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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 - 8  kwietnia 2016 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. z 2015 r., poz. 1390), zwanej 

dalej „ustawą”, zespół kontrolny w składzie Grażyna Zielińska - starszy inspektor 

wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki - 

kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Urzędzie Miejskim w Polanicy 

Zdroju. Zakres kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan 

Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2016 r., zatwierdzony w dniu 23 grudnia 

2015 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 7 kwietnia 2016 r. funkcję 

Kierownika OPS w Polanicy Zdroju pełnił Pan Mariusz Winiarz, odpowiedzialny za obsługę 

organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań 

w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Pan Jerzy Terlecki Burmistrz 

Polanicy Zdroju.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną. Uzasadnieniem powyższej oceny jest 

ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.



Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz 

informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Polanicy Zdroju -  

Mariusza Winiarza zostały zawarte w protokole podpisanym przez Burmistrza Miasta 

Polanicy Zdroju w dniu 26 kwietnia 2016 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163, j.t) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uchwałą Nr XLVII/282/2014 

Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r. została przyjęta Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Polanica - Zdrój na lata 2014 -  2020. 

Wyżej wymieniony dokument jest podstawą określającą kierunki zamierzeń rozwojowych 

w sektorze pomocy społecznej na terenie Gminy Polanica - Zdrój.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, do zadań własnych gminy należy 

w szczególności opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwałą Nr Y/26/2015/203/2014 Rady 

Miejskiej

w Polanicy - Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r. został przyjęty Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Polanica - 

Zdrój na lata 2015-2018 .

Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie 

przedstawionych przez Kierownika Ośrodka dokumentów ustalono, że poradnictwo socjalne, 

zawodowe i rodzinne prowadzone było przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny 

w ramach ich kompetencji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Poradnictwo 

psychologiczne prowadzone było przez psychologa w siedzibie „Niebieskiego Pokoju”, 

w „Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień” w NZOZ „Eskulap” 

w Polanicy-Zdroju i w siedzibie OIK prowadzonym przez Towarzystwo Społeczne „Razem” 

w Kłodzku. Natomiast poradnictwo medyczne realizowane było przez lekarza pierwszego 

kontaktu (członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego) w NZOZ „Eskulap” w Polanicy- 

Zdroju.

W ramach promowania modelu rodziny wolnej od przemocy prowadzona była lokalna 

kampania społeczna „Postaw na Rodzinę”. W placówkach szkolnych realizowana była 

również pierwsza i druga edycja programu „Przemoc boli” w zakresie przeciwdziałania
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przemocy i program profilaktyczny „Tolerancja”. Ponadto w Gminie Polanica -  Zdrój 

realizowany był program 3 kroków „Szach i Mat -  Szanuj, Kochaj i Tańcz”.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

w zależności od potrzeb Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju zapewnia pomoc 

instytucjonalną. Osoby te kierowane są do:

• Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego 

przez Stowarzyszenie „Akson”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bora 

Komorowskiego 31,

• Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu przy 

ul. Ogrodowej 2a,

• Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach przy ul. 

Strzeleckiej 10.

Rada Miejska w Polanicy - Zdroju podjęła Uchwałę Nr IY /l8/2011 z dnia 

31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2011 r. Nr 57, poz. 

791.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy podstawą do powołania i funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między wójtem, burmistrzem albo 

prezydentem miasta, a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 cytowanej ustawy. 

Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie ZI w kontekście zapisu, iż członkowie 

Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dlatego też 

porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia 

możliwości udziału w posiedzeniach i pracach ZI wytypowanych przedstawicieli w ramach 

wykonywanych obowiązków służbowych i zawodowych. W Gminie Polanica - Zdrój 

porozumienia zawarto pomiędzy Burmistrzem Miasta a przedstawicielami podmiotów 

wskazanych w art. 9a ust. 3 pkt 1 - 6  oraz ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Zawarto 11 Porozumień. Wszystkie mają jednakową treść i zostały podpisane 

12 maja 2011 r. W § 2 lit.a Porozumienia, podmiot zobowiązał się do wyznaczenia 

przedstawicieli na członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych
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poprzez pisemne zgłoszenie danych osobowych wytypowanych osób do Burmistrza Miasta 

Polanica -  Zdrój.

