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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22 i 23 września 2016 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 

ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Honorata Borowiec - 

starszy inspektor wojewódzki oraz Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki 

przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Miasta w Świeradowie - Zdroju w zakresie 

realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 września 2015 roku do dnia kontroli tj. 22 września 2016 

roku osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był 

Burmistrz Miasta -  Roland Marciniak. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI) zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - 

Zdroju, w siedzibie którego przeprowadzono czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 października 2016 r. 

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
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Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.) Rada Miasta Świeradów - Zdrój podjęła uchwałę 

nr LIV/261/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Świeradów -  Zdrój na lata 2014 -  2020. 

W części II dokumentu, w punkcie 7 zdiagnozowano problem przemocy w rodzinie. Jeden 

z głównych celów Strategii zakłada przeciwdziałanie patologiom społecznym ze szczególnym 

uwzględnieniem uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Uchwałą Nr YIII/42/2011 Rady Miasta Świeradów -  Zdrój z dnia 

27 kwietnia 2011 r. przyjęto do realizacji „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Świeradów -  Zdrój”. 

W treści Programu wyodrębniono cel główny: stworzenie jednolitego systemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz cele szczegółowe: zapobieganie występowaniu 

przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie 

zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy, zmniejszanie 

negatywnych następstw zjawiska przemocy wśród ofiar i świadków występowania przemocy 

w rodzinie, podnoszenie skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych 

do podejmowania działań w kierunku przeciwdziałania przemocy.

Zwraca się uwagę, iż w Programie nie określono na jaki okres przewidziana jest jego 

realizacja, nie przedstawiono diagnozy środowiska, nie wskazano zagrożeń dla jego realizacji. 

Określone w Programie założenia są bardzo ogólne i dotyczą przede wszystkim ustawowych 

zadań zespołu interdyscyplinarnego. W odniesieniu do wskazanych założeń nie zaplanowano 

konkretnych zadań do realizacji, nie określono prognozowanych terminów osiągnięcia celów 

ani osób odpowiedzialnych za ich realizację. Nie wskazano również czy realizacja Programu 

będzie monitorowana.

Należy pamiętać, iż program, który nie obejmuje rzetelnie opracowanych przedsięwzięć, nie 

ma określonego harmonogramu działań i nie wskazuje osób odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych działań może stanowić mało przydatne narzędzie. W programie winny być 

zawarte i opisane wskaźniki, które pozwoliłyby zmierzyć faktyczne postępy gminy 

w przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dokument pozbawiony tego elementu wręcz 

uniemożliwia w późniejszym czasie przeprowadzenie oceny jakości działań realizowanych na 

danym obszarze. Zatem wskazuje się na konieczność modyfikacji w/w Programu.
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Odnosząc się do art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, gmina zobowiązana jest do prowadzenia 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Gmina Świeradów -  Zdrój realizuje to zadanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Miasta Świeradów -  Zdrój w dniu 27 kwietnia 

2011 r. podjęła uchwałę nr YIII/43/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. Po dwukrotnym wprowadzeniu zmian w treści uchwały (uchwała nr 

XI/58/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. i uchwała nr LW264/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.) 

Rada Miasta dnia 23 grudnia 2014 r. ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała nr 111/19/2014).

Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój zawarł porozumienia o współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym z podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 -5 .

Wszystkie porozumienia zostały zawarte na jednakowych drukach. W § 1 porozumienia 

błędnie zapisano podstawę prawną porozumienia „art. 9a ust. 1 pkt 8 ustawy...”, zatem 

należy podjąć działania w celu wyeliminowania powyższych błędów w zawartych 

porozumieniach.

W § 2 porozumień strony zobowiązały się m.in. do wyznaczenia poprzez pisemne zgłoszenie 

przedstawiciela na członka zespołu interdyscyplinarnego, oddelegowania przedstawiciela do 

udziału w posiedzeniach zespołu, oddelegowania pracowników do prac w grupach roboczych. 

