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PROTOKÓŁ 

KONTROLI KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Kro śnie Odrzańskim. 

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 B; 

w dniu 11 czerwca 2013 r. 

 

 Działając na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z §11 Rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz §13 Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 126, poz. 718). 

  

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Krzysztof Frisoli  – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW                  

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 204-1/2013       

z dnia 17.05.2013 r. – przewodniczący Zespołu; 

2. Anna Obiegło – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 204-2/2013  

z dnia 17.05.2013 r.;      

[Dowód – akta kontroli str. 1-2] 
 

przeprowadził w dniu 11 czerwca 2013 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim., przy ul. Piastów 10 B w zakresie sposobu 

realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim. 

 Okres objęty kontrolą: rok 2012 do dnia kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str. 3-3A] 

 

 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str. 13-14] 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia: 

1. Kwalifikacje, zatrudnienie i szkolenie kadr. 

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych. 

3. Specjalistyczne poradnictwo – organizacja i realizacja zadania. 

4. Usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem. 

5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem. 

6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad 

gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 

7. Prowadzenie mieszkań chronionych. 

8. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

10. Środki finansowe na realizację zadań powiatu. 

 

 Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Zofii Mielcarek - Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.  

[Dowód – akta kontroli str. 4-12] 

 

USTALENIA Z KONTROLI: 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim mieści się w budynku 

przy ul. Piastów 10 B. PCPR zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz 

pierwszym piętrze - łącznie 10 pomieszczeń wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy. 

Ponadto, w budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonują 

m.in.: Starostwo Powiatowe, Wydział Komunikacji, Powiatowy Urząd Pracy oraz Rzecznik 

Spraw Konsumenckich. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracuje w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, 

oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

 W powiecie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

które podlegają bieżącemu nadzorowi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie. 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gubinie. 

3. Ośrodek Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim. 

4. Ośrodek Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim, filia w Gubinie. 
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ponadto: 

5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. 

6. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gubinie. 

7. Rodzinny Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim. 

8. Rodzinny Dom Dziecka w Gubinie. 

 

 

1. Kwalifikacje, zatrudnienie i szkolenie kadr. 

 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim zatrudnionych 

jest, w pełnym wymiarze czasu pracy 15 osób.   

 Obowiązki pracownika socjalnego pełni 2 pracowników (2 etaty). Jeden pracownik 

socjalny zgodnie z zakresem czynności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Szczegółowo sprawdzono akta osobowe w/w osoby. Zgromadzone w teczce osobowej 

dokumenty poświadczają kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizuje pracownik zatrudniony na stanowisku 

pedagoga, który posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do realizacji tych zadań 

(w aktach osobowych znajdują się dokumenty poświadczające ukończenie studiów 

magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności praca socjalna, jak również 

poświadczenia odbytych szkoleń). 

Dyrektor jednostki posiada pełne, określone w ustawie o pomocy społecznej kwalifikacje 

zawodowe (ukończoną specjalizację z organizacji pomocy społecznej oraz wymagany 3-letni 

staż pracy w pomocy społecznej). 

 Analiza akt pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdza,  

że w kontrolowanym okresie nie wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach.  Osoba 

zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego realizująca zadania określone w ustawie o 

pomocy społecznej nie brała udziału w żadnym szkoleniu z obszaru realizowanych zadań.   

 Z przedstawionej przez Panią Dyrektor dokumentacji wynika, że w okresie od grudnia 

2011 do dnia kontroli zaplanowano i zrealizowano 4 szkolenia oraz spotkania zawodowe 

m.in. dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu krośnieńskiego (w myśl  

art. 19 ust. 14 cyt. ustawy o pomocy społecznej).  

 Tematyka odbytych szkoleń i spotkań: 

 - 01 grudnia 2011 r. „Od bezradności do samodzielności – praca socjalna 

skoncentrowana na rozwiązaniach” - szkolenie przeprowadzone dla pracowników ośrodków 
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pomocy społecznej, a także pracowników Urzędu Gminy oraz Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia „Integracja” z terenu powiatu; 

 - 13 grudnia 2011 r. „Interwencja kryzysowa” - szkolenie przeprowadzone dla 

pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz dla pracowników Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia „Integracja” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

 - 14 kwietnia 2013 r. „Interwencja w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka” 

 - szkolenie przeprowadzone dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu 

a także pracowników Starostwa Powiatowego, Pogotowia Opiekuńczego, Kuratorów, 

Sędziów sądowych...  

- 29 października 2012 r. spotkanie w OIK „Wyspa” w Gubinie dla przedstawicieli służb i 

instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dot. m.in. 

zasad i form współpracy, wymiany informacji o kompetencjach. 

 [Dowód – akta kontroli str. 15-61] 

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie dostępności do szkoleń dla pracownika 

socjalnego z zakresu pomocy społecznej. 

 

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 Powiat krośnieński posiada opracowaną i przyjętą Uchwałą Rady Powiatu 

Krośnieńskiego z dnia 25 października 2006 r. Nr XXXII/270/2006 „Powiatową Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2015”. 

