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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 23 lipca 2015 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

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

kontrolny w składzie: Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca 

zespołu oraz Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę 

sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Kamiennej Górze. Kontrola została przeprowadzona 

w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 czerwca 2015 roku 

Plan Kontroli na II półrocze 2015 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych 

wydanych Wójtowi Gminy Kamienna Góra po kontroli kompleksowej realizacji zadań gminy 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 27-28 maja 

2013 roku. Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację 

oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Marię Jaśnikowską - Przewodniczącą 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Kamiennej Górze, zostały zawarte w protokole podpisanym przez Wójta 

Gminy Kamienna Góra w dniu 19 sierpnia 2015 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.

W toku czynności kontrolnych oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji 

stwierdzono, że zalecenia pokontrolne w obszarze przeciwdziałania przemocy



w rodzinie zostały zrealizowane. W związku z powyższym, wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

W dniu 12 lipca 2013 r. Wójt Gminy Kamienna Góra podpisał porozumienie 

o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Prezesem Stowarzyszenia „Optymistów 

Krzeszowskich”, który zobowiązał się do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz w gmpach roboczych. W związku z powyższym Wójt Gminy Kamienna Góra wydał 

zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W wyniku analizy przedstawionych z posiedzeń protokołów ustalono, że Zespół 

Interdyscyplinarny zgodnie z wydanym zaleceniem realizował zadania określone w art. 9b 

ust. 2 pkt 1, 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - zwanej dalej ustawą. Podczas 

spotkania w czerwcu 2014 r. została sporządzona lista osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie, którym zaproponowano udział w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

W grudniu 2013 r. oraz 2014 r. podsumowano działalność ZI za cały rok. Dokonano diagnozy 

ilościowej i jakościowej oraz przeanalizowano przyczyny występującej na terenie Gminy 

Kamienna Góra przemocy w rodzinie.

Ustalono, że zgodnie z § 7 ust. 7 uchwały Nr Y /l 6/11 Rady Gminy Kamienna Góra 

z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zespół może rozstrzygać 

w formie uchwał zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowania grup roboczych. 

Mając na uwadze powyższe, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w dniu 8 sierpnia 2013 r. w drodze uchwały Nr 1/2013 uregulował 

kwestię powoływania grup roboczych i udzielił pełnomocnictwa Przewodniczącemu Zespołu 

do powoływania grup roboczych. Wszyscy członkowie ZI złożyli stosowne upoważnienia dla 

Pani Marii Jaśnikowskiej.

W związku z zaleceniami po przeprowadzonej w dniach 27 - 28 maja 2013 r. 

kontroli kompleksowej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy z różnych przyczyn 

nie mogli uczestniczyć w posiedzeniach, zostali zobligowani do każdorazowego 

przedstawienia usprawiedliwienia swojej nieobecności. W celu sprawdzenia realizacji
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zalecenia dokonano analizy list obecności dołączonych do protokołów z posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Stwierdzono, że większość osób uczestniczyła w posiedzeniach 

regularnie.

Po wszczęciu procedury, osobie doznającej przemocy należy przekazać formularz 

„Niebieska Karta -  B” zawierający podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz wykaz miejsc, w których osoba może otrzymać pomoc. Dokonując analizy 10 

losowo wybranych procedur ustalono, że wszystkie zostały wszczęte przez Policję, w trzech 

przypadkach stwierdzono fakt przekazania NK-B przez funkcjonariusza. Policji. 

W pozostałych siedmiu, przekazanie formularza NK-B było odnotowywane w NK-C lub w 

protokole z posiedzenia grupy roboczej.

Po wypełnieniu formularza NK-A należy go bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 

dni przekazać do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. W 10 przeanalizowanych 

podczas kontroli procedurach wszczętych przez Policję, tylko w czterech przypadkach 

„Niebieska Karta - A” została przekazana Przewodniczącemu ZI w terminie 

7 dni. Mając na uwadze powyższe, należy zobowiązać Policję związaną porozumieniem 

i realizującą procedurę „Niebieskie Karty” do przestrzegania obowiązku terminowego 

przekazywania Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego formularza NK-A.

Zgodnie z § 8 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” 

przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta -  

A” niezwłocżriie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go 

członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Kontrola wykazała, że we 

wszystkich badanych procedurach termin przekazania NK-A grupie roboczej był zachowany.

Odnosząc się do § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ustalono, że członkowie grupy 

roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Również podczas spotkania z osobą doznającą 

przemocy, grupa robocza wspólnie wypełnia formularz N K -C zawierający między innymi 

propozycję zadań do realizacji przez poszczególne służby.

Dokonując analizy zakończonych procedur „Niebieskie Karty” stwierdzono, że we 

wszystkich badanych przypadkach zamknięcie spowodowane było ustaniem przemocy



w rodzinie. Każdorazowo zakończenie zostało udokumentowane w formie protokołu, 

podpisanego przez Przewodniczącego Zł. Dokument zawierał dane dotyczące osób, wobec 

których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz opis podjętych 

działań. Również zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia o zakończeniu procedury 

powiadamiane były podmioty w niej uczestniczące.

W wyniku zakończonej kontroli sprawdzającej w Urzędzie Gminy w Kamiennej 

Górze jiie wydaje się zaleceń.
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