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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 7 i 8 maja 2018 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 

1390), zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „ustawą”, kontrolerzy Piotr 

Szafarowicz starszy inspektor wojewódzki i Honorata Borowiec starszy inspektor 

wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w zakresie realizacji 

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

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 4 kwietnia 2018 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego aneksem nr 3 do Planu Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 7 maja 2018 roku 

funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” lub „Zł” 

pełniła pani Joanna Pisarska. Obsługę organizacyjno -  techniczną Zespołu zapewniał Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Boguszowie -  Gorcach przy ul. Kasprzaka 7.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, której 

uzasadnieniem jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny oraz protokół kontroli 

podpisany przez Pana w dniu 7 czerwca 2018 roku.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli 

dokumentacja potwierdziła, że obowiązki gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy 

społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie opracowania



i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także obowiązku określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania w drodze uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie -  Gorcach, 

zostały zrealizowane. Jednakże ze względu na zapis § 2 ust. 3 uchwały nr LVII/360/10 z dnia 

10 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, została 

ona przekazana do Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

z wnioskiem o podjęcie stosownych działań nadzorczych.

W okresie objętym kontrolą w Gminie Boguszów -  Gorce obowiązywało zarządzenie 

Burmistrza nr 187/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (II kadencja), 

zmieniane trzykrotnie w latach 2016 -  2018. Do składu Zespołu powołano przedstawicieli 

jednostek wskazanych w art. 9a ust. 3 pkt 1 -  6 i ust. 4 ustawy, jednakże nie został dopełniony 

obowiązek zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy, 

z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Boguszowie -  Gorcach, co stanowi nieprawidłowość. Wątpliwość budzi również fakt 

powołania do Zespołu trzech osób będących przedstawicielami odpowiednio Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zesłania Ducha 

Świętego oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Wskazane 

osoby nie wykonują w Zespole zadań w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, 

o czym mówi art. 9a ust. 13 ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego winien 

być wybrany spośród jego członków na pierwszym posiedzeniu. W związku z odwołaniem 

z dniem 19 kwietnia 2017 r. przewodniczącego Zespołu II kadencji (wybranego 

na pierwszym jego posiedzeniu), dokonano wyboru kolejnego przewodniczącego. Została 

nim pani Joanna Pisarska reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie -  

Gorcach.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli oświadczenia o zachowaniu 

poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zgodnie z art. 9c ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały 

się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Na podstawie przedłożonych protokołów 

stwierdzono, że Zespół realizował i dokumentował zadania, o których mowa w art. 9b ust. 1
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i ust. 2 ustawy, z wyjątkiem inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc 

w rodzinie.

Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego regularnie uczestniczyli 

w  jego posiedzeniach. Dwie lub więcej nieobecności odnotowano w przypadku pięciu 

członków, co niezgodne jest z art. 9a ust. 13 ustawy.

Przedłożone w czasie kontroli zaświadczenie nr DRZDO/403/002473/11/55432 z dnia 

17 listopada 2011 roku Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

o rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -  

zespół interdyscyplinarny” potwierdza realizację obowiązku wynikającego z art. 42 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 922 

z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 25 maja 2018 r.

W zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, o której mowa w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

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

nieprawidłowości: w dokumentacji procedur „Niebieskie Karty” nie było adnotacji 

o przekazywaniu osobie dotkniętej przemocą formularza „Niebieska Karta -  B”, 

nieterminowo przekazywano formularz „Niebieska Karta -  A” do Przewodniczącego 

Zespołu, grupy robocze powoływane były przez Przewodniczącego Zespołu bez stosownych 

upoważnień, formularz „Niebieska Karta -  C” nie był wypełniany w obecności osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie i na posiedzeniu grupy roboczej, osoby podejrzane

0 stosowanie przemocy w rodzinie i nadużywające alkoholu nie były zgłaszane do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakończenie procedury „Niebieskie 

Karty” nie było udokumentowane w formie protokołu.

Ponadto ustalono, że w gminie Boguszów -  Gorce osoby dotknięte przemocą 

w rodzinie miały zapewniony dostęp do poradnictwa prawnego, psychologicznego

1 socjalnego. Wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie 

udzielano w Punkcie Konsultacyjnym, jak również w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Boguszowie -  Gorcach. Działania edukacyjne mające na celu wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą prowadzone były przez 

dwóch asystentów rodziny. Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowana 

była z dziećmi także w czterech świetlicach środowiskowych działających na terenie miasta.

Gmina zapewniała schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu
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przy ul. Ogrodowej 2a. Przyjęcie do ośrodka nie wymaga skierowania i odbywa się przez całą 

dobę.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy Boguszów 

-  Gorce w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1) Do Zespołu Interdyscyplinarnego powołano przedstawiciela Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bez wymaganego porozumienia;

2) Zespół Interdyscyplinarny, w ramach realizacji zadań ustawowych, nie inicjował działań 

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, np. przez zgłaszanie ich do udziału 

w programach korekcyjno -  edukacyjnych;

3) Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli regularnie w jego 

posiedzeniach;

4) Grupy robocze powoływane były niezgodnie z ustawą;

5) Procedura „Niebieskie Karty” nie była przestrzegana w zakresie prowadzenia formularzy 

„Niebieska Karta -  A, B i C”, zgłaszania osób nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakańczania procedur „Niebieskie Karty” 

w formie protokołu.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1) Zawrzeć porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z przedstawicielem 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie -  Gorcach. 

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

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

2) Zobowiązać Zespół Interdyscyplinarny do inicjowania działań wobec osób podejrzanych 

o stosowanie przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Termin realizacji: niezwłocznie.

3) Zobowiązać wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego 

uczestnictwa w posiedzeniach.

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

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

4) Uregulować kwestię powoływania grup roboczych.
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Podstawa prawna: art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

5) Przestrzegać procedurę „Niebieskie Karty” w zakresie prowadzenia formularzy „Niebieska 

Karta -  A, B i C”, zgłaszania osób nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakańczania procedur „Niebieskie Karty” 

w formie protokołu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 2, § 17 ust. 4, § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dniaT3 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

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, z późn. 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 15 sierpnia 2018 roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien 

powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków 

przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO




