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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 i 21 marca 2017 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”, zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Honorata Borowiec - 

starszy inspektor wojewódzki oraz Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, 

przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w zakresie 

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

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 marca 2016 roku do dnia kontroli 

tj. 20 marca 2017 roku osobą odpowiedzialną za wykonywanie kontrolowanych zadań był 

Burmistrz Miasta i Gminy -  Józef Kołcz. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI) zapewniał Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świerzawie, w siedzibie którego przeprowadzono czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 17 maja 2017 r. Do protokołu 

nie wniesiono zastrzeżeń.
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Rada Miasta i Gminy Świerzawa podjęła uchwałę nr XXII/118/2016 z dnia 

29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Świerzawa na lata 2016 -  2021. W części diagnostycznej dokumentu określono skalę 

problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Świerzawa. W części programowej 

uwzględniono cele operacyjne i kierunki działań w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. W kwestii czasu realizacji powyższych zadań wskazano, iż są to działania ciągłe 

na lata 2016-2021. Zarządzeniem nr 0050/05/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. Burmistrz 

Miasta i Gminy Świerzawa powołał członków zespołu oceniającego poziom wdrożenia 

Strategii, do którego należy przeprowadzenie monitoringu, dokonywanie oceny poziomu 

wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań określonych w Strategii 

z wykorzystaniem wskaźników oraz opracowanie raportu monitorującego z realizacji 

Strategii.

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. W okresie objętym kontrolą w Gminie Świerzawa obowiązywał 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014 -  2016 przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/188/2014 Rady Miasta 

i Gminy Świerzawa z dnia 26 lutego 2014 r., którego celem głównym było zwiększenie 

skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Programie wskazano 

cele szczegółowe i zaplanowano zadania do realizacji. W trakcie kontroli przedłożono 

sprawozdanie z podejmowanych działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w którym odniesiono się do każdego z wyżej wymienionych zadań. Odrębne sprawozdanie 

sporządzono w odniesieniu do działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dniu kontroli obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017 -  2020 

przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Świerzawa Nr XXVI/142/2017 z dnia 26 stycznia 

2017 r. Założenia programu, cele w nim określone oraz wyodrębnione działania pozostały 

takie same jak w Programie obowiązującym w latach 2014 - 2016 r. Monitorowanie realizacji 

Programu ma odbywać się w oparciu o dane i informacje (sprawozdawczość) podmiotów 

zaangażowanych w jego realizację przez Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Poszczególne działania i procedury podlegać będą monitoringowi, mającemu na celu stałą 

poprawę efektywności i szybkości reakcji na zaistniałe przypadki przemocy.

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 Świerzawa w okresie objętym kontrolą 

prawidłowo realizowała to zadanie.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Miasta i Gminy Świerzawa w dniu 29 czerwca 

2011 r. podjęła uchwałę nr IX/37/ll w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 lipca 2011 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził 

nieważność § 2 ust. 1, 3 i 4, § 5 ust. 2 we fragmencie „szczegółowy zakres prac, w tym”, § 10 

ust. 5 we fragmencie „bądź społecznie” uchwały.

W § 5 ust. 2 uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego (...) zapisano, że: „ Kompetencje przewodniczącego 

zespołu, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zespołu zostaną określone w regulaminie 

organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Świerzawa w drodze Zarządzenia. Powołując się na powyższy zapis Burmistrz 

zarządzeniem nr 0050/1/2013 z dnia stycznia 2013 r. zatwierdził „Regulamin Organizacyjny 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerzawie”. W § 1 „Regulaminu Organizacyjnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego” będącego załącznikiem do niniejszego zarządzenia zapisano, iż ustala 

on tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego. W dalszej części dokumentu określono: cele 

gminnego zespołu interdyscyplinarnego (§ 2), zadania zespołu interdyscyplinarnego (§ 3), 

funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych (§ 4), zwoływanie zespołu 

interdyscyplinarnego i grup roboczych (§ 5), postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup 

i środowiska (§ 6), kompetencje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 

sekretarza zespołu interdyscyplinarnego (§ 7), tryb i sposób odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego (§ 8).

Należy podkreślić, iż zadania zespołu interdyscyplinarnego zostały określone już przez 

ustawodawcę w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, natomiast 

kompetencje przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wskazuje również 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

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 Miasta i Gminy 

Świerzawa podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

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. Określenie trybu działania 

Zespołu Interdyscyplinarnego przez Wójta Burmistrza Miasta i Gminy w załączonym 

do zarządzenia „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 Gminy winna była określić takie regulacje w treści 

przedmiotowej uchwały (ewentualnie w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały), 

nie zaś przenosić tę kompetencję na Burmistrza Miasta i Gminy. W związku z powyższym 

odstąpiono od oceny merytorycznej Regulaminu i zwrócono się do Wydziału Nadzoru 

i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o podjęcie stosownych działań 

leżących w kompetencji Wydziału, celem stwierdzenia prawidłowości zapisów § 5 ust. 2 

uchwały nr IX/37/ll Rady Miasta i Gminy Świerzawa w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków j ego funkcj onowania.

