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         Gorzów Wlkp., 24 maja 2013 r. 

PS-I.431.1.2.2013.WMik  
 

Pan 

       Tomasz Szablewski 
       Kierownik 
       Powiatowego Centrum 
       Pomocy Rodzinie  
       w Sulęcinie  

  

 

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

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)  

oraz §13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie 

nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

(Dz. U. Nr 126, poz. 718) –  pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 5 marca 2013 r. kontrolę 

problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w zakresie zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

 

Wyniki z kontroli problemowej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym przez Pana w dniu 24 kwietnia 2013r.  

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem opracowania 

i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc  

w ośrodkach wsparcia   i  miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej, jak również  

opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób  

stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Stwierdzono uchybienia w zakresie opracowania i realizacji programów służących 

działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
   w Gorzowie Wielkopolskim 
      ul. Jagiellończyka 8 



w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku  

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (powiat nie realizuje takiego 

programu); skuteczności pomocy udzielanej mieszkańcom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

szczególnie specjalistycznej; zasobów kadrowych pracowników merytorycznych w jednostce 

oraz sposobie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (braki zapisów w 

dokumentacji organizacyjnej jednostki; Ośrodek nie jest odrębną jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej).  

 

Na podstawie Art. 7 ust. 2 wyżej cyt. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz § 19 wyżej 

cyt.  Rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności 

może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia 

pokontrolne. 

W związku z powyższym zalecam:  

 

1. Opracowywanie i realizację 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; 

2. Podjąć działania w kierunku wzmocnienia kadrowego na rzecz zadań z przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie;   

3. Doprecyzowanie zapisów w dokumentacji organizacyjnej jednostki dotyczące ośrodka 

interwencji kryzysowej; 

4. Podjęcie działań w kierunku  wyodrębnienia ośrodka interwencji kryzysowej ze struktur  

PCPR; 

5. Udzielania pomocy mieszkańcom ośrodka interwencji kryzysowej w oparciu o planowanie 

ukierunkowanej pracy z nimi. 

 

 Przypominam, że zgodnie z Art. 130 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. 

U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych 

Wojewoda stosuje sankcje, w tym również sankcje pieniężne.  



 Informacji o sposobie realizacji przedstawionych zaleceń oczekuję w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 

cyt. ustawy o pomocy społecznej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. 

Otrzymuje:  
 

1. Adresat 
2. WPS LUW Gorzów Wlkp. a/a 

 
 
 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


