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PROTOKÓŁ 

KONTROLI  KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Żaganiu 

68-100 Żagań, ul. Śląska 1; 

w dniu 28 maja i 02 czerwca 2014 r. 

 

 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 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. Wiesława Mikołajczyk Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 177-1/2014  

z dnia 21.05.2014 r. – Przewodniczący Zespołu 

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

Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego 177-2/2014 z dnia  

21.05.2014 r. – Członek Zespołu      

[Dowód – akta kontroli str. 1-4] 

 

przeprowadził w dniu 28 maja i 02 czerwca 2014 r. zgodnie z Programem kontroli 

zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW, kontrolę kompleksową 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przy ul. Śląskiej 1, w zakresie 

wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań związanych  

z  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

[Dowód – akta kontroli str. 5-12] 

 

 Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. 

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2013 do dnia kontroli. O rozpoczęciu kontroli 

powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  PS-I.431.4.5.2014.WMik z dnia 19 maja 2014 r.  

[Dowód – akta kontroli str.13-14] 
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 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str. 15-22 ] 

 

Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia: 

 

1. Powiatowy pogram przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie;  

2. Programy osłonowe, profilaktyczne realizowane w powiecie; 

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

4. Działania kierowane do osób stosujących przemoc. 

 

 Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Anny Kulczyńskiej – Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz Marzeny Majewskiej – Kierownika 

Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Żaganiu. 

 

USTALENIA Z KONTROLI: 

 

1. Powiatowy pogram przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie.  

 

Opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ( art.6 ust.3 pkt 1 cyt. ustawy). 

 

 W toku czynności kontrolnych ustalono, że Powiat Żagański Uchwałą Nr XII.3.2012 

Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012 r. przyjął Powiatowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2012-2015. 

 Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Określono ponadto 5 celów szczegółowych,  

do których przyporządkowano konkretne zadania. W ramach I celu szczegółowego  

pn. „Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie” 

zaplanowano 4 działania. Założono m.in. organizowanie konferencji i spotkań, promowanie  
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i wdrażanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, tworzenie materiałów 

informacyjnych. W ramach realizacji tego celu na terenie powiatu (na tablicach ogłoszeń,  

w miejscach użyteczności publicznej) są rozprowadzane materiały informacyjne, ulotki, 

plakaty dot. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.  

Ponadto te materiały oraz informacje są przekazywane przez pracowników PCPR 

zainteresowanym osobom podczas dorocznych „Pikników Zdrowia”. W celu promowania 

prawidłowych metod wychowawczych PCPR nawiązał współpracę z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, która realizowała program pn. „Szkoła dla Rodziców”.  

PCPR kierował na zajęcia osoby z rodzin zagrożonych przemocą domową wobec dzieci. 

Psycholog z PCPR przeprowadził w jednej ze szkół w Żaganiu konserwatorium,  

podczas którego uczniowie uzyskali informacje gdzie i w jakich sytuacjach mogą uzyskać 

pomoc. W ramach II celu szczegółowego obejmującego działanie polegające na szkoleniu 

służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie PCPR zaplanowało 

przeprowadzenie kompleksowego szkolenia dla Policji. Z przedłożonej propozycji programu 

szkolenia wynika, że jego treścią miała być, m.in. diagnoza osób uwikłanych w przemoc 

domową, skuteczne komunikowanie się z ofiarą przemocy, dziecko w sytuacji przemocy. 

Szkolenie się nie odbyło, nie uzyskało finansowania. Dnia 13 lutego 2014 r. z inicjatywy 

Komendy Powiatowej Policji, w jej siedzibie odbyło się spotkanie z udziałem służb pomocy 

społecznej z terenu powiatu. Celem spotkania było podsumowanie realizacji w 2013 r. 

procedury „Niebieskie Karty” oraz omówienie kwestii organizacyjnych i wypracowanie 

procedur postępowania organów Policji i jednostek pomocy społecznej w realizacji działań  

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dniach 19 sierpnia i 10 października 2013 

odbyły się spotkania pracowników pomocy społecznej (PCPR i OPS) i Policji w ramach 

„Programu pilotażowego wdrożenia algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka  

w związku z przemocą w rodzinie w województwie lubuskim”. Celem spotkań było 

upowszechnienie informacji nt. zasad pilotażu oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy 

instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania, a następnie podsumowanie  

i wnioski z realizacji pilotażu. W ramach Celu III Programu pn. „Działania w zakresie 

udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą” zaplanowano 5 działań. Cel ten jest 

realizowany m.in. w ramach Rodzinnej Poradni Specjalistycznej funkcjonującej przy PCPR. 