Na podstawie zawartych porozumień o współpracy w zespole interdyscyplinarnym, 

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zarządzeniem nr 0050/21/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 

powołał 10 -  osobowy Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszły osoby wskazane 

przez strony porozumień. Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem nr 0050/55/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 21 lipca 2014 r. -  zmiana dotyczyła 

przedstawiciela Policji. W dniu kontroli w Gminie Świerzawa funkcjonował Zespół 

Interdyscyplinarny (II kadencji) powołany zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Świerzawa zarządzeniem nr 0050/3/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. 

zmienionym zarządzeniem nr 0050/9/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. Zespół Interdyscyplinarny 

liczył 11 członków -  przedstawicieli wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 

i 4 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 

spośród jego członków wybrano przewodniczącego zespołu. W okresie objętym kontrolą 

posiedzenia odbywały się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy. Na podstawie zapisów 

w protokołach z posiedzeń Zespołu, sprawozdania z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego za rok 2016 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 członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego regularnie uczestniczyli w jego posiedzeniach.
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W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował 33 procedury 

„Niebieskie Karty”, z czego do dnia kontroli 26 zostało zakończonych. Analizie poddano 

10 pierwszych procedur wszczętych w okresie objętym kontrolą. We wszystkich przypadkach 

procedury zostały wszczęte przez podmioty do tego uprawnione. W toku kontroli ustalono, iż 

podmiot wszczynający procedurę NK w terminie do 7 dni przekazywał formularz NK -  A 

do przewodniczącego Zespołu. Przewodniczący po otrzymaniu formularza NK -  A, w 

terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie pisemnych upoważnień 

otrzymanych od wszystkich członków Zespołu, samodzielnie powoływał grupę roboczą 

i przekazywał jej członkom informację o wszczętej procedurze. Grupy robocze dokonując 

analizy sytuacji rodziny opracowywały plan pomocy. W przypadku dwóch procedur planu 

pomocy nie sporządzono. Wszystkie działania były dokumentowane, a prowadzona 

dokumentacja potwierdzała bieżący monitoring sytuacji rodziny. W omawianych 

przypadkach, w miarę możliwości 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. Spotkania osób, o których mowa powyżej odbywały się 

z zachowaniem odrębności czasowej.

Zakończenia procedur formalnie dokonano zgodnie z § 18 rozporządzenia, jednakże 

kontrolujący zwrócili uwagę aby w przyszłości nie podejmować decyzji o zamknięciu 

procedury zbyt pochopnie i nie sugerować się oświadczeniem osób uczestniczących 

w procedurze. Biorąc pod uwagę schemat przemocy (powtarzalność fazy narastania napięcia, 

gwałtownej przemocy i fazy „miodowego miesiąca”) wskazuje się, aby nie sugerować się 

oświadczeniem osoby pokrzywdzonej, a jedynie faktami zgromadzonymi przez członków 

zespołu bądź grupy roboczej podczas realizacji procedury.

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

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oświadczyła, że w okresie objętym kontrolą 

nie było potrzeby zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą. W sytuacji 

pojawienia się takiego problemu, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świerzawie zapewni schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu lub w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia 

w Wałbrzychu. Ponadto, działające na terenie gminy Świerzawa Centrum Kultury, w ramach 

swojej działalności prowadzi schronisko w Dobkowie i miejsca noclegowe w Świerzawie, 

gdzie również w razie konieczności Gmina może zapewnić osobom potrzebującym 

schronienie.
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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie zgłosił do rejestracji 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych o nazwie 

„ Zespół interdyscyplinarny w Świerzawie”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań gminy 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwierdzono 

nieprawidłowość:

1) W dwóch przypadkach grupa robocza nie opracowała indywidualnego planu pomocy dla 

osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej 

rodziny, zawierającego propozycje działań pomocowych.

W związku z powyższym wydaje się zalecenie pokontrolne:

1) Zobowiązać członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych do 

przestrzegania obowiązku opracowywania w prowadzonych procedurach NK 

indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, zawierającego działania pomocowe. 

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

Termin realizacji: niezwłocznie.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 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 W ojewody Dolnośląskiego. W ojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w  terminie 14 dni od dnia 
ich doręczenia. W terminie do dnia 10 lipca 2017 roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić 
W ojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

(kierownik jednostki kontrolującej)

Do wiadomości:. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie.
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