 Celem nadrzędnym Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

zakresie pomocy społecznej jest wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców regionu. 

Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej 

oraz konieczność wypracowania form pomocy, wymagała systemowego i profesjonalnego 

diagnozowania problemów społecznych w skali całego powiatu. 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest przede wszystkim 

na pogłębienie i rozszerzenie pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną na terenie Powiatu 

Krośnieńskiego oraz instytucjami działającymi w zakresie „niesienia pomocy”. 

 Podejmowane działania mają na celu wzmacnianie postaw aktywnych tj. promocji 

zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej a także 

zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym. 
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 Również wspieranie osób i rodzin zgłaszających się w celu rozwiązania problemów 

jest ważnym zadaniem, które w Strategii odgrywa ogromną rolę społeczną. W związku z 

powyższym jednym z planowanych zamierzeń, które udało się zrealizować, było rozwinięcie 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej rodzinie. W każdej gminie 

osoby, rodziny wymagające wsparcia i pomocy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych 

porad psychologa, pedagoga i prawnika. 

 Wspieranie instytucji jednostek pomocy społecznej, jako jedno z istotnych zadań 

ujętych w strategii jest realizowane w formie cyklicznych szkoleń i spotkań. Na bieżący rok 

zaplanowano realizację kolejnych szkoleń. 

Ważną rolę w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pełni 

zabezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych, rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań 

w/w osób i ich rodzin poprzez prowadzoną integrację społeczności lokalnej a także różnego 

rodzaju formy oparcia społecznego – bardzo dobrze rozwinięte oparcie społeczne dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

 Z analizy przedsięwzięć podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie Odrzańskim, wynika, że wpisują się one działania zaplanowane w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

 

 [Dowód – akta kontroli str. 62-130] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  

 

 

3. Specjalistyczne poradnictwo – organizacja i realizacja zadania.  

 

 W toku czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację dotyczącą realizacji 

zadania z zakresu zapewnienia poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu 

krośnieńskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej (rejestry, sprawozdania z udzielanego 

poradnictwa). Z analizy dokumentacji wynika, że mieszkańcy powiatu mają zapewniony 

szeroki dostęp do poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu Wsparcia Rodzin przy 

PCPR w Krośnie Odrzańskim oraz w OIK „Wyspa” w Gubinie. Informacja o rodzajach 

oferowanej pomocy i poradnictwa, jak również miejscu, godzinach przyjęć specjalistów jest 

umieszczona na stronie internetowej PCPR oraz rozpowszechniana wśród mieszkańców 

powiatu za pośrednictwem ulotek informacyjnych. 



6 
 

 W okresie objętym kontrolą poradnictwo prawne świadczone było przez prawnika 

zatrudnionego na umowę – zlecenie w wymiarze 6 godzin tygodniowo (3 godz. w siedzibie 

PCPR w Krośnie Odrzańskim i 3 godz. w OIK w Gubinie). Porady były rejestrowane  

w Rejestrze przyjęć prawnika. Wpis obejmował imię i nazwisko klienta, datę przyjęcia, opis 

spraw i podpis prawnika. Z rejestru wynika, że w 2012 r. z poradnictwa prawnego w Krośnie 

skorzystało 289 osób, w 2013 r. – do dnia kontroli – 119 osób,  

w Gubinie natomiast w roku 2012 udzielono 173 porad. Sprawy dotyczyły głównie spraw z 

zakresu: alimentacji, rozwodu, władzy rodzicielskiej, współwłasności małżeńskiej, spraw 

mieszkaniowych i eksmisji. W ponad 160 sprawach prawnik udzielał pomocy w formie 

konstruowania wniosków, pozwów, odwołań itp.  

 Poradnictwo psychologiczne było udzielane przez psychologa w wymiarze 6 godzin 

tygodniowo. Pomoc psychologiczna była świadczona z możliwością dojazdu do domu 

klienta. W 2012 r. udzielono poradnictwa psychologicznego w liczbie 391, 5 godziny, zaś  

w 2013 – wymiarze 201 godzin. Psycholog świadczył poradnictwo i wsparcie w sprawach 

dotyczących kryzysów osobistych, rodzinnych, w syt. związanych z przemocą w rodzinie. 

 Terapeuta – pedagog udzielał poradnictwa rodzinnego w sprawach dot. problematyki 

uzależnień, współuzależnienia, problemów osobistych i kryzysów, problemów sytuacyjnych 

dot. rodziny, przemocy w rodzinie. Prowadził rozmowy terapeutyczne w wymiarze 6 godzin 

tygodniowo w siedzibie PCPR w Krośnie Odrzańskim, jak również w OIK w Gubinie. Jak 

wynika z Rejestru przyjęć terapeuty, w 2012 r. z jego pomocy skorzystało 146 osób, zaś w 

2013 r. do dnia kontroli – 51 osób.  

 W Rejestrze przyjęć konsultanta ds. pomocy psychologicznej prowadzonym w OIK w 

Gubinie odnotowano w 2012 r. 122 rozmowy terapeutyczne.  