Zarządzeniem Nr 65/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój 

powołał Zespół Interdyscyplinarny i Grupę Roboczą. W skład Zespołu weszło 12 osób. 

Następnym Zarządzeniem Nr 97/2012 z dnia 3 października 2012 r. Burmistrz Polanicy -  

Zdroju ponownie ustalił skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego. W § 2 w/w dokumentu 

wskazał, że traci moc Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. W załączniku 

do w/w Zarządzenia przedstawiono 12 osobowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W dniu 

29 czerwca 2015 r. Burmistrz Polanicy - Zdroju Zarządzeniem Nr 60/2015 wprowadził 

ponowne zmiany do Zarządzenia Nr 97/2012 z dnia 3 października 2012 r. W miejsce Pani 

Barbary Drożyńskiej została powołana Pani Alicja Szpiech -  wicedyrektor Regionalnej 

Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju. Mając na uwadze powyższe, w dniu kontroli 

w składzie ZI było 12 osób.

Odnosząc się do art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Kontrola wykazała, iż w okresie od 2015 r. 

do dnia kontroli tj. do 7 kwietnia 2016 r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego (24.02.2015 r., 23.06.2015 r., 11.09.2015 r., 22.01.2015 r.). Pierwsze 

uroczyste posiedzenie Zespołu było 27 września 2011 r. W wyniku głosowania wybrano 

Przewodniczącego ZI -  Mariusza Winiarza oraz zastępcę -  Roberta Góraka.

Dokonując analizy przedstawionych podczas kontroli protokołów z posiedzeń 

ZI ustalono, że zgodnie z art. 9b ust.l ustawy realizowane były działania określone 

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie oraz zadania wskazane w art. 9b ust.2 pkt 1-5 ustawy.

Wszystkie osoby powołane do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego złożyły 

oświadczenia o zachowaniu poufności danych pozyskanych w trakcie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Treść oświadczeń była zgodna 

z ustawą.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że „Niebieskie Karty -  A” przekazywane 

były zawsze Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do NK-A 

dołączany był wniosek zawierający propozycję składu grupy roboczej. Po otrzymaniu 

wniosku Przewodniczący wydawał opinię potwierdzającą skład grupy, przekazywał 

informację o wpłynięciu NK- A oraz ustalał termin pierwszego posiedzenia.



W oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji (10 przypadków) oraz wyjaśnienia 

złożone przez Przewodniczącego ZI, ustalono następujący stan przestrzegania procedury:

1. Procedury „Niebieskie Karty” zostały wszczęte przez podmioty uprawnione.

2. Przekazanie formularzy NK -  A przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego 

procedurę do Przewodniczącego ZI, było zgodne z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

3. Przewodniczący ZI zawsze przekazywał formularz NK -  A grupie roboczej 

z zachowaniem trzydniowego terminu (§ 8 ust. 1 cyt. rozporządzenia).

4. Osoby dotknięte przemocą oraz osoby podejrzane o stosowanie przemocy zapraszane 

i wzywane były z zachowaniem zasady odrębności czasu.

5. Formularze NK -  C i NK - D wypełniane były na posiedzeniach grup roboczych 

w obecności osób dotkniętych przemocą oraz w obecności osób podejrzanych 

o stosowanie przemocy.

6. Działania były dokumentowane i monitorowane.

7. W jednym przypadku osoba podejrzana o stosowanie przemocy została skierowana 

do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu objęcia leczeniem.

8. Procedury zostały zakończane zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. W przedstawionych protokołach z zakończenia procedury była 

sporządzona adnotacja dotycząca powiadomienia podmiotów uczestniczących 

w procedurze.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy - Zdroju przedstawił 

kontrolującym zaświadczenie Sygn. akt DRZDO/403/002260/14/EP/84911 z dnia 

29 października 2014 r. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 

o zarejestrowaniu zbioru danych pod nazwą „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie -  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny”.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Polanicy - Zdroju nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Do wiadomości:

1. Pan Mariasz Winiarz — Kierownik OPS w Polanicy - Zdroju.

2. a7a Polityki Społecznej
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