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                            PROTOKÓŁ 

KONTROLI  KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) we Wschowie 

67-400 Wschowa, Plac Kosynierów 1c; 

w dniu 20 kwietnia 2016 r. 

 

 Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1390) oraz §13 

rozporządzenia Ministra Pracy i 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. Anna Obiegło, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 62-1/2016  

z dnia 11.04.2016 r. – Przewodniczący Zespołu 

2. Wiesława Mikołajczyk, Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 62-2/2016 

z dnia 11.04.2016 r.– Członek Zespołu      

[Dowód – akta kontroli str.1-4] 

przeprowadził w dniu 20 kwietnia 2016 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie we Wschowie w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania 

jednostki w realizacji zadań związanych z  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 Celem kontroli było podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Okres objęty kontrolą:  

od 01 stycznia 2015 do dnia kontroli.  

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono organ prowadzący oraz podmiot kontrolowany 

pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp.  PS-I.431.4.2.2016.AObi z dnia 8 kwietnia 2016 r. Kontrolę przeprowadzono  

w obecności Pani Katarzyny Ciepłej-Nowak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wschowie. 

[Dowód – akta kontroli str.5-14] 

 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

 

[Dowód – akta kontroli str. 15-18] 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

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

1. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie;  

2. Programy osłonowe, profilaktyczne realizowane w powiecie; 

3. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

4. Działania kierowane do osób stosujących przemoc. 

 

USTALENIA Z KONTROLI: 

 

1. Powiatowy pogram przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie.  

Obowiązek opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust.3 pkt 1 cyt. ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W toku kontroli ustalono, że Powiecie Wschowskim nie opracowano powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Kontrolującym przedłożono przyjęty Uchwałą Nr XLVI/214/2010 Rady Powiatu 

Wschowskiego z dnia 5 listopada 2010 r.  Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  

w Powiecie Wschowskim na lata 2010 – 2017. Wśród adresatów Programu wymieniono 

rodziny i osoby dotknięte przemocą w rodzinie; wśród jego 3 głównych zadań, obok 

„Rozwoju rodzinnej i instytucjonalnej opieki zastępczej” i „Działań na rzecz powrotu dzieci 

do rodzin biologicznych” znalazło się „Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i interwencji kryzysowej”. Zaplanowane działania obejmowały: zapewnienie 

specjalistycznych usług dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i znajdujących się  

w sytuacjach kryzysowych, edukację publiczną społeczności lokalnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizację programów korekcyjno – edukacyjnych 

dla sprawców przemocy w rodzinie. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowano różne działania. 

Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie) oraz w zakresie interwencji kryzysowej od 2014 r. 

jest realizowane w ramach Punktu Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej 

przy Powiatowym Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wschowie. 

Poradnictwo prawne w 2015 r. było realizowane przez Stowarzyszenie „Civis Sum”  
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w ramach porozumienia zawartego z Powiatem. Powiat opracowuje i upowszechnia materiały 

informacyjne dot. problematyki przemocy w rodzinie, obowiązujących przepisów prawa, 

funkcjonujących instytucji oraz możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie na terenie 

Powiatu, w formie drukowanych ulotek, informatorów, jak również na stronie internetowej 

PCPR – w specjalnej zakładce pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”; przystąpił także 

do projektu „Lubuska Niebieska Tarcza”. W ramach współpracy ze służbami i instytucjami, 

pracownik PCPR jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego Gminy Wschowa i uczestniczy 

w jego pracach; jednostka współpracuje również z zespołami interdyscyplinarnymi z terenu 

powiatu w zakresie rekrutacji osób do programu korekcyjno-edukacyjnego. PCPR prowadziło 

działalność szkoleniową w zakresie problematyki przemocy w rodzinie dla przedstawicieli 

instytucji z terenu powiatu. W 2011 r. było to jednodniowe szkolenie pn. „Przemoc  

w rodzinie”; udział wzięło 30 osób. W 2015 r. zrealizowano szkolenie „Zastosowanie dialogu 

motywującego w problemie minimalizowania zjawiska przemocy”; zajęcia prowadził 

psycholog i trener, uczestniczyły w nich 24 osoby. Ponadto Powiatowe Centrum aktywnie 

włączyło się w realizację Programu Pilotażowego Wdrażania Algorytmów i Kwestionariuszy 

Szacowania Ryzyka Zagrożenia Życia i Zdrowia w Związku z Przemocą w Rodzinie; zostały 

zorganizowane 2 spotkania z pracownikami socjalnymi i policjantami, przed rozpoczęciem 

pilotażu oraz po jego zakończeniu.  