 Poradnictwo pedagogiczne było świadczone przez pedagoga zatrudnionego na pełnym 

etacie w PCPR, przy czym wykonującego swoje obowiązki w OIK w Gubinie przez  

4 dni w tygodniu, oraz siedzibie PCPR w Krośnie Odrzańskim – w wymiarze 8 godzin 

tygodniowo. Z Rejestru przyjęć pedagoga wynika, że z jego pomocy w roku 2012 skorzystały 

93 osoby (łączna liczba porad – 145), zaś w 2013 r. do dnia kontroli – 34 osoby (łącznie 83 

porady). Ponadto pedagog kontaktował się, jak również udzielał porad i informacji 

przedstawicielom innych służb i instytucji (np. kuratorom sądowym, pracownikom socjalnym 

z gmin) w sprawach klientów. W 2012 r. odnotowano 163 takich spotkań, czy rozmów 

telefonicznych, a w 2013 – 39.   

Specjaliści świadczący poradnictwo posiadają kwalifikacje zgodne z zakresem 

wykonywanych czynności zawodowych poświadczone stosownymi dyplomami ukończenia 
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uczelni wyższych (dyplom pedagoga, prawnika, socjologa, psychologa). W dokumentacji 

znajdują się ponadto świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń. 

Terapeuta – pedagog posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, dyplom 

ukończenia Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej, dyplom ukończenia szkolenia z 

zakresu nowoczesnych metod diagnozy i terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia. Prawnik posiada certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu praktycznego 

podejścia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dyplom ukończenia Studium 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pedagog m.in. dyplom ukończenia szkolenia z 

zakresu komunikacji empatycznej, wspierania ofiar handlu ludźmi, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  Wszyscy specjaliści posiadają odpowiednie przygotowanie do 

realizacji zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego 

Na poradnictwo świadczone w siedzibie PCPR w Krośnie Odrzańskim przeznaczono 

umeblowany pokój wyposażony niezbędny sprzęt biurowy (m.in. stolik, sofa, szafy), pomoce 

dydaktyczne oraz zabawki dla dzieci. Klientom zapewnia się właściwe warunki lokalowe z 

zachowaniem intymności, prywatności i godności.  

Poradnictwo specjalistyczne było także świadczone w ramach projektów 

realizowanych przez PCPR. Informacja o udzielanych poradach była rozpowszechniana przez 

PCPR, jak również w lokalnej prasie. W ramach kampanii na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „Rodzina w kryzysie” zwiększono ilość dyżurów psychologa 

świadczącego usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności i kryzysy. W ramach 

porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Subsidia, realizującym w ramach PO FIO 

projekt pn. „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”, od maja 2013 r. zwiększono o 4 godziny 

tygodniowo poradnictwo świadczone przez terapeutę-pedagoga oraz prawnika 

(przyjmujących w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie). 

                                       [Dowód – akta kontroli str. 131-191] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  

 

 

4. Usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem. 

 

 W okresie od 2012 roku do dnia kontroli została przyznana pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz  

na kontynuowanie nauki dla 10 osób.  
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 Z przedłożonej przez Dyrektora kontrolowanej jednostki informacji a także  

przeanalizowanej dokumentacji wynika, że pomoc otrzymały osoby opuszczające: 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, powiatowy dom dziecka, dom dziecka, pogotowie 

opiekuńcze oraz rodzinę zastępczą spokrewnioną. Wszystkie osoby miały przyznaną pomoc  

w formie pieniężnej na usamodzielnienie, w tym również pomoc w formie rzeczowej na 

zagospodarowanie a także na kontynuowanie nauki. 

 W toku kontroli przeanalizowano akta 2 osób, którym przyznano pomoc pieniężną  

na kontynuowanie nauki tj. 25 % losowo wybranej dokumentacji. Jedna osoba przebywała  

w powiatowym domu dziecka w okresie 07.05.2010 – 24.05.2012 natomiast druga osoba w 

rodzinie zastępczej spokrewnionej w okresie 31.10.1998 – 15.02.2005.                 

 Pierwszej osobie została przyznana pomoc w formie pieniężnej na usamodzielnienie  

w wysokości 3.300,00 zł, w formie rzeczowej na zagospodarowanie w wysokości 1.500,00 zł 

oraz na kontynuowanie nauki w wysokości 500,00 zł. Zachowane zostały zasady ustawowe 

przyznawania w/w pomocy tj. kryterium dochodowe, okres przebywania w placówce. W 

aktach znajdują się stosowne wnioski o przyznanie pomocy na usamodzielnienie, dokument 

wskazujący opiekuna usamodzielnienia i podpisany przez osobę usamodzielnianą, 

oświadczenia o sytuacji materialno-bytowej i rodzinnej, kwestionariusz dotyczący przyznania 

pomocy, zaświadczenia ze szkoły z informacją o kontynuowaniu nauki, indywidualny 

program usamodzielnienia oraz końcowa ocena realizacji programu usamodzielnienia, które  

są zatwierdzone przez Dyrektora PCPR. Celem głównym usamodzielnienia wynikającym  

z Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w/w osoby jest przygotowanie wychowanka 

do usamodzielnienia społeczno – zawodowego poprzez podjęcie i ukończenie szkoły, 

otrzymanie mieszkania oraz podjęcie pracy po ukończeniu edukacji. W trakcie procesu 

usamodzielnienia wystąpiły trudności. Wychowanka z powodu trudnej sytuacji osobistej 

