiatowego Programu, czego brakowało w przedłożonej kontrolującym dokumentacji.



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, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Zadanie opracowania i realizacji Programu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy 

powierzone zostało Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (zapisy 

w Regulaminie Organizacyjnym). W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie 

opracowało w formie dokumentu, a powiat nie przyjął do realizacji Programu, o którym mowa 

w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy. PCPR podjęło działania ukierunkowane na organizację warsztatów 

kompetencji rodzicielskich, jednak nie przyniosły one efektów (nie utworzono grupy z powodu 

braku chętnych). Ustalono, że warsztaty dla rodziców realizowały: Specjalistyczna Poradnia 

Rodzinna (dwa jednodniowe spotkania: pierwsze dla matek i córek, drugie dla ojców i synów) 

oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna. W dniu kontroli PCPR nie 

dysponowało dokumentami potwierdzającymi realizację zadania przez Powiatową Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną (liczba zajęć i uczestników, terminy spotkań), a uzyskane 

na prośbę kontrolerów informacje nie pozwoliły ustalić danych za okres kontrolny. Powyższe 

wskazuje, że realizowane w powiecie przedsięwzięcia nie są koordynowane ani monitorowane, 

co w konsekwencji ogranicza możliwość racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów 

powiatu.

Rekomenduje się opracowanie i przyjęcie uchwałą Rady Powiatu Programu, o którym mowa 

w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy, co w ocenie organu nadzoru pozwoli na realizację zadań w sposób 

przemyślany, planowy i weryfikowalny. Przyczyni się do uporządkowania oferty wsparcia 

dla rodzin w ramach powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i efektywniejszego wykorzystania czasu pracy specjalistów, którym powierzono realizację 

poszczególnych działań. Istotnym elementem programu powinno być monitorowanie realizacji 

działań w nim ujętych, co pozwoli na współpracę w zakresie rekrutacji odbiorców treningów, 

ocenę zapotrzebowania na konkretne przedsięwzięcia, a także na dostosowanie oferty wsparcia 

do potrzeb mieszkańców powiatu.

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.
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Powiat legnicki nie zapewniał miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy domowej. W powiecie nie funkcjonuje ośrodek wsparcia, nie 

zostało również podpisane porozumienie z innym podmiotem na wykonanie przedmiotowego 

zadania. Zapewnienie miejsc dla osób doświadczających przemocy domowej w ośrodku 

wsparcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zadaniem własnym powiatu. Zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, która w art. 19 pkt 11 

obliguje powiat do prowadzenia m.in. powiatowych ośrodków wsparcia w tym domów dla 

matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Ponadto w art. 47 ust 4 ustawy o pomocy społecznej 

wskazano: „matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą (...) mogą 

w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Szczegółowe zasady funkcjonowania omawianych 

placówek reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. 

w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r., nr 43, 

poz. 418), zgodnie z którym decyzję o skierowaniu do ww. placówki wydaje Starosta powiatu 

prowadzącego Dom. Procedura kierowania i finansowania kosztów pobytu określona została 

w przepisach prawa, według których gmina może ponosić koszty pobytu, jedynie w przypadku 

wskazanym w art. 97 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. po wydaniu przez właściwy powiat 

decyzji kierującej. Brak ośrodka wsparcia (w tym domu dla matek z dziećmi) w powiecie 

legnickim uniemożliwia kierowanie do niego osób wymagających wsparcia oraz udzielenie 

pomocy przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej w formie pokrycia kosztów pobytu 

w nim osoby potrzebującej.

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 legnicki 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. Nie uznano 

wyjaśnień Dyrektora PCPR, że przyczyną nierealizowania zadania jest brak potrzeb w tym 

zakresie. Bezsprzecznie zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie miejsc w OIK 

jest ustawowym obowiązkiem powiatu. 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 nim umowy. Realizacja przedmiotowego
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zadania nie może wynikać jedynie z bieżącego rozeznania potrzeb. Równie istotne 

są potencjalne potrzeby, jakie mogą wystąpić w tym zakresie. Stanowisko takie jest zgodne 

z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zawartymi w piśmie 

DPS.IV.074.1.3.2017.AM z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nie można również zignorować związku 

pomiędzy świadomością społeczną o braku OIK w powiecie i nieubieganiem się osób 

potrzebujących o tę formę wsparcia. Możliwość interwencyjnego zabezpieczenia schronienia 

osobom doznającym przemocy domowej niejednokrotnie jest warunkiem skutecznego 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i początkiem udzielania pomocy specjalistycznej.

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 legnicki opracował i przyjął właściwą uchwałą „Powiatowy Program 

Korekcyjno -  Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017 -  2021”, 

w którym zaplanowano realizację jednej edycji oddziaływań każdego roku. Mimo to, w okresie 

objętym kontrolą powiat legnicki nie zdecydował się na samodzielną organizację oddziaływań 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jak wskazano we wcześniejszej części wystąpienia, 

po rozeznaniu w ośrodkach pomocy społecznej zapotrzebowania na realizację programu, 

powiat legnicki dokonał ustaleń z miastem Legnica i zapewnił mieszkańcom powiatu 

legnickiego możliwość udziału w programie korekcyjno -  edukacyjnym prowadzonym 

w Legnicy. Mając na uwadze fakt, iż mieszkańcy powiatu legnickiego (chcąc uczestniczyć 

w programie) musieliby i tak dojechać do Legnicy, organ nadzoru uznał realizację zadania. 

Niemniej fakt, iż żaden z mieszkańców powiatu legnickiego nie wziął udziału w programie, 

wskazuje na potrzebę większego zaangażowania się Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w rekrutację uczestników do programu. Za tym stanowiskiem przemawia również wyrażona 

przez ośrodki pomocy społecznej chęć zwiększenia współpracy w zakresie oddziaływań 

na osoby stosujące przemoc w rodzinie.

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. Wypracowanie lokalnych procedur kierowania 

osób stosujących przemoc domową do programu nie tylko ułatwia realizację oddziaływań, ale 

również przyczynia się do skutecznej ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie.



W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami,

2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, sformułowano następujące zalecenia:

1. 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)

Termin realizacji: do 31.12.2018 r.

2. Zapewnić dla osób doświadczających przemocy w rodzinie miejsca 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 31.03.2019 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.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508) 

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.

na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca

7 im WH '\S KI EGO


