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PROTOKÓŁ 

KONTROLI  KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Świebodzinie 

66-200 Świebodzin, ul. Żaków 3; 

w dniach 31 sierpnia oraz 21 września 2015 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., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego 222-1/2015  

z dnia 19.08.2015 r. – Przewodniczący Zespołu 

2. Wiesława Mikołajczyk, Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 222-2/2015  

z dnia 19.08.2015 r.– Członek Zespołu      

[Dowód – akta kontroli str. 1-4] 

 

przeprowadził w dniach 31 sierpnia oraz 21 września 2015 r. kontrolę kompleksową  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie w zakresie wszystkich sfer 

organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań związanych  

z  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono w obecności  

Pani Ludmiły Janik – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie. 

 

[Dowód – akta kontroli str. 5-12] 

 

 Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie. 

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2014 do dnia kontroli. O rozpoczęciu kontroli 

powiadomiono organ prowadzący oraz podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  PS-I.431.4.5.2015.AObi 

z dnia 19 sierpnia 2015 r. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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[Dowód – akta kontroli str.13-16] 

 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str. 17-20 ] 

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.  

 

Opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

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

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

 W toku czynności kontrolnych ustalono, że Rada Powiatu Świebodzińskiego Uchwałą 

Nr XXII z dnia 25 października 2012 r. przyjęła Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Świebodzińskiego 

na lata 2012-2017. 

 Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie 

skuteczności pomocy świadczonej osobom uwikłanym w przemoc i ochrona ofiar przemocy. 

Określono 4 cele szczegółowe, do których przyporządkowano działania oraz określono 

oczekiwane rezultaty ich realizacji. 

  W ramach I celu szczegółowego pn. „Podniesienie świadomości społecznej 

mieszkańców powiatu na temat zjawiska przemocy w rodzinie” zaplanowano 8 działań, 

m.in. rozpowszechnianie informacji nt. zjawiska przemocy i możliwości uzyskania wsparcia, 

publikację i kolportaż materiałów informacyjnych, organizowanie spotkań z mieszkańcami 

powiatu, promowanie mediacji, rozwój atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu 

służących wzmocnieniu więzi rodzinnych. W ramach realizacji ww. celu szczegółowego 
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informacje nt. zjawiska przemocy, konieczności przeciwdziałania mu oraz formy  

i możliwości pomocy ofiarom przemocy były publikowane w lokalnej prasie w formie 

artykułu, na stronie internetowej PCPR (dane teleadresowe instytucji, oferta pomocy, godziny 

przyjęć specjalistów), podobnie jak informacje o celach i możliwościach uczestnictwa    

w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Ulotki i informatory 

są dystrybuowane w miejscach użyteczności publicznej. PCPR jest także członkiem 

Lubuskiej Internetowej Platformy Informacyjnej Przeciw Przemocy „Lubuska Niebieska 

Tarcza”. Dzięki podpisanemu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świebodzinie  

a Stowarzyszeniem Civis Sum porozumieniu dotyczącemu utworzenia Mobilnego Biura 

Porad Obywatelskich, mieszkańcy powiatu uzyskali m.in. możliwość korzystania z pomocy 

mediatora w polubownym rozwiązywaniu konfliktów, psychologa, prawnika, asystenta 

obywatelskiego. PCPR dofinansowywał organizacje pozarządowe realizujące działania  

w zakresie organizacji na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi różnych form rekreacji, 

turystyki czy sportu, jak wycieczki integracyjne, turnieje rodzinne. Koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej zostali przeszkoleni w ramach kursu „Szkoła dla rodziców  

i wychowawców” i uzyskali kwalifikacje trenerskie; w ramach współpracy z rodzinami 

