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Miasta i Gminy Wleń

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, starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, 

Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili w dniu 29 marca 2018 r. 

kontrolę doraźną w siedzibie Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu. 

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 102 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

23 marca 2018 r.

Zakres tematyczny kontroli obejmował prawidłowość prowadzonych przez Gminę 

Wleń działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonej przez 

Zespół Interdyscyplinarny procedury „Niebieskie Karty” w określonej imiennie rodzinie. 

Kontrolą objęto stan bieżący.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy materiałów merytorycznych 

dotyczących realizowanego zadania oraz informacji i wyjaśnień złożonych przez Zastępcę 

Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego -  Panią Joannę Grochowską, Kierownika 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwanego dalej MGOPS lub Ośrodek) -  

Panią Krystyną Karbowiak oraz Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego -  Panią Irenę 

Szeffs.



W okresie objętym kontrolą obsługę organizacyjno -  administracyjną Zespołu 

Interdyscyplinarnego powierzono Miejsko -  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 

Kierownikiem Ośrodka była Pani Krystyna Karbowiak. W zakresie kontrolowanych zagadnień 

osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie zadań był Burmistrz Gminy Wleń -  

Pan Artur Zych. Doręczony protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane 

w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. 

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność jednostki, w zakresie kontrolowanego zadania, oceniam negatywnie.

Na powyższą ocenę wpływ miała nieprawidłowo przeprowadzona procedura 

„Niebieskie Karty” w rodzinie F. Szczegółowe omówienie stwierdzonych nieprawidłowości 

zawarto poniżej.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) -  zwanej dalej ustawą, gmina podejmuje działania 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym. W zakresie tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wleń 

stwierdzono, że w okresie poddanym kontroli Zespół funkcjonował w oparciu o uchwałę Rady 

Miasta i Gminy Wleń w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego we Wleniu (Nr 80/XIII/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.), zmienioną 

uchwałą nr 95/XVI/16 z dnia 31 marca 2016 r. oraz na podstawie porozumień o współpracy 

zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy, a podmiotami, których przedstawiciele 

powołani zostali do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Trzy aspekty zawarte w treści porozumień są niezgodne z obowiązującym stanem 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym miejscowego:

1. Zawarty w § 3, pkt 1 zapis: „Strony zobowiązują się do przestrzegania regulaminu 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego” stał się bezzasadny z chwilą zmiany uchwały 

dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego we Wleniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

(wprowadzonej uchwałą Nr 95/XVI/16 z dnia 31 marca 2016 r. Rady Miasta i Gminy 

Wleń). Zapisy zawarte w § 1, pkt 5 uchwały zmieniającej usunęły z obiegu prawnego 

załącznik do uchwały, którym był regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W konsekwencji, w Gminie Wleń od 2016 r. nie obowiązywał żaden regulamin Zespołu 

Interdyscyplinarnego, jednak treść porozumień nie została dostosowana;



3

2. Zawarty w § 3, pkt 5 zapis: „Strony zobowiązują się do sprawozdania z czynności 

wykonywanych na rzecz osoby lub rodziny przed koordynatorem Zespołu” jest 

sprzeczny z art. 9d ust. 3 ustawy, który stanowi, że przedstawiciele podmiotów 

realizujących procedurę „Niebieskie Karty” przekazują informacje o podjętych 

działaniach przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Zawarty w § 4, pkt 1 zapis: „Prace Zespołu łub Grupy Roboczej (...) koordynuje 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włeniu” wykracza poza delegację zawartą 

w art. 9a ust. 9 (tj. obsługę administracyjno -  techniczną zespołu interdyscyplinarnego). 

Obsługa administracyjno -  techniczna ogranicza się do obowiązku zapewnienia miejsca 

spotkań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, niezbędnych materiałów 

biurowych i sprzętu, a także zabezpieczenia środków na działalność Zespołu (usługi 

pocztowe, koszt rozmów telefonicznych, realizacja innych zadań itp.). Faktem jest 

również, że organ powołujący Zespół Interdyscyplinarny nie został uprawniony 

do wskazania osoby przewodniczącego, gdyż zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy, to Zespół 

Interdyscyplinarny spośród swoich członków wybiera przewodniczącego. I choć 

przedstawicie podmiotów zaangażowanych w prace Zespołu realizują procedurę 

w oparciu o zasadę współpracy, to rola przewodniczącego ma charakter koordynujący. 

