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Pan
Mirosław Lech
Wójt Gminy 
Stare Bogaczowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 11 i 13 czerwca 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 Małgorzata Mazur -  starszy 

inspektor wojewódzki -  kontroler; przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Gminy 

w Starych Bogaczowicach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy

0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 czerwca 2017 r. do dnia kontroli 

tj. 11 czerwca 2018 r. osobą odpowiedzialną za wykonywanie kontrolowanych zadań był 

Wójt Gminy -  Mirosław Lech. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI) zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych 

Bogaczowicach, 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

1 prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 

do DUW -  27.08.2018 r.). Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
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Uchwałą nr XXV/152/14 z dnia 23 maja 2014 r. Rada Gminy Stare Bogaczowice 

przyjęła do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stare 

Bogaczowice na lata 2014 -  2020. 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 Stare Bogaczowice obowiązywał 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -  2020 przyjęty 

uchwałą nr XI/96/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 marca 2016 r. Cel główny 

Programu to zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Sformułowano 4 cele szczegółowe: 1) Zwiększenie intensywności działań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Stare 

Bogaczowice. 2) Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży 

zamieszkujących na terenie Gminy Stare Bogaczowice w zakresie skutków cyberprzemocy.

3) Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ofiar przemocy w rodzinie oraz instytucji 

udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 4) Poprawa 

skuteczności działań osób i służb zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do każdego celu określono działania zmierzające do jego realizacji. Monitoring realizacji 

Programu przewidział jego ewaluację po upływie połowy czasu jego trwania oraz ewaluację 

końcową. Ocena Programu dokonana będzie pod kątem kryteriów adekwatności do potrzeb, 

skuteczności oraz trwałości.

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 Stare Bogaczowice prawidłowo realizowała 

to zadanie.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Gminy Stare Bogaczowice w dniu 18 marca 

2011 r. podjęła uchwałę nr IV/21/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W § 2 ust. 3 wskazano, 

że kadencja każdego członka zespołu trwa 4 lata. Uchwała określa zadania, zasady 

zwoływania posiedzeń Zespołu i jego funkcjonowania oraz sposoby dokumentowania prac 

Zespołu. W uchwale przewidziano stanowiska przewodniczącego zespołu, jego zastępcy

2



oraz sekretarza, którzy tworzą prezydium Zespołu. Nie uwzględniono stanowiska 

koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Starych Bogaczowicach, które w dniu kontroli funkcjonowało. Rozstrzygnięciem 

nadzorczym z dnia 13 kwietnia 2011 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 3 tiret 

3 i 4 powyższej uchwały.

Na podstawie zawartych porozumień o współpracy w zespole interdyscyplinarnym, 

zarządzeniem nr 34/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. Wójt Gminy Stare Bogaczowice powołał 

sześcioosobowy Zespół Interdyscyplinarny. Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały nr IY/21/11 Rady 

Gminy Stare Bogaczowice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu (...) kadencja członków Zespołu zakończyła się w dniu 10 lipca 2015 r. Do dnia 

kontroli podmioty, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym nie wskazały swoich przedstawicieli na kolejną kadencję Zespołu 

Interdyscyplinarnego co jest niezgodne z § 2 ust. 4 w/w uchwały Rady Gminy. W związku 

z powyższym na dzień kontroli w jednostce nie było formalnie powołanego Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego jednostka kontrolowana przekazała dokumenty potwierdzające powołanie 

Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 21 czerwca 2018 r. zarządzeniem Wójta Gminy Stare 

Bogaczowice nr 39/2018. Załączono również kopie pism, w których podmioty objęte 

porozumieniami wskazały swoich przedstawicieli na członków Zespołu.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że w czasie prowadzenia działań kontrolnych 

na terenie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nieprawidłowość została usunięta 

i na dzień sporządzania protokołu pokontrolnego w Gminie Stare Bogaczowice Zespół 

Interdyscyplinarny liczył 7 członków - przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a 

ust. 3 i art. 9a ust. 4 ustawy. Większość z tych osób była członkiem Zespołu poprzedniej 

kadencji i złożyła Wójtowi oświadczenia, o zachowaniu poufności danych, których treść była 

zgodna z art. 9c ust. 3 ustawy. Zmiana nastąpiła w przypadku przedstawicieli Policji 

i Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których 

oświadczeń nie przedłożono. Nie przedłożono również informacji o wyborze 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji.



W dniu 6 września 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu

Interdyscyplinarnego, podczas którego wybrano przewodniczącego Zespołu oraz ustalono 

zasady jego działania, m.in. sposób organizacji pracy, komunikowania się przewodniczącej 

Zespołu z sekretarzem, zwoływania grup roboczych, rozdano ustawę o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, zobowiązano poszczególnych członków Zespołu do przygotowania 

danych statystycznych z zakresu przemocy domowej.

W okresie objętym kontrolą, pomimo braku formalnego powołania Zespołu

Interdyscyplinarnego posiedzenia osób z Zespołu poprzedniej kadencji odbyły 

się w następujących terminach: 3.07.2017 r., 6.11.2017 r., 19.12.2017 r., 11.01.2018 r., 

31.01.2018 r., 23.02.2018 r. i 17.05.2018 r. Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły i listy 

obecności. W protokołach zawarto informacje dotyczące powołania grup roboczych

w ramach procedury „Niebieskie Karty” wszczętej w poszczególnych rodzinach, 

zamieszczono dane odnoszące się do realizacji przez Zespół przypisanych mu ustawowo 

zadań, m.in. podjęto uzgodnienia, co do kierunku działań profilaktycznych skierowanych 

do mieszkańców gminy. Przedłożono również „Sprawozdanie z działalności Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stare 

Bogaczowice za rok 2017”, z którego wynika, że założone cele są realizowane i spójne 

z art. 9b ust. 2 ustawy.

