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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13 i 14 września 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 

M ałgorzata Mazur - inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Edyta Kubicka - starszy 

inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu 

Gminy w  Grębocicach 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 września 2017 roku do dnia 13 września 

2018 roku funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej 

„Zespołem” lub „Zł”, pełniła Pani Barbara Langner, natomiast jego obsługę organizacyjno - 

techniczną zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Grębocicach przy 

ul. Głogowskiej 3.

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
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podpisany przez Pana w dniu 25 października 2018 roku (data wpływu do Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego 30 października 2018 roku). Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli 

dokumentacja potwierdziły, że obowiązki gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy 

społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały zrealizowane w  zakresie:

1) podjęcia przez Radę Gminy w Grębocicach uchwały nr LXIII/304/2014 z dnia 26 sierpnia 

2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014 -  2020, 2) podjęcia uchwały nr XLIII/207/2017 z dnia 30 maja 

2017 roku w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grębocice na lata 2017 -  2020.

W okresie objętym kontrolą w Gminie Grębocice obowiązywała uchwała Rady Gminy 

w  Grębocicach nr V/26/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. Jednak ze względu na zapisy w tzw. „artykułach”, tj. rozdz. 

2 art. 1 - 3, rozdz. 4 art. 3 - 5 oraz art. 8 załącznika do uchwały, zostanie ona przekazana 

do Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego celem oceny 

jej legalności.

W dniu 15 października 2011 roku Wójt Gminy Grębocice wydał zarządzenie 

nr 188/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie. Ze względu na zmiany personalne w  składzie 

Zespołu, zarządzenie zmieniane było kilkakrotnie. W okresie objętym kontrolą obowiązywały 

zarządzenia nr 76/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. oraz nr 139/2018 z dnia 7 września 2018 r. 

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

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

przedstawiciela organizacji pozarządowej, co stanowi nieprawidłowość. Ponadto, 

przedstawiciel oświaty, pomimo figurowania na listach obecności z posiedzeń Zespołu, został 

pominięty jako jego członek w zarządzeniach obowiązujących w dniu kontroli, w  związku 

z czym kwestię tę należy uregulować.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli oświadczenia o zachowaniu 

poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z wyjątkiem przedstawiciela Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lancet” w Grębocicach oraz kuratora zawodowego. W treści 

pięciu oświadczeń nie wskazano organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy.



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

się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. N a podstawie przedłożonych protokołów oraz list 

obecności stwierdzono, że Zespół realizował i dokumentował zadania, o których mowa 

w art. 9b ust. 1 i ust. 2 ustawy.

W dniu kontroli, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie posiadał 

zaświadczenia Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestracji 

zbioru danych osobowych, zgodnego z art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.), w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 25 maja 2018 r., jednak złożył do akt kontroli kopię urzędowego 

poświadczenia odbioru potwierdzającą zgłoszenie takiego zbioru.

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 

następujące braki w przestrzeganiu procedury: w  jednej badanej procedurze nie ustalono daty 

przekazania do Przewodniczącego Zespołu formularza „Niebieska Karta -  A” przez 

przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę; w pięciu  przypadkach przekroczono 

termin przekazania formularza „Niebieska Karta -  A ” grupie roboczej przez 

Przewodniczącego Zespołu; w przypadku akt jednej sprawy n ieby ło  informacji, czy 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta -  A ” miało miejsce w obecności osoby dotkniętej 

przemocą; w dokumentacji jednej z badanych procedur nie stwierdzono wypełnienia 

formularza „Niebieska Karta -  C” oraz „Niebieska Karta -  D”; w aktach dwóch spraw nie 

było zapisów dotyczących planów pomocy. W związku z powyższym, zwraca się uwagę 

na konieczność dokumentowania wszystkich działań podejmowanych w ramach procedury 

przez Zespół i grupy robocze.

Ponadto ustalono, że w Gminie Grębocice prowadzono działania edukacyjne mające 

na celu wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego realizowali zadania edukacyjne mające 

na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez rozpowszechnianie 

tematycznych ulotek i plakatów wysyłanych do sołtysów gminy, jednostek oświatowych, 

przedszkoli oraz służby zdrowia. Ponadto, funkcjonariusze Policji przeprowadzali prelekcje 

z uczniami szkół podstawowych w Grębocicach oraz Rzeczycy, a także grębocickiego 

publicznego gimnazjum oraz przedszkola. Przedstawiciele oświaty realizowali projekty, 

organizowali prelekcje i pogadanki, w których poruszano temat przemocy w rodzinie.



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 Domem Samotnych Matek z Dziećmi MONAR - MARKOT w Głogowie (umowa 

obowiązywała do końca 2017 r.), w sytuacji kryzysowej gmina jest w stanie zapewnić miejsce 

zamieszkania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, choć na przestrzeni ostatnich 10 lat 

nie wykazano potrzeby podejmowania takich działań.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy Grębocice 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następującą nieprawidłowości:

1) Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie powołano przedstawiciela organizacji 

pozarządowej.

2) Do Zespołu Interdyscyplinarnego powołano przedstawiciela ochrony zdrowia 

oraz kuratora sądowego bez wymaganych oświadczeń o zachowaniu poufności danych 

i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie.

3) Część złożonych oświadczeń o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych 

w  trakcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie została 

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

4) Przekroczenie terminu przekazania formularza „Niebieska Karta -  A” członkom zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupom roboczym przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

Wobec stwierdzonych powyższych nieprawidłowości, wydaje się zalecenia 

pokontrolne:

1) Powołać do Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej. 

Podstawa praw na: art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: do 31 grudnia 2018 r.

2) Złożyć oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez przedstawiciela 

ochrony zdrowia oraz kuratora sądowego.

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: niezwłocznie.
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3) Złożyć oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z oznaczeniem 

organu, 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.

4) Dochowywać terminu przekazania formularza „Niebieska Karta -  A ” członkom zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupom roboczym przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: § 8 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.

P O U C Z E N IE
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  jednostk i podlegającej kontroli może w term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń pokontrolnych zgłosić 
do nich pisem ne zastrzeżenia do W ojew ody D olnośląskiego. W ojew oda ustosunkuje się do zastrzeżeń w term inie 14 dni 
od dnia ich doręczenia. W  term inie do dnia 31 stycznia  2019 ro k u  kierow nik jednostki podlegającej kontroli winien 
pow iadom ić W ojewodę D olnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków  przedstaw ionych w niniejszym  
w ystąpieniu.

z up. W OJEW O ĄSKIEG0

(k ierow nik  jednostki kontrolującej)

Zdrowia i Polny,<i Społecznej
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