Zgodnie z przedłożonymi umowami – zlecenie, w Poradni zatrudniono:  2 psychologów  

do prowadzenia terapii psychologicznej, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie do prowadzenia terapii uzależnień i współuzależnień.  

Ponadto w Poradni przyjmuje prawnik i kurator sądowy. PCPR współpracuje z Lubuskim 
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Ruchem na Rzecz Kobiet „Baba” w Zielonej Górze w zakresie udzielania porad prawnych  

i psychologicznych, jak również pomocy materialnej dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem. PCPR współpracuje także z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – 

Ośrodkiem Terapeutycznym „Profil” w zakresie kierowania osób doświadczających 

przemocy do grup wsparcia dla ofiar tej przemocy. PCPR uczestniczy  

w projekcie „Lubuska Niebieska Tarcza wobec Przemocy”; na stronie internetowej projektu 

umieszczono dane teleadresowe PCPR i kontakt do właściwego pracownika socjalnego 

zajmującego się problematyką przemocy domowej. Centrum zapewnia całodobową 

dostępność do pomocy psychologicznej świadczonej na rzecz mieszkańców Powiatu  

w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia, na wniosek takich instytucji jak prokuratura  

czy Policja. W tym celu dwóch psychologów pozostaje w całodobowej gotowości  

(pod telefonem) do podjęcia interwencji w takich sytuacjach u wskazanych osób.  

Nie zrealizowano 1 działania w omawianym obszarze, tzn. dotychczas nie stworzono  

ani nie udostępniono „informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 

kryzysowych”.  W ramach realizacji IV celu szczegółowego Programu, „Oddziaływania  

na sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – edukacyjnego  

dla sprawców przemocy” PCPR od 2007 r. realizuje corocznie edycję programu 

adresowanego do tych osób, finansowanych ze środków budżetu państwa przekazanych  

przez Wojewodę. Cel V obejmuje podniesienie kompetencji kadr zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez organizację szkoleń, konferencji, 

prowadzenie grup wsparcia dla osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy.  

Do dnia kontroli zadanie to nie było realizowane.  

Ustalono, że działania zawarte w 4 spośród 5 zaplanowanych (80%) były realizowane. 

Wszystkie zadania podejmowane w ramach powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zawierają się w ustawowych 

zadaniach w tym zakresie. 

[Dowód – akta kontroli str. 23-96] 

 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  

 

2. Programy osłonowe, profilaktyczne realizowane w powiecie. 

 

Opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym  

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania  i wdrożenia 
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prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie (art.6 ust.3 pkt 2 cyt. ustawy). 

 

W 2013r. Powiat opracował program pod nazwą: „STOP PRZEMOCY W RODZINIE 

– zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem 

przemocy w rodzinie w Powiecie Żagańskim”. Zadanie miało być realizowane dzięki 

pozyskaniu środków w ramach otwartego konkursu ofert „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ogłoszonego 

przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Działania projektu miały zostać zrealizowane 

przez partnerów projektu: PCPR oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Zaplanowano szereg zadań: przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla dzieci  

z rodzin zastępczych dotkniętych lub zagrożonych przemocą, cykle indywidualnych spotkań 

z psychologiem dla dzieci i ich opiekunów, warsztaty edukacyjne z prawnikiem  

oraz terapeutą uzależnień, indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne  

z psychologiem, warsztaty z psychologiem dla młodzieży oraz jej rodziców. Zaplanowano 

także warsztaty pn. „Szkoła dla rodziców” w formie warsztatów i spotkań indywidualnych 

adresowane do młodzieży i osób dorosłych zagrożonych przemocą w rodzinie.  