zastępczymi, mają obowiązek przekazywania im wiedzy nt. prawidłowych metod 

wychowawczych bez stosowania przemocy. Nie stwierdzono podejmowania działań 

polegających na organizowaniu spotkań informacyjnych z mieszkańcami powiatu  

czy dot. wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych 

przemocą. W ramach II celu szczegółowego, „Zmniejszenie negatywnych skutków 

przemocy u osób, które jej doświadczają” określono 8 działań, w tym: udzielanie  

im wsparcia poprzez poradnictwo specjalistyczne, terapię, działania interwencyjne, pomoc  

w uzyskaniu schronienia, kontynuację działań z zakresu interwencji kryzysowej, współpracę  

z zespołami interdyscyplinarnymi, utworzenie całodobowego telefonu zaufania, 

opracowywanie i realizacja projektów kierowanych do ofiar przemocy. Do końca 2014 r. 

mieszkańcy powiatu dotknięci problemem przemocy domowej czy znajdujący się w sytuacji 

kryzysowej mogli korzystać z porad udzielanych przez Punkt Interwencji Kryzysowej 

współorganizowany z Gminę Świebodzin. W punkcie można było uzyskać pomoc 

psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną. W lipcu 2015 r. Starostwo Powiatowe  

w Świebodzinie podpisało ze Stowarzyszeniem Civis Sum porozumienie na organizację 

Mobilnego Biura Porad Obywatelskich. Zatrudnieni w Biurze specjaliści: prawnik, 

psycholog, mediator, asystent obywatelski udzielają bezpłatnej pomocy m.in. w sprawach 

stosunków międzyludzkich, pozbawienia wolności, własności, finansowych. W ramach 
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poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez PCPR, porad mieszkańcom powiatu 

udziela psycholog. Powiat zorganizował także całodobowy telefoniczny dostęp do pomocy 

psychologicznej dla osób w kryzysie. Pomoc tę świadczy 4 psychologów – Powiatowy Zespół 

Interwencji Psychologicznej, będący w strukturze centrum Zarządzania Kryzysowego 

Starosty Świebodzińskiego. PCPR współpracuje z zespołami interdyscyplinarnymi; 

podpisano porozumienia o współpracy z gminnymi zespołami w Szczańcu, Zbąszynku  

i Świebodzinie. Pracownik Centrum uczestniczy w posiedzeniach tych zespołów. Pod koniec 

2014 r. jeden z pracowników PCPR odbył szkolenie metodą ART. – Trening Zastępowania 

Agresji i uzyskał uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą TZA. W ramach praktyk 

pracownik ten przez 6 mies. realizował w PCPR program w odniesieniu do 4 nastoletnich 

wychowanek rodzin zastępczych mających trudności w społecznym funkcjonowaniu.  

30-godzinny Trening obejmował m.in. kontrolę złości oraz kształcenie umiejętności 

prospołecznych. Do dnia kontroli nie zrealizowano działań polegających na utworzeniu 

ośrodka interwencji kryzysowej lub sformalizowania trybu zapewnienia bezpiecznego 

schronienia dla ofiar przemocy zmuszonych do opuszczenia swojego domu. III Cel 

szczegółowy Programu pn. „Zmniejszenie stosowania przemocy przez sprawców” 

obejmuje 7 działań zawierających się w zadaniu polegającym na opracowaniu, realizacji oraz 

monitorowaniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie, m.in.  objęcie osób stosujących przemoc programami korekcyjno-edukacyjnymi, 

prowadzenie rozmów interwencyjno-ostrzegawczych, motywujących do podjęcia leczenia 

odwykowego, wspieranie uczestników programów korekcyjnych po ich zakończeniu, 

współpracę z instytucjami zajmującymi się sprawcami przemocy. W okresie objętym kontrolą 

zrealizowano 3 a w toku była 1 edycja programu. W 2014 r. w zajęciach uczestniczyło łącznie 

17 mężczyzn, z czego 9 ukończyło program, natomiast w pierwszej połowie 2015 r. 

