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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 1 1 - 1 6  kwietnia 2019 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015 r., poz.1390 z późn. 

zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”, kontrolerzy: Małgorzata Mazur -  inspektor 

wojewódzki, przewodnicząca zespołu, Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki 

Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki oraz Marta Waniszewska -  główny specjalista 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Miasta 

w Legnicy w zakresie realizacji zadań gminy i powiatu wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na I półrocze 2019 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

funkcję Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie pełniła pani Zyta Lorenc, natomiast jego obsługę organizacyjno -  

techniczną zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, gdzie przeprowadzono 

czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy i powiatu wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, 

których przyczyną było niewłaściwe stosowanie przepisów prawa, co skutkowało 

zmniejszeniem efektywności działań podejmowanych przez Miasto Legnicę w zakresie



przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uzasadnieniem dla tej oceny jest ustalony w czasie 

kontroli stan faktyczny i prawny opisany w protokole, do którego nie wniósł Pan zastrzeżeń.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach 

kontroli dokumentacja potwierdza, że obowiązek gminy/powiatu wynikający z art. 6 ust. 2 

pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji gminnego/powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

został zrealizowany.

Miasto Legnica opracowało i przyjęło uchwałą nr XV/136/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku 

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016 -  2020”. Struktura dokumentu wraz z zaplanowanymi do realizacji 

zadaniami była spójna z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Program powstał w oparciu o diagnozę zjawiska przemocy i ocenę zasobów sporządzoną 

na podstawie badań ankietowych, danych statystycznych pochodzących od ogólnopolskich 

instytucji, jak również bazując na aktualnych raportach i badaniach. Diagnozę uzupełniono 

o informacje zebrane od podmiotów i instytucji z Gminy Legnica, świadczących pomoc 

rodzinom dotkniętym lub zagrożonym przemocą w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą zadania zaplanowane w Programie były realizowane w obszarach 

czterech celów szczegółowych: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony 

oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie; zwiększenie skuteczności oddziaływań 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; zwiększenie poziomu kompetencji 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

Powyższym celom przypisano realizatorów działań, wskazano adrestów Programu, a także 

określono wskaźniki jego realizacji, sposób monitorowania, sprawozdawczość oraz źródła 

finansowania działań. Osiągnięcie każdego z celów związane było z realizacją zadań 

w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki, wsparcia, poradnictwa i interwencji. 

W ocenie organu nadzoru, sposób realizacji Programu -  zadania i działania podejmowane 

w ramach celów szczegółowych w wystarczającym stopniu przyczyniały się do osiągnięcia 

zakładanych rezultatów.

Ze względu na to, że Program nie zawierał harmonogramu zaplanowanych działań, 

przy tworzeniu dokumentu na kolejne lata należy uwzględnić pominiętą kwestię, co pozwoli 

na bieżąco realizować określone zadania.
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Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, do zadań gminy należy prowadzenie 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.

Z zebranych podczas kontroli informacji wynika, iż na terenie Gminy Legnica osoby 

dotknięte lub zagrożone przemocą miały dostęp do poradnictwa socjalnego,

psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. W razie wystąpienia kryzysu, udzielano 

też pomocy interwencyjnej. W 2018 roku powyższe usługi świadczono m.in. w: Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy (realizował je Dział Pracy Socjalnej, Zespół 

Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Zespół 

Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), punktach

konsultacyjnych, poradniach psychologiczno -  pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych 

oraz szkołach.

Ponadto, w okresie objętym kontrolą prowadzono w Legnicy kampanię, której 

zadaniem było promowanie wartości rodzinnych jako formy oddziaływań profilaktycznych, 

a także realizowano projekt, którego celem było rozszerzenie pomocy i zwiększenie 

skuteczności oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży ze środowisk

narażonych na zetknięcie się ze zjawiskiem przemocy. Cel ten realizowano poprzez

różnorodne formy oddziaływań wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych, 

wykorzystując rozwiązania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnym 

oraz działalność pozaszkolną sprzyjającą konstruktywnej organizacji czasu wolnego dzieci 

i ich rodziców. W ramach programu zaproponowano liczne inicjatywy, m.in. warsztaty, 

piknik rodzinny i spotkania integracyjne, a także uruchomiono Punkt Ochrony Przed 

Przemocą, oferujący poradnictwo psychologiczne, prawne oraz socjalne świadczone 

przez Internet i telefonicznie oraz specjalistyczne konsultacje indywidualne.

W Gminie Legnica prowadzono także działania edukacyjne mające na celu 

wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. 

Ich realizacją zajmowały się głównie instytucje i podmioty działające w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te polegały na organizacji prelekcji 

oraz warsztatów dla rodziców wzmacniających ich kompetencje opiekuńczo -  wychowawcze 

oraz wdrażające prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci. Podczas spotkań 

rodzicom przekazywano wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka, omawiano bieżące trudności 

wychowawcze uczestników spotkań, ćwiczono komunikację z dzieckiem oraz wymieniano 

doświadczenia między członkami grupy.
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Dokonane podczas kontroli ustalenia pozwalają zatem uznać realizację nałożonego ustawą 

zadania.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy, do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 

programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W roku 2018 Miasto Legnica nie posiadało opracowanego w formie dokumentu 

i formalnie przyjętego do realizacji programu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy, 

jednakże podejmowało działania profilaktyczne mające na celu udzielenie specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania prawidłowych metod wychowawczych.

W okresie objętym kontrolą, na terenie gminy realizowano działania pomocowe 

dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zapewniano możliwość 

skorzystania z terapii indywidualnej, konsultacji i poradnictwa, a także uczestnictwa w grupie 

psychoedukacyjnej z elementami grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie. Prowadzono warsztaty skierowane do rodziców (poruszano tematykę 

rozwiązywania problemów dzieci, akceptacji uczuć dziecka, umiejętności zrozumienia 

dziecka), trening umiejętności wychowawczych, prelekcjei wykłady dla rodziców (o tematyce 

stawiania dzieciom granic, organizacji nauki i higieny pracy dzieci, radzenia sobie z trudnym 

zachowaniem dziecka, profilaktyki agresji, rozwoju psychicznego, konstruktywnych metod 

wychowawczych), warsztaty i wykłady dla nauczycieli (m.in. praca z dzieckiem 

z zaburzeniami zachowania, metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym, podnoszenie 

kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych). Nie zabrakło również zajęć skierowanych 

do dzieci i młodzieży -  wspierających rozwój kompetencji społecznych, zwiększających 

samoświadomość ciała, ułatwiających rozpoznawanie i kierowanie emocjami, konstruktywną 

komunikację, budowanie dobrych relacji z innymi, ustalanie i osiąganie pozytywnych celów, 

a także ograniczających destrukcyjne czy agresywne zachowania, wskazujące, jak radzić 

sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych.

W ramach działań profilaktycznych zrealizowano projekt, którego celem było 

ukierunkowanie na przeciwdziałanie niewłaściwym postawom społecznym oraz przemoc 

w rodzinie, a także podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży, promowanie właściwych 

postaw społecznych i asertywnych. Elementem projektu było przeprowadzenie cyklu zajęć 

dla rodziców wzbogacających ich wiedzę i podnoszących kompetencje w zakresie życia 

rodzinnego oraz umiejętności rodzicielskich.
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Powyższe działania profilaktyczne realizowały podmioty z terenu gminy zajmujące 

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zdaniem organu nadzoru opracowanie w formie dokumentu i formalne przyjęcie 

programu profilaktycznego, pozwoli na realizację zadania w sposób przemyślany, planowy 

i weryfikowalny oraz przyczyni się do uporządkowania oferty wsparcia dla rodzin w ramach 

powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 i pkt 4 ustawy, do zadań powiatu należy zapewnienie 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia (zwanych dalej 

„OW”) i w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (zwanych dalej „OIK”).

W Legnicy funkcjonuje Dom Samotnej Matki z Dzieckiem (zwany dalej „DSM”) 

zapewniający schronienie, m.in. rodzicom z dziećmi doznającym przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Legnicy, DSM funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka. Zgodnie 

z zapisami zawartymi w § 3 Regulaminu Domu Samotnej Matki, DSM zapew nia pomoc 

kobietom, które spodziewają się dziecka lub są matkami samotnie wychowującymi dzieci, 

a znajdują się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub materialnej”.

W Legnicy nie funkcjonuje ośrodek interwencji kryzysowej, miasto nie zawarło 

też porozumienia z żadnym innym podmiotem w zakresie zapewnienia osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie miejsc w OIK. Osoby doznające przemocy, 

które wymagają wsparcia w formie interwencyjnego schronienia, umieszczane są wraz 

z dziećmi w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem. Jeśli nie posiadają dzieci, schronienia 

udziela się im w schronisku dla osób bezdomnych.

Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od wydania zalecenia w zakresie zapewnienia 

osobom doznającym przemocy w rodzinie miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

Zasadne jest jednak, by wprowadzone rozwiązanie (zapewnienie osobom doświadczającym 

przemocy, w tym dzieciom -  miejsc noclegowych przy schronisku dla osób bezdomnych) 

poddawać ewaluacji w zakresie poziomu bezpieczeństwa kierowanych i przebywających 

tam osób doświadczających przemocy. Należy podkreślić, iż bezdomność nierzadko 

jest następstwem rozpadu rodziny i eksmisji, uzależnień, powrotu z zakładu karnego bądź 

szpitala psychiatrycznego bez możliwości zamieszkania, czy też skutkiem stosowania 

przemocy w rodzinie. Bezdomni, to często osoby przejawiające niski stopnień społecznej 

adaptacji, dotknięci problemem wymuszonej abstynencji, czy też z występującymi 

zaburzeniami psychicznymi. Środowisko, w jakim powinny przebywać członkowie rodzin 

dotkniętych przemocą domową powinno charakteryzować się, m.in. stabilnością,
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przewidywalnością oraz zapewniać poczucie bezpieczeństwa -  wątpliwości budzi to, 

czy schronisko dla bezdomnych wpisuje się w powyższą charakterystykę.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy, zadaniem gminy jest utworzenie zespołu 

interdyscyplinarnego (zwanego dalej „Zł” lub „Zespołem”). W myśl tego zapisu Uchwałą 

nr 11/13/10 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 6 grudnia 2010 roku określono tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Prezydent Miasta Legnicy powołał postanowieniem nr 76/10 z dnia 31 grudnia 2010 

roku skład Zespołu. Ustalono, iż w dniu kontroli liczył on 15 osób -  przedstawicieli 

podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 - 5  ustawy. W związku ze zmianami 

personalnymi Prezydent Miasta dziewięciokrotnie zmieniał skład Zespołu. Na dzień kontroli 

znajdowali się w nim przedstawiciele trzech podmiotów, z którymi nie zawarto porozumień

0 współpracy, a którzy uczestniczyli w pracach ZI, tj. Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Fundacja Futurama oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

w Legnicy, co w myśl art. 9a ust. 8 ustawy stanowi nieprawidłowość. Z pozostałymi 

przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 pkt 1 i pkt 3 - 4  oraz ust. 5 

ustawy zawarto przedmiotowe porozumienia.

Członkowie Zespołu złożyli Prezydentowi Miasta oświadczenia o zachowaniu

poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Treść oświadczeń była zgodna z art. 9c ust. 3 

ustawy.