Mimo pozytywnej opinii Wojewody przedłożony wniosek nie uzyskał dofinansowania  

przez MPiPS. Natomiast w 2014r. do dnia kontroli Powiat nie opracował i nie realizował 

żadnego projektu w powyższym zakresie. 

  [Dowód – akta kontroli str. 97- 110] 

 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem braku realizacji programu 

profilaktycznego w powyższym zakresie.  

 

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

 

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej i ośrodkach wsparcia (art.6 ust.3 pkt 3 i 4 cyt. ustawy). 

 

W toku kontroli ustalono, że Powiat Żagański nie prowadzi ośrodka wsparcia  

ani ośrodka interwencji kryzysowej. Z wyjaśnień Dyrektora powiatowego centrum pomocy 

rodzinie wniesionych do protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień Dyrektor informuje,  

że  Powiat wypracował procedurę postępowania i współpracy służb i instytucji w przypadku 
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wystąpienia potrzeby zapewnienia interwencji kryzysowej, w tym przemocy w rodzinie.  

W tym celu PCPR podjął współpracę z Policją, sądem, prokuraturą, poradnią psychologiczno 

– pedagogiczną. Procedura zakłada pełną komunikację między służbami oraz udzielenie 

natychmiastowej pomocy osobom jej potrzebującym niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia. 

Każda jednostka otrzymała numery kontaktowe do dyżurujących psychologów, których 

zakres obowiązków obejmuje przeprowadzanie konsultacji i udzielanie wsparcia i porad 

psychologicznych w zakresie interwencji kryzysowej. Specjaliści - psycholodzy zatrudnieni 

są na umowę – zlecenie. Model postępowania nie został oficjalnie przyjęty stosownym 

dokumentem. PCPR prowadzi rejestr dotyczący udzielania interwencji kryzysowej, z którego 

wynika, że z powodu przemocy domowej w 2013 r. pomocy udzielono 14 osobom 

(potwierdza to także sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie przesłanym do LUW w CAS). Informacje o klientach w powyższym 

zakresie jednostka dokumentuje w formularzach pn. „zgłoszenie”, w których określano 

między innymi powód zgłoszenia, opis udzielonej porady, kategorię klienta (dziecko, osoba 

dorosła, rodzina…) oraz proponowane formy pomocy (terapia, wypełnienie „Niebieskiej 

Karty”). W formularzu ujęte są wnioski co do kierunków działań z osobą. Badana 

dokumentacja nie zawierała historii klienta: wzmianki czy jest realizowana procedura 

„Niebieska Karta”, diagnozy sytuacji, planu pomocy, realizacji i efektów wytyczonych 

kierunków działań, korespondencji z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, zespołem 

interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innymi instytucjami 

powołanymi do pomocy osobom w kryzysie. Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji 

wynika, że w ramach interwencji kryzysowej 13 osobom udzielono pomocy psychologicznej,  

a jedna osoba skorzystała z porady prawnej. Z analizy formularzy „Zgłoszenie” wynika,  

że w dwóch przypadkach interwencja kryzysowa dot. nauczycieli zgłaszających problem 

przemocy wobec dziecka, a w jednym przypadku udzielono porady prawnej ofierze przemocy  

w zakresie przygotowania pozwu o rozwód. W związku z tym, że kryzys definiowany jest 

jako „odczuwanie lub doświadczanie wydarzenia bądź sytuacji jako trudności  

nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia 

sobie z trudnościami”, wątpliwość budzi skategoryzowanie powyższych klientów przez PCPR 

jako tych, którym udzielono pomocy w formie interwencji kryzysowej.  

Wszystkie osoby dotknięte przemocą w rodzinie będące w stanie kryzysowym 

otrzymują pomoc w formie wsparcia psychologicznego. Fakt ten potwierdzają gromadzone  

w dokumentacji Protokoły z udziału w interwencji psychologicznej, które wskazują 

że działania psychologa z klientem odbywały się np. w godzinach od 20.00 do 01.00 dnia 
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następnego. W dokumentacji brak informacji nt. dalszych losów klientów i działań 

podejmowanych na ich rzecz przez PCPR. 

