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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 dniu 15 maja 2015 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) zespół kontrolny 

w składzie: Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca oraz Grażyna 

Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził w ramach kontroli 

doraźnej Urzędu Miasta czynności kontrolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Świdnicy. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 155 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Urzędu 

Miejskiego w Świdnicy.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował ocenę przestrzegania i 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), ze szczególnym uwzględnieniem sprawy J.K. W okresie objętym 

kontrolą tj. od sierpnia 2012 roku do dnia kontroli funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świdnicy pełniła Pani Violetta Kalin, odpowiedzialna za obsługę 

organizacyjno -  techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań 

w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Prezydent Świdnicy.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością. Uzasadnieniem powyższej 

oceny jest stwierdzony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.



Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz 

informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego -  

Yiolettę Kalin oraz Sekretarza Zespołu — Dorotę Szyłobryt zostały zawarte w protokole 

podpisanym w dniu 12.06.2015 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.

Dnia 1 kwietnia 2015 r. do Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęła skarga na pracowników MOPS w Świdnicy 

i jednocześnie członków Grupy Roboczej, którzy zdaniem J.K. niezgodnie ze stanem 

faktycznym oraz w sposób niewłaściwy prowadzili procedurę „Niebieskie Karty”.

W wyniku podjętych działań organ kontroli uznaje, że procedura „Niebieskie Karty” 

wszczęta w dniu 14 sierpnia 2012 roku, prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

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

prawidłowo przeprowadzona przez pracownika socjalnego Panią A. Krawczyk, która w toku 

wykonywania czynności służbowych otrzymała zgłoszenie o stosowaniu przemocy.

Karta NK-A została wypełniona zgodnie z dostępną wiedzą pracownika socjalnego, natomiast 

potwierdził się zarzut o braku wypełnienia przez niego punktu II Karty, dotyczącego 

informacji o osobie zgłaszającej zdarzenie.

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono także, że w dniu 24.09.2012 r. na posiedzeniu 

Grupy Roboczej (GR) wypełniono formularz NK-C. Natomiast nie było możliwości 

skontaktowania się z potencjalnym sprawcą. Podczas wszystkich przeprowadzonych przez 

członków GR i dzielnicowego wizyt, nie zastano go ani razu w domu. Również, pomimo 

skutecznego zawiadomienia J.K. o posiedzeniu GR w dniu 24 września 2012 r., nie stawił się 

na nie. W związku z tym, nie wypełniono formularza NK-D, który zgodnie z § 8 ust. 6 ww. 

rozporządzenia, może być uzupełniony tylko w obecności osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc.

Zakończenie procedury odbyło się zgodnie z założeniami § 18 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, podnoszone przez J.K. zastrzeżenia dotyczące 

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia przez Zespół Interdyscyplinarny procedury 

„Niebieskie Karty” nie znajdują uzasadnienia. Natomiast kwestionuje się sposób wypełnienia 

NK-A i jest to nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli.

W wyniku zakończonej kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta 

w Świdnicy wydaje się następujące zalecenie:
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1. Należy wypełniać skrupulatnie „Niebieską Kartę -  A” (ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na punkt II).

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
163, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 
pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Pouczenie:

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ma
DY/Ś
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