Zgodnie z powyższym, podmioty odrębnymi pismami wskazały swoich przedstawicieli na 

członków zespołu interdyscyplinarnego.

Na podstawie w/w porozumień Burmistrz Miasta Świeradów -  Zdrój zarządzeniem nr 53/11 

z dnia 28 września 2011 r. powołał 9 -  osobowy Zespół Interdyscyplinarny. Kolejnymi 

zarządzeniami Burmistrz dokonał zmian osobowych Zespołu Interdyscyplinarnego: 

zarządzenie nr 70/11 z dnia 30 listopada 2011 r., nr 80/2012 z dnia 15 października 2012 r., 

nr 30/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., nr 83/2015 z 5 sierpnia 2015 r., nr 114/2015 z dnia 21 

października 2015 r.
W dniu kontroli Zespół Interdyscyplinarny liczył 12 przedstawicieli podmiotów, o których 

mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 - 5  ustawy, w składzie Zespołu stwierdzono brak przedstawiciela 

organizacji pozarządowej, co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy.



Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli Burmistrzowi 

oświadczenia o zachowaniu poufności danych, których treść była zgodna z art. 9c 

ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 

(22.11.2011 r.) spośród jego członków wybrano Przewodniczącego Zespołu i jego zastępcę. 

W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się zgodnie 

z art. 9 a ust. 7 ustawy. Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły i listy obecności. 

Na podstawie treści zawartych w protokołach oraz oświadczenia Przewodniczącej Zespołu 

stwierdzono, iż Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania, o których mowa w art. 9b 

ust. 2 ustawy. Weryfikacja list obecności pozwoliła stwierdzić, iż w okresie objętym kontrolą 

trzy osoby w ogóle nie uczestniczyły w posiedzeniach Zespołu, w przypadku jednej osoby na 

4 posiedzenia, które odbyły się w okresie objętym kontrolą odnotowano 3 nieobecności, co 

sprzeczne jest z zapisem art. 9a ust. 13 ustawy.

W toku kontroli stwierdzono, że Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w oparciu 

o „Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego przyjęty uchwałą nr 2 Zespołu 

Interdyscyplinarnego w dniu 31.01.2013 r. W § 1 Regulaminu wskazano, iż ustala on tryb 

działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dokumencie określono funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego (§ 2), organizację 

pracy Zespołu (§ 3), organizację prac oraz zadania grup roboczych (§ 4), dokumentację 

Zespołu i grup roboczych (§ 5). Norma zawarta w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, obowiązek kompleksowego uregulowania podstawowych zagadnień 

związanych ze sposobem funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego nakłada na radę 

gminy. Rada Miejska w Świeradowie - Zdroju podjęła uchwałę w sprawie warunków 

funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego, w której winna doprecyzować regulacje ustawowe, zawarte w art. 9a 

ust.7, ust. 10 -  14 ustawy, a więc określić w jaki sposób Zespół będzie pracował. Dodatkowe 

określenie trybu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przez Zespół w przyjętym 

„Regulaminie”, nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej zawartej w art. 9a ust. 15 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przytoczona bowiem norma wyraźnie 

wskazuje, iż Rada winna była określić takie regulacje w treści przedmiotowej uchwały 

(ewentualnie w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały). W związku z powyższym 

odstąpiono od oceny merytorycznej w/w dokumentu i wskazuje się na konieczność usunięcia 

go z obiegu prawnego.
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W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował 14 wszczętych 

procedur „Niebieskie Karty”, z których 5 do dnia kontroli zostało zakończonych.

W toku kontroli analizie poddano pierwszych 10 procedur z rejestru (wszczętych w okresie 

objętym kontrolą). We wszystkich przypadkach procedury zostały wszczęte przez podmioty 

do tego uprawnione. Podmiot wszczynający procedurę NK w terminie do 7 dni przekazywał 

formularz NK -  A do przewodniczącego Zespołu. Przewodniczący w terminie, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie upoważnień członków Zespołu powoływał 

grupę roboczą i przekazywał formularz NK -  A jej członkom. Na podstawie analizy 

protokołów z posiedzeń grup roboczych stwierdzono przypadki, gdy osoby powołane do grup 

roboczych, nie brały udziału w ich pracach (najczęściej sytuacje takie dotyczyły 

przedstawicieli Policji), zatem wskazuje się aby w oparciu o treść zawartych porozumień 

oraz art. 9a ust. 13 ustawy podjąć działania dyscyplinujące w stosunku do członków grup 
roboczych.

