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Pan
Wojciech Błoński
Wójt Gminy 
Długołęka

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

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zarządzenia nr 515 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 25 września 2019 r., kontrolerzy Piotr Szafarowicz -  główny 

specjalista i Małgorzata Mazur -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

doraźną Urzędu Gminy w Długołęce w zakresie prawidłowości realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”. Podstawą podjęcia czynności kontrolnych było zgłoszenie pani B.S.-U. 

dotyczące rzekomych nieprawidłowości w procedurach „Niebieskie Karty” prowadzonych 

w jej rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Długołęce, zapewniającego obsługę organizacyjno — techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” lub „Zł”. Osobą odpowiedzialną 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był Wójt Gminy Długołęka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny 

i prawny oraz protokół kontroli podpisany przez Pana w dniu 27 listopada 2019 r., 

bez wnoszenia zastrzeżeń.

Na podstawie przedłożonej przez Przewodniczącą Zespołu panią Magdalenę 

Włodarczyk dokumentacji z akt prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” oraz wyjaśnień 

złożonych do protokołu, organ kontrolny ustalił, że wśród działań podejmowanych wobec



rodziny pani B.S-U. powstały poniższe nieprawidłowości, których możliwą przyczyną było 

nieprzestrzeganie lub błędna interpretacja przepisów ustawy:

1) W marcu 2018 r. funkcjonariusz Komisariatu Policji w Długołęce wypełnił formularz 

„Niebieska Karta -  A”, tym samym wszczynając procedurę „Niebieskie Karty” w rodzinie 

pani B.S-U. Formularz został wypełniony w obecności osoby, wobec której istniało 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, zwaną dalej „ODP”. Nie odnotowano faktu 

przekazania ODP formularza „Niebieska Karta -  B”, tym samym powstała wątpliwość 

dotycząca realizacji tego obowiązku;

2) Formularz „Niebieska Karta -  A” został przekazany do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Długołęce z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 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);

3) Wbrew brzmieniu art. 9d ust. 1 i 2 ustawy, przyjęto za wiążące oświadczenie pani B. S.-U. 

dotyczące braku zgody na realizację zadań zaplanowanych przez grupę roboczą. Wobec 

powyższego, w aktach sprawy nie ma żadnych dokumentów potwierdzających realizację 

zadań związanych z monitorowaniem środowiska rodzinnego przez pracownika socjalnego 

i dzielnicowego w okresie od 30 maja do 27 listopada 2018 r., z wyjątkiem notatek 

z kontaktów telefonicznych;

4) Pomimo wypełnienia dwóch kolejnych formularzy „Niebieska Karta -  A” w prowadzonej 

już procedurze „Niebieskie Karty” w rodzinie pani B.S.-U. oraz dalszego obowiązywania 

założeń indywidualnego planu pomocy, szczególnie w zakresie systematycznego 

monitorowania środowiska rodzinnego, nie stwierdzono w aktach sprawy dokumentów 

potwierdzających wizyty dzielnicowego, jak również pracownika socjalnego, w okresie 

od maja do lipca 2019 r.

Mając na uwadze stwierdzone powyżej nieprawidłowości w zakresie realizacji 

procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie pani B.S-U., wydaje się zalecenia pokontrolne:

1) Przekazywać osobie dotkniętej przemocą w rodzinie formularz „Niebieska Karta -  B” oraz 

dokumentować ten fakt.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 i art. 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: na bieżąco.

2) Zobowiązać wszystkie podmioty uprawnione do wszczynania procedury „Niebieskie 

Karty” do terminowego przekazywania formularza „Niebieska Karta -  A” Przewodniczącemu 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Długołęce.
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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.

3) Realizować i dokumentować wszystkie działania podejmowane w procedurze „Niebieskie 

Karty”, w szczególności założenia indywidualnego planu pomocy rodzinie.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.), z związku z § 10 ust. 1 i § 13 

pkt 6 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 pomocy społecznej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 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 15 stycznia 2020 roku 

kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego 

o sposobie realizacji zaleceń przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie:

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

   ......
(podp is k ie ro w n ik a  jed n o s tk i ko n tro lu jące j)

Do w iadom ości:

1. G m inny O środek Pom ocy Społecznej w Długołęce,
2. a/a
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