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Pan
Roman Szełemej
Prezydent Miasta Wałbrzycha

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 Edyta Kubicka - członek 

zespołu, przeprowadzili w dniu 22 -  24 października 2018 r. kontrolę problemową Miasta 

Wałbrzych. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. 

przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II 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 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwanego dalej MOPS) -  Panią Magdalenę Stefańską 

oraz Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu -  Panią Honoratę Kur.

W zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie 

zadań ponosi Prezydent Miasta. 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 pozytywnie 

z nieprawidłowościami.
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Na powyższą ocenę wpływ miały dokonane podczas czynności kontrolnych ustalenia oraz 

zebrane wyjaśnienia w sprawie.

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. W przypadku gmin na prawach powiatu zadanie to jest 

realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie -  zwanego dalej Powiatowym Programem lub Programem.

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.

Pozytywnie oceniono fakt, iż miasto na prawach powiatu -  Wałbrzych posiada 

opracowany i przyjęty właściwą uchwałą „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020”. Struktura 

dokumentu wraz z zaplanowanymi do realizacji zadaniami odnosiła się do wszystkich 

obszarów wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przy 

czym tematyka podnoszenia kompetencji służb uwzględniona została w obszarze „podniesienie 

świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy i szkód związanych z przemocą”. 

W programie zaplanowano realizację 26 zadań przypisanych do 10 celów operacyjnych.

Na podstawie przedłożonej inspektorom dokumentacji stwierdzono, iż w okresie 

poddanym kontroli wykonano 23 spośród 26 zaplanowanych działań. Nie potwierdzono 

realizacji następujących przedsięwzięć: prowadzenia telefonu zaufania, programu

psychologiczno -  terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzenia 

punktu konsultacyjnego dla osób stosujących przemoc. Mając na uwadze całokształt oferty 

wsparcia dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie, w tym jej dostępność, 

pozytywnie oceniono realizację ustawowego zadania.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 piet 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,
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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 okresie poddanym kontroli Miasto Wałbrzych posiadało opracowany w formie 

dokumentu i przyjęty do realizacji uchwałą Nr XIX/297/16 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 

29 marca 2016 r. Program Profilaktyczny w sprawie specjalistycznej pomocy dzieciom 

w rodzinach zagrożonych przemocą dla miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020. Koordynację 

wykonania zaplanowanych w Programie zadań powierzono Działowi Profilaktyki Uzależnień 

i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie przedłożonej 

dokumentacji potwierdzono realizację zaplanowanych działań zarówno skierowanych do dzieci 

i młodzieży, jak również rodziców oraz ogółu społeczeństwa. Oddziaływania prowadzone były 

w jednostkach oświatowych, podczas zebrań rodzicielskich, jak również w innych podmiotach 

realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (np. w SOW czy 

MOPS). Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż realizowane w ramach Programu zadania 

podejmowane są przez instytucje pomocowe każdego roku, co przyczynia się do zwiększenia 

świadomości społecznej w zakresie możliwości skorzystania z pomocy, a także tworzy pełną 

dostępność do oferowanego wsparcia. Również ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami 

pozwala dotrzeć do znaczącej grupy odbiorców i osiągnąć założone cele. Dokonane podczas 

kontroli ustalenia uzasadniają pozytywną ocenę zadania.

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 Mieście Wałbrzych nie funkcjonuje ośrodek wsparcia, nie zostało również 

podpisane porozumienie z innym podmiotem na wykonanie przedmiotowego zadania.

Mając jednak na uwadze możliwość zabezpieczenia schronienia dla osób doznających 

przemocy w funkcjonujących w mieście Wałbrzych: Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a także 

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, odstąpiono 

od wydania zalecenia w zakresie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc 

w ośrodkach wsparcia.

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 Wałbrzychu funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniający bezpieczne 

schronienie dla 30 osób tego potrzebujących. OIK utworzony został na mocy uchwały 

Nr XXXIV/427/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r., a następnie 

uchwałą Nr XXXIV/428/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. włączony 

w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie oceniono pozytywnie.

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).

Oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

są istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy domowej, gdyż bezpośrednio 

wpływają na źródło problemu. W związku z powyższym pozytywnie oceniono fakt, 

iż w Wałbrzychu opracowano i przyjęto właściwą uchwałą „Program Korekcyjno -  

Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 -  2020”. Realizatorem 

Programu Korekcyjnego był Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie. Cele opracowanego w formie dokumentu programu są tożsame z określonymi 

w rozporządzeniu regulującym wykonanie zadania.

W okresie poddanym kontroli realizator programu koordynował superwizję 

dla trenerów oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych z terenu Dolnego Śląska, a także 

prowadził dwie edycje oddziaływań dla 3 grup osób stosujących przemoc w rodzinie.

Bez zastrzeżeń przeprowadzono superwizję. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przeprowadził konkurs na realizatora przedsięwzięcia, ustalił 

kwestie organizacyjne (terminy, sposób zgłaszania się trenerów na poszczególne spotkania, 

zaświadczenia potwierdzające udział w superwizji). Przy realizacji zadania SOW 

współpracował zarówno z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej oraz trenerami programów korekcyjno -  edukacyjnych.

Odnosząc się do realizacji oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych stwierdzono, 

że skutecznie pozyskiwano uczestników oddziaływań -  mimo, iż realizacja programu 

korekcyjno -  edukacyjnego dla rodziców krzywdzących dzieci wyklarowała się w związku 

z uruchomieniem rezerw celowych pod koniec roku oraz zwrotami niewykorzystanej dotacji 

przez inne powiaty. Zadawalająca była frekwencja na zajęciach grupowych. Wykonane 

w ramach programu działania były rzetelnie dokumentowane. Zadawalająco prowadzony były 

również monitoring i ewaluacja programu.



W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie realizacji oddziaływań 

korekcyjno -  edukacyjnych:

-  spotkania w ramach programu korekcyjno -  edukacyjnego w Czarnym Borze odbywały 

się w miejscu, gdzie udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie 

(w siedzibie OPS, w godzinach pracy Ośrodka) -  co jest niezgodne z wymogami 

wskazanymi w § 7 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. Podkreślić należy, 

że nadrzędnym celem oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych jest ochrona osób 

doznających przemocy. Realizacja programu korekcyjno -  edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie w miejscu, gdzie po pomoc mogą zwracać się osoby 

doświadczające przemocy domowej, negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa 

doznających przemocy, co wpływa zarówno na efektywność pomocy, jak i gotowość 

do skorzystania ze wsparcia w tym miejscu;

-  jedna z osób realizujących program korekcyjno -  edukacyjny (skierowany do rodziców 

krzywdzących dzieci) nie posiadała kwalifikacji do prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno -  edukacyjnych (brak szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w tym pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) co jest niezgodne 

z wymogami wskazanymi w § 8 ww. rozporządzenia. Mając na uwadze fakt, iż drugi 

z trenerów, posiadał wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno 

-  edukacyjnych, a także doświadczenie zawodowe w jednostkach działających 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ukończone szkolenia dotyczące 

pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie wykraczające poza wymagane 

50 godzin oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  mimo 

uznanej nieprawidłowości, nie stwierdzono negatywnych skutków dla realizacji 

zadania.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było pominięcie obowiązujących zasad 

realizacji programów korekcyjno -  edukacyjnych, ograniczenia infrastrukturalne oraz krótki 

czas na organizację zadania.
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W związku z powyższym należy dołożyć starań by zapewnić kadrę posiadającą wymagane 

przepisami kwalifikacje do prowadzenia programów korekcyjno -  edukacyjnych, a program 

realizować z uwzględnieniem Materiałów Instruktażowych oraz przepisów 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.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami,

tj.:

- realizacją programu korekcyjno -  edukacyjnego w miejscu, gdzie udzielana jest pomoc 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

-  powierzenie oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych osobie nieposiadającej 

kwalifikacji wymaganych przepisami prawa. 

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. Realizację programu zlecać osobom posiadającym wymagane przepisami prawa 

kwalifikacje.

Podstawa prawna: § 9 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. 2011 Nr 50, poz. 259)

Termin realizacj i: na bieżąco

2. Program korekcyjno -  edukacyjny realizować w miejscu lub czasie, w którym nie udziela 

się pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna: § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 

2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne
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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. 2011 Nr 50, poz. 259)

Termin realizacj i : na bieżąco

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

KIERO W N IK ODDZIAŁU