[Dowód – akta kontroli str. 19-84]  

Stwierdzono istotne uchybienie w realizacji zadania; w Powiecie Wschowskim  

nie opracowano powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

 

2. Programy osłonowe, profilaktyczne realizowane w powiecie. 

Obowiązek opracowywania i realizacji 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 wynika z art. 6 ust.3 pkt 2 cyt. ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

Przez kilka lat Powiat realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktualny projekt został skonstruowany  

na lata 2014/215. Zrealizowano w jego ramach (w roku 2014) szereg działań, między innymi 
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takie, które miały na celu podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.  

Ustalono, że na rok 2015 w projekcie nie zaplanowano działań, o których mowa w art. 6 ust.3 

pkt 2 cyt. ustawy.                              

[Dowód – akta kontroli str.85-128]  

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie opracowywano i nie realizowano programów,  

o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 2 cyt. ustawy. 

Stwierdzono istotne uchybienie – brak realizacji zadania.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Obowiązek zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej i ośrodkach wsparcia wynika z art.6 ust.3 pkt 3 i 4 cyt. ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Powiat Wschowski nie prowadzi ośrodka 

wsparcia ani ośrodka interwencji kryzysowej. Z ustnych wyjaśnień kierownika kontrolowanej 

jednostki przyjętych do protokołu wynika, że w 2015r. nie było interwencji  

w zakresie przemocy w rodzinie i nikt nie zgłaszał potrzeby w zapewnieniu miejsca 

schronienia z tego powodu. Kontrolującym podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono 

żadnej dokumentacji w tym zakresie. Nie prowadzono rejestru zgłoszeń. Niemniej jednak,  

w celu zapewnienia osobom potrzebującym całodobowego schronienia Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 2014r. wystąpiło do Ośrodków w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., 

Lesznie, Poznania, z prośbą o zawarcie porozumienia o świadczenie usług w tym zakresie  

dla mieszkańców ich powiatu (w dokumentacji wydruki mailowe przesłane  

do w/w instytucji). Kierownik PCPR uzyskał ustne zapewnienie, że w przypadku 

konieczności umieszczenia osób potrzebujących całodobowego schronienia z terenu Powiatu 

Wschowskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, przyjmie takie osoby  

bez zawartego porozumienia.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie prowadzi rejestr dotyczący 

interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy domowej, z którego wynika, że w 2015 

roku takie działania podejmowano w 2 przypadkach, a w 2016r. do dnia kontroli –  pomocy 

udzielono 3 razy, z tego dwie sprawy dotyczyły podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. 

Badana dokumentacja zawierała notatki służbowe, w których odnotowywane były treści 

rozmów osobistych, telefonicznych (informacje o kliencie t.j. dane klienta, rodzaj 

zgłaszanego problemu). Ponadto dokumentacja sprawy zawierała korespondencję  
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z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, w której przekazywano aktualne informacje  

o podejmowanych działaniach. Dokumentacja zawierała również korespondencję z Sądem, 

Policją. Powyższa dokumentacja potwierdza, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

we Wschowie po otrzymaniu sygnału dotyczącego podejrzenia stosowania przemocy  

w rodzinie w każdym przypadku reaguje natychmiastowo.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Powiat Wschowski oferuje pomoc 

psychologiczną. Udzielanie pomocy przez psychologa jest świadczone 2 razy w tygodniu: 

w poniedziałki i czwartki od godz. 8:00 do 11:00. Z prowadzonego rejestru osób, wobec 

których podjęto działania psychologiczne przedłożonego kontrolującym wynika, że takich 

działań w 2015r. podejmowano 207 razy natomiast w 2016r. do dnia kontroli 72 razy. 

Udzielanie pomocy psychologicznej odnotowywane było na formularzu pracy psychologa,  

w którym zawarte były dane personalne klientów, informacje o powodzie spotkania  

ze specjalistą oraz o podejmowanych przez niego działaniach. Z analizy materiału w tym 

zakresie wynika, że udzielano pomocy między innymi w związku z trudnościami w pełnieniu 

ról rodzica, konfliktów w rodzinie, a także w problemach emocjonalnych. Najczęstszymi 

formami oddziaływań psychologa wobec klientów była jednorazowa porada, rozmowa 

terapeutyczna, wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, instruktaż. Kontrolującym 

udostępniono jeden przykładowy taki formularz, w związku, z czym trudno dokonać oceny 

podejmowanych działań w tym zakresie. Trudno też ocenić, czy nie wystąpiła potrzeba 

podjęcia dalszych działań na rzecz klienta objętego poradnictwem, np. przekazania sygnału 

do właściwej instytucji. 

Dzięki podpisanemu pomiędzy Starostwem Powiatowym we Wschowie, 

a Stowarzyszeniem „Civis Sum” porozumieniu dotyczącemu utworzenia Mobilnego Biura 

Porad Obywatelskich Powiat Wschowski umożliwia również swoim mieszkańcom dostęp  

do poradnictwa prawnego. Bezpłatne porady udzielane były w okresie objętym kontrolą 

poprzez dyżurujących prawników w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca  

w godzinach od 11:00 do 16:00 w pokoju nr 313 w siedzibie starostwa powiatowego. 

Informacje o udzielanej pomocy prawnej zamieszczone były w broszurach informacyjnych 

Stowarzyszenia Civis Sum” oraz na stronie internetowej Centrum. Kontrolującym podczas 

czynności kontrolnych nie przedstawiono żadnej dokumentacji z realizacja tego zadania.  

Z wyjaśnień Kierownika Centrum wynika, że całość dokumentacji jest własnością starostwa 

powiatowego. Brak dokumentacji z realizacji zadania wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt. 1  

cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 47 pkt. 3 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015, poz.163 ze zm.) nie pozwala ocenić 
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sposobu jego wykonania. Trudno też ocenić, czy na skutek poradnictwa nie wystąpiła 

potrzeba przekazania sygnału do właściwej instytucji o podejrzeniu wystąpienia przemocy  

w rodzinie. 

[Dowód – akta kontroli str.129-222] 

Zadanie realizowane z uchybieniem pod względem opracowania formalnej ścieżki 

kierowania osób znajdujących się w stanie kryzysu, a wymagających schronienia,  

do placówki zapewniającej  miejsca całodobowego pobytu oraz dokumentowania świadczenia 

poradnictwa specjalistycznego.  

 

Warunki realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Analiza przedłożonej dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych  

dot.  pracowników merytorycznych wykazała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

we Wschowie zatrudnia 3 pracowników socjalnych. Zadania z zakresu przemocy w rodzinie 

realizuje jeden pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu, przy czym pracownik ten 

realizuje także inne zadania (z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej). Pracownik 

zajmujący się problemem przemocy w rodzinie w okresie objętym kontrolą uczestniczył  

w szkoleniach tematycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zagadnienia 

tych szkoleń dotyczyły między innymi tematów: pracy z osobami stosującymi przemoc  

w rodzinie (56 godzin szkolenia); pracy z rodziną w kryzysie; szkolenia dla pracowników 

pierwszego kontaktu zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; psychologii obsługi klienta; skutecznej interwencji w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z wykorzystaniem pedagogiki systemowej (20 godz.); działań służb  

i instytucji w zwalczaniu i zapobieganiu przemocy w rodzinie (15 godz.). 

Analiza zakresu czynności pracownika socjalnego wykazała, że zawarto w nim  

w zdecydowanej większości zadania z zakresu pieczy zastępczej, stąd nasuwa się wątpliwość 

co do pełnienia przez pracownika funkcji na tym stanowisku. W tej sprawie zostanie wszczęte 

odrębne postępowanie w Wydziale Polityki Społecznej.  