W gminie Stare Bogaczowice w okresie objętym kontrolą wszczęto 9 procedur 

„Niebieskie Karty”, z czego 3 do dnia kontroli zostały zakończone. Zgodnie z Programem 

kontroli ocenie w zakresie przestrzegania procedury „Niebieskie Karty”, zwanej dalej „NK”, 

poddano całość dokumentacji, czyli 9 spraw.

W oparciu o przedłożoną dokumentację oraz wyjaśnienia zebrane od Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, ustalono następujący stan 

przestrzegania procedury:

- formularze „NK-A” były wypełnione przez podmiot do tego uprawniony;

- procedury wszczęto w obecności osoby dotkniętej przemocą, w przypadku akt dwóch spraw 

nie było informacji na ten temat;

- w dokumentacji nie odnotowano informacji potwierdzającej przekazanie osobie doznającej 

przemocy formularza „NK-B”;

- przedstawiciel podmiotu wszczynającego procedurę formularz „NK-A” przekazywał osobie 

pełniącej funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zachowując termin 

określony w § 7 ust. 1 rozporządzenia (w dwóch sprawach termin został przekroczony);
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- osoba pełniąca funkcję przewodniczącego po otrzymaniu formularza „NK-A” 

we wszystkich prowadzonych procedurach samodzielnie powoływała grupę roboczą;

- w trzech badanych sprawach nie udokumentowano przekazania formularza „NK-A” 

członkom grupy, a w sześciu przypadkach na dokumencie potwierdzającym przekazanie 

„NK-A” nie odnotowano daty, w związku z czym nie można było stwierdzić, czy dochowano 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia;

- formularz „NK-C” został wypełniony we wszystkich badanych sprawach, lecz należy 

pamiętać, aby wypełniać go zawsze na posiedzeniu grupy roboczej i w obecności osoby 

doznającej przemocy;

- w przypadkach, gdzie grupie roboczej udało się nawiązać kontakt z osobą, wobec której 

istniało podejrzenie, że stosowała przemoc w rodzinie, wypełniono w jej obecności formularz 

"NK-D”;

- spotkania osób, o których mowa powyżej odbywały się z zachowaniem odrębności 

czasowej;

- działania grup roboczych były dokumentowane, w aktach jednej z badanych procedur 

nie stwierdzono dokumentowania działań, o których mowa § 10 ust. 1 rozporządzenia, 

ani prowadzenia monitoringu;

- w przypadku jednego protokołu z zakończenia procedury, wskazano w jego treści, że odbyły 

się dwa posiedzenia grupy roboczej, jednak protokoły z tych posiedzeń nie były dołączone 

do akt sprawy;

- o zakończeniu procedury nie powiadamiano podmiotów w niej uczestniczących,

co jest niezgodne z § 18 ust. 3 rozporządzenia.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach oświadczył, 

że osobom dotkniętym przemocą proponowana była pomoc w formie schronienia 

w placówkach zapewniających całodobową opiekę, tj

- w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu,

ul. Ogrodowa 2A,

- w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2A.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach posiada

zaświadczenie Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestracji 

zbioru danych osobowych o nazwie „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 złożyli Wójtowi oświadczenia 

o zachowaniu poufności informacji i danych, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy.

2) Nie dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

3) Podmiot wszczynający procedurę „Niebieskie Karty” formularz „NK-A” przekazywał 

osobie nieuprawnionej.

4) W indywidualnych przypadkach grupy robocze były powoływane przez osobę 

nieuprawnioną.

5) Nierzetelnie dokumentowano czynności podejmowane w prowadzonych procedurach 

„Niebieskie Karty”.

6) O zakończeniu procedury nie powiadamiano podmiotów w niej uczestniczących.

7) Utworzono stanowisko Koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego nie uwzględniając 

przepisów prawa miejscowego.

W związku z powyższym wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1) Przyjąć od wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych 

oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, o których mowa w art. 9c 

ust. 3 ustawy.

Podstawa prawna: art. 9c ust. 3 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) Dokonać wyboru przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

3) Przestrzegać obowiązku niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, przekazywania formularza „NK -  A” przez 

podmiot wszczynający procedurę „Niebieskie Karty” do przewodniczącego zespołu. 

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. Nr 209, poz. 1245).

Termin realizacji: na bieżąco.
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4) Uregulować kwestię powoływania grup roboczych w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

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

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

5) Zobowiązać członków grup roboczych do rzetelnego dokumentowania działań

podejmowanych w prowadzonych procedurach „Niebieskie Karty”.

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 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: niezwłocznie.

6) Przestrzegać obowiązku powiadamiania o zakończeniu procedury podmiotów w niej 

uczestniczących.

Podstawa prawna: § 18 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).

Termin realizacji: na bieżąco.

7) Uregulować kwestię powołania Koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego

i przestrzegać przepisów prawa miejscowego w zakresie funkcji sprawowanych

w Zespole Interdyscyplinarnym.

Podstawa prawna: § 4 uchwały nr IY/21/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 

18 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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