
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia j  listopada 2018 r.

ZP-KNPS.431.4.11.2018.HB

Pan
Mirosław Haniszewski
Wójt Gminy 
Warta Bolesławiecka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 i 3 lipca 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 -  inspektor 

wojewódzki -  kontroler; przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Gminy 

w Warcie Bolesławieckiej 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 lipca 2017 roku do dnia kontroli, 

tj. 2 lipca 2018 roku osobą odpowiedzialną za wykonywanie kontrolowanych zadań był Wójt 

Gminy -  Mirosław Haniszewski. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI) zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 

Bolesławieckiej, 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 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 

do DUW - 20,08.2018 r.). Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
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Uchwałą nr VII/79/15 z dnia 16 czerwca '2015 r. Rada Gminy w Warcie 

Bolesławieckiej przyjęła do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2015 -  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 Warta Bolesławiecka 

obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -  2020 przyjęty uchwałą nr XVI/142/16 Rady Gminy 

w Warcie Bolesławieckiej z dnia 21 czerwca 2016 r.

Cel główny Programu to zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Określono 4 cele szczegółowe, których realizacja zakłada:

1) profilaktykę i edukację społeczną mieszkańców gminy, w tym osób i rodzin zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 2) ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

3) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy; 4) działania zespołu 

interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy; 5) podnoszenie kompetencji 

służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.

W części VIII Programu zaplanowano stały, bieżący monitoring realizacji Programu poprzez 

współpracę członków zespołu interdyscyplinarnego i koordynatora Programu, 

tj. przewodniczącego zespołu. Zgodnie z zapisem w Programie podsumowanie realizacji 

zadań winno być dokonywane corocznie w formie sprawozdań przedkładanych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej oświadczył, iż nie sporządza takiego sprawozdania, a informacje 

dotyczące realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawiera 

w sprawozdaniu dotyczącym działalności GOPS. Przedłożono sprawozdanie z działalności 

GOPS w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017, w którym odnotowano dane statystyczne 

dotyczące prowadzonych procedur NK, w tym liczbę procedur, liczbę osób w rodzinach, ilość 

powołanych grup roboczych, liczbę posiedzeń grup roboczych itp. Zamieszczono również 

informację odnośnie poprawnej współpracy z Policją zwłaszcza podczas wspólnych 

interwencji w środowiskach, gdzie zagrożone może być życie lub zdrowie dzieci. 

Stwierdzono brak odniesień do stanu realizacji poszczególnych założeń Programu. Wskazuje 

się aby w kolejnym okresie sprawozdawczym dokonać szczegółowego podsumowania 

realizacji zadań zaplanowanych w Programie:
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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 Warta Bolesławiecka prawidłowo realizowała 

to zadanie.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej w dniu 

28 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę nr X /56 /ll w sprawie określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwałą nr XLI/295/14 z dnia 28 stycznia 2014 r. Rada Gminy wprowadziła zmiany 

w uchwale nr X /56/ll uchylając § 2 ust. 2 i 4. W § 2 ust. 5 zapisano, że kadencja każdego 

członka Zespołu trwa 5 lat.

Na podstawie zawartych porozumień o współpracy w zespole interdyscyplinarnym Wójt 

Gminy Warta Bolesławiecka zarządzeniem nr SOG.Z.84.2011 z dnia 28 listopada 2011 r. 

powołał 9 -  osobowy Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszli przedstawiciele 

podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1-5. W Zespole Interdyscyplinarnym nie było 

przedstawiciela organizacji pozarządowej (art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy). Zespół 

Interdyscyplinarny działał w oparciu o „Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przyjęty przez Zespół na posiedzeniu w dniu 

8 grudnia 2011 r., określający „tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego”, m.in. 

zadania oraz zasady funkcjonowania, zwoływania Zespołu i grup roboczych. Należy 

tu nadmienić, iż norma zawarta w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, obowiązek kompleksowego uregulowania podstawowych zagadnień związanych 

ze sposobem funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego nakłada na radę gminy. Rada 

