
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Lt sierpnia 2018 r.

ZP-KNPS.431.4.5.2018.HB

Pan
Rafael Rokaszewicz
Prezydent Miasta
Głogowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 22 marca 2018 r. 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, t.j.), zwanej 

dalej „ustawą” oraz zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 91 z dnia 12 marca 2018 r. 

kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca kontroli 

oraz Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, przeprowadzili kontrolę 

doraźną Urzędu Miasta w Głogowie. Tematem kontroli było przestrzeganie 

i realizacja przez Zespół Interdyscyplinarny procedury „Niebieskie Karty” w związku 

z pismem Pana D.G., zawierającym zarzuty odnośnie funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego w obszarze prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w jego rodzinie. 

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4 (zwanego w dalszej części wystąpienia „MOPS”).

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był 

Prezydent Miasta Głogowa.

W wyniku kontroli doraźnej w w/w zakresie wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan 

faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli. Prezydent Głogowa w dniu 20 lipca 2018 r. 

wniósł zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, które ze względu na złożenie 

po terminie, o którym mowa w § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
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Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Dz.U. Nr 126 poz. 718), zostały 

pozostawione bez rozpatrzenia. Zgodnie z § 18 ust. 2 w/w rozporządzenia odmowa 

podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi 

przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń 

pokontrolnych, co niniejszym uczyniono.

W dniu 6 września 2017 r. pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głogowie wszczął w rodzinie G. procedurę „Niebieskie Karty” (zwaną dalej 

„NK”). W punkcie III formularza NK -  „A” pan G. został wskazany jaka osoba, wobec której 

istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wobec swojej małżonki. W punkcie Y formularza 

odnotowano, iż zachowania przemocowe, zarówno wobec osoby dorosłej (popychanie, 

izolacja, wyzwiska, kontrolowanie, poniżanie) jak i wobec dziecka (demoralizacja, 

buntowanie dziecka przeciw matce, narażanie na doświadczanie sytuacji konfliktowych 

między rodzicami); trwały od października 2016 r. i nasiliły się w związku ze sprawą 

dotyczącą alimentów. Nie wypełniono punktu II formularza NK -  „A”, gdzie należało wpisać 

dane osoby zgłaszającej przemoc. W punkcie XV oznaczono: powiadamianie i interwencje 

Policji. W danych dotyczących rodziny wskazano na obecność 10 -  letniego dziecka. 

W części dotyczącej podjętych działań podano udzielenie pomocy socjalnej i poinformowanie 

Policji. Wskazano również, iż osoba wobec której istniało podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą została poinformowana o możliwości otrzymania pomocy w formie schronienia 

oraz dokonania zgłoszenia w trybie art. 207 Kodeksu karnego. W punkcie XXI zawarto 

informacje o wydaniu formularza NK -  „B”.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia wypełniony formularz NK-„A” winien być 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury przekazany 

do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. W badanym przypadku podmiot 

wszczynający procedurę formularz NK -  „A” przekazał w dniu 6 września 2017 r. 

do pracownika socjalnego, wybranego przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 

30 marca 2017 r. na zastępcę przewodniczącego niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 9a ust. 6 wskazuje 

na konieczność wyboru przewodniczącego zespołu, umożliwia również radzie gminy 

doszczegółowienie warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (art. 9a. ust. 15). 

W uchwale nr IV/14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Głogowie określiła 

sposób powoływania i odwoływania jedynie przewodniczącego zespołu, nie wskazała 

na możliwość powołania zastępcy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Zatem
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wybór członków Zespołu Interdyscyplinarnego osoby pełniącej funkcję zastępcy 

przewodniczącego był niezgodny również z obowiązującym aktem prawa miejscowego. 

W związku z powyższym stwierdzono, iż formularz NK -  „A” został przekazany osobie 

nieuprawnionej.

W dokumentacji NK znajdował się „protokół z przekazania formularza NK -  „A” 

członkom Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania grupy roboczej” z dnia 7.09.2017 r. oraz 

informacja, że przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołał grupę roboczą 

w składzie: pracownik socjalny -  pani M. i dzielnicowy z Policji (bez imiennego wskazania). 

Członkowie grupy roboczej zostali zobowiązani do rozeznania sytuacji rodziny, diagnozy, 

pierwszego spotkania grupy roboczej nie później niż w ciągu 1 miesiąca oraz przedłożenia 

odpowiedniej dokumentacji. Dokument został podpisany przez pracownika socjalnego 

(członka grupy roboczej).

Zatem biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż powyższe działania podjęte zostały 

w sprzeczności z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia, w myśl którego to przewodniczący 

zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza NK -  „A”, niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, winien przekazać go członkom zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. W tym przypadku dokument pn. „protokół 

z przekazania formularza NK -  „A” członkom ZI i powołania grupy roboczej” wskazuje 

na przekazanie formularza NK -  „A” przez osobę nieuprawnioną, z zachowaniem terminu, 

członkom grupy roboczej powołanej przez osobę nieupoważnioną do podejmowania działań 

w tym zakresie. Należy nadmienić, iż w myśl art. 9a ust. 10 ustawy to zespół 

interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, trudno 

więc przyjąć jako prawidłowe wskazanie grupy roboczej przez pracownika socjalnego.

Dalszą dokumentację procedury NK stanowiły: wywiad środowiskowy, karty 

czynności pracownika socjalnego podejmowanych w ramach prowadzonej procedury NK, 

notatki urzędowe policjanta, protokoły z posiedzeń grupy roboczej (protokół z pierwszego 

posiedzenia grup roboczej nie zawierał daty). W protokole z pierwszego posiedzenia ustalono 

działania w ramach planu pomocy: skorzystanie ze wsparcia specjalistów (psycholog, 

psychiatra, konsultacje dla osób doświadczających przemocy), zachęcanie do udziału 

w zajęciach korekcyjno -  edukacyjnych dla sprawców przemocy, monitorowanie sytuacji 

w rodzinie (min. 1 raz w miesiącu). Kolejne posiedzenie grupy roboczej zostało wyznaczone 

na 10.11.2017 r. (data poprawiona, bez parafki). Ustalono zaproszenie osoby doznającej 

przemocy na godzinę 9.00, a osoby, która prawdopodobnie stosowała przemoc -  na godzinę



9.30. W dokumentacji wezwanie dla osoby, wobec której istniało podejrzenie, że jest sprawcą 

przemocy, podpisane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Biorąc powyższe 

pod uwagę uznano, iż działania grupy roboczej były dokumentowane zgodnie z § 10 ust. 1 

rozporządzenia, jednakże należy zwrócić uwagę na obecność w dokumentacji notatek 

służbowych policjanta, które były nieczytelne.

Z notatki służbowej pracownika socjalnego pani M. sporządzonej dnia 25.10.2017 r. 

ze spotkania z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy, 

w obecności dzielnicowego, które odbyło się w dniu 24.10.2017 r. wynika, że podczas 

spotkania członkowie grupy roboczej, nie posiadając profesjonalnego wykształcenia 

psychologicznego i psychiatrycznego opiniowali zachowanie klienta pod kątem osobowości 

psychopatycznej. Treść notatki wskazuje na próby emocjonalnego prowokowania pana 

G. do ujawnienia zachowań o charakterze przemocowym typu zdenerwowanie, silne emocje, 

a opanowanie i spokój klienta zinterpretowano jako zachowanie psychopatyczne. 