Na koordynującą rolę przewodniczącego wskazuje nie tylko znaczenie słowa 

„przewodniczący”, potwierdzają to również powierzone przewodniczącemu zadania: 

do przewodniczącego dostarczany jest formularz „Niebieska Karta -  A” (§ 7 

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) -  zwanego dalej rozporządzeniem), to przewodniczący przekazuje formularz 

„Niebieska Karta -  A” członkom zespołu lub grupy roboczej (§ 7 rozporządzenia), 

to Przewodniczący Zespołu wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej (§17 ust. 1 

rozporządzenia), a wreszcie to podpis przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

wymagany jest na protokole aby skutecznie zakończyć prowadzenie procedury (§ 18  

rozporządzenia). Wprowadzenie funkcji Koordynatora Zespołu nie tylko nie ma 

umocowania prawnego, ale koliduje z funkcją przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

W Gminie Wleń osoba wyznaczona na Koordynatora prac Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych nie była powołana na członka Zespołu



Interdyscyplinarnego, co dodatkowo wskazuje na sprzeczność z przepisami 

regulującymi kwestię funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i procedury 

„Niebieskie Karty”, gdyż co do zasady nie powinna mieć dostępu do formularzy 

„Niebieska Karta” ani dokumentacji zbieranej i wytwarzanej przez Zespół 

Interdyscyplinarny.

Mając na uwadze opisane nieprawidłowości, niezwłocznie należy dostosować, 

do obowiązującego prawa powszechnie obowiązującego, w tym miejscowego, treść 

porozumień zawartych przez Burmistrza Gminy Wleń z podmiotami delegującymi swoich 

przedstawicieli do prac Zespołu Interdyscyplinarnego.

Organ wykonawczy gminy prawidłowo wydał zarządzenie w sprawie utworzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego powołał przedstawicieli wszystkich podmiotów 

wskazanych w art. 9a ust. 3 i ust. 4 ustawy.

Prawo do przetwarzania danych osób dotkniętych przemocą domową oraz stosujących 

przemoc w rodzinie nierozerwalnie łączy się z obowiązkiem zachowania poufności uzyskanych 

informacji. Świadomość odpowiedzialności karnej za bezprawne udostępnienie danych osób, 

w stosunku do których prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”, członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej potwierdzają składając pisemne oświadczenie w tej 

sprawie. W zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 3 ustawy, tj. złożenia 

przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych oświadczenia o zachowaniu 

poufności informacji i danych uzyskiwanych przy realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie stwierdzono, że członek grupy roboczej -  Pani 

Krystyna Karbowiak nie dopełniła przedmiotowego obowiązku. Powyższa nieprawidłowość 

ma istotne znaczenie, ponieważ właśnie Pani Krystyna Karbowiak pełniła funkcję 

Koordynatora prac Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych i miała wgląd 

do dokumentacji działań podejmowanych przez przedstawicieli podmiotów uczestniczących 

w pracach grupy roboczej. Nie uznano wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego, że z uwagi na zajmowane przez Panią Krystynę Karbowiak stanowisko 

jest zobowiązana do zachowania tajemnicy związanej z pracą zawodową. Wynikający z ustawy 

obowiązek jest jednoznaczny i obowiązuje wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz grup roboczych, bez względu na zajmowane przez te osoby stanowiska. Należy zatem 

dołożyć starań by wszyscy członkowie grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli 

stosowne oświadczenia.



Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, interwencje 

w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą domową odbywają się w oparciu 

o procedurę „Niebieskie Karty”, o której mowa w rozporządzeniu.

W zakresie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że procedura „Niebieskie Karty” została 

wszczęta 13 lipca 2017 r. przez funkcjonariusza Policji. Formularz „Niebieska Karta -  A” nie 

zawierał pieczęci nagłówkowej podmiotu wszczynającego, a pismo przewodnie nie zawierało 

podpisu osoby sporządzającej. Ponadto dokument nie był opatrzony podpisem i datą wpływu 

do Przewodniczącej Zespołu. Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest nierzetelność osób 

wykonujących przedmiotowe zadania. Mając na uwadze fakt, iż wzór formularza „Niebieska 

Karta” został wprowadzony rozporządzeniem, należy dołożyć starań, aby formularz 

uzupełniony był możliwie kompletnie. Zaleca się, by uwrażliwić wszystkich członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie obowiązku rzetelnego sporządzania 

dokumentacji.