W razie konieczności zapewnienia osobom potrzebującym całodobowego schronienia 

Powiat ma możliwość umieszczenia ich w Domu Samotnej Matki funkcjonującym na terenie 

powiatu Żagańskiego. Model postępowania nie został oficjalnie przyjęty stosownym 

dokumentem – nie zawarto formalnego porozumienia w tej sprawie. W 2013 r. do ośrodka 

wsparcia nie skierowano żadnej osoby/rodziny. Dyrektor oświadczyła, że przy konstruowaniu 

budżetu na 2015r. zwróci się do Zarządu Powiatu z prośbą o zabezpieczenie środków 

finansowych na  zlecenie zadania w drodze konkursu.  

Obowiązki pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Żaganiu w dniu przeprowadzonej kontroli pełni 2 pracowników (2 etaty). Jeden pracownik 

socjalny realizuje zadania z zakresu pomocy środowiskowej i instytucjonalnej.  

Drugi pracownik socjalny realizuje zadania związane z rodzinną pieczą zastępczą.  

Z analizy struktury organizacyjnej jednostki wynika, że aktualnie nie ma wyodrębnionego 

etatu/części etatu na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

Jeden pracownik socjalny w 2013r. uczestniczył w 1 szkoleniu z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie pn. „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą 

przemocy”). Drugi pracownik (psycholog) ukończył w 2014r. Studium Psychologii Sądowej, 

które w swoim zakresie obejmowało 100 godzin dydaktycznych, dot. między innymi 

diagnozowania dziecka krzywdzonego, wybranych problemów rodzin zaburzonych, 

opiniowania w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw.  

W ocenie zespołu kontrolnego sposób realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w PCPR jest niewystarczający. Pracownicy merytoryczni nie mają 

wyodrębnionych zadań  z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie są w stanie 

rzetelnie realizować wszystkich związanych z nim obowiązków. 

 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem dokumentacji dot. zapewniania 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej  

i ośrodkach wsparcia oraz  planowania pomocy klientom objętym interwencją kryzysową. 

 

[Dowód – akta kontroli str.111-184]  
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4. Działania kierowane do osób stosujących przemocy. 

 

Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie (art.6 ust.4 pkt 2 cyt. ustawy): 

 W toku kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą realizacji przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców 

przemocy, zrealizowanego w terminie od 18.09. 2013 r. do 18.12.2013 r. Powiat otrzymał 

środki pozwalające na objęcie programem 10 osób (15.000,00 zł.); na 2014 r. na ten cel 

zaplanowano dla Powiatu Żagańskiego kwotę 14.000,00 zł. (wg stanu na dzień kontroli, 

realizacja programu w 2014 r. jeszcze się nie rozpoczęła). 

Autorski program korekcyjno – edukacyjny został opracowany na podstawie 

wytycznych zawartych w załączniku do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, oraz programu „Partner” i obejmował 14 spotkań grupowych oraz spotkania 

indywidualne. Program objął ogółem 78 godzin zajęć (sesje grupowe i indywidualne,  

nie licząc rozmów diagnozujących i motywujących), zatem liczba zrealizowanych godzin 

była zgodna z liczbą godzin określoną w „Wytycznych do tworzenia modelowych programów 

Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc” (załącznik nr 2 do Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). 

W celu dokonania rekrutacji do programu nawiązano współpracę z Zespołem 

Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu. PCPR otrzymał wykaz 

osób skazanych za znęcanie się, do których skierowano pisma z informacją o ich 

zakwalifikowaniu do programu oraz prośbą o zgłoszenie się celem odbycia rozmowy 

diagnozująco – motywującej z osobą prowadzącą program i kuratorem sądowym. 