W okresie objętym kontrolą odbyły się cztery posiedzenia ZI. Obowiązek

ich organizacji nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, wynikający z art. 9a ust. 7 ustawy został 

zrealizowany. Na podstawie przedłożonych protokołów stwierdzono, że Zespół realizował

1 dokumentował zadania, o których mowa w art. 9b ust. 1 i ust. 2 ustawy. W oparciu 

o dołączone listy obecności ustalono, iż w okresie objętym kontrolą dziewięciu członków 

Zespołu nie uczestniczyło regularnie w jego posiedzeniach, co jest niezgodne z art. 9a ust. 13 

ustawy i stanowi nieprawidłowość.

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), zwanego dalej 

rozporządzeniem, w przypadku dokumentacji większości badanych procedur niemożliwe było 

ustalenie, czy przekazano formularze „Niebieska Karta -  B” osobom, co do których istniało
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podejrzenie, że były dotknięte przemocą domową, co w myśl zapisów § 6 ust. 1 i ust. 3 

rozporządzenia traktuje się jako nieprawidłowość.

Za uchybienie uznaje się jednostkową sytuację, w której nastąpiło nieterminowe przekazanie 

(ze zwłoką jednego dnia) Przewodniczącemu ZI formularza „Niebieska Karta -  A” przez 

przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę, o czym mówi § 7 ust. 1 rozporządzenia. 

Jako uchybienie traktuje się również jednostkowy przypadek, w którym w indywidualnym 

planie pomocy rodzinie uwzględniono jedynie pomoc asystenta rodziny. Zgodnie z § 16 ust. 2 

rozporządzenia, indywidualny plan pomocy obejmuje, zarówno działania wobec osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jak i czynności 

podejmowane i realizowane przez przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9d ust. 

2 ustawy. W opinii organu nadzoru, zróżnicowanie oferty pomocowej stanowić będzie 

kompleksową odpowiedź na liczne potrzeby rodzin dotkniętych przemocą domową, 

przy czym należy uwzględnić płynność sytuacji i potrzeb osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, odpowiednio modyfikując zapisy planu 

pomocy i dostosowując je do zmieniających się realiów.

Zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy oraz z § 10 ust. 1 rozporządzenia wszystkie działania 

podejmowane wobec rodzin należy dokumentować. W pojedynczym przypadku, obowiązek 

ten nie był realizowany, a dokumentacja zgromadzona w aktach kontrolowanej procedury 

nie była wystarczająca. Powyższe uznaje się za uchybienie, zwracając uwagę na przyszłe, 

rzetelne wypełnianie obowiązku, który na członków grup roboczych/zespołów 

interdyscyplinarnych nakłada ustawodawca.

Ponadto, zadaniem członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych 

jest podejmowanie działań w stosunku do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, m.in. w zakresie motywowania ich do wzięcia udziału w programie 

oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnym, o czym stanowi § 17 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia. 

W kontrolowanych aktach procedur nie stwierdzono realizacji powyższego zadania, co uznaje 

się za nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy, do zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez powiat należy opracowanie i realizacja programów korekcyjno -  

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W mieście Legnica opracowano 

i przyjęto uchwałą Nr X/80/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2015 roku 

„Gminny Program Korekcyjno -  Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 

na lata 2015 -  2018”. Jego realizację powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Legnicy.
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Organ nadzoru pozytywnie ocenia realizację programu korekcyjno -  edukacyjnego 

w zakresie: określonych w nim celów, które tożsame są z celami wskazanymi 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, 

szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno -  edukacyjne (Dz.U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259), zwanego dalej rozporządzeniem; 

posiadania wymaganych przepisami kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno -  edukacyjne, a także miejsca realizacji oddziaływań odpowiadającego wymogom 

wskazanym w rozporządzeniu. Ponadto, czynności kontrolne wykazały, iż prowadzono 

monitoring uczestników Programu, a prowadzący oddziaływania sporządzali sprawozdania 

z realizacji zadania oraz dokonali ewaluacji oddziaływań. Pomimo, iż dotacja przyznana 

na przeprowadzenie pierwszej edycji Programu Korekcyjno -  Edukacyjnego została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystano jej w całości i zwrócono jej część 

do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Materiałach Instruktażowych, 

należy systematycznie analizować wydatkowanie środków na realizację programu korekcyjno 

-  edukacyjnego i niezwłocznie pisemnie poinformować Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

o braku możliwości lub potrzeb wykorzystania dotacji lub jej części. Takie postępowanie 

pozwala bowiem przekazać środki innemu realizatorowi oddziaływań korekcyjno -  

edukacyjnych, a tym samym racjonalnie wykorzystać przyznaną dla województwa dotację.

Przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia w dokumentowaniu działań 

podejmowanych w ramach programu korekcyjno -  edukacyjnego szczegółowo opisane 

w protokole kontroli. Uchybienia dotyczyły pierwszej edycji oddziaływań. Poprawnie 

dokumentowano działania w zakresie drugiej edycji Programu, kiedy wykorzystano wzory 

dokumentów zawarte w Materiałach Instruktażowych dla podmiotów realizujących programy 

oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wobec 

powyższego, organ nadzoru zwraca uwagę na konieczność rzetelnego dokumentowania 

oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Materiałach 

Instruktażowych. Ponadto, nieścisłości odnotowano także w zakresie liczby osób 

korzystających z oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych w stosunku do danych wykazanych 

w sprawozdaniach: z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz realizacji programu korekcyjno -  edukacyjnego w 2018 r. Ze sprawozdań wynika, 

że w 2018 r. do Programu łącznie przystąpiło 11 osób, natomiast przedłożona kontrolującym 

dokumentacja wskazywała na przystąpienie do programu 13 osób. W związku z powyższym,
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zwraca się uwagę na rzetelne wprowadzanie danych do formularzy sprawozdaniań, 

co pozwoli uniknąć tworzenia zafałszowanego obrazu realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy domowej na terenie województwa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań gminy i powiatu 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Prezydent Miasta Legnicy nie zawarł porozumień o współpracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym ze wszystkimi podmiotami, o których mowa w art. 9a ust 3 i 5 

ustawy.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nieregularne uczestniczyli w jego 

posiedzeniach.

3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i/lub grup roboczych nie dokumentowali 

wszystkich działań w zakresie przekazywania formularza „Niebieska Karta -  B” osobie, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w przypadku 

dzieci -  rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła 

podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

4. Grupy robocze powoływane przez Przewodniczącego Zespołu Interyscyplinamego 

nie podejmowały działań w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy 

w rodzinie przez motywowanie ich do udziału w programach korekcyjno -  

edukacyjnych.

5. Miasto Legnica nie opracowało w formie dokumentu i nie przyjęło do realizacji 

programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Zawrzeć porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym ze wszystkimi 

przedstawicielami uprawnionych podmiotów.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: 15.08.2019 r.
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2. 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 z późn. zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

3. Zobowiązać członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 

do dokumentowania działań w zakresie przekazywania formularza „Niebieska Karta -  B” 

osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

a w przypadku dzieci -  rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, 

która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 i 3, § 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.

4. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, aby grupy robocze 

inicjowały działania wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie 

w zakresie motywowania ich do udziału w programach korekcyjno -  edukacyjnych.

Podstawa prawna: § 17 ust. 3 pkt 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. Opracować w formie dokumentu i przyjąć do realizacji program służący działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 

w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
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PO U CZENIE
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 .) k ierow nik jednostki podlegającej kontroli może w  term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń pokontrolnych zgłosić 
do nich  pisem ne zastrzeżenia do W ojew ody Dolnośląskiego. W ojew oda ustosunkuje się do zastrzeżeń w term inie 14 dni 
od dn ia  ich doręczenia. W  term inie do dnia 15 grudnia 2019 roku kierow nik jednostki podlegającej kontroli winien 
pow iadom ić W ojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uw ag i wniosków  przedstaw ionych w niniejszym  
wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA  
Zdrowia i

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Dan 
D'

u ta . 7mvą 
' te ifro
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