W zakresie terminowości realizacji zadań stwierdzono, że formularz „Niebieska Karta -  

A” zamiast do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, został dostarczony do Ośrodka 

Pomocy Społecznej dnia 21 lipca 2017 r., tj. 8 dni od dnia wszczęcia procedury. 

Przewodnicząca Zespołu formularz otrzymała dopiero 25 lipca 2017 r., tj. 12 dni po wszczęciu 

procedury. Przyczyną nieprawidłowości jest zła organizacja pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Mając na uwadze specyfikę zjawiska przemocy domowej, a także troskę 

o zdrowie i życie osób doznających przemocy w rodzinie, istotne znaczenie ma tempo 

podejmowanych działań pomocowych. Szybka organizacja systemu wsparcia dla rodziny 

(po interwencji w związku z przemocą domową) bezpośrednio wpływa na skuteczność 

podejmowanych działań (zarówno z perspektywy bezpieczeństwa osób doznających przemocy, 

j ak i  motywacji członków rodziny do zmian niepożądanego sposobu funkcjonowania) stąd też 

ustawodawca określił terminy organizacji takiej pomocy. Na podmioty wszczynające procedurę 

nałożono obowiązek niezwłocznego przekazania, przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego, formularza „Niebieskiej Karty -  A” (nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia wszczęcia procedury), natomiast przewodniczący Zespołu został zobligowany 

do przekazania dokumentu członkom grupy roboczej w terminie 3 dni. W przedmiotowej 

sprawie nie dochowano terminów wynikających z § 7 rozporządzenia.

Ustalono, że Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego we Wleniu nie upoważniła 

żadnego z członków Zespołu do wykonywania obowiązków Przewodniczącej podczas 

jej nieobecności. W kontrolowanej sprawie formularz „Niebieska Karta -  A” odebrany został



od podmiotu wszczynającego procedurę przez osobę nieuprawnioną (tj. kierownika Ośrodka), 

która nie była powołana do składu Zespołu Interdyscyplinarnego. Nie uznano wyjaśnień 

kierownika Ośrodka, że jednorazowo przyjął formularz „Niebieska Karta -  A” ponieważ 

Przewodnicząca Zespołu była na urlopie. Dostęp do danych zawartych w formularzach 

„Niebieska Karta” oraz innej dokumentacji wytworzonej przez Zespół Interdyscyplinarny 

i grupy robocze winien być ograniczony jedynie do osób upoważnionych. Zgodnie z § 7 

rozporządzenia, po wszczęciu procedury, formularz „Niebieska Karta -  A” należy 

niezwłocznie przekazać Przewodniczącemu Zespołu, aby umożliwić natychmiastowe podjęcie 

działań ukierunkowanych na ochronę ofiar przemocy domowej i oddziaływania na osoby 

stosujące przemoc wobec bliskich. W celu zachowania poprawności realizacji procedury, 

Przewodniczący Zespołu powinien upoważnić innego członka Zespołu Interdyscyplinarnego 

do wykonania zadań przypisanych Przewodniczącemu, podczas jego nieobecności.

Podczas kontroli ustalono, że każdorazowo formularze „Niebieska Karta -  A” wpływają 

do Ośrodka Pomocy Społecznej i są odbierane przez zastępcę Przewodniczącej Zespołu 

lub Kierownika Ośrodka, ponieważ Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentuje 

podmiot ochrony zdrowia. W konsekwencji organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

uniemożliwia realizację procedury zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia, a także przyczynia 

się do obniżenia skuteczności działań na rzecz powstrzymania przemocy domowej.

