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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 Małgorzata Mazur -  członek zespołu, 

przeprowadzili w dniu 27 czerwca 2018 r. kontrolę kompleksową powiatu wałbrzyskiego. 

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 Kierownika 

Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

(zwanego dalej PCPR lub Centrum) -  Panią Magdalenę Kołodziejczyk - 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 2017 r., w zakresie kontrolowanych zadań, oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.
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Na powyższą ocenę wpływ miały następujące ustalenia:

-  brak w okresie objętym kontrolą opracowanego w formie dokumentu i przyjętego właściwą 

uchwałą Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie;

-  brak opracowanego 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,

-  w okresie: 1 stycznia 2017 r. -  29 maja 2017 r. brak realizacji zadań ukierunkowanych 

na zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie bezpiecznego schronienia (miejsc 

w ośrodkach wsparcia i 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 

Rodzime odpowiedzialne było za opracowanie i realizację zadań wynikających z ustawy

0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie poddanym kontroli powiat wałbrzyski nie posiadał opracowanego

1 przyjętego właściwą uchwałą programu. Należy podkreślić, że program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest podstawą do prowadzenia 

skoordynowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie 

lokalnym skierowanych:

-  do ogółu społeczeństwa w ramach profilaktyki,

-  do osób doznających przemocy w zakresie udzielania wsparcia,

-  do osób stosujących przemoc w rodzinie obejmujące działania mające na celu zmianę 

postaw i zachowań przemocowych, a także



3

-  do przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w zakresie poprawy współpracy, wzmacniania kompetencji oraz wsparcia przy realizacji 

zadań.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w 2017 r. podjęto działania związane z opracowaniem 

programu na nowy okres, jednak sfinalizowano je dopiero w maju 2018 r. Wskutek powyższego 

przez okres 16 miesięcy powiat wałbrzyski nie tylko nie realizował ustawowego obowiązku, 

ale również nie posiadał planu kompleksowych działań na rzecz mieszkańców doświadczających 

przemocy w rodzinie. Należy dołożyć starań, aby w sytuacji upływania okresu obowiązywania 

Powiatowego Programu, działania ukierunkowane na opracowanie dokumentu na nowy okres 

podejmować z takim wyprzedzeniem, które umożliwi wdrażanie zadań przez cały rok, na który 

przyjmowany jest ww. program.

Mając na uwadze fakt, iż w dniu kontroli powiat wałbrzyski posiadał przyjęty uchwałą 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -  odstąpiono od wydania zaleceń 

w tej sprawie.

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

w rodzime 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).

W roku 2017 powiat wałbrzyski nie posiadał dokumentu, w którym przyjęto 

do realizacji programy, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy. W toku kontroli ustalono, 

że treningi kompetencji opiekuńczo -  wychowawczych dla rodziców realizowały dwa podmioty: 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu i miejscem 

wykonywania zadań w Wałbrzychu oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu, który 

na mocy porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego realizuje na rzecz 

powiatu wałbrzyskiego zadania z zakresu interwencji kryzysowej.

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
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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 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzime do zadań powiatu należy zapewnienie, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (zwanych dalej OIK).

W okresie poddanym kontroli powiat wałbrzyski nie prowadził Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. W celu realizacji zadania i zapewnienia dla osób doznających przemocy w rodzinie 

miejsc w OIK powiat wałbrzyski zawarł porozumienie z miastem Wałbrzych w zakresie 

udzielenia: „natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb 

— poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia 

do 3 miesięcy, jednorazoM>o dla nie więcej niż 7 mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będących 

w sytuacji k r y z y s o w e jPorozumienie Nr POWIAT GRODZKI/BEW/Dotacja/l/l/l-D/2017 

zostało podpisane dnia 29 maja 2017 r. Organ nadzoru uznał realizację zadania, jednak 

podkreśla, Ze powiat wałbrzyski powinien dołożyć starań, aby bezpieczne schronienie dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie zabezpieczone przez powiat było przez cały rok.

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 wałbrzyski 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, a także dostępność wsparcia znajdującego się w Wałbrzychu Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, odstąpiono od wydania zalecenia w zakresie 

realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia, ze wskazaniem 

na konieczność zabezpieczenia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie miejsc w OIK 

przez cały rok.

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).



5

Powiat wałbrzyski opracował i przyjął właściwą uchwałą „Powiatowy Program 

Korekcyjno -  Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016 -  2018”. 

W okresie poddanym kontroli powiat wałbrzyski wystąpił o środki finansowe na realizację 

zadania, jednak z powodu nieotrzymania dotacji, zadanie nie było realizowane w 2017 r. Wobec 

powyższego, zadanie to zostało wyłączone z oceny.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

na podstawie § 19 rozporządzenia M inistra 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 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 2018 r., poz. 995)

Termin realizacji: do 31.12.2018 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 poinformowame 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.

fwr