programem objęto 12 osób. W celu monitorowania uczestnictwa osób w programie i po jego 

zakończeniu realizator programu współpracuje z zespołami interdyscyplinarnymi i kuratorami 

sądowymi. IV Cel szczegółowy, w ramach którego wyznaczono 7 działań dotyczy 

„Usprawnienia przepływu informacji pomiędzy instytucjami współdziałającymi  

w  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Zaplanowano m.in. udział osób zajmujących 

się problemem przemocy domowej w szkoleniach, wymianę informacji, diagnozowanie  

i monitorowanie rozmiaru zjawiska w powiecie, organizowanie konferencji i kampanii 

społecznych, opracowanie bazy danych instytucji zajmujących się problemem.  

W dokumentacji PCPR znajdują się zaświadczenia o ukończeniu przez jego pracowników 

szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy. W ramach lokalnej współpracy pracownicy 
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Centrum uczestniczyli w interdyscyplinarnych dyżurach w ramach Tygodnia Pomocy 

Ofiarom Przestępstw. W październiku 2014 r. w Świebodzinie została podpisana Umowa 

Partnerska „Rodzina Razem”, której partnerami są podmioty działające na obszarze Powiatu 

Świebodzińskiego. Zawiązanie partnerstwa było inspirowane ideą zminimalizowania 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, poprzez efektywne wspieranie rodziny biologicznej  

w wypełnianiu jej funkcji. Umowę podpisało 23 partnerów, w tym m.in. Starostwo 

Powiatowe, PCPR, ośrodki pomocy społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy 

w Świebodzinie).  Działania w ramach partnerstwa były realizowane w oparciu o roczny plan; 

jednym z efektów jest wypracowanie (wg stanu na dzień kontroli- projektu) różnych 

wariantów procedur postępowania przedstawicieli służb i instytucji przy odbieraniu dziecka  

z rodziny biologicznej (w tym zgodnie z trybem określonym w art. 12a ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Wg stanu na dzień kontroli nie stwierdzono 

podjęcia działań w zakresie organizowania konferencji i kampanii społecznych, wspólnych 

szkoleń i spotkań pracowników z różnych instytucji wzbogaconych o elementy superwizji 

(brak informacji o organizacji wspólnych szkoleń) czy diagnozowania, monitorowania 

rozmiaru zjawiska przemocy na terenie powiatu. 

 

Ustalono, że podjęto działania zawarte we wszystkich celach szczegółowych. Do dnia 

kontroli zrealizowano/w toku realizacji było ok. 90% działań zaplanowanych w ramach celów 

szczegółowych (w odniesieniu do czasu obowiązywania programu – 4 lata z przewidzianych 

6 lat). Wszystkie te działania zawierają się w ustawowych zadaniach w przedmiotowym 

zakresie. Część zadań do podjęcia lub do dalszej realizacji. 

 [Dowód – akta kontroli str. 21-132] 

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 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

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

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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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 czynności kontrolnych ustalono, że Powiat Świebodziński nie prowadzi 

ośrodka wsparcia ani ośrodka interwencji kryzysowej. Z ustnych wyjaśnień dyrektora 

kontrolowanej jednostki przyjętych do protokołu wynika, że w 2014r. 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. Od 2015 roku 

prowadzony jest rejestr dotyczący udzielania interwencji kryzysowej, z którego wynika,  

że w bieżącym roku do dnia kontroli pomocy udzielono 1 rodzinie z uwagi na kryzys 

wynikający z przemocy domowej. Badana dokumentacja zawierała formularz, na którym 

odnotowywane są informacje o kliencie tj; dane klienta, rodzaj zgłaszanego problemu 

(alkoholizm, ubóstwo, problemy w rodzinie, małżeńskie, wychowawcze, rodzaje przemocy 

 i wobec kogo) oraz formy udzielanej pomocy (porada, wsparcie emocjonalne, skierowanie  

do specjalisty i inne). Dokumentacja nie zawierała diagnozy sytuacji, planu pomocy, 

kierunków działań z rodziną, korespondencji z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej  

i innymi instytucjami powołanymi do pomocy osobom w kryzysie. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Świebodzinie oferuje pomoc psychologiczną. Udzielanie pomocy  

przez psychologa jest możliwe po uprzednim ustaleniu terminu spotkania osobiście  

lub telefonicznie (szczegóły informacji zamieszczone są na stronie internetowej PCPR-u). 