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

robocze. W Gminie Wleń, zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, 

każdorazowo po przyjęciu formularza „Niebieska Karta -  A” zwołuje grupę roboczą, mimo 

iż nie posiada upoważnień wszystkich członków Zespołu do wykonywania w ich imieniu 

takich działań. Organ kontroli zwrócił uwagę na konieczność formalnego uregulowania kwestii 

powoływania grup roboczych przez Przewodniczącą lub zastępcę Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego (np. poprzez złożenie, przez osoby powołane do Zespołu 

Interdyscyplinarnego, upoważnień do powoływania grup roboczych w ich imieniu). Nie uznano 

wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu, że powoływanie grup roboczych odbywa się w Ośrodku 

Pomocy Społecznej ze względu na przechowywane tam dokumenty oraz fakt, że większość 

obowiązków jakie nakłada procedura spoczywa na pracownikach MGOPS. Zgodnie z art. 9d 

ust. 3 ustawy, przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w prace Zespołu 

Interdyscyplinarnego realizują procedurę w oparciu o zasadę współpracy, natomiast 

szczegółowe zadania poszczególnych podmiotów zostały określone w rozporządzeniu 

(§ 11 - § 15). Obciążenie pracowników pomocy społecznej większą liczbą obowiązków
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(m.in. przyjmowaniem formularzy Niebieskich Kart, powoływaniem grup roboczych, 

protokołowaniem spotkań, tworzeniem list obecności z posiedzeń grupy, wzywaniem bądź 

zapraszaniem członków rodziny na spotkania z grupą roboczą) nie wynika z przepisów prawa, 

lecz z przyjętej w Gminie Wleń organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

W skontrolowanej sprawie brakowało dokumentacji potwierdzającej przekazanie 

formularza „Niebieska Karta -  A” członkom grupy roboczej. Powyższe jest niezgodne z § 8 

ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia. Zdaniem organu nadzoru przyjęta w Gminie Wleń (opisana 

powyżej) organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego uniemożliwia realizację procedury 

zgodnie z przepisami prawa i wymaga zmiany.

Mimo obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 rozporządzenia, odnoszącego się 

do dokumentowania wszystkich działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”, grupa robocza zajmująca się kontrolowaną sprawą wielokrotnie nie dopełniła 

przedmiotowego obowiązku poprzez niedokumentowanie lub nierzetelne dokumentowanie 

działań, na co wskazuje:

-  brak dokumentacji potwierdzającej przekazanie członkom grupy roboczej formularza 

„Niebieska Karta -  A”,

-  brak dokumentacji potwierdzającej powołanie do grupy roboczej przedstawiciela 

oświaty i drugiego przedstawiciela pomocy społecznej,

-  brak listy obecności z jednego posiedzenia grupy roboczej,

-  brak protokołów z czterech posiedzeń (spośród wszystkich pięciu zrealizowanych) 

grupy roboczej,

-  brak dokumentacji w zakresie diagnozy sytuacji dzieci w rodzinie (mimo rozszerzenia 

składu grupy roboczej o pedagoga szkolnego oraz informacji od osoby, wobec której 

istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, że sytuacja pomiędzy małżonkami 

negatywnie wpływa na dzieci),

-  brak podpisu osoby, wobec której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy 

na liście obecności z posiedzenia grupy roboczej,

-  podpis osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na liście 

obecności z posiedzenia grupy roboczej zrealizowanej w terminie, w którym ww. osoba 

nie uczestniczyła w tym terminie w spotkaniu,

-  brak podpisu Przewodniczącej Zespołu na formularzu „Niebieska Karta -  A”,

-  brak planu pomocy w formularzu „Niebieska Karta -  C”,

-  brak podpisu Przewodniczącej Zespołu na formularzu „Niebieska Karta -  D”,



-  brak rzetelnej dokumentacji grupy roboczej na temat działań podjętych wskutek 

dokonywanych ustaleń (m.in. wyjaśnienia przyczyn nie tworzenia planu pomocy, braku 

organizacji wsparcia dla dzieci, poradnictwa świadczonego na rzecz członków rodziny),

-  odręcznie naniesione poprawki na zaproszeniu skierowanym do osoby, wobec której 

istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie w zakresie daty i godziny spotkania 

z grupą roboczą,

-  brak oznaczenia datą wpływu do Przewodniczącej dokumentów wytworzonych przez 

przedstawicieli podmiotów biorących udział w pracach grupy roboczej,

-  brak protokołu zakończenia procedury „Niebieskie Karty”. .

