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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 16 i 17 października 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 

Małgorzata Mazur - inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Piotr Szafarowicz -  

główny specjalista, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu 

Gminy w Ciepłowodach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym 

w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 

2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 października 2017 roku do dnia 

16 października 2018 roku funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego 

dalej „Zespołem” lub „Zł”, pełniła Pani Katarzyna Król, obsługę organizacyjno - techniczną 

Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach 

przy pl. Adama Mickiewicza 2, natomiast za wykonanie zadań gminy w okresie objętym 

kontrolą odpowiedzialny był Wójt Gminy Ciepłowody.

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 27 listopada 2018 roku. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli 

dokumentacja potwierdziły, że obowiązki gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie zostały zrealizowane w zakresie podjęcia przez Radę Gminy 

w Ciepłowodach uchwały nr 176/XLI/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Ciepłowody na 2018 rok. Program 

jest wspólny dla dwóch obszarów, uchwalany corocznie.

W dniu kontroli Gmina Ciepłowody nie posiadała opracowanej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, tym samym nie zrealizowała obowiązku wynikającego z art. 16b 

ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.), co stanowi 

nieprawidłowość.

W okresie objętym kontrolą w Gminie Ciepłowody obowiązywała uchwała Rady 

Gminy w Ciepłowodach nr 98/XXI/16 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepłowodach 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem nr 46/16 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 16 września 2016 roku 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepłowodach wskazano skład 

osobowy Zespołu. Kolejnymi zarządzeniami - nr 20/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

oraz nr 41/18 z dnia 9 lipca 2018 r. Wójt gminy dokonywał zmian personalnych w Zespole.

Do składu Zespołu powołano, na podstawie uprzednio zawartych porozumień o współpracy, 

przedstawicieli jednostek wskazanych w art. 9a ust. 3 pkt 1 -  6 i ust. 4 - 5  ustawy.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli oświadczenia o zachowaniu 

poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W treści oświadczeń nie wskazano organu,

0 którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy. Odbioru oświadczeń nie potwierdził również Wójt, 

co jest sprzeczne z § 3 pkt 2 uchwały nr 98/XXI/16 z dnia 7 lipca 2016 roku Rady Gminy 

w Ciepłowodach.

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

się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Na podstawie przedłożonej dokumentacji 

stwierdzono, że Zespół realizował i dokumentował zadania, o których mowa w art. 9b ust. 1

1 ust. 2 pkt 1 - 4  ustawy. Jednak, nie inicjował w wystarczającym stopniu działań w stosunku 

do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, co wynika z art. 9b ust. 2 pkt 5
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ustawy. Na podstawie list obecności stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą dwie 

lub więcej nieobecności na posiedzeniach Zespołu odnotowano w przypadku 11 członków, 

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

W czasie kontroli przedłożono zaświadczenie nr DRZDO/403/002453/11/54315 z dnia 

10 listopada 2011 roku Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

0 rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy 

w Rodzinie” zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych 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, 

że w przypadku akt dwóch spraw nie było informacji, czy procedura została wszczęta 

w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą, zaś jedną 

procedurę wszczęto bez obecności takiej osoby; w dokumentacji pięciu spraw nie było 

informacji o przekazaniu formularza „Niebieska Karta - B” osobie, co do której istniało 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową; osoby, co do których istniało podejrzenie 

stosowania przemocy domowej nie były informowane o możliwości wzięcia udziału 

w programie korekcyjno -  edukacyjnym; zamknięcie procedur we wszystkich badanych 

sprawach było zgodne z § 18 pkt. 1 rozporządzenia, jednak o zakończeniu procedury błędnie 

powiadamiano podmioty w niej uczestniczące, przekazując im kopię protokołu. Incydentalne 

uchybienia odnotowano w przypadku: 1) akt 1 sprawy, gdzie w dokumentacji nie znajdowały 

się druk zaproszenia oraz wezwania na posiedzenie osób doznających przemocy

1 podejrzanych o stosowanie przemocy, na podstawie czego nie można wnioskować 

o przestrzeganiu zasady odrębności czasu i miejsca, 2) akt 1 badanej procedury, gdzie 

w sytuacji stwierdzenia problemu alkoholowego w rodzinie, osoby podejrzanej o stosowanie 

przemocy w rodzinie nie skierowano do gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. W związku z powyższym, zwraca się uwagę na konieczność dokumentowania 

wszystkich działań podejmowanych w ramach procedury przez Zespół i grupy robocze.

