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Pan
Dariusz Kucharski
Burmistrz Dzierżoniowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 i 25 lutego 2022 r., na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), zwanej w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „ustawą”, kontrolerzy: Jacek Sujka - inspektor wojewódzki i Honorata 

Borowiec - starszy inspektor wojewódzki, z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Miasta 

w Dzierżoniowie w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 24 lutego 2022 r. funkcję 

Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Dzierżoniowie, zwanego dalej „Zespołem” lub „Zł”, pełniła Pani Anna Skrzyńska. Obsługę 

organizacyjno -  techniczną Zespołu zapewniał Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, 

zwany w dalszej części wystąpienia „Ośrodkiem”, natomiast osobą odpowiedzialną za wykonywanie 

zadań z zakresu przedmiotowej kontroli był Burmistrz Dzierżoniowa.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, których przyczyną był brak 

przestrzegania przepisów ustawy, co w konsekwencji mogło przyczynić się do ograniczenia 

oddziaływań pomocowych w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uzasadnieniem oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole 

kontroli podpisanym w dniu 25 kwietnia 2022 r. przez Burmistrza Dzierżoniowa Pana Dariusza 

Kucharskiego, (data wpływu do DUW -  6 maja 2022 r.). Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
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Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli 

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

społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie opracowania i realizacji 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w drodze uchwały Rady Miejskiej 

Dzierżoniowa zostały zrealizowane.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 -  

2025. W okresie objętym kontrolą, zadania wskazane w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie były realizowane.

Obowiązek gminy wynikający z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie w zakresie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w drodze uchwały Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa został zrealizowany. Na dzień kontroli w gminie Dzierżoniów 

obowiązywała uchwała nr XLVI/341/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W okresie objętym kontrolą w gminie Dzierżoniów obowiązywało zarządzenie Burmistrza 

nr 290/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierżoniowie. W składzie Zespołu było 11 osób, 

przedstawicieli: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie, 

Straży Miejskiej w Dzierżoniowie, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, ochrony 

zdrowia, Policji, Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej oraz Sądu 

Rejonowego w Dzierżoniowie (kurator) i organizacji pozarządowej. W okresie objętym kontrolą 

uległ zmianie skład zespołu na podstawie wydanych przez Burmistrza zarządzeń zmieniających. 

Na dzień kontroli Zespół stanowili przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 

-  5 oraz art. 9a ust. 4 i 5 ustawy. W składzie Zespołu nie było przedstawiciela organizacji 

pozarządowej, o którym mowa w art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy.

Członkowie Zespołu zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy złożyli oświadczenia o zachowaniu 

poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 

dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
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W okresie od 1 lutego 2021 r. do dnia kontroli odbyło się pięć posiedzeń Zespołu, zgodnie 

z art. 9a ust. 7 ustawy. Z każdego posiedzenia sporządzano protokół oraz listę obecności. 

Na podstawie przedłożonych protokołów oraz oświadczenia przewodniczącego ZI stwierdzono, 

że zadania, o których mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy były realizowane i dokumentowane. 

Na podstawie list obecności ustalono, że nie wszyscy członkowie Zespołu uczestniczyli regularnie 

w posiedzeniach, a przedstawiciel prokuratury w okresie objętym kontrolą w ogóle nie brał udziału 

w spotkaniach, co jest niezgodne z art. 9a ust. 13 ustawy.

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), zwanym dalej „rozporządzeniem”, 

wskazuje się aby podmioty wszczynające procedurę „Niebieskie Karty”, w obecności osoby, 

co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie każdorazowo odnotowywały 

ten fakt w formularzu „Niebieskie Karty -  A” oraz każdorazowo przekazywały osobie, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, formularz „Niebieska Karta -  B”. Należy 

zadbać o to, aby przekazywanie formularza „Niebieskie Karty -  A” do przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego zgodnie z terminem (do 7 dni) każdorazowo było odnotowywane (datowane) 

w formularzu. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku terminowego przekazywania 

członkom grupy roboczej formularza „Niebieskie Karty -  A”. Ponadto w toku kontroli ustalono, 

że w jednej z badanych spraw, formularz „Niebieska Karta -  C” został wypełniony poza spotkaniem 

grupy roboczej, wobec osoby co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia. Stwierdzono również, że Przewodniczący 

Zł nie we wszystkich badanych procedurach wezwał na spotkanie grupy roboczej osobę, co do której 

istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nie został również wypełniony w jej obecności 

formularz „Niebieska Karta - D ” (§ 8 ust. 6 i § 17 ust. 1 rozporządzenia).

Odnosząc się do art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, gmina zobowiązana jest do prowadzenia 

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 w rodzinie. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Gmina Dzierżoniów realizowała to zadanie w formie pomocy 

psychologicznej, pomocy prawnej, zajęć profilaktyczno - edukacyjnych oraz zajęć podnoszących 

kompetencje rodzicielskie. Liczba procedur „Niebieskie Karty” (150) wszczętych w okresie objętym 

kontrolą, świadczy o skali problemu przemocy w rodzinie występującego na terenie gminy 

Dzierżoniów. Z uwagi na powyższe, w ocenie organu kontroli, należy zadbać o zwiększenie 

prowadzonego dotychczas poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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w szczególności poprzez zwiększenie działań edukacyjnych, służących wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Dzierżoniowie złożył do akt kontroli 

oświadczenie, że w ramach realizacji zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, osoby 

dotknięte przemocą w rodzinie, które wymagają zapewnienia miejsca w ośrodku wsparcia, kieruje 

się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Ustalono, 

że nie zawarto porozumienia z ww. jednostką o współpracy w przedmiotowym zakresie. 

Z przedłożonej informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było potrzeby zapewnienia 

osobom dotkniętym przemocą pobytu w ww. Ośrodku. W ocenie organu kontroli należy 

doprowadzić do formalnego nawiązania współpracy z daną jednostką celem możliwości udzielania 

sprawnej i szybkiej pomocy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie 

w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

stwierdzono nieprawidłowości:

1) Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie został powołany przedstawiciel organizacji pozarządowej;

2) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego nie uczestniczył w jego posiedzeniach;

3) Formularz „Niebieskie Karty -  A” nie był terminowo przekazywany przez przewodniczącego 

Zespołu członkom grupy roboczej;

4) Formularz „Niebieska Karta -  C” został wypełniony przez członków grupy roboczej poza 

spotkaniem grupy, względem osoby co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie;

5) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie wzywał na spotkania grupy roboczej osób, 

co do któiych istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, tym samym członkowie grupy 

roboczej nie wypełnili w obecności tych osób formularza „Niebieska Karta -  D”.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1) Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołać przedstawiciela organizacji pozarządowej. 

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

w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

Termin realizacji: niezwłocznie.

2) Zobowiązać członka Zespołu Interdyscyplinarnego do uczestnictwa w jego posiedzeniach 

w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.



Podstawa prawna: art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

Termin realizacji: niezwłocznie.

3) Zobowiązać przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do terminowego przekazywania 

członkom grupy roboczej formularza „Niebieskie Karty -  A”.

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: niezwłocznie.

4) Przestrzegać obowiązku wypełniania formularza „Niebieska Karta -  C”, w obecności osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie podczas posiedzenia grupy 

roboczej.

Podstawa prawna: § 8 ust. 2 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) Przestrzegać obowiązku wzywania na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy 

roboczej osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie oraz obowiązku 

wypełniania formularza „Niebieska Karta - D”.

Podstawa prawna: § 8 ust. 6 i § 17 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.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 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 30 czerwca 2022 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien 
powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i
przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.
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