W notatce podniesiono również kwestię podejrzewania klienta o rejestrowanie rozmowy 

telefonem komórkowym. Zwraca się uwagę, iż § 17 ust. 3 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) wyraźnie określa kompetencje członków 

zespołu interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej, podejmujących działania w stosunku 

do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 

w szczególności do:

1) diagnozowania sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą;

2) przekazywania informacji o konsekwencjach popełnianych czynów;

3) motywowania do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

4) przeprowadzania rozmów pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub leków;

5) przekazywania informacji o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania 

stosowania przemocy w rodzinie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w notatce zapisano, iż pan. G. zgłosił się na spotkanie do MOPS na 

prośbę pracownika socjalnego, a w aktach procedury nie odnotowano potwierdzenia 

pisemnego wezwania w/w osoby na posiedzenie grupy roboczej w dniu 24.10.2017 r., 

wskazuję się, iż zgodnie z § 17 ust. 1 to przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa 

osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
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W protokole z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 31.10.2017 r. 

odnotowano, iż Zespół zadecydował o powołaniu do grupy roboczej pedagoga 

ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Głogowie, podmiotu z którym Prezydent Miasta Głogowa 

nie zawarł porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym. W związku z art. 9a 

ust. 8. ustawy, biorąc pod uwagę fakt, iż w § 2 porozumień o współpracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym, zawartych przez Prezydenta Miasta Głogowa jest zobowiązanie 

podmiotu do „oddelegowania osób do grup roboczych tworzonych przez Zespół (...)”, 

należało zawrzeć porozumienie o współpracy również ze Szkołą Podstawową Nr 12.

W dniu 10.11.2017 r. na posiedzeniu grupy roboczej (obecnych 3 członków grupy 

roboczej) wypełniono NK -  „C” w obecności osoby doznającej przemocy -  uwagi wnosi się 

do części VIII NK -  „C”, w której nie zawarto żadnych informacji dotyczących weryfikacji 

indywidualnego planu pomocy pomimo, iż został on wstępnie ustalony już na pierwszym 

posiedzeniu grupy roboczej. Formularz NK -  „D” został wypełniony na posiedzeniu grupy 

roboczej w dniu 8.01.2018 r. (obecnych 3 członków grupy roboczej), w którym to pan 

G. zaprzeczył stosowaniu jakichkolwiek form przemocy i nie podjął żadnych zobowiązań 

w celu poprawy sytuacji rodziny -  pkt XIV NK -  „D”.

Na dzień kontroli procedura była realizowana. Praca grupy roboczej była dokumentowana, 

w aktach sprawy znajdowały się notatki służbowe policjanta oraz karty pracy socjalnej 

pracownika socjalnego za okres: 12.07. -  30.08.2017 r., 1 -  31.10.2017 r., 6 -  26. 11.2017 r., 

5.03. -  21.03.2018 r.(adnotacje nieczytelne).

W kontrolowanym okresie funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Głogowie pełniły: Justyna Baczyńska (rezygnacja z funkcji złożona na posiedzeniu 

Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 15.12.2017 r.) oraz Kamilla Mackiewicz -  Klimczuk 

(wybrana na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 15.12.2017 r . ).

W kontrolowanej procedurze członkowie grupy roboczej nie złożyli Prezydentowi Miasta 

Głogowa oświadczenia o zachowaniu poufności danych, o którym mowa w art. 9c ust. 3 

ustawy.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:

1) Podmiot wszczynający procedurę „Niebieskie Karty” nie przekazał formularza 

NK -  „A” osobie uprawnionej.

2) Grupa robocza została utworzona przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Głogowie.



3) Członkowie grupy roboczej nie złożyli Prezydentowi Miasta Głogowa oświadczenia 

o zachowaniu poufności danych, o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej oraz stwierdzonych nieprawidłowości 
wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. We wszczętych procedurach „Niebieskie Karty” przestrzegać obowiązku przekazania 

formularza NK -  „A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: § 7 ust.l 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: niezwłocznie.

2. Uregulować kwestię powoływania grup roboczych.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

3. Odebrać od wszystkich członków grup roboczych oświadczenia o zachowaniu poufności 

informacji i danych.

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

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

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 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 14 września 2018 roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić 
Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.
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