Ponadto PCPR zatrudnia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,  

pracownika księgowości oraz kierownika.  

W związku ze sposobem zatrudnienia osoby realizującej zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz powierzeniem jej zadań wynikających z innych 

ustaw, nie można ocenić, czy faktycznie spełniane są warunki zatrudnienia gwarantujące 

prawidłową realizację badanych zadań.  
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[Dowód – akta kontroli str.223-266] 

4. Działania kierowane do osób stosujących przemoc. 

Obowiązek opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  

dla osób stosujących przemoc w rodzinie wynika z art. 6 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W toku czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację dotyczącą realizacji 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w 2015 r. programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Stwierdzono, że Powiat realizuje  

1 edycję programu rocznie, stąd wg stanu na dzień kontroli, w 2016 r. zadanie jeszcze  

nie zaczęło być realizowane. Program autorski opracowany przez specjalistki realizujące 

zadanie obejmował oddziaływania psychologiczne, edukacyjne i socjalizacyjne 

ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw w celu zmniejszenia ryzyka dalszego 

stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli agresywnych zachowań  

i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Program obejmujący 60 godzin spotkań 

grupowych oraz 20 godzin spotkań indywidualnych, został przeprowadzony w okresie:  

od 3 października do 28 listopada, uczestniczyło w nim 10 mężczyzn i 1 kobieta. W ramach 

rekrutacji uczestników prowadzono korespondencję z ośrodkami pomocy społecznej/ 

zespołami interdyscyplinarnymi z terenu powiatu – OPS-y przekazały PCPR wykazy 

potencjalnych uczestników (po zakończeniu programu ośrodki otrzymały informację zwrotną 

o osobach, które wzięły udział w zajęciach). Ponadto o planowanym uruchomieniu programu 

powiadomiono Sąd Rejonowy w Nowej Soli z siedzibą we Wschowie, jednocześnie 

zapraszając do kierowania osób stosujących przemoc w rodzinie. Do wytypowanych osób 

kierowano pisma dot. zakwalifikowania do programu. W wyniku rekrutacji oddziaływaniami 

korekcyjno-edukacyjnymi objęto 11 osób, z którymi zawarto kontrakty; pełną edycję 

programu ukończyło 8 osób, uzyskując zaświadczenia. 

Analizowana dokumentacja obejmowała: konspekty zajęć (uwzględniające temat  

i cele bloku zajęć), listy obecności na zajęciach indywidualnych i grupowych,  

w indywidualnych teczkach uczestników znajdowały się kontrakty, materiały edukacyjne, 

zaświadczenia o ukończeniu programu, opinie realizatorów zadania o uczestnikach programu.  

Na realizację zadania w 2015 r. powiat otrzymał środki w łącznej wysokości 14.100,00 zł. 

Kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla trenerów, jak również drobne artykuły 

spożywcze i biurowe, materiały edukacyjne. W ramach monitorowania  i ewaluacji przebiegu 

i efektów oddziaływań nawiązano kontakt z ośrodkami pomocy społecznej i zespołami 
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interdyscyplinarnymi, zaplanowano też kontakt z gminną komisją rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Komendą Powiatową Policji we Wschowie oraz telefoniczny kontakt 

realizatorów z uczestnikami programu. 

Program był realizowane przez 2 specjalistów, z którymi Kierownik PCPR zawarł 

umowy  zlecenia. W toku czynności kontrolnych zaistniała potrzeba pisemnego zwrócenia  

się do kontrolowanej jednostki o przesłanie dodatkowych dokumentów i doprecyzowanie 

informacji pozwalających na dokonanie w sposób rzetelny oceny zgodności kwalifikacji 

trenerów prowadzących zajęcia z zapisami 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. 