(ciąża) zmuszona była zrezygnować z nauki w szkole. Wychowanka była w stałym kontakcie 

z pracownikiem socjalnym PCPR w Krośnie Odrzańskim. W/w otrzymała mieszkanie w 

Gubinie, w związku z tym przyznaną pomoc na usamodzielnienie zamierza przeznaczyć na 

remont oraz wyposażenie mieszkania. W/w nie planuje dalszej nauki, obecnie jest 

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, korzysta z pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a także z wsparcia swojej mamy. 

 Drugiej osobie została przyznana pomoc w formie pieniężnej na usamodzielnienie  

w wysokości 4.941,00 zł, oraz w formie rzeczowej na zagospodarowanie w wysokości 

4117,50 zł. Spełnione jest kryterium dochodowe a także okres przebywania w rodzinie 

zastępczej. W aktach znajdują się wnioski o przyznanie pomocy na usamodzielnienie, 
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przeprowadzony wywiad środowiskowy, dokument wskazujący opiekuna usamodzielnienia  

i podpisany przez osobę usamodzielnianą, indywidualny program usamodzielnienia oraz 

końcowa ocena realizacji programu usamodzielnienia, które są zatwierdzone przez Dyrektora 

PCPR. Celem głównym usamodzielnienia wynikającym z Indywidualnego Programu 

Usamodzielnienia w/w osoby jest przygotowanie wychowanka do usamodzielnienia 

zawodowego poprzez zdobycie wykształcenia oraz podjęcie pracy. W trakcie procesu 

usamodzielnienia nie wystąpiły żadne trudności. Wychowanka kontaktowała się z 

pracownikiem socjalnym PCPR, na bieżąco wprowadzała modyfikacje i realizowała 

indywidualny program usamodzielnienia. Wychowanka uzyskała wykształcenie wyższe oraz 

podjęła pracę (obecnie mieszka z dziadkami). Wychowanka prawidłowo zrealizowała 

program usamodzielnienia m.in. poprzez właściwą współpracę z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim. 

 [Dowód – akta kontroli str. 192-262] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  

 

 

5. Pomoc cudzoziemcom. 

 

 W powiecie krośnieńskim w okresie objętym kontrolą nie przebywały osoby 

posiadające status uchodźcy w związku, z czym nie udzielono pomocy cudzoziemcom (brak 

wniosków o taką formę pomocy).  

  

 

6. Domy Pomocy Społecznej. 

 

 W powiecie krośnieńskim funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej o zasięgu 

powiatowym. Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie oferuje łącznie 99 miejsc 

przeznaczonych dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. W/w Dom funkcjonuje na 

podstawie zezwolenia Wojewody Lubuskiego oraz spełnia wymagany standard usług 

określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. 

sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 217, poz.1837). 

 W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że na przestrzeni roku 2012 do  

dnia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie umieszczono ogółem 8 osób  
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(5 osób umieszczono w 2012 roku, 3 osoby umieszczono w 2013 roku – stan na dzień 

kontroli). Żadnej osobie nie odmówiono umieszczenia w w/w domu.  

 Przeanalizowano dokumentacje 8 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, 

tj. 100 % ogółu osób umieszczonych w w/w domu w okresie objętym kontrolą.  

 Dokumentacja prowadzona prawidłowo. W aktach znajduje się aktualny wywiad 

środowiskowy, podanie o przyjęcie do domu pomocy społecznej, decyzja ośrodka pomocy 

społecznej kierująca do domu pomocy społecznej oraz decyzja o umieszczeniu  

w domu pomocy społecznej. W teczkach osobowych w/w osób brak jest decyzji dot. ustalonej 

odpłatności za pobyt w domu. W dokumentacji są także potwierdzenia odbioru decyzji. 

Analiza akt wskazuje, że cztery osoby były umieszczone w Domu Pomocy Społecznej na 

podstawie postanowienia sądu wydanego na wniosek opiekuna prawnego. 

W toku czynności kontrolnych ustalono że, 6 osób zostało wpisanych na listę oczekujących 

na miejsce w domu pomocy społecznej ( czas oczekiwania na miejsce w domu wynosił ponad 

3 miesiące), 2 osoby zostały umieszczone bezzwłocznie lub w ciągu 3 miesięcy od momentu 

wydania decyzji kierującej do domu pomocy społecznej.   

 [Dowód – akta kontroli str. 263-266] 

 

Zadanie realizowane z uchybieniami. Niekompletna dokumentacja– brak decyzji ustalającej 

wysokość odpłatności za pobyt w placówce. 