Skutkiem powyższych zaniechań -  poza nieprawidłową realizacją zadań - jest nieskuteczne 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”, a także brak 

wsparcia dla osoby, wobec której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

Negatywnie oceniono brak Indywidualnego Planu Pomocy dla osoby, wobec której 

istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie (w tym dzieci). Podkreślić należy, 

że przemoc domowa występuje w różnych grupach społecznych i dotyka osoby wykonujące 

różne zawody. Bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód czy zamożność, osobie 

doznającej przemocy należy zorganizować wsparcie i podtrzymywać motywację 

do korzystania z niego. Należy mieć przy tym na uwadze fakt, iż wiele osób doświadczających 

przemocy ze strony najbliższych, błędnie szacuje swoje poczucie bezpieczeństwa zaniżając 

faktyczne ryzyko. Brak adekwatnego planu wsparcia i monitorowania jego realizacji wskazuje 

na pozostawienie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie 

bez pomocy i brak realizacji zadań zawartych w § 16 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia.

Negatywnie oceniono sposób i okoliczności zakończenia procedury „Niebieskie Karty” 

w kontrolowanej sprawie. Zgodnie z § 18 rozporządzenia, zakończenie procedury następuje 

w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy albo rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Stwierdzono, że żadna 

z tych przesłanek nie zaistniała w kontrolowanej sprawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakończenie procedury wymaga 

udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego zawierającego dane osób, wobec których realizowana była procedura, 

datę rozpoczęcia i zakończenia procedury oraz opis podjętych w ramach procedury działań. 

Stwierdzono, że w kontrolowanej sprawie nie sporządzono protokołu zakończenia procedury.
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Ponadto o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze, 

tj. instytucje, których przedstawicieli powołano do grupy roboczej. W kontrolowanej sprawie 

nie dopełniono prawnego obowiązku, natomiast informację o zakończeniu procedury przesłano 

stronom postępowania.

Zdaniem organu nadzoru zakończenie procedury „Niebieskie Karty” mimo posiadania 

informacji o sytuacjach wskazujących na dalsze występowanie przemocy w rodzinie F. 

(m.in. notatka urzędowa Policji dotycząca listopadowej interwencji, zaświadczenie lekarskie 

o obrażeniach), jest niezgodne z obowiązującym prawem. Wskazuje na brak profesjonalizmu 

osób zaangażowanych w prace grupy roboczej.

Szczególną uwagę w zakresie prowadzonej w rodzinie F. procedury zwróciła 

niespójność pomiędzy dokonywanymi ustaleniami, a podejmowanymi przez grupę działaniami:

-  zaproszenie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie 

na posiedzenie grupy roboczej, mimo iż zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc domową, na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej;

-  brak zakończenia procedury z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności 

podejmowania działań, mimo poinformowania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej 

Górze (prowadzącej postępowanie w sprawie znęcania się), że obie strony starają się 

wszcząć konflikt by przed sądem udowadniać swoje racje, a prowadzona w rodzinie 

procedura „Niebieskie Karty” ma stanowić dowód w sprawie;

-  wystąpienie przez Kierownika MGOPS do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze 

z prośbą o opinię w sprawie zasadności zakończenia procedury „Niebieskie Karty” 

(pismo z dnia 5 grudnia 2017 r.) i zakończenie procedury dnia 14 grudnia 2017 r. 

mimo braku uzyskania odpowiedzi od KMP w Jeleniej Górze;

-  zakończenie procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie, mimo posiadania informacji 

o występowaniu zdarzeń mających charakter przemocy w rodzinie, tj. o interwencji 

Policji w dniu 9 listopada 2017 r. (w związku z uniemożliwianiem osobie, co do której 

istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy, korzystania z mieszkania, w którym 

posiadała meldunek), naruszeniu nietykalności osobistej osoby, wobec której istnieje 

podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie -  potwierdzone również 

zaświadczeniem lekarskim, utrzymującym się kontrolowaniu osoby, wobec której 

zachodzi podejrzenie, że doświadcza przemocy poprzez zamontowane urządzenia gps; 

zamieszczaniu przez osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
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w rodzinie „uszczypliwych” komentarzy na temat żony w portalach społecznościowych 

oraz wiadomościach sms, itp.;

-  ustalenie, że sytuacja pomiędzy małżonkami źle wpływa na dzieci i brak działań 

ukierunkowanych na rzetelną diagnozę i organizację wsparcia dla nich;

-  prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” przy jednoczesnym stwierdzeniu, że osoba 

wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy nie wymaga wsparcia; 

Zdaniem organu nadzoru, jedną z przyczyn powyższych nieprawidłowości jest

niewystarczająca wiedza i umiejętności członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy 

roboczej. Podobne stanowisko prezentuje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, która 

wyraziła ubolewanie „z powodu uchybień formalnych w naszej społecznej pracy, co wynika 

w głównej mierze z naszej ludzkiej niedoskonałości i niedostatków profesjonalnych”.