Pierwsza osoba prowadząca program, magister psychologii, ukończyła 32 – godzinne 

szkolenie podstawowe dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie 

przeprowadzone przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” (Poznań  

8-11.11 2008 r., 40 godzinne szkolenie „Trening Zastępowania Agresji” (27-31.01.2003 r.; 

wśród bloków tematycznych: Trening kontroli złości, Podstawy komunikacji nieagresywnej), 

20 – godzinne szkolenie pn. „Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

(Drzonków, 13-15.10.2008 r.), 8 – godzinne szkolenie pn. „Dostrzec przemoc” z zakresu 

pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą (23.06.2015 r.), uczestniczyła też w seminarium 

pn. „Gdy krzywdzone jest dziecko” (16.06.2015 r.). Analiza zaświadczeń dotyczących 

odbytych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z osobami 

stosującymi przemoc w rodzinie, potwierdza ukończenie przez trenera minimalnego 

(100 godzin) wymiaru godzin szkoleń, jaki jest konieczny do prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Trener posiada 

wymagany minimum trzyletni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Reasumując, trener spełnia wymogi co do kwalifikacji 

określonych w § 9 pkt 1-3 cyt. wyżej rozporządzenia.  

Drugim realizatorem programu korekcyjno – edukacyjnego jest magister pedagogiki  

z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie psychoterapii, specjalista terapii 

uzależnień. Analiza zaświadczeń dotyczących odbytych szkoleń w zakresie przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, potwierdza 

ukończenie przez trenera, minimalnego (100 godzin) wymiaru godzin szkoleń, jaki jest 

konieczny do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Trener ukończył 105 – godzinne „Studium Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie” (w tym 6 godzin z zakresu pracy ze sprawcami przemocy), szkolenie „Przemocy 

STOP” (Poznań, 7.03.2008 r.), 20 – godzinne szkolenie „Podstawowe zagadnienia interwencji 

kryzysowej” (8-9.08.2000 r.), 32 – godzinne szkolenie podstawowe dla osób pracujących  

ze sprawcami przemocy w rodzinie przeprowadzone przez Fundację Przeciw Wykluczeniu 

Społecznemu „Będziesz” (Poznań 8-11.11 2008 r.), 40 godzinne szkolenie „Trening 

Zastępowania Agresji” (27-31.01.2003 r.; wśród bloków tematycznych: Trening kontroli 

złości, Podstawy komunikacji nieagresywnej).  Trener posiada wymagany minimum trzyletni 

staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Reasumując, trener spełnia wymogi co do kwalifikacji określonych w § 9 pkt 1-3 

cyt. wyżej rozporządzenia.  

[Dowód – akta kontroli str.267-371] 

Brak uchybień w realizacji zadania.  

 

WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień/istotnych uchybień w zakresie realizacji programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Stwierdzono istotne uchybienia w zakresie: 

1. Realizacji zadania dotyczącego opracowywania powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 

program nie został opracowany; 

2. 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 – zadanie  

nie było realizowane; 

Stwierdzono uchybienie w zakresie infrastruktury pomocy kierowanej do osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie pod względem zapewniania im miejsc w ośrodku interwencji 

kryzysowej oraz dokumentowania świadczenia poradnictwa specjalistycznego.  
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Odpowiedzialność za stwierdzone uchybienia/istotne uchybienia ponosi Kierownik 

kontrolowanej jednostki. 

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do znajdującej się w  Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie  we Wschowie książki  kontroli  –  poz. nr 1. 

 

Pouczenie 

 Na podstawie § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i 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) 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 zastrzeżenia 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. 
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Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:  

1. dla kontrolowanej jednostki, 

2. dla organu prowadzącego kontrolowaną jednostkę, 

3. a/a             

   

Kontrolujący:                       Kierownik: 

                                                              KIEROWNIK 

     Inspektor Wojewódzki            POWIATOWEGO CENTRUM 

w  Oddziale Nadzoru i Kontroli                                              POMOCY RODZINIE 

        w Pomocy Społecznej 

w Wydziale Polityki Społecznej     mgr Katarzyna Ciepła-Nowak 

 

Anna Obiegło 

                  

                        
 

    Inspektor 

w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

       w Pomocy Społecznej    

w Wydziale Polityki Społecznej                                          
                                

      Wiesława Mikołajczyk  

 

                  

 

Gorzów Wlkp., dnia 16.06.2016r.                                           Wschowa dnia 27.06. 2016 r. 