 

 

7. Mieszkania chronione. 

 

 Powiat Krośnieński prowadzi 6 mieszkań chronionych. Na dzień kontroli  

w mieszkaniach chronionych nie zamieszkiwała żadna osoba. W okresie objętym kontrolą nie 

wpłynął żaden wniosek o objęcie wsparciem w formie mieszkania chronionego. 

 

 

8. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 Na terenie Powiatu Krośnieńskiego funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia 

„Integracja” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Krośnie Odrzańskim oraz jego filia w 

Gubinie dysponujący łącznie 60 miejscami dziennymi oraz 6 miejscami całodobowymi. 

Ponadto na terenie powiatu funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim 



11 
 

oraz w Gubinie, do których uczęszcza 61 osób. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje Dom 

Pomocy Społecznej w Szczawnie dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych dysponujący 

99 miejscami. 

 Z danych znajdujących się w aktach Wydziału Polityki Społecznej a także z informacji 

przekazanych przez Dyrektora w/w jednostki wynika, że z ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, z warsztatów terapii zajęciowych oraz z domu pomocy 

społecznej korzysta 220 osób (5, 8%) z gmin powiatu na 3.775 leczonych w powiecie 

krośnieńskim (dane z NFZ z 2012 r.).  

 Powiatowe Ośrodki Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie są 

pierwszymi placówkami w województwie lubuskim o zasięgu powiatowym. W/w ośrodki 

świadczą usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub 

niepełnosprawności, które są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. Ponadto ośrodki te ściśle współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w zakresie m.in. udziału uczestników w kursach oraz szkoleniach prowadzonych w 

ramach projektów, Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych oraz  z lokalnymi pracodawcami. 

Na terenie powiatu przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim 

funkcjonuje organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Przystań”. Stowarzyszenie działa na 

rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym m.in. osób z zaburzeniami psychicznymi. Z 

informacji Dyrektora PCPR, a także z analizy dokumentacji (foldery, ulotki…) wynika, że 

działania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w okresie objętym kontrolą 

były podejmowane poprzez:  

- prowadzenie grupy wsparcia – regularne spotkania z psychologiem, z doradcą zawodowym 

oraz trenerem pracy;  

-realizację projektu „Pakiet promujący zdrowie” – cykl wyjazdów na basen oraz zajęcia z 

zakresu hipoterapii;  

-wspieranie działalności Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej, w której są zatrudnione m.in. 

osoby z zaburzeniami psychicznymi;  

- organizację Konferencji promującej zdrowie psychiczne wraz z profilaktyką dla lokalnych 

przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych a także dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin.  

- organizację w Gubinie przez młodzież tego miasta oraz uczestników Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia happeningu dot. zdrowia psychicznego. 
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 W dniu 21 lutego 2013 roku Uchwałą Nr XXIII/216/2013 Rady Powiatu 

Krośnieńskiego został przyjęty „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2013 – 2015”. Program wyznacza kierunki działania Powiatu Krośnieńskiego w zakresie 

profilaktyki i poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb 

oraz organizacji opieki zdrowotnej. 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzona jest także bieżąca informacja  

nt. uprawnień, możliwości wsparcia w funkcjonujących na terenie powiatu placówkach. 

 [Dowód – akta kontroli str. 267-305] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. 

 

 

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie. 

 

 W toku czynności kontrolnych ustalono, że powiat krośnieński posiada przyjęty 

Uchwałą Nr XVII/158/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 maja 2012r. 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2012-2017”.  

 Celem głównym Programu jest „ograniczenie zjawiska oraz skutków przemocy  

w rodzinie w powiecie krośnieńskim poprzez stworzenie jednolitego i profesjonalnego 

systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych zjawiskiem przemocy”. Program wyznacza 

5 priorytetów, tj.: 

1) Dogłębne zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, obejmujący takie działania 

jak: zebranie szczegółowych informacji nt. rozmiaru zjawiska na terenie powiatu, 

zbadanie istniejącej infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy oraz 

dostosowanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników „pierwszego kontaktu”;   

2) Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu 

przemocy w rodzinie obejmujący działania takie jak: prowadzenie kampanii społecznej 

negującej przemoc w rodzinie i propagującej pozytywne postawy oraz konferencje  

i spotkania merytoryczne na temat przemocy w rodzinie; 

3) Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie obejmujący 

działania takie jak przygotowanie pakietów szkoleniowych i przeszkolenie w zakresie 
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przyczyn i skutków przemocy w rodzinie dla policji, wymiaru sprawiedliwości, służby 

zdrowia, służb społecznych, nauczycieli i pedagogów. 

4) Działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom 

dotkniętym przemocą obejmujący działania takie jak: usystematyzowanie i rozwój 

sieci instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności do 

mieszkań socjalnych, udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów nt. 

instytucji świadczących pomoc, wzmocnienie ofiar przemocy oraz opracowanie 

zaleceń w sytuacjach kryzysowych dla służb interweniujących w sytuacjach 

kryzysowych; 

5) Oddziaływanie na sprawców przemocy: opracowanie i realizacja programów 

korekcyjno – edukacyjnych oraz wykonywanie przez sprawców, na zasadzie 

dobrowolności i w ramach terapii, prac użytecznych na rzecz instytucji pomocowych. 

 

Ustalono, że w badanym okresie (tj. przez rok czasu obowiązywania Programu), 

realizowane są zadania ujęte w Programie. W IV kwartale 2012 r. została przeprowadzona 

kampania społeczna pt. „Rodzina w kryzysie”, której celem głównym było umożliwienie 

społeczności lokalnej dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz uświadamianie wagi 

problemu przemocy w rodzinie. W ramach kampanii, w prasie lokalnej ukazały się informacje 

nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oferty pomocowej adresowanej do mieszkańców 

powiatu (m.in. w OIK w Gubinie).  

 Dnia 29.10.2012 r. w godz. od 10.00 do 14.00 zorganizowano interdyscyplinarny 

punkt porad, w którym każdy mógł skorzystać z porady i wsparcia psychologa, pedagoga, 

pracownika socjalnego, policjanta oraz kuratora. Wydano i kolportowano ulotki informacyjne 

nt. zjawiska przemocy i form pomocy oferowanej na terenie powiatu.  

 W 2013 r. (luty i kwiecień) PCPR zorganizowało 2 spotkania informacyjno- 

szkoleniowe dla przedstawicieli sądu, kuratorów, kierowników i pracowników ośrodków 

pomocy społecznej powiatu krośnieńskiego, przedstawicieli policji, pracowników PCPR oraz 

rodzin prowadzących pogotowia rodzinne. Tematyka szkolenia obejmowała realizację 

wspólnych zadań adresowanych do rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Omówiono m.in. realizację 

procedury i zasady interwencji w przypadku stwierdzenia stosowania przemocy w rodzinie 

wobec dzieci oraz ustalano skuteczne sposoby informowania i przepływu informacji 

pomiędzy jednostkami o dzieciach umieszczanych w pieczy zastępczej.  



14 
 

29.10.2012 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Wyspa” w Gubinie odbyło się 

spotkanie dla przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się problematyką przemocy w 

rodzinie, podczas którego zostały m.in. przedstawione zasady działania i formy pomocy 

świadczonej przez poszczególne służby w zakresie przemocy w rodzinie. 

 

 Powiat opracował i realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie. Udzielana jest profesjonalna pomocy rodzinom w sytuacjach 

kryzysowych m.in. przez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej „Wyspa” w Gubinie. Informacje o możliwości skorzystania z 

profesjonalnej pomocy w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie i kryzysem są 

rozpowszechniane poprzez stronę internetową, ulotki, lokalną prasę. 

Realizacja programu rozłożona jest na lata 2012-2017. Do dnia kontroli, na 5 

konkretnie wskazanych w Programie priorytetów, zrealizowano działania ujęte w 4 

priorytetach. 

 [Dowód – akta kontroli str. 182-189, 306-321] 

 

Nie stwierdzono uchybienia w realizacji zadania.  

 

Opracowywanie i realizowanie programów służących działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i 

wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 

Jednostka w roku 2012 i 2013 opracowała wnioski i przystąpiła do ogłoszonego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekty pn. „Można żyć inaczej – razem bez 

przemocy” (2012 r.) oraz „Czym skorupka za młodu…” (2013 r.) nie uzyskały 

dofinansowania MPiPS.  

W 2012 r. PCPR realizował projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w 

Zielonej Górze pt. „Rodzina w Kryzysie”, w ramach, którego zrealizowano kampanię 

społeczną mającą na celu m.in. zwiększenie wiedzy i wrażliwości społecznej na temat 

problematyki przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia i porad osobom doświadczających 

kryzysu związanego z przemocą w rodzinie. 
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Od roku 2012 PCPR realizuje projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”. Jednym z 

działań o charakterze środowiskowym jest utworzenie i funkcjonowanie w 5 gminach powiatu 

punktów konsultacyjnych, w których bezpłatne poradnictwo i wsparcie adresowane m.in. do 

rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, rodzin zastępczych, osób 

niepełnosprawnych świadczą w wymiarze 2 godzin tygodniowo prawnik oraz psycholog (w 

Gubinie w wymiarze 1 godz. tygodniowo). Od 2011 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

„Wyspa” w Gubinie funkcjonuje zorganizowana przez PCPR grupa wsparcia dla osób 

doświadczających i zagrożonych przemocą w rodzinie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 

po 2 godziny. Uczestnicy mają zapewnione bezpłatne porady prawne, konsultacje 

psychologiczne i pedagogiczne. W maju 2013 r. PCPR podpisało ze Stowarzyszeniem 

Subsidia z siedzibą w Brzózce, Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Jestem Świadomy – jestem bezpieczny”. Celem 

Porozumienia jest zwiększenie dostępności do nieodpłatnej pomocy specjalistycznej  

w zakresie poradnictwa prawnego oraz pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie 

(poradnictwo oraz prowadzenie grupy wsparcia). W ramach porozumienia PCPR nieodpłatnie 

udostępnia pomieszczenia w siedzibie PCPR oraz w OIK w Gubinie na w/w usługi w 

wymiarze 10 godz. tygodniowo. 