Na podstawie oświadczenia złożonego do akt kontroli przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ciepłowodach stwierdzono, że w gminie realizowano zadania 

wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach 

prowadzono poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone przez 

psychologa oraz radcę prawnego. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej istniała możliwość 

skorzystania z usług psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie
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lub w postaci wizyty domowej. Ponadto, pracownicy socjalni oraz asystent rodziny 

na bieżąco świadczyli poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz udzielali informacji o dostępnych formach pomocy.

Ustalono również, że w Gminie Ciepłowody prowadzono działania edukacyjne mające 

na celu wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą. W ramach działań profilaktycznych organizowano pogadanki dla rodziców 

poruszające tematykę przemocy. Prowadzono też działania profilaktyczne skierowane 

do dzieci i młodzieży we współpracy z Zespołem Szkolno — Wychowawczym 

w Ciepłowodach. Na terenie gminnych jednostek i instytucji dystrybuowano ulotki i broszury 

informacyjne związane z tematyką przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz problemu 

uzależnień, rozpowszechniano też plakaty z informacjami o dostępnych formach pomocy. 

Ponadto, podnoszono kwalifikacje osób pracujących z rodzinami zagrożonymi problemem 

przemocy, a także nawiązano współpracę z dzielnicowymi oraz sądem rejonowym. W celu 

rozpoznania potrzeb wychowawczych rodziców z rodzin zagrożonych przemocą domową 

w 2018 roku opracowano diagnozę społeczną.

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

gmina zapewniała schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie we współpracy 

z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie przy ul. 1 Maja 12, który 

zapewnia pomoc socjalną (schronienie i wyżywienie) oraz specjalistyczną (usługi psychologa 

i radcy prawnego).

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej z realizacji zadań Gminy 

Ciepłowody w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1) Brak opracowanej i realizowanej przez gminę strategii rozwiązywania problemów 

społecznych.

2) Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zostały złożone 

na drukach bez oznaczenia organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy.

3) Nieregularne uczestnictwo członków Zespołu Interdyscyplinarnego na jego 

posiedzeniach.

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

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie przez zgłaszanie ich do udziału 

w programach korekcyjno -  edukacyjnych.
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5) Procedura „Niebieskie Karty” nie była przestrzegana w zakresie prowadzenia formularzy 

„Niebieska Karta - A i B” oraz zakańczania procedur „Niebieskie Karty” poprzez

przekazywanie kopii protokołu podmiotom w niej uczestniczącym.

Wobec stwierdzonych powyższych nieprawidłowości, wydaje się zalecenia 

pokontrolne:

1) Opracować i realizować gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. 

Podstawa prawna: art. 16b ust. 1 - 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.).

Termin realizacji: do 28 lutego 2019 r.

2) Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie winny wskazywać 

organ, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2, 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: 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) 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: na bieżąco.

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

Karta -  A i B” oraz zakańczania procedur „Niebieskie Karty” poprzez powiadomienie 

podmiotów w niej uczestniczących.

Podstawa prawna: § 2 ust 1, § 6 ust. 1, § 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.

5



POUCZENIE
Z godnie z  art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 m arca 2004 r. o pom ocy społecznej (tekst jedn .: Dz. U. z  2018 r., poz. 1508 
ze zm.) kierow nik  jednostki podlegającej kontroli może w  term inie 7 dni od dnia o trzym ania zaleceń pokontrolnych zgłosić 
do nich pisem ne zastrzeżenia do W ojewody Dolnośląskiego. W ojew oda ustosunkuje się do zastrzeżeń w term inie 14 dni 
od dnia ich doręczenia. W  term inie do dnia 8 marca 2019 roku kierow nik jednostk i podlegającej kontroli w inien 
pow iadom ić W ojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uw ag i w niosków  przedstaw ionych w niniejszym  
w ystąpieniu.