Kontrolujący zwrócili również uwagę na organizację funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego umniejszającą rolę Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - 

poprzez wprowadzenie (prawnie nieuzasadnionej) funkcji „Koordynatora Zespołu 

Interdyscyplinarnego” w osobie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższe 

wskazuje, m.in.:

-  wysłanie pisma do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przez Kierownika 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mimo, iż to Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego powinien podpisywać korespondencję wytwarzaną przez Zespół 

Interdyscyplinarny i grupy robocze,

-  zakończenie prowadzonej na rzecz rodziny F. procedury, pomimo braku odpowiedzi 

z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze -  zwłaszcza w kontekście wyjaśnień 

Przewodniczącej, która stwierdziła, że opinia KMP w Jeleniej Górze była nieistotna dla 

decyzji o zakończeniu procedury,

-  skierowanie prośby o zakończenie procedury „Niebieskie Karty” przez osobę, wobec 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie do Ośrodka Pomocy 

Społecznej, zamiast do Zespołu Interdyscyplinarnego,

-  zakończenie procedury prowadzonej na rzecz rodziny F. bez sporządzenia wymaganego 

przepisami prawa protokołu (który powinien być podpisany przez Przewodniczącą 

Zespołu Interdyscyplinarnego),

-  dostarczanie formularzy „Niebieska Karta” wszczynających procedurę do Ośrodka 

Pomocy Społecznej zamiast do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,
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-  przekazywanie informacji o podjętych przez członków grupy roboczej w ramach

procedury „Niebieskie Karty” działaniach Koordynatorowi Zespołu, zamiast

Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zdaniem organu nadzoru, taka organizacja funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

istotnie przyczyniła się do nieprawidłowej realizacji procedury „Niebieskie Karty” na rzecz 

rodziny F.

Na odrębne omówienie zasługuje pismo Kierownika MGOPS do Komendy Miejskiej 

Policji w Jeleniej Górze. Z wyjaśnień Kierownika MGOPS wynika, że celem wysłania pisma 

było zapytanie czy jest prowadzona procedura „Niebieskie Karty” przez inny organ.

Pomijając fakt, że przedmiotową informację mógłby pozyskać jedynie Zespół 

Interdyscyplinarny (zatem pismo powinno być podpisane przez Przewodniczącą Zespołu), 

wyjaśnienia Kierownika MGOPS nie są wiarygodne, gdyż ani treść pisma nie zawiera 

wspomnianego pytania, ani nie zostało ono skierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Jeleniej Górze, który byłby organem uprawnionym do udzielenia odpowiedzi. Z kolejnych 

wyjaśnień Kierownika MGOPS w tej sprawie wynika, że mylnie zinterpretował informację 

dzielnicowego o przekazaniu przez KPP w Lwówku SI. sprawy rodziny do KMP w Jeleniej 

Górze. W świetle oświadczenia Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, że opinia 

KMP w Jeleniej Górze stanowiąca odpowiedź na pismo Kierownika MGOPS była nieistotna 

(dlatego nie czekając na odpowiedź, podjęto decyzję o zakończeniu procedury) -  należy 

wnioskować, że działanie podjęte przez Kierownika MGOPS nie było ustalone 

z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, a także nie miało uzasadnienia w działaniach 

na rzecz ochrony osoby, wobec której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy 

w rodzinie.

Faktem jest, że w tym czasie prowadzone było przez organy ścigania postępowanie dotyczące 

rodziny F. Mając na uwadze datę sporządzenia korespondencji przez Kierownika MGOPS 

(5 grudnia 2017 r.) oraz treść pisma, która m.in. zawiera informacje o prowadzonej procedurze 

„Niebieskie Karty” na rzecz rodziny, w tym -  nie znajdujące pokrycia w dokumentacji grupy 

roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego informacje, że brak jest stwierdzeń o istnieniu 

przemocy w rodzinie (mimo posiadanej przez grupę roboczą notatki urzędowej Policji 

o interwencji z dnia 9 listopada 2017 r. oraz zaświadczenia lekarskiego z dnia 10 listopada 