[Dowód – akta kontroli str. 182-187, 190-191, 322-328] 

Nie stwierdzono uchybienia w realizacji zadania 

 

Zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej i ośrodkach wsparcia. 

 

 W toku kontroli ustalono, że Powiat Krośnieński udziela pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie między innymi poprzez zapewnienie całodobowego schronienia w 

Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Wyspa” przy ul. Pułaskiego 1 w Gubinie. OIK funkcjonuje 

w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim,  

a nie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna pomocy społecznej, co stanowi 

nieprawidłowość w myśl  Art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)  

Za funkcjonowanie OIK odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na stanowisku 

pedagoga, który wykonuje swoje obowiązki w siedzibie OIK w Gubinie. Z analizowanej 

dokumentacji wynika, że każdorazowe przyjęcie do OIK poprzedzało sporządzenie przez 
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właściwy OPS wywiadu środowiskowego, w którym stwierdzano zasadność zapewnienia 

całodobowego schronienia. Wywiady wraz z pisemnymi wnioskami klientek były kierowane 

do PCPR w Krośnie Odrzańskim. Dyrektor PCPR po zapoznaniu ze sprawą sporządzał 

opinię, na podstawie, której następowało przyjęcie do placówki.  W 2012 r. do PCPR 

wpłynęły 3 wnioski o umieszczenie w OIK. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.  

W 2013 r. wpłynęło 6 wniosków, które także zostały rozpatrzone pozytywnie.  

Konieczność zapewnienia tej formy pomocy wynikała przede wszystkim ze stwierdzonej 

przemocy w rodzinie oraz braku możliwości uzyskania wsparcia i pomocy od innych 

członków rodziny.   

Nie zaistniała konieczność zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w 

ośrodkach wsparcia – do PCPR nie wpłynęły wnioski w tej sprawie. 

[Dowód – akta kontroli str. 329-373] 

Zadanie realizowane z uchybieniami polegającymi na funkcjonowaniu OIK w strukturach 

PCPR a nie jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.  

 

Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

 W toku kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą realizacji przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim programów korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy.  

Program korekcyjno – edukacyjny pn. „Komunikowanie się bez złości” opracowany na 

podstawie programu „Partner” był realizowany w formie zajęć grupowych  

i konsultacji indywidualnych. W 2012 r. program był realizowany od stycznia do grudnia  

w dwóch grupach: w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie – dla każdej grupy 2 razy  

w miesiącu po 3 godziny. Łączny czas programu obejmował 96 godzin dydaktycznych, zatem 

liczba zrealizowanych godzin przekraczała minimalną, określoną w „Wytycznych do 

tworzenia modelowych programów Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc” (załącznik nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie) liczbę godzin.  

Dokumentacja klientów obejmowała wypełnione formularze uwzględniające: dane 

uczestnika, tematykę realizowanych zajęć z zaznaczeniem daty zajęć, obecność  

i zaangażowania uczestnika w zajęcia oraz podsumowanie realizacji programu w odniesieniu 
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do uczestnika. Podczas zajęć uczestnicy indywidualnie wypełniali formularze dostosowane do 

danego tematu, np. „Historia przemocy”.  

W 2012 r. PCPR otrzymał środki na realizację programów dla 15 sprawców 

przemocy. Do programu przystąpiło 16 mężczyzn - 12 na zasadzie dobrowolności, a 4 zostało 

skierowanych przez sąd. Pełną edycję programu ukończyło 8 osób (50%). Pozostałe osoby 

uczestniczyły w zajęciach nieregularnie, bądź kontynuowały program w 2013 r. 

Zaświadczenia o uczestnictwie w programie dla sprawców przemocy przekazywano na 

prośbę zainteresowanego lub na wniosek sądu. 

W 2013r. na realizację zadania przyznano z budżetu państwa środki pozwalające na 

objęcie programem 12 osób. W dniu kontroli program był w realizacji i uczestniczyło w nim 

13 osób. Harmonogram zajęć, miejsce i realizatorzy jak w roku 2012. Program realizowany 

był przez dwóch specjalistów. PCPR zawarł z nimi stosowne umowy zgodnie, z którymi w 

okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. byli oni zobowiązani do przeprowadzenia zajęć 

korekcyjno – edukacyjnych w wymiarze 8 godzin w miesiącu. 

 Pierwszy specjalista – certyfikowany Specjalista w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, ukończył szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) w wymiarze 120 godzin 

zajęć, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany) w wymiarze 

150 godzin zajęć, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Podejście praktyczne” (szkolenie  

1 – dniowe), „Przemoc, interwencja kryzysowa” (szkolenie 1 – dniowe) oraz następujące 

szkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie: Studium Interwencji i Pomocy 

Psychologicznej – szkolenie dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 

w wymiarze 197 godzin oraz szkolenia organizowane przez Fundację Przeciw Wykluczeniu 

Społecznemu „Będziesz”: 16 – godzinny warsztat wprowadzający do pracy z grupą,  

4 – dniowe szkolenie podstawowe i 3 – dniowe szkolenie zaawansowane dla osób 

pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalista posiada wymagany minimalny 3-

letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Specjalista ten legitymuje się wykształceniem wyższym prawniczym.  