W poddanych kontroli procedurach grupy robocze dokonały analizy sytuacji rodzin 

i opracowały plan pomocy rodzinie (elementy planu pomocy zawarto w protokołach 

z posiedzeń grup roboczych). Wszystkie działania były dokumentowane, a prowadzona 

dokumentacja potwierdzała bieżący monitoring sytuacji rodziny. W omawianych 

przypadkach, w obecności zaproszonej osoby, co do której istniało podejrzenie, że była 

dotknięta przemocą w rodzinie, wypełniano formularz NK - C oraz w obecności osoby, 

wobec której istniało podejrzenie, że stosowała przemoc w rodzinie, wypełniano formularz 

NK- D.

Formalnie zakończenia procedur dokonano zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”, jednakże w dwóch protokołach zakończenia stwierdzono brak opisu 

podjętych działań w ramach procedury, zatem wskazuje się aby protokoły zakończenia 

procedury sporządzać zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia. O zakończeniu procedury 

poinformowano podmioty w niej uczestniczące.

W odniesieniu do zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy Przewodnicząca 

Zespołu Interdyscyplinarnego oświadczyła, że do dnia kontroli nie wystąpiła konieczność 

zapewnienia schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Jednakże Ośrodek 

Pomocy Społecznej jest w gotowości zapewnić schronienie w Ośrodkach Interwencji 

Kryzysowej działających na terenie województwa dolnośląskiego. Powiat lubański 

w bieżącym roku zamierza podpisać porozumienie z OIK w Jeleniej Górze, w ramach którego 

gminy będą mogły zapewnić schronienie osobom doznającym przemocy w rodzinie również

5



w tym Ośrodku. Na terenie gminy funkcjonują hotele, prywatne kwatery, a także Dom 

Wczasów Dziecięcych gdzie ostatecznie, w razie nagłej konieczności gmina jest gotowa 

zapewnić schronienie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju złożył wniosek 

do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestrację zbioru danych 

osobowych o nazwie „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy 

Świeradów - Zdrój w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stwierdza się 

następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. W Zespole Interdyscyplinarnym nie ma przedstawiciela organizacji pozarządowej.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nie uczestniczyli regularnie w posiedzeniach 

i pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Powołać do Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej. 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.).

Termin realizacji: do 31 stycznia 2017 roku.

2. Zobowiązać członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych do regularnego 

uczestnictwa w posiedzeniach i pracy w ramach Zespołu.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.).

Termin realizacji: do 31 grudnia 2016 roku.

P o u czen ie:
Z god n ie z  art. 128 ust. 2  i 3 ustaw y z  dnia 12 m arca 2 0 0 4  r. o  p om ocy  społecznej (D z. U , z  2016r., poz. 930 , j.t. ze  zm .), 
kierow nik  jednostk i podlegającej kontroli m oże w  term inie 7 dni od dnia otrzym ania za leceń  pokontrolnych zg ło s ić  do nich  

pisem ne zastrzeżenia do W ojew od y D oln ośląsk iego . W ojew oda ustosunkuje się do zastrzeżeń w  term inie 14 dni od dnia ich 
doręczenia. W  term inie do dnia 10 lu teg o  2 0 1 7  roku k ierow nik  jednostk i podlegającej kontroli w in ien  pow iadom ić
W ojew od ę D o ln ośląsk iego  o  sp osob ie realizacji za leceń , uw ag i w n iosk ów  p r z e d s ta w io n y c h ;m jjje js2p^n WTOtmiep^u.
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Do wiadomości:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie -  Zdroju.


