
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia D  sierpnia 2016 r.

PS-KNPS.431.4.9.2016.GZ

Pan
Roman Szełemej
Prezydent 
Miasta Wałbrzych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27 -  28 czerwca 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 Honorata Borowiec - starszy inspektor 

wojewódzki - kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Urzędzie Miejskim 

w Wałbrzychu. Zakres kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2016 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 czerwca 2015 r. do 27 

czerwca 2016 r. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 

pełniła Pani Grażyna Urbańska, odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - techniczną 

Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych 

zagadnień odpowiedzialny był Pan Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością. 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 Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu -  Krzysztofa Czaję zostały 

zawarte w protokole podpisanym przez Prezydenta Wałbrzycha w dniu 22 lipca 2016 roku, 

bez wnoszenia zastrzeżeń.

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

(jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 930) do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uchwałą 

nr XVI/231/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. została przyjęta 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Wałbrzycha na lata 2016 -  

2020. Celem strategicznym wskazanym w części IV w/w dokumentu było „Zintegrowanie 

systemu wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem”.

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 XVI/234/15 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Wałbrzycha na lata 2016 -  

2020. Poprzedni Program obowiązujący w latach 2011 -  2015 był przyjęty uchwałą 

nr X/71/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 r. Adresatami programu 

są rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy oraz rodziny i osoby 

zagrożone przemocą (w tym: dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy w związkach 

nieformalnych, osoby starsze, osoby niepełnosprawne). Adresatami są także przedstawiciele 

służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą. Celem 

nadrzędnym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

Wałbrzycha.

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

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Gminie 

Wałbrzych poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji 

Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w trzech rejonach 

miasta w:

• Centrum Aktywności Lokalnej, przy ul. Mickiewicza 26, od poniedziałku do soboty 
w  godz. 7:30 — 16:00
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• Centrum Integracji Rodziny, przy ul. Grota Roweckiego 3, od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:30 -  15:30

• Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, przy ul. Pocztowej 22, od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:30 -  15:30

Osoby dotknięte przemocą w rodzime mają również dostęp do całodobowej pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej w ramach działalności Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowej 2a. W Ośrodku zatrudniony jest 

w oparciu o umowę zlecenie prawnik, który przyjmuje we wtorki i w weekendy 

w godz. 18:00 -  20:00 oraz w ramach bieżących potrzeb zgłaszanych telefonicznie.

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

zapewnia miejsce w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Ośrodek obejmuje całodobową pomocą osoby doznające przemocy z terenu całego kraju, 

a w tym także z terenu gminy Wałbrzych. Każdego roku do hostelu Ośrodka trafiają osoby 

odczuwające zagrożenie ze strony osób stosujących przemoc oraz nie mające możliwości 

znalezienia schronienia u najbliższych. Ośrodek w ramach swojego działania zapewnia 

schronienie i ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 

udziela wsparcia poprzez poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, terapeutyczne, 

pedagogiczne, rodzinne, socjalne i prawne. Do zadań Ośrodka należy także prowadzenie 

zajęć korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które odbywają 

się w siedzibie Centrum Integracji Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy 

ul. Grota Roweckiego 3, w każdy wtorek w godz. 17:00 -  20:00.

Rada Miejska Wałbrzycha w dniu 31 marca 2011 r. podjęła uchwałę nr X/72/2011 

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. Wojewoda Dolnośląski w dniu 15 kwietnia 2011 r. wydał 

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-N.4131.102.2011.AZ5 stwierdzające nieważność w/w 

uchwały. W dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę 

XIV/107/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2011 r., 

nr 156, poz. 2671. W dniu 2 lutego 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego pod poz. 474, została opublikowana uchwała Nr XXV/213/2012 Rady 

Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XIV/107/11 

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
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powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania.

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 mieście Wałbrzych 

porozumienia zawarto pomiędzy Prezydentem Miasta a przedstawicielami podmiotów 

wskazanych w art. 9 a ust. 3 pkt 1,2,3,5 i 6 oraz ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Zawarto 7 Porozumień z:

1. Dyrektorem Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu,

2. Prezesem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,

3. Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w  Wałbrzychu,

4. Komendantem Miejskiej Policji w Wałbrzychu,

5. Przewodniczącą Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu,

6. Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,

7. Prokuratorem Rejonowym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że nie podpisano porozumienia 

z przedstawicielem oświaty. Wszystkie mają jednakową treść, w § 2 ust. 2 podmioty 

zobowiązały się do wyznaczenia przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz Grup Roboczych poprzez pisemne zgłoszenie danych osobowych wytypowanych osób 

do Prezydenta Wałbrzycha.

Zarządzeniem Nr 1051/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha 

powołał Zespół Interdyscyplinarny. W skład Zespołu weszło wówczas 12 osób. Następnym 

Zarządzeniem Nr 987/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha 

wprowadził zmiany w § 1 pkt 11 oraz w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 1051/2014.

Pierwsze uroczyste posiedzenie Zespołu w drugiej kadencji było 20 listopada 2014 r. 

W wyniku głosowania wybrano Przewodniczącego ZI -  Krzysztofa Czaję oraz zastępcę -  

Ryszarda Końca. Kontrola wykazała, iż w okresie od 1 czerwca 2015 r. do dnia kontroli tj. do 

27 czerwca 2016 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.



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

w rodzinie, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności 

od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W przypadku Zespołu 

Interdyscyplinarnego funkcjonującego w Wałbrzychu posiedzenia odbywały się w przedziale 

czasowym od jednego do dwóch miesięcy. Dokonując analizy przedstawionych podczas 

kontroli protokołów z posiedzeń ZI ustalono, że na spotkaniach omawiane były przede 

wszystkim sprawy dotyczące indywidualnych przypadków. Na podstawie złożonych przez 

grupy robocze wniosków podejmowano decyzję o zamknięciu procedury NK, ustalano udział 

członków ZI i grup roboczych w szkoleniach. Natomiast realizacja przez Zespół 

Interdyscyplinarny zadań wynikających z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy, opisana została 

w sprawozdaniu z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011 -  2015.

Wszystkie osoby powołane do 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 w okresie od 1 czerwca 2015 r. 

do 31 grudnia 2015 r. wpłynęły 132 formularze A „Niebieskiej Karty”, z czego do chwili 

obecnej zamknięte zostały 42. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej wpłynęły 

134 formularze A „Niebieskiej Karty”, natomiast w okresie od stycznia do chwili obecnej 

zamknięte zostały 83 „Niebieskie Karty”.

Ustalono, że „Niebieskie Karty -  A” przekazywane były zawsze Przewodniczącemu 

Zespołu Interdyscyplinarnego. Po otrzymaniu „NK - A” Przewodniczący ustalał skład grupy 

roboczej, przekazywał informację o wpłynięciu „NK-A” oraz ustalał termin pierwszego 

posiedzenia grupy. 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”. W jednym 

przypadku termin ten został przez funkcjonariuszy Policji przekroczony.

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” wypełniane były na posiedzeniach grup roboczych 

w obecności osób dotkniętych przemocą. Natomiast w przypadku osób podejrzanych 

o stosowanie przemocy, formularz „NK-D” wypełniony został tylko raz, w pozostałych 

dziewięciu analizowanych procedurach, osoby wzywane nie zgłaszały się na posiedzenia 

grupy roboczej.

6. Działania były dokumentowane i monitorowane.

7. W dwóch przypadkach osoby podejrzane o stosowanie przemocy zostały skierowane 

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 sporządzona 

była adnotacja dotycząca powiadomienia podmiotów uczestniczących w procedurze.

Zgodnie z Programem kontroli czynności kontrolne w siedzibie Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane były do dnia 9 lipca 2016 r. Dnia 7 lipca 2016 r. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach uzupełnienia 

dokumentacji kontrolnej drogą mailową przesłał wniosek o zgłoszeniu zbioru danych pod 

nazwą „Niebieska Karta” do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 

Osobowych.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Prezydent Wałbrzycha nie zawarł porozumienia z przedstawicielem oświaty.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Należy podpisać porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym 

z przedstawicielem oświaty.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 4 oraz ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015, poz.1390).

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.
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Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), 

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 30 września 2016 r. proszę o przekazanie Wojewodzie 

pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń oraz uwag wydanych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Czaja -  Zastępca Dyrektora MOPS w Wałbrzychu.

2. a/a

fTARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewelina Zygmunt
1