Ponadto Starostwo Powiatowe w Świebodzinie podpisało umowę na mocy, której członkowie 

Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” z Zielonej Góry 

udzielają bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego. Pomoc 

prawna udzielana jest (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania)  

w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00 w Starostwie Powiatowym  

w Świebodzinie. W razie konieczności zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

im optymalnej i specjalistycznej pomocy, powiat kieruje je do Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. W przypadku zapewnienia 

osobom potrzebującym całodobowego schronienia Powiat dla swoich mieszkańców  

ma zagwarantowaną możliwość umieszczenia ich w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  

w Świebodzinie ul. Żaków 3, internacie specjalistycznego Ośrodka Szkolno –  
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Wychowawczego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6 oraz w Hotelu Lubuskim  

w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 20 (domówioną ustnie z kierownictwem w/w placówek;  

nie zawarto formalnego porozumienia w tej sprawie). Nie jest to jednak tożsame  

z zapewnianiem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie jaką udziela ośrodek 

wsparcia czy ośrodek interwencji kryzysowej. Wskazane by było dopełnienie formalności  

w zakresie przyjęcia procedur interwencji kryzysowej, jak również zasad i trybu zapewniania 

osobom potrzebującym miejsc całodobowego pobytu w ramach interwencji kryzysowej.   

Na terenie powiatu funkcjonuje Powiatowy Zespół Interwencji Psychologicznej 

działający w strukturach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty 

Świebodzińskiego. Zespół składa się z czterech psychologów realizujących swoje zadania  

w formie ustalonych dyżurów. W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano miesięczny 

harmonogram dyżurów Zespołu, z którego wynika, że pomoc psychologiczna  

dla mieszkańców powiatu jest zapewniona całodobowo. Zespół udziela pomocy 

psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej osobom będącym w kryzysie do stanu 

przyrównania ich równowagi psychicznej. Każdorazowo po zakończeniu interwencji 

psycholog przekazuje informację do instytucji, które w dalszym etapie będą zajmować  

się klientem. Informacja taka sporządzana jest na formularzu o nazwie „protokół  

z przeprowadzonej interwencji”. W nim są zawarte dane o rodzaju zdarzeniu (próba 

samobójcza, wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie), podjętych 

działaniach i wynikach tych działań.  Kontrolującym udostępniono jeden przykładowy taki 

formularz, w związku z czym trudno dokonać oceny podejmowanych działań w tym zakresie.  

 

Zadanie realizowane z uchybieniem pod względem zapewniania miejsc w ośrodku 

interwencji kryzysowej oraz zasad i trybu podejmowania interwencji kryzysowej na rzecz 

klientów.  

 

Warunki realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Analiza zakresów obowiązków pracowników merytorycznych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie wskazuje, że zatrudnia 4 pracowników 

socjalnych. Zadania z zakresu przemocy w rodzinie realizuje dwóch pracowników 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu przy czym każdy z tych pracowników realizuje 

także zadania z zakresu pomocy społecznej. Ponadto PCPR zatrudnia 6 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik zatrudniony jest 
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na stanowisku referenta, 2 pracowników księgowości oraz dyrektora i jego zastępcę. 

  

Pracownicy zajmujący się problemem przemocy w rodzinie w okresie objętym 

kontrolą uczestniczyli w szkoleniach tematycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Tematy tych szkoleń dotyczyły zagadnień: pracy Zespołu Interdyscyplinarnego  

i grup roboczych na rzecz rodzin, w których występuje problem alkoholowy, treningu 

zastępowania agresji, wspierania i koordynowania działaniem międzyinstytucjonalnym –  

tworzenie programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz prawne aspekty 

nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ocenie zespołu kontrolnego 

zasoby kadrowe Centrum przy tak czytelnym podziale zadań merytorycznych  

są wystarczające do pełnej realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

Powiat Świebodziński nie prowadzi ośrodka wsparcia ani ośrodka interwencji 

kryzysowej, nie przyjął też formalnej ścieżki zapewniania w nich miejsc, stąd brak warunków 

do pełnej realizacji zadań w zakresie świadczenia mieszkańcom powiatu interwencji 

kryzysowej. Funkcjonuje Powiatowy Zespół Interwencji Psychologicznej działający  

w strukturach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego, 

składający się z czterech psychologów realizujących swoje zadania całodobowo.  

[Dowód – akta kontroli str.133-164]  

 

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 czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację dotyczącą realizacji 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie w 2014 i 2015 r. programu 

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

realizuje 2 edycje programu rocznie. Program powstały w oparciu o Program „Praca  

ze sprawcą przemocy w rodzinie” (źródło: Polish-American Associaton) zakładał zajęcia 

indywidualne i grupowe z osobami stosującymi przemoc (łącznie ponad 60 godzin na edycję). 

Zajęcia odbywały się w siedzibie PCPR w godzinach popołudniowych. 

 I edycja realizowana w 2014 r. została przeprowadzona w okresie: od 4 marca  

do 24 czerwca i wzięło w niej udział 10 mężczyzn. Z dokumentacji obejmującej: konspekty 

zajęć, harmonogram zajęć, listy obecności uczestników oraz sprawozdanie, jak również teczki 
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indywidualne uczestników, wynika, że w tym okresie odbyło się 13 spotkań grupowych 

(łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć – 46) oraz 8 spotkań indywidualnych (łącznie  

17 godzin). II edycja była realizowana w okresie od 1 września do 31 grudnia 2014 r.  

W tej edycji uczestniczyło 7 mężczyzn; odbyło się 12 spotkań grupowych (łącznie 46 godzin 

zajęć) oraz 8 spotkań indywidualnych (łącznie 15 godzin). Teczki uczestników zawierały: 

wywiady indywidualne, opisy przypadków, kwestionariusze indywidualne, kontrakty,  

jak również formularze wypełniane przez nich w toku zajęć, np. kwestionariusze 

kontrolowania, historia przemocy czy przykłady różnych zachowań.  

 W 2014 r. program rozpoczęło łącznie 17 osób, z czego 9 ukończyło pełną edycję, 

uzyskując zaświadczenia; powiat otrzymał na realizację zadania środki w wys. 22.500,00 zł. 

Z analizy dokumentacji wynika, że zostały one przeznaczone w znacznej mierze  

na wynagrodzenia trenerów oraz na drobne artykuły spożywcze dla uczestników zajęć  

oraz materiały biurowe. 

 W 2015 r. (do dnia kontroli) zrealizowano I edycję programu korekcyjno-

edukacyjnego. Z dokumentacji wynika, że zajęcia realizowano w okresie od 1 marca  

do 30 czerwca. Odbyło się 13 spotkań grupowych (łącznie 48 godzin) oraz 6 spotkań 

indywidualnych (razem 22 godziny). Programem objęto 12 osób. Na 2015 r. powiat otrzymał 

środki w łącznej wysokości 28.200,00 zł. Połowę tej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia 

dla trenerów, jak również artykuły spożywcze i biurowe. 

W celu dokonania rekrutacji do każdej edycji programów PCPR w Świebodzinie 

nawiązywało współpracę z gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z terenu powiatu, Prokuraturą, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 

Sądu Rejonowego w Świebodzinie.  

Wszystkie edycje były realizowane przez tych samych 2 specjalistów. Dyrektor PCPR 

zawarł z nimi umowy – zlecenia, zgodnie z którymi byli oni zobowiązani  

m.in. do: pozyskania uczestników, kontaktowania się z właściwymi instytucjami, 

prowadzenia niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości, przygotowanie materiałów 

programowych, przeprowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.  

 Pierwsza osoba prowadząca program, magister pedagogiki pracy socjalnej, ukończyła 

120 – godzinny kurs: „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (w tym 12 godzin  

z zakresu interwencji wobec sprawców przemocy), 20 – godzinne szkolenie 

interdyscyplinarne pt. „Rozwój lokalnych systemów pomocy rodzinom dotkniętym 

problemem alkoholowym i przemocą domową”, jak również 32 godzinne szkolenie dla osób 

pracujących ze sprawcami przemocy wg modelu Programu „Partner”. Trener posiada 
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wymagany minimum trzyletni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz 

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

określone w § 9 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 

2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. W zakresie wymaganej liczby godzin szkoleń 

określonej w § 9 pkt 2 cyt. rozporządzenia, trener udokumentował ukończenie  

44 (na wymagane minimum 50) godzin szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie. 

Drugim realizatorem programu korekcyjno – edukacyjnego jest osoba posiadająca 

wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku historia i ukończone studia 

podyplomowe w zakresie terapii uzależnień. Jest też certyfikowanym specjalistą w zakresie 

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Analiza zaświadczeń dotyczących ukończenia szkoleń 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc  

w rodzinie, potwierdza posiadany przez trenera, określony w wyżej cyt. rozporządzeniu, 

minimalny wymiar godzin, jaki jest konieczny do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Trener ukończył 120 – godzinny 

kurs: „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (w tym 12 godzin  

z zakresu interwencji wobec sprawców przemocy) oraz 160 – godzinny kurs Studium Pomocy 

Ofiarom Przemocy w Rodzinie, 32 godzinne szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami 

przemocy wg modelu Programu „Partner” i 20 – godzinne szkolenie „Jeden mały krok – 

terapia ofiar i sprawców przemocy”. Trener posiada wymagany minimum trzyletni staż pracy 

w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Reasumując, trener spełnia wymogi co do kwalifikacji określone w § 9 pkt 2 i 3 cyt. wyżej 

rozporządzenia. 

W związku z faktem, że oboje trenerzy pełnili funkcję realizatora programu 

korekcyjno – edukacyjnego przed wejściem w życie cyt. rozporządzenia i realizowali  

to zadanie do dnia kontroli, zgodnie z § 10 cyt. rozporządzenia, mogą prowadzić 

oddziaływania korekcyjno – edukacyjne, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., 

(chyba że uzupełnią kwalifikacje określone w § 9 ust. 1-3 cyt. rozporządzenia). 

 [Dowód – akta kontroli str.165-292] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. 



11 

 

WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań z zakresu: 

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. 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; 

2. Infrastruktury pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

pod względem zapewniania im miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej oraz zasad  

i trybu podejmowania interwencji kryzysowej na rzecz klientów.  

 

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

Pomocy Rodzinie  w Świebodzinie książki  kontroli  –  poz. nr 3. 

 

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 
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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:  

1. dla kontrolowanej jednostki, 

2. dla organu prowadzącego kontrolowaną jednostkę, 

3. a/a 

 

 

 

        Kontrolujący:                 Dyrektor 

                                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                                                                                                   w Świebodzinie 

     Inspektor Wojewódzki      

w  Oddziale Nadzoru i Kontroli                                          mgr Ludmiła Janik            

        w Pomocy Społecznej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Anna Obiegło                  

                        
 

    Inspektor 

w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

       w Pomocy Społecznej    

w Wydziale Polityki Społecznej                                          
                                

      Wiesława Mikołajczyk  

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 26.10.2015r.                                         Świebodzin  dnia  4.11.2015 r.  


