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Prezydent Miasta Świdnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 718) kontrolerzy 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

Marta Waniszewska -  przewodnicząca zespołu i Honorata Borowiec -  członek zespołu, 

przeprowadzili w dniach 29-30 listopada 2016 r. kontrolę doraźną Urzędu Miasta w Świdnicy, 

w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej na rzecz rodziny 

małoletniego Wiktora S. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 325 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2016 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy licznie zgromadzonej dokumentacji 

dotyczącej sytuacji członków rodziny oraz podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny 

i Grupę Roboczą działań, a także wyjaśnień złożonych przez Przewodniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz działającego w Grupie Roboczej pracownika socjalnego. Stan 

faktyczny i prawny opisano w protokole kontroli z dnia 16 stycznia 2017 r., do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń. Podpisany protokół zwrócono 27 stycznia 2017 r.

W zakresie oceny przestrzegania i realizacji procedury „Niebieska Karta” w toku działań 

na rzecz rodziny małoletniego Wiktora S. wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące ustalenia:

-  nieprawidłowy sposób powoływania członków Grupy Roboczej,

-  sporządzenie formularza Niebieska Karta C -  bez obecności osoby dotkniętej przemocą,



-  nieterminowe przekazanie formularza Niebieskiej Karty A (z dnia 7 maja 2015 r.) 

Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,

-  właściwe dokumentowanie posiedzeń Grupy Roboczej,

-  prawidłowe odbieranie oświadczeń o zachowaniu poufności informacji od osób

biorących udział w pracach Grupy Roboczej,

-  systematycznie prowadzony monitoring bezpieczeństwa rodziny,

-  zorganizowanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

-  podejmowanie działań w stosunku do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy

w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań.

Za nieprawidłowość uznano fakt powoływania Grup Roboczych zarządzeniem przez 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Powyższa praktyka oparta była na opracowanym 

i przyjętym przez Zespół Interdyscyplinarny w Świdnicy Regulaminie Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, który zawierał zapis: „W celu rozwiązywania problemów

w indywidualnych przypadkach Przewodniczący w imieniu Zespołu powołuje grupy robocze 

Oceniając powyższą sytuację wzięto pod uwagę regulacje zawarte w art. 9a ust 8 oraz 

ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) — zwanej 

dalej ustawą, z których to wynika, że Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień 

zawartych pomiędzy wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta a podmiotami, których 

przedstawiciele są powołani do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, jak również, 

że kompetencja regulacji trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, powierzona została 

radzie miasta/gminy. Żaden przepis nie uprawnia Zespołu Interdyscyplinarnego do regulowania 

zasad własnej pracy, stąd też stworzony przez Zespół Interdyscyplinarny w Świdnicy Regulamin 

Zespołu nie ma mocy obowiązującej. Zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy, uprawnienie 

powoływania Grup Roboczych powierzono Zespołom Interdyscyplinarnym (a nie 

przewodniczącym tych zespołów). I choć upoważnienie w powyższej kwestii udzielone 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego przez członków Zespołu znacznie usprawnia 

pracę na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, to zapisane w dokumencie utworzonym przez 

podmiot nieuprawniony -  również nie ma mocy obowiązującej.

W dniu 6 lutego 2017 r., Zespół Interdyscyplinarny przesłał do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego kopie imiennych upoważnień złożonych przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w sprawie powoływania Grup Roboczych przez przewodniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego, stąd też odstąpiono od wydania zalecenia w powyższej sprawie.



Zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy, Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy 

Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach. Ustawodawca nie doprecyzował jednak sposobu tworzenia 

Grup Roboczych pozostawiając w tym zakresie swobodę działania. Na podstawie 

skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że działania Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Świdnicy w tej kwestii nie są jednolite. Niektóre osoby zostały powołane do prac Grapy 

Roboczej zarządzeniem Przewodniczącej Zespołu, inne jedynie zaproszone na posiedzenie 

Grupy w charakterze specjalistów. Mając na uwadze fakt, że działania na rzecz rodzin objętych 

procedurą „Niebieska Karta” prowadzone są przez Grupę Roboczą (o ile sam Zespół 

Interdyscyplinarny nie prowadzi sprawy rodziny), to wszystkie osoby zaangażowane do pracy 

na rzecz rodziny winny być jednakowo powołane do Grupy Roboczej. Na rzecz takiego 

stanowiska przemawia również obowiązek złożenia przez członków Grupy Roboczej 

oświadczenia w sprawie zachowania poufności informacji uzyskanych w toku realizowanych 

zadań. Skoro oświadczenia składają członkowie Grupy Roboczej, to winni oni być uprzednio do 

Grupy powołane. W kontrolowanych procedurach wszystkie osoby biorące udział w pracach 

Grupy Roboczej (również te, które nie zostały formalnie powołane) złożyły stosowne 

oświadczenia, co pozwala wnioskować, iż były one członkami Grupy Roboczej.

Stwierdzono, że podczas spotkania Grupy Roboczej w dniu 26.05.2015 r. podjęto decyzję 

o zaniknięciu procedury z powodu braku zasadności podejmowania działań, jednocześnie 

uzupełniono formularz „Niebieskiej Karty C” (bez obecności osoby, co do której istniało 

podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie). Mając na uwadze bardzo dobre rozpoznanie 

sytuacji rodziny, uzasadniające zamknięcie procedury, bezcelowe było uzupełnianie ww. 

formularza.

Odnośnie realizacji przez Grupę Roboczą zadań określonych w art. 9b ust 3 ustawy, 

tj. opracowania i realizacji planu pomocy, monitorowania sytuacji rodziny dotkniętej przemocą 

domową oraz dokumentowania działań podejmowanych wobec rodziny - nie tylko nie 

stwierdzono nieprawidłowości, to na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie członków 

Grupy Roboczej, organizacja systemu wsparcia dla rodziny, znajomość problematyki zjawiska 

przemocy domowej oraz zdolność towarzyszenia członkom rodziny w bardzo trudnej sytuacji. 

O wysokim profesjonalizmie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy świadczy 

również fakt poddawania swojej pracy superwizji.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca



2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, sformułowano następujące zalecenia:

1. W sytuąpji konieczności wypełnienia formularza Niebieskiej Karty -  C, formularz uzupełniać 

w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy 

w rodzinie.

Podstawa prawna: § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 

z 2011 r., nr 209, poz. 1245)

Termin realizacji: na bieżąco

2. Sposób i warunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego winny być określone 

w porozumieniach zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta a podmiotami, o których mowa 

w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1390) oraz uchwale Rady Miasta w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, w związku z czym należy wyeliminować z obrotu prawnego Regulamin 

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 8 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: do 31.03.2017 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity z 2016 r., poz. 930 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 

7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia 

do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych, 

uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń, 

uwag i wniosków lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up, W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO
i

Danuta Zamlia.
ZASTĘPCA^YREKTORA WYDZIAŁU 

Zdrowia i Polityki Społecznej