Gminy w Warcie Bolesławieckiej podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, w której winna doprecyzować regulacje ustawowe, zawarte w art. 9a ust.7, 

ust. ID -  14 ustawy, a więc określić w jaki sposób Zespół będzie pracował. Określenie trybu 

działania zespołu interdyscyplinarnego przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w opracowanym „Regulaminie”, nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej 

zawartej w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przytoczona 

bowiem norma wyraźnie wskazuje, iż Rada Gminy winna była określić takie regulacje



w treści przedmiotowej uchwały (ewentualnie w Regulaminie stanowiącym załącznik 

do uchwały). W związku z powyższym odstąpiono od oceny merytorycznej Regulaminu.

Zgodnie z § 2 ust. 5 uchwały nr X /56/ll Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 28 czerwca 2011 r. kadencja każdego członka Zespołu trwa 5 lat, zatem formalnie

od dnia 28 listopada 2016 r. w Warcie Bolesławieckiej nie było Zespołu

Interdyscyplinarnego. Dopiero zarządzeniem nr SGG.Z.26.2018 z dnia 14 marca 2018 r. 

błędnie zatytułowanym „w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Wójt Gminy powołał Zespół Interdyscyplinarny 

w składzie 9 osób -  przedstawicieli jednostek, z którymi zawarte zostały porozumienia 

o współpracy w Zespole w 2011 roku, a także osoba reprezentująca Zespół Szkolno -  

Przedszkolny w Iwinach, z którym porozumienie spisano w dniu 27 lutego 2018 r. oraz 

przedstawiciel Przychodni „Lekmed” w Raciborowicach Górnych, z którą porozumienie 

zostało zawarte w dniu 30 marca 2018 r.

Na dzień kontroli 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.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego I kadencji, podczas którego 

wybrano przewodniczącego Zespołu, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, odbyło się 

8 grudnia 2011 r. Po upływie 5 -  letniej kadencji członków Zespół Interdyscyplinarny dalej 

funkcjonował, w okresie objętym kontrolą odbył posiedzenia: 31 lipca 2017 r., 31 

października 2017 r. i 29 grudnia 2017 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji powołanego 

w dniu 14 marca 2018 r., które odbyło się 27 kwietnia 2018 r. nie dokonano wyboru 

przewodniczącego Zespołu, co jest niezgodne z art. 9a ust. 6 ustawy. Kolejne posiedzenie 

miało miejsce 29 czerwca 2018 r. zatem zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy.

Z posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych sporządzone zostały protokoły i listy obecności. 

Z protokołów wynika, że Zespół Interdyscyplinarny Gminy Warta Bolesławiecka w okresie 

objętym kontrolą zajmował się głównie monitorowaniem prowadzonych procedur, omawiano 

również działania profilaktyczne podejmowane we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, brak natomiast potwierdzenia realizacji 

pozostałych zadań nałożonych na zespół interdyscyplinarny w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy.



Na podstawie weryfikacji list obecności stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą 

trzech członków obecnie funkcjonującego Zespołu w ogóle nie uczestniczyło 

w posiedzeniach i były to nieobecności nieusprawiedliwione.

W okresie objętym kontrolą osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Zespołu 

otrzymała 37 wszczętych procedur „Niebieska Karta”, z tego 21 do dnia kontroli zostało 

zakończonych. Kontrolą objęto 10 kolejno zapisanych w rejestrze procedur.

We wszystkich przypadkach formularze NK - A zostały wypełnione przez podmioty do tego 

uprawnione i tylko w jednym przypadku nieznacznie przekroczono termin w przekazaniu 

go osobie pełniącej funkcję przewodniczącego Zespołu. We wszystkich procedurach osoba 

pełniąca funkcję przewodniczącego powoływała grupy robocze, co jest niezgodne z art. 9a 

ust. 10 ustawy. W dokumentacji procedur nie zamieszczono informacji dotyczącej terminu 

i formy przekazania formularza NK -  A członkom grup roboczych i nie można było ocenić 

jego prawidłowości. Ponadto stwierdzono:

1) brak dokumentacji potwierdzającej monitorowanie sytuacji rodziny,

2) brak dokumentacji dotyczącej realizacji zaplanowanych działań (wizyty 

w środowisku),

3) wypełnienie formularza NK -  C poza posiedzeniem grupy roboczej (3 procedury). 