2017 r. o obrażeniach odniesionych przez osobę, w stosunku do której istnieje podejrzenie, 

że doświadcza przemocy w rodzinie wskutek zachowania męża), można wnioskować, że celem 

korespondencji nie było pozyskanie informacji, a raczej przekazanie informacji mogących mieć
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znaczenie dla rozstrzygnięć prowadzonego przez Policję w Jeleniej Górze postępowania -  

korzystnego dla osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Mając na uwadze całokształt działań podjętych przez Zespół Interdyscyplinarny i grupę 

roboczą we Wleniu na rzecz rodziny F. należało negatywnie ocenić sposób prowadzenia 

procedury „Niebieskie Karty”. Pozostawienie osoby, w stosunku do której istnieje podejrzenie, 

że doświadcza przemocy bez szczegółowego rozpoznania oraz wsparcia (o czym świadczy 

brak rzetelnej diagnozy sytuacji rodziny oraz brak planu pomocy w formularzu „Niebieska 

Karta -  C”) wskazuje na brak realizacji ustawowych zadań i niewystarczający profesjonalizm 

zaangażowanych w działanie grupy roboczej osób. Zdaniem organu nadzoru należy ponownie 

przeprowadzić procedurę „Niebieskie Karty” w rodzinie F.: rzetelnie rozpoznać

i udokumentować sytuację rodziny oraz podjąć niezbędne działania wynikające z przepisów 

prawa. Aby zachować bezstronność członków grupy roboczej i nie dopuścić do zjawiska 

wtórnej wiktymizacji, należy rozważyć możliwość przekazania dokumentacji dla innego 

Zespołu Interdyscyplinarnego (spoza powiatu lwóweckiego).

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. Dostosować treść porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem, a podmiotami, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do obowiązujących 

przepisów prawa miejscowego i ogólnego

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 95/XYI/16 z dnia 31 marca 

2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz art. 9a ust 8 

w powiązaniu z art. 9d ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: 15.09.2018 r.

2. Od wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych odbierać 

oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskiwanych przy realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
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Podstawa prawna: art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: na bieżąco

3. Zobowiązać wszystkie podmioty związane porozumieniami i uprawnione do wszczynania 

procedury „Niebieskie Karty” do rzetelnego uzupełniania formularzy „Niebieska Karta -  A” 

i przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania ich Przewodniczącemu Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: § 7 ust. 1 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: 15.09.2018 r.

4. Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego zorganizować w sposób umożliwiający realizację zadań 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie dostarczania 

Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska Karta -  A” i innej 

dokumentacji związanej z procedurą „Niebieskie Karty”

Podstawa prawna: art. 9d ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz § 7 ust. 1 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: 15.09.2018 r.

5. Dostęp do danych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” umożliwić jedynie osobom 

uprawnionym, tj. członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Podstawa prawna: art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: na bieżąco

6. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do terminowego 

przekazywania członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej formularza 

„Niebieska Karta -  A” i dokumentować powyższe działanie.

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 w powiązaniu z § 10 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: 15.09.2018 r.
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7. Zobowiązać członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych 

do dokumentowania wszystkich działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz efektów tych działań

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

przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w powiązaniu z § 10 

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: 15.09.2018 r.

8. Zobowiązać członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych do sporządzania 

planów pomocy we wszystkich indywidualnych przypadkach występowania przemocy 

w rodzinie. W prowadzonej na rzecz rodziny F. procedurze uzupełnić diagnozę sytuacji 

rodziny oraz indywidualny plan pomocy.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: 15.09.2018 r.

9. Procedurę „Niebieskie Karty” kończyć jedynie w sytuacjach określonych w § 18 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. W kontrolowanej sprawie 

na nowo podjąć działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty” i rozważyć zasadność 

przekazania procedury innemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu (spoza powiatu).

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 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: niezwłocznie

10. Zobowiązać członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, by zakończanie 

procedur dokumentowano w sposób określony w § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

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

formularzy „Niebieska Karta”.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 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: 15.09.2018 r.
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11. Powiadamiać podmioty uczestniczące w procedurze „Niebieskie Karty” o jej zakończeniu. 

Podstawa prawna: § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

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

Termin realizacji: na bieżąco

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