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WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI
WPS.V.9452.1.6.2021/BS/AnK

Bydg

\

Burmistrz La
ZALECENIA POKONTROLNE
Na podstawie art. 7 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., póz. 1249), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 126, póz. 718), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru
i kontroli zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - inspektorzy Wydziału
Polityki

Społecznej

Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Bydgoszczy,

z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili w Gminie Łabiszyn
w dniach

18 i 19 października 2021 r. kontrolę problemową w zakresie działań

podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym
tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Okres objęty kontrolą: od l stycznia 2020 r. do 18 października 2021 r.
Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego,

udokumentowanie i ocena

działalności Gminy w ww. zakresie. Szczegółowe ustalenia i wyniki przedstawione zostały
w protokole z kontroli problemowej znak: WPS.Y.9452.1.6.2021 /BS/AnK.
W wyniku prowadzonego

postępowania kontrolnego działalność jednostki w zakresie

objętym kontrolą została oceniona negatywnie.'
Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami,
pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (Zarządzenie nr 371/2017
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.). Przez uchybienie - należy rozumieć odstępstwo
od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej
działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość - należy
rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne,
niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań - nieskuteczne, niewydajne lub
nieoszczędne.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny
przedstawiony w protokole kontrolnym, podpisanym przez Burmistrza w dniu 15 listopada

2021 r.
Gmina Łabiszyn realizowała zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabiszyn na lata 2019-2023, zatwierdzony Uchwałą
Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania (...).;
Program zawiera teoretyczne podstawy zjawiska przemocy w rodzinie (wyjaśnienia pojęcia
przemocy w perspektywie psychologicznej, etapy procesu pomocowego). Diagnoza problemu
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łabiszyn została ujęta w Programie w oparciu
o wyłączną perspektywę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Łabiszynie, brak
danych

Policji,

Sądu,

Prokuratury,

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych. Działania ujęte w Programie nie wskazują konkretnych satysfakcjonujących
rozwiązań w zakresie problematyki przemocy w rodzinie. W dokumencie nie uwzględniono
w sposób rzeczowy wyników monitoringu/analizy realizowanego poprzedniego Programu
(nie zbadano co udało się zrealizować,

co należy zmienić/ponowić w

dotychczas

prowadzonych działaniach). Dane przedstawione w Sprawozdaniu z realizacji Programu
za 2020 r. były wysokim poziomie ogólności. Głównie dotyczyły realizacji procedur
„Niebieskie

Karty";

brak

danych

dotyczących

podejmowania

inicjatyw

na

rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łabiszyn, w tym wyników koordynacji
współpracy poszczególnych podmiotów uprawnionych w myśl ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, w celu udzielenia efektywnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym
tym zjawiskiem.
Gmina Łabiszyn podejmowała działania wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: prowadzenie

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. Propozycje pomocy oferowane były osobom
tego wymagającym w instytucjach miejskich oraz poprzez Kujawsko-Pomorską Niebieską
Linię-Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Stwierdzono

brak

zaangażowania

służb

realizujących zadania

w

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w systematycznym podnoszeniu kompetencji.

zakresie

W kwestii tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w Gminie
Łabiszyn obowiązywały akty prawa miejscowego tj. Uchwała nr XII/95/19 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania, oraz Zarządzenie nr 120.45.2011
Burmistrza Łabiszyna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego. Skład Zespołu nie jest zgodny z treścią art. 9a ust. 3 i 4 ustawy
0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wymaga uaktualnienia, zgodnie z uwagami
wskazanymi w treści protokołu.
W zakresie prawidłowej realizacji zadań Zespołu, wynikających z art. 9b ust. 2
uoppwr zawarto porozumienia o współpracy pomiędzy burmistrzem, a podmiotami, których
przedstawiciele tworzą jego strukturę, stosownie do art. 9 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Porozumienie z Policją wymaga zawarcia z właściwym miejscowo
Komendantem Powiatowym Policji.
Wymagane ustawowo oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji
1 danych, które osoby uzyskały przy realizacji zadań związanych z pracami Zespołu
Interdyscyplinarnego, są zgodne z treścią dokumentu wynikającą z art. 9c ust. 3 ustawy
o przeciwdziałaniu

przemocy

w

rodzinie.

Zostały

złożone

właściwemu

organowi,

tj. Burmistrzowi Łabiszyna, co jest wymagane w cytowanym przepisie prawa.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Zespół Interdyscyplinarny w okresie
podlegającym kontroli nie realizował zapisu art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy

w

rodzinie.

Brak

organizowanych

przez

Przewodniczącego

Zespołu

Interdyscyplinarnego posiedzeń z wymaganą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w

rodzinie

częstotliwością.

Tym

samym

negatywnie

oceniono

wywiązywanie

się podmiotów uprawnionych z zawartych z Burmistrzem Gminy Łabiszyn, Porozumień
o współpracy. Systematyczność

spotkań

oraz

osobiste

uczestnictwo przedstawicieli

uprawnionych podmiotów, ma istotny wpływ na podejmowanie efektywnych działań
w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Nie bez znaczenia ma także właściwe
dokumentowanie wniosków oraz efektów prowadzonych dotychczasowych działań przez
poszczególnych

członków Zespołu podczas

wspólnych

obrad,

w

szczególności,

co do zakresu omawianych indywidualnych spraw.
Jednym z elementów interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
w tym w

szczególności

organizacyjnej

wobec

dzieci, jest uprawnienie przedstawiciela jednostki

pomocy społecznej, wynikające z art. art. 12 a uoppwr, polegające

na odebraniu dziecka z rodziny w razie bezpośrednio zagrożenia jego życia i zdrowia. Gmina
Łabiszyn dotychczas nie posiadała opracowanej i formalnie przyjętej do stosowania:
Procedury odebrania dziecka z rodziny w przypadku

zagrożenia jego życia lub zdrowia,

w związku z doznawaną przemocą w rodzinie, mimo, iż w dniu 3 lutego 2021 r. pismem znak:
WPS.Y.9450.4.2021 zostały przekazane

do stosowania

przez

Burmistrzów,

Wójtów

i Prezydentów miast, Zalecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w tym zakresie. Intencją
ich wprowadzenia było usystematyzowanie działań przede wszystkim pracownika socjalnego
podejmującego czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia
życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, który w sytuacji kryzysowej wymaga
pomocy i wsparcia oraz ukierunkowania postępowania.
Zakresem kontroli zostały objęte także działania podejmowane wobec rodzin
dotkniętych przemocą w ramach, procedur „Niebieskie Karty". Dokonano analizy losowo
wybranej próby spośród 82 procedur (45 procedur w 2020 r., 37 procedur w 2021 r.), które
wpłynęły do Przewodniczącego

Zespołu Interdyscyplinarnego. Obsługą techniczno

organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łabiszynie. Tam też przechowywana jest dokumentacja związana z bieżącym jego
funkcjonowaniem. W wyniku analizy akt wchodzących w skład poszczególnych procedur
„Niebieskie Karty", stwierdzono następujące wnioski pokontrolne, w tym nieprawidłowości:
wszczęcia procedur „Niebieskie Karty" dokonywały instytucje do tego uprawnione,
tj.: Policja, MOPS;
na podstawie

kontrolowanej

dokumentacji tylko w kilku przypadkach można było

stwierdzić, czy po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta-A" osobie doznającej
przemocy w rodzinie przekazywany był formularz „Niebieska Karta-B", tj. pouczenie
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działanie to nie było

dokumentowane,

Przewodniczący nie posiadał wzoru oferty lokalnie działających instytucji świadczących
pomoc i wsparcie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zaktualizowanej (w zakresie
dni/godzin, stacjonarnie/zdalnie), która przekazywana byłaby osobom tego oczekującym;
każdorazowo w ramach wszczętej procedury „Niebieskie Karty" nie powoływano
w sposób właściwy członków Grup Roboczych; Przewodniczący nie posiadał imiennego
upoważnienia od członków Zespołu Interdyscyplinarnego do czynności powoływania
Grup Roboczych;
-

brak wypełniania przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zapisu § 8 ust. l
rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty", tj. udokumentowania sposobu

działania w zakresie przekazania formularza „Niebieska Karta-A" wszystkim członkom
Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej, stosownie i wymaganych terminach;
tylko w kilku przypadkach udokumentowano zapraszanie (pisemne) osób podejrzewanych
o doznawanie przemocy w rodzinie na posiedzenia Grup Roboczych w celu wspólnego
wypracowania indywidualnego planu pomocy, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia
w sprawie procedury „Niebieskie Karty", który obliguje, aby na posiedzeniu członkowie
zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonali analizy
sytuacji rodziny i wypełnili formularz „Niebieska Karta-C";
w kontrolowanych

aktach bardzo rzadko praktykowano

sporządzanie

formularza

„Niebieskie Karty-C", (tylko cztery na szesnaście kontrolowanych), ponadto z akt
nie wynika, który podmiot uczestniczył w sporządzaniu formularza, oraz czy osoba
zaproszona stawiła się na spotkanie ze specjalistami z GR, (zatem brak w aktach list
obecności osób uczestniczących w posiedzeniu, brak opracowania indywidualnego planu
pomocy),

który

winien

zostać

wypracowany

w

sposób

interdyscyplinarny

z udziałem poszczególnych przedstawicieli jednostek uprawnionych do pracy z rodziną
w procedurze „Niebieskie Karty";
brak interdyscyplinarnych działań podmiotów uczestniczących w konkretnej procedurze
„Niebieskie Karty", mających na celu ochronę osoby przed doznawaniem przemocy;
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie pełnił nadzoru nad sukcesywnym
odnotowywaniem

czynności

dla

poszczególnych

przedstawicieli

podmiotów

uczestniczących w procedurze, które winny być zawarte w formularzu „Niebieskie KartyC"; nie stwierdzono także zapisów

potwierdzających weryfikację

i modyfikację

indywidualnych planów pomocy, w zależności od zmieniającej się sytuacji osoby/rodziny;
w większości kontrolowanych procedur „Niebieskie Karty" nie stwierdzono rzetelnej
diagnozy sytuacji rodziny dotkniętej przemocą oraz przyczyn jej występowania; brak
także systematycznego

gromadzenia dokumentów sporządzanych przez pracownika

socjalnego, dzielnicowego, przedstawicieli oświaty, gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych;
znikoma rolę pracownika socjalnego w dokumentowaniu udzielanej pomocy rodzinie
dotkniętej przemocą; gromadzona w teczkach dokumentacja nie stanowiła o wnikliwych
jego działaniach, nawet, gdy w formularzach „Niebieskie Karty-A" zgłaszane były
podejrzenia o stosowanych drastycznych formach przemocy fizycznej, np. popychanie,

uderzanie, duszenie, spoliczkowanie, zasinienia, lub psychicznej: wyzwiska, ośmieszanie,
groźby, kontrolowanie, krytykowanie, poniżanie, ciągłe niepokojenie (w kilku z tych
rodzin wychowywały się dzieci, które były świadkami przemocy w rodzinie, w kilku
osoby stosujące przemoc nadużywały alkoholu);
w sytuacjach, gdy osobami podejrzanymi o doznawanie przemocy były dzieci, pedagodzy
szkolni lub wychowawcy nie uczestniczyli w planie pomocy rodzinie (oddziałując
w szczególności

na dzieci), nie załączali do akt pisemnych

opinii,

wniosków

dot. funkcjonowania dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą-istotnych z punktu
widzenia diagnozy sytuacji w rodzinie; na podstawie zgromadzonej dokumentacji
stwierdzono, że Gmina Łabiszyn nie prowadziła działań wobec dzieci (bezpośrednio
doświadczających

przemocy

oraz

świadków

przemocy);

brak

realizacji

§

15

Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty";
brak

dokumentowania

Alkoholowych

działań

względem

osób

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

stosujących przemoc

w

Problemów

rodzinie, uzależnionych

od alkoholu; brak udokumentowania udzielenia kompleksowych

informacji

osobie

doznającej przemocy w rodzime oraz notatek z rozmów z osobami wobec, których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na temat możliwości podjęcia leczenia lub
terapii

i udziału w programach oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

dla osób

stosujących przemoc w rodzinie - zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie procedury
„Niebieskie Karty";
w aktach spraw najczęściej znajdowały się notatki dokumentujące czynności wykonywane
przez dzielnicowych; wobec braku dokumentów

(pracownika socjalnego, pedagoga,

przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) stanowiły one
główne

źródło

wiedzy

o

funkcjonowaniu

rodziny;

Przewodniczący

Interdyscyplinarnego nie nadzorował konieczności odnotowywania

we

Zespołu
wszystkich

formularzach „Niebieska Karta-C" działań dla Policji polegających na monitorowaniu
stanu bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie;
tylko

w

nielicznych

wystosowywał

przypadkach

Przewodniczący

Zespołu

Interdyscyplinarnego

pisemne wezwania do osób podejrzewanych o stosowanie przemocy

w rodzinie na posiedzenie Grup Roboczych;
w żadnej z kontrolowanych procedur „Niebieskie Karty" nie stwierdzono sporządzonych
formularzy „Niebieska Karta-D" dokumentujących podejmowanie działań wobec osób

podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie (brak zastosowania § 8 ust. 6
oraz § 17 ust.3 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty"); zaniechanie
współpracy z

osobą

stosującą

przemoc w

rodzinie może

skutkować

dalszym

jej stosowaniem oraz poczuciem bezkarności swoich negatywnych zachowań;
-

w analizowanych procedurach pod kątem ich zakończenia nie praktykowano uzyskiwania
od instytucji pracujących z daną rodziną,

materiałów czy notatek dokumentujących

przesłanki do zakończenia działań; szczególnie brak uwidocznienia w tym zakresie roli
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jak

wiadomo

ma największy obszar działania w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym;
-

większość procedur ,.Niebieskie Karty" była zbyt krótko prowadzona, zgromadzona
dokumentacja nie w pełni ukazywała, czy przemoc rzeczywiście ustała; po zakończeniu
procedury wielokrotnie sprawa powracała; brak nadzoru Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego w zakresie obserwacji rodzin w sytuacji przemocy, w których
wychowywały

się

dzieci;

zakończenie działań na

podstawie

oceny

poprawy

funkcjonowania osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie
w ciągu dwóch tygodni, czy miesiąca jest dzianiem wysoce ryzykownym;
-

brak informowania wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze „Niebieskie
Karty" o ich zakończeniu; informowano wyłącznie Policję.

Przedstawiając
na

podstawie

powyższe
art.

7

ust.

oceny,
2

uwagi

ustawy

o

wynikające

z

ustaleń

przeciwdziałaniu przemocy

kontrolnych
w

rodzinie

i § 19 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, zalecam Panu Burmistrzowi:
Zalecenie l
Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z zastosowaniem uwag zawartych w treści
protokołu

z kontroli. Zaangażowanie do przygotowania Programu uprawnione

instytucje w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przygotowanie wzoru
Sprawozdania z działań wynikających

z przedmiotowego Gminnego Programu,

przedłożenie do wypełnienia przez instytucje współpracujące oraz dokonania wyboru
podmiotu wiodącego w tym zakresie, w celu przedłożenia Sprawozdania Radzie
Miejskiej w Łabiszynie do dnia 31 marca danego roku;
podstawa prawna: art. 6 ust. 2 pkt l ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., póz. 1249);
termin realizacji: do dnia 31 marca 2022 r.
Zalecenie 2
Aktualizację Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminie
Łabiszyn, w

tym

zmianę

osoby

pełniącej

funkcję

Przewodniczącego Zespołu

Interdyscyplinarnego w