Wszystkie kontrolowane procedury miały status „zamknięta”, ale zakończenia tylko dwóch 

procedur dokonano zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 

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

zwanego w dalszej części dokumentu „rozporządzeniem”. W siedmiu przypadkach procedurę 

kończyła „informacja grupy roboczej o zakończeniu działań”. W jednej procedurze 

„umorzono postępowanie” (informacja skierowana do Policji) z uwagi na oświadczenie osoby 

wskazanej, jako doświadczającej przemocy, że sytuacja, w wyniku której wszczęto procedurę 

miała charakter incydentalny. W przypadku jednej procedury, gdzie sporządzono formalnie 

prawidłowy protokół zakończenia procedury, grupa robocza podjęła decyzję o zakończeniu 

na prośbę osoby, wobec której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, czym 

naruszono §18 ust. 1 rozporządzenia.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej oświadczył, 

że w okresie objętym kontrolą 1 osoba doznająca przemocy została umieszczona w Domu 

Samotnej Matki w Ścinawie. Mężczyzn doświadczających przemocy gmina kieruje 

do schroniska dla bezdomnych w Bolesławcu. Ponadto pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Warcie Bolesławieckiej



posiadają wiedżę 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 Warcie Bolesławieckiej posiada 

zaświadczenie Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestracji 

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

interdyscyplinarny”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań gminy 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwierdzono 

nieprawidłowości:

1) Organ gminy nie powołał w terminie zespołu interdyscyplinarnego po upływie 5 - letniej 

kadencji członków Zespołu.

2) W Zespole Interdyscyplinarnym nie ma przedstawiciela organizacji pozarządowej.

3) Zespół Interdyscyplinarny nie realizował zadań, o których mowa w art. 9 b ust.l i 2.

4) Nie dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

posiedzeniach.

6) W indywidualnych przypadkach grupy robocze były powoływane przez osobę 

nieuprawnioną.

7) Nierzetelnie dokumentowano czynności podejmowane w prowadzonych procedurach 

„Niebieskie Karty”.

8) Członkowie grupy roboczej poza posiedzeniem w obecności osoby, co do której istnieje 

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

- C ” .

9) Zakończenia procedur dokonywano w oparciu o oświadczenie osoby, wobec której 

istniało podejrzenie, że jest ofiarą przemocy i bez protokołu podpisanego przez 

przewodniczącego Zespołu.

W związku z powyższym wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1) Zgodnie z § 2 ust.5 uchwały nr X /56/ll Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 

28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
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w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania powoływać nowy zespół 

interdyscyplinarny po upływie 5 - letniej kadencji poprzedniego zespołu.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.), § 2 ust.5 

uchwały nr X /56/ll Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania powoływać nowy 

zespół interdyscyplinarny po upływie 5 - letniej kadencji poprzedniego zespołu.

Termin realizacji: na bieżąco.

2) 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 stycznia 2019 r.

3) Zobowiązać przewodniczącego do realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny jego 

ustawowych zadań określonych w art. 9 b ust. 1 i 2 ustawy.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

4) 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.

5) 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.

6) 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.



' 7) 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.

8) 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.

9) Zakończenia procedur dokonywać zgodnie z § 18 rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 18 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.

Zgodnie z  art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom ocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze 
zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli m oże w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do 
nich pisemne zastrzeżenia do W ojewody Dolnośląskiego. W ojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia 
ich doręczenia. W terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić 
W ojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w  niniejszym wystąpieniu.

PO U C Z E N IE

■ ś E R O W N I K  O D D
ontroli i Nadzoru w Pomocy ?• 
Wydziale Zdrowia i Polityki S