Z dokumentacji wynika, że do programu wstępnie wytypowano 24 osoby, z czego:  

do udziału zakwalifikowano 16 osób, z którymi podpisano kontrakty i dla których realizatorzy 

sporządzili dokument pn. „Ocena uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego  

dla sprawców przemocy domowej”.  Z ich analizy wynika, że 5 osób nie zgłosiło się  

na zajęcia, bądź zgłosiło się tylko raz, 6 osób, mimo uczestnictwa w zajęciach nie zostało 

pozytywnie ocenionych, jako osoby kończące program, ze względu na niską frekwencję,  

brak  zaangażowania, brak motywacji i potrzeby zmiany swoich przekonań i postaw wobec 

problemu stosowania przemocy. 5 osób natomiast ukończyło edycję programu uzyskując 

pozytywną opinię prowadzących zajęcia i stosowne zaświadczenia. 

 Dokumentacja uczestników obejmowała: kontrakty, wywiady dotyczące osoby 

stosującej przemoc, wypełnione formularze „Historia przemocy - cz. I, cz. II”.  
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Zajęcia odbywały się w sali użyczonej przez Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu  

na terenie Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.  

Program był realizowany przez  dwóch specjalistów. Dyrektor PCPR zawarł z nimi 

umowy – zlecenia, zgodnie z którymi byli oni zobowiązani do realizacji zadania 

obejmującego m.in.: opracowanie programu, sprawozdanie z jego przebiegu i ewaluację, 

przeprowadzenie indywidualnych rozmów motywujących oraz diagnozujących z kandydatami 

do programu, realizację zajęć indywidualnych i grupowych. 

 Pierwsza osoba prowadząca program realizująca to zadanie dla PCPR od 2007 r. 

magister psychologii, ukończyła łącznie 50 godzin szkoleń dla osób pracujących  

ze sprawcami przemocy w rodzinie przeprowadzone przez Fundację „Będziesz” w Poznaniu, 

a ponadto inne szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym Studium 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w wymiarze 120 godzin zajęć).  Realizator programu 

korekcyjno – edukacyjnego posiada zatem kwalifikacje określone w § 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. Drugi realizator programu korekcyjno – edukacyjnego, także psycholog,  

realizujący to zadanie dla PCPR od 2007 r., ukończył szkolenia z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w wymiarze ponad 150 godzin, w tym Studium Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (w wymiarze 120 godzin zajęć). W dokumentacji brak poświadczenia  

odbycia wymaganej liczby godzin szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc 

w rodzinie, zatem realizator programu nie spełnia wszystkich warunków dot. kwalifikacji 

osób prowadzonych oddziaływania korekcyjno – edukacyjne określonych w § 9 cyt. wyżej 

rozporządzenia. W związku z faktem, że realizatorzy programu korekcyjno – edukacyjnego 

pełnili tę funkcję przed wejściem w życie cyt. rozporządzenia i realizowali to zadanie do dnia 

kontroli, zgodnie z § 10 cyt. rozporządzenia, specjalista ten może prowadzić oddziaływania 

korekcyjno – edukacyjne, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., (chyba że uzupełni 

kwalifikacje określone w § 9 ust. 1-3 cyt. rozporządzenia).   

[Dowód – akta kontroli s.185-336] 

Nie stwierdzono uchybienia w realizacji zadania. 
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WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 

 

1. Opracowywania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. Realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji specjalistów przygotowanych do realizacji 

programu. 

 

Stwierdzono uchybienia/ istotne uchybienia w zakresie: 

 

1. Dokumentowania zapewniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc  

w ośrodkach interwencji kryzysowej i ośrodkach wsparcia oraz planowania pomocy 

klientom objętym interwencją kryzysową; 

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.  

 

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Dyrektor jednostki.  

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

 O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w  Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie  w Żaganiu książki  kontroli  –  poz. nr 24. 

 

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. 
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            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. 

 

 Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

Kontroluj ący    Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Żaganiu  

Anna Kulczyńska 

         Inspektor 

w Oddziale Nadzoru i Kontroli 
       w Pomocy Społecznej 
w Wydziale Polityki Społecznej 

 Wiesława Mikołajczyk                      

        
   Starszy Inspektor 
 
w Wydziale Polityki Społecznej 

  Anna Obiegło                                   

           

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 24 lipca 2014 r.                                    Żagań, dnia 28 lipca 2014 r. 


