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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29 i 30 stycznia 2018 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 2015 r., poz. 1390) 

zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Honorata Borowiec - 

starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca kontroli oraz Piotr Szafarowicz -  starszy 

inspektor wojewódzki -  kontroler; przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Gminy 

w Kunicach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli 

tj. 29 stycznia 2018 roku osobą odpowiedzialną za wykonywanie kontrolowanych zadań był 

Wójt Gminy -  Zdzisław Tersa. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI) zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach, 

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 15 marca 2018 r. (data wpływu !

do DUW - 20.03.2018 r.). Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
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Uchwałą nr XII/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Kunice przyjęła 

do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kunice na łata 

2016 -  2026. W Strategii były uwzględnione cele i kierunki działań w zakresie 

przeciwdziałania 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. W okresie objętym kontrolą w Gminie Kunice obowiązywał Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Kunice nr XV/83/16 z dnia 30 marca 2016 r. Cele programu dotyczyły głównie 

rozpowszechnienia wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach jej przeciwdziałania, 

prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie wsparcia 

instytucjonalnego ofiar przemocy, zwiększenia skuteczności działań interwencyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenia kwalifikacji służb społecznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedłożona 

przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach „Informacja 

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kunice” 

potwierdziła realizację założeń Programu.

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 Kunice prawidłowo realizowała to zadanie.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Gminy Kunice w dniu 29 czerwca 2011 r. 

podjęła uchwałę nr YIII/51/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwałą nr XXVII/186/13 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. Rada Gminy Kunice przyjęła „Regulamin Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania”. Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

stanowił załącznik nr 1 do uchwały, określono w nim zadania, funkcjonowanie Zespołu i grup 

roboczych, zasady zwoływania posiedzeń Zespołu i grup roboczych, postępowanie na rzecz 

osób, rodzin, grup i środowiska, dokumentację oraz monitorowanie prac Zespołu i grup 

roboczych.
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Na podstawie zawartych porozumień o współpracy w zespole interdyscyplinarnym, 

zarządzeniem nr 75/11 z dnia 28 października 2011 r. Wójt Gminy Kunice powołał 13 -  

osobowy Zespół Interdyscyplinarny. Skład Zespołu był zmieniany kolejnymi zarządzeniami 

Wójta Gminy: nr 2/12 z dnia 9 stycznia 2012 r. , nr 37/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., 

nr 68/2017 z dnia 17 października 2017 r. W dniu kontroli Zespół Interdyscyplinarny liczył 

14 osób, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 - 5 i ust. 4 ustawy. 

W okresie objętym kontrolą w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego nie było 

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

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli Wójtowi 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 a także zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza. W okresie objętym kontrolą posiedzenia odbywały się 

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

W protokołach zawarto informacje dotyczące bieżącego monitorowania procedur NK, 

natomiast nie odnotowano realizacji przez Zespół przypisanych mu ustawowo zadań. 

Na podstawie oświadczenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

stwierdzono, że zadania, o których mowa w art. 9b ust. 2 ustawy były realizowane, zatem 

wskazuje się aby Zespół Interdyscyplinarny odnotowywał podejmowane działania 

w protokołach z posiedzeń. Na podstawie weryfikacji obecności stwierdzono, iż w okresie 

objętym kontrolą, dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie uczestniczyło 

w posiedzeniach Zespołu lecz były to nieobecności usprawiedliwione. Natomiast 

w przypadku trzech osób frekwencja wynosiła 50%, dwie z nich od dnia 17 października 

2017 r. nie są już członkami Zespołu.

W okresie objętym kontrolą Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymał 

osiem formularzy „Niebieska Karta -  A”, z tego dwa były kolejnymi w procedurach 

wszczętych w 2016 r., cztery procedury zostały zakończone. We wszystkich przypadkach 

formularze „NK -  A” zostały wypełnione przez podmioty do tego uprawnione i w terminie 

7 dni przekazane do przewodniczącego Zespołu. Przewodniczący w terminie, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie upoważnień otrzymanych od wszystkich członków 

ZI, powoływał grupy robocze i przekazywał formularz „NK -  A” jej członkom. W poddanych 

kontroli procedurach grupy robocze dokonując analizy sytuacji rodziny opracowywały 

indywidualne plany pomocy („plan działań grupy roboczej”) dla osób, co do których istniało



podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie, zawierające propozycje działań 

pomocowych. Wszystkie działania były dokumentowane, a prowadzona dokumentacja 

potwierdzała bieżący monitoring sytuacji rodziny. W przypadkach gdzie grupie roboczej 

udało się nawiązać kontakt z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosowała przemoc 

w rodzinie -  w jej obecności wypełniano formularz „NK -  D”. We wszystkich przypadkach 

wypełniono formularz „NK -  C” w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była 

dotknięta przemocą w rodzinie, jednakże miało to miejsce poza posiedzeniami grup 

roboczych, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 

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

Spotkania osób, o których mowa powyżej odbywały się z zachowaniem odrębności czasowej. 

Zakończenia procedur dokonano zgodnie z § 18 rozporządzenia.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach oświadczył, że w gminie 

Kunice osobom dotkniętym przemocą proponowana była pomoc w formie schronienia 

w placówkach zapewniających całodobową opiekę tj.:

- Dom dla Samotnej Matki z Dzieckiem w Legnicy, ul. Przemysłowa 5,

- Dom Samotnych Matek z Dziećmi Stowarzyszenie MONAR w Ścinawie, ul. Mickiewicza 

38,

- Schronisko dla kobiet z dziećmi w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,

- Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie, ul. Folwarczna 50,

- Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi, Zgorzelec, ul. Parkowa 3.

Ponadto pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach oraz 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego posiadają wiedzę na temat możliwości skierowania 

osoby dotkniętej przemocą do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu przy 

ul. Ogrodowej 2a lub we Wrocławiu przy ul. Bora -  Komorowskiego 31.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach zgłosił do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań gminy 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwierdzono 

nieprawidłowości:

1) Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali regularny udział w jego 

posiedzeniach.
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2) Członkowie grupy roboczej poza posiedzeniem w obecności osoby, co do której istnieje

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie wypełniali formularz „Niebieska Karta

3) W Zespole Interdyscyplinarnym nie ma przedstawiciela organizacji pozarządowej.

W związku z powyższym wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1) Zobowiązać członków do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach 

Zespołu Interdyscyplinarnego.

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: niezwłocznie.

2) Formularz „Niebieska Karta -  C” wypełniać na posiedzeniu grupy roboczej 

w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta 

przemocą.

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. Nr 209, poz. 1245).

Termin realizacji: na bieżąco.

3) 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: 31 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze 
zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do 
nich pisemne zastrzeżenia do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia 
ich doręczenia. W terminie do dnia 10 maja 2018 roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić 
Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

- C ” .

POUCZENIE

(k ie ro w n ik  je d n o s tk i k o n tro lu jące j)
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