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K-S-2.431.1.19.2016.DK

Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Białogardzie w dniach 7-9 grudnia 2016 r.

Adres kontrolowanej jednostki:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Grunwaldzka 49
Kierownik kontrolowanej jednostki:
Pan Mirosław Woźniak – od 25 czerwca 2001 roku Dyrektor kontrolowanej jednostki.
Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Renata
Karwowska – kierownik Oddziału ds. Rodziny – legitymacja służbowa nr 16/2015 – osoba
kierująca zespołem, Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja
służbowa nr 17/2015, Aneta Łątka – inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa
nr 18/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 43/2016
z dnia 5 grudnia 2016 r.
Akta kontroli str. 1-10
Zakres kontroli:
Kontrolą objęta była realizacja wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu 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, a w szczególności:
1) zakres usług świadczonych przez Ośrodek
2) kwalifikacje zatrudnionych osób,
3) warunki lokalowe,
4) podejmowanie działań interwencyjnych i terapeutyczno-wspomagających wobec osób
doświadczających przemocy,
5) zapewnienie klientom Ośrodka odpowiednich warunków bytowych,
6) monitoring i ewaluacja efektów działalności Ośrodka,
7) zapewnienie psychologom, pedagogom, pracownikom socjalnym i terapeutom
zatrudnionym w Ośrodku poradnictwa w formie superwizji.
Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 r. do 7 grudnia 2016 r.
Wyjaśnień udzielali:
Pan Mirosław Woźniak – dyrektor Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie,
Pan Marcin Bachtiak – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Białogardzie.
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1. Zakres usług świadczonych przez Ośrodek.
Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektora Centrum Wspierania
Rodziny „Dom pod Świerkiem”, kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, analizę akt osobowych pracowników, dokumentacji prowadzonej
w Ośrodku oraz losowo wybranej dokumentacji klientów Ośrodka: [...]
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie funkcjonuje
od 1 listopada 2006 roku. Dysponuje 10 miejscami całodobowej opieki dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej realizowanym przez powiat białogardzki.
Ośrodek administrowany jest przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie, którego dyrektorem jest Pan Mirosław [...]. Pracą ośrodka bezpośrednio
kieruje Pan Marcin Bachtiak zatrudniony na stanowisku kierownika[...]. Ośrodek działa na
podstawie statutu przyjętego uchwałą Nr XXXIX/240/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z
dnia 20 listopada 2013 roku oraz regulaminu przyjętego uchwałą Nr 17/2014 Zarządu
Powiatu w Białogardzie z dnia 20 lutego 2014 r.
W okresie objętym kontrolą z pomocy Ośrodka korzystało 100 klientów, w tym 73 kobiety,
9 mężczyzn i 31 dzieci. Wśród klientów, w okresie objętym kontrolą 35 korzystało z opieki
całodobowej, w tym 14 kobiet i 21 dzieci.
Akta kontroli str. 11-12
2. Kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku.
Zgodnie z art. 6a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoby kierujące
specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie muszą spełniać
wymogi dotyczące kwalifikacji określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych
przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacje 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 ośrodku wymagane są
kwalifikacje na stanowisku:
1) psychologa - ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany
co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia
o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze
co najmniej 100 godzin;
2) pedagoga - ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe
na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy
w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
3) pracownika socjalnego - kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach
lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;
4) terapeuty - udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii z ofiarami
przemocy w rodzinie;
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5) prawnika - ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub zagraniczne studia
prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.
W specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zawód:
1) lekarza wykonują osoby spełniające wymagania określone przepisami o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu
psychiatrii - posiadające także specjalizację w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii
dzieci i młodzieży;
2) pielęgniarki wykonują osoby spełniające wymagania określone przepisami o zawodach
pielęgniarki i położnej;
3) ratownika medycznego wykonują osoby spełniające wymagania określone przepisami
dotyczącymi wykonywania zawodu ratownika medycznego.
W Ośrodku zatrudnieni byli na podstawie umów o pracę: kierownik, specjalista pracy
socjalnej, pracownik socjalny, pedagog oraz na podstawie umów zlecenia: psycholog,
terapeuta i radca prawny. Wszyscy posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych
stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach.
Akta kontroli str. 13-14
3. Warunki lokalowe.
Zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia 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, ośrodek zapewnia:
1) pomieszczenia do spania przeznaczone maksymalnie dla pięciu osób,
2) wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejscem
do nauki,
3) ogólnodostępne łazienki, wyposażone w sposób umożliwiający korzystanie zarówno
przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
4) miejsce do prania i suszenia,
5) ogólnodostępną kuchnię.
Ośrodek usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. Dysponuje pokojami sypialnymi,
dwiema łazienkami, wspólnym pomieszczeniem do pobytu dziennego z miejscem zabaw
dla dzieci i miejscem do nauki, aneksem kuchennym z jadalnią oraz miejscem do prania i
suszenia. Pomieszczenia były urządzone estetycznie i funkcjonalnie. Liczba pomieszczeń
była dostosowana dla 10 osób.
Akta kontroli str. 15
4. Podejmowanie działań interwencyjnych i terapeutyczno-wspomagających wobec
osób doświadczających przemocy.
Oceny tego obszaru dokonano na podstawie analizy losowo wybranych akt [...]
Akta kontroli str. 16-21
[...] – klientka przyjęta do Ośrodka [...]
Akta kontroli str. 22-27
[...] – klientka przyjęta do Ośrodka [...]
Akta kontroli str. 27-33
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[...] – klientka przyjęta do Ośrodka [...]
Akta kontroli str. 34-39
[...] – klientka przyjęta do Ośrodka [...]
Akta kontroli str. 40-45
[...] – Klientka przyjęta do Ośrodka [...]
Akta kontroli str. 46-51
W dokumentacji brakowało dat przy części dokonywanych wpisów. Indywidualne plany
pomocy sporządzane były przed przeprowadzeniem diagnozy.
5. Zapewnienie klientom Ośrodka odpowiednich warunków bytowych.
Oceny tego obszaru dokonano na podstawie analizy losowo wybranych akt [...]. W jednym
kontrolowanym przypadku zapewniono klientce odzież, a w trzech przypadkach
wyżywienie. Nie było konieczności zapewnienia obuwia. Stwierdzono, że klienci mieli
zapewnione odpowiednie warunki bytowe.
Akta kontroli str. 16-51
6. Monitoring i ewaluacja efektów działalności Ośrodka.
Po opuszczeniu Ośrodka sytuacja klientów jest monitorowana głównie poprzez rozmowy
telefoniczne. Część byłych klientów korzysta z grupy wsparcia, gdzie osobiście informują
o swojej sytuacji. Ośrodek kontaktuje się również z właściwymi ośrodkami pomocy
społecznej, w szczególności z zespołami interdyscyplinarnymi do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Monitorowanie dokumentowane jest w formie pisemnej poprzez
wypełnienia arkusza „Karta monitoringu klienta SOWOPR po opuszczeniu Ośrodka”.
W styczniu każdego roku sporządzany jest dokument „Ewaluacja działalności
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie w Białogardzie”.
Ośrodek promuje swoją działalność oraz prowadzi działania profilaktyczne. Pracownicy
Ośrodka są członkami zespołów interdyscyplinarnych, pracują w Zespole Doradczym
ds. Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Białogard, uczestniczyli w kampanii społecznej
poprzez realizację w szkołach zajęć pn. „Niebieska Godzina Wychowawcza”, a także
w kampanii „Biała Wstążka” i corocznym Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem. Ponadto prowadzą zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. W 2016 roku Ośrodek otrzymał dofinansowanie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu „Nie czekaj – Reaguj”,
mającego na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie.
W realizacji zadań Ośrodek współpracował z wieloma instytucjami, w tym z zespołami
interdyscyplinarnymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją, powiatowymi centrami
pomocy rodzinie, szkołami, sądami i poradniami specjalistycznymi.
Akta kontroli str. 52-57
7. Zapewnienie psychologom, pedagogom, pracownikom socjalnym i terapeutom
zatrudnionym w Ośrodku poradnictwa w formie superwizji.
W Ośrodku zapewnione było poradnictwo w postaci superwizji. W 2015 roku odbyły się
4 superwizje indywidualne po dwie godziny każda, natomiast w roku 2016 zrealizowano
5 indywidualnych dwugodzinnych spotkań. W dokumentacji znajdowały się notatki
potwierdzające odbycie superwizji.
Akta kontroli str. 54
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W działalności Ośrodka nie stwierdzono istotnych uchybień i nieprawidłowości, w związku
z czym nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych. Kierownika
kontrolowanej jednostki pouczono o sposobie prowadzenia dokumentacji klientów.
Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 78.
Kierownikowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, przysługują
następujące uprawnienia:
1) przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić umotywowane zastrzeżenia
na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu,
2) może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od jego otrzymania
wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli
nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia
zaleceń pokontrolnych.
Protokół sporządzono 19 grudnia 2016 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które
otrzymują:
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - egzemplarz nr 1
- a / a - egzemplarz nr 2
kierownik jednostki kontrolowanej:

…………………………………
pieczątka i podpis
Białogard, dnia

kontrolujący:

………………………………

grudnia 2016 r.
……………………………….

Protokół otrzymałem dnia ……………………
……………………………….
…………………………………………………………
pieczątka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki
Właściwe podpisy na oryginale
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