W toku kontroli nie przedstawiono dokumentu poświadczającego uzupełnienie 

wykształcenia na studiach podyplomowych w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, 

zgodnie z § 9 ust. 1 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 
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stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne. W związku z faktem, że specjalista ten pełnił funkcję realizatora  

programu korekcyjno – edukacyjnego od czasu sprzed wejścia w życie cyt. rozporządzenia  

i nieprzerwanie realizował to zadanie do dnia kontroli, zgodnie z § 10 cyt. rozporządzenia, 

może prowadzić oddziaływania korekcyjno – edukacyjne, nie dłużej jednak niż do dnia 31 

grudnia 2015 r., (chyba, że uzupełni kwalifikacje określone § 9 ust. 1-3 cyt. Rozporządzenia).  

 Drugi specjalista (wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku socjologia) – 

certyfikowany Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Specjalista 

Psychoterapii Uzależnień, ukończył szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) w wymiarze 

117 godzin zajęć, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany)  

w wymiarze 150 godzin zajęć, Studium Pomocy Psychologicznej – 250 godz., 21-godzinny 

warsztat „Praca z klientem po traumie” oraz szkolenia z zakresu pracy ze sprawcami 

przemocy w rodzinie: Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej - szkolenie dla osób 

pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w wymiarze 197 godzin, 36 godzinne 

szkolenie „Trening Zastępowania Agresji”. Specjalista posiada wymagany minimalny 3-letni 

staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 [Dowód – akta kontroli str. 135-173, 374-388] 

Nie stwierdzono uchybienia w realizacji zadania. 

 

10. Środki finansowe na realizację zadań powiatu. 

 

 Zgodnie z przedłożoną przez Dyrektora Centrum informacją o środkach na realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim w latach 2012/2013 zaplanowało środki 

finansowe na większość zadań wynikających z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 r., poz. 182 ze. zm.)  

 Brak zaplanowanych środków finansowych na szkolenie i doskonalenie zawodowe 

kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 

 Na uwagę zasługuje fakt znacznego zwiększenia budżetu na kontynuację nauki  

i usamodzielnienia wychowanków placówek na 2013 rok na kwotę 127.673,00 zł  

(w 2012 roku wydatkowano na ten cel 84.050,38 zł).  



19 
 

 W przypadku planowania budżetu na funkcjonowanie domu pomocy społecznej w 

powiecie krośnieńskim a także w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie - środki finansowe na 2013 rok są mniejsze w stosunku do poniesionych 

wydatków w 2012 roku.  

 

Stwierdzono uchybienia w zakresie braku zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia  

i doskonalenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 

WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 

1. Wymaganych kwalifikacji pracowników socjalnych oraz Dyrektora jednostki. 

2. Prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu. 

3. Organizacji i realizacji specjalistycznego poradnictwa. 

4. Realizacji zadania dotyczącego zdiagnozowania i udzielania informacji oraz wsparcia 

osobom z zaburzeniami psychicznymi 

5. Prowadzenia procedury usamodzielnienia i pomocy integracji ze środowiskiem.  

6. Opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

7. Realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji specjalistów przygotowanych do realizacji 

programu. 

8. Realizacji zadania dotyczącego opracowywania i realizowania programu służącego 

działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w 

stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.  

Stwierdzono uchybienia lub istotne uchybienia w zakresie: 

1. Podnoszenia kwalifikacji - szkolenia merytoryczne dla pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy społecznej. 

2. Niekompletnej dokumentacji osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej - brak 

decyzji o ustalonej odpłatności za pobyt w Domu. 

3. Braku zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia i doskonalenia kadr pomocy 

społecznej z terenu powiatu. 

4. Funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej. 
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Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Dyrektor jednostki.  

Na tym kontrolę zakończono. 

 

Dokonano wpisu do znajdującej się w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie książki 

kontroli  –  poz. nr 1. 

Pouczenie 

  

 Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 

2005r.  w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005 r.) 

kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni 

od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu 

przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół 

inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 

            Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed 

podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych 

w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 

podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. 

            Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane 

analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów 

przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba 

ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się 

protokół. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian  

w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół 

inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych 

zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 

 Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: jeden przekazano Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Krośnie Odrzańskim, drugi Staroście Powiatu Krośnieńskiego, trzeci egzemplarz 

pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 
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Kontroluj ący:      Dyrektor: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………     ………………….……….. 
         Krzysztof Frisoli              Zofia Mielcarek 
              Starszy Inspektor 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………    
            Anna Obiegło 
              Starszy Inspektor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 16 sierpnia 2013 r.                Krosno Odrzańskie, dnia 21 sierpnia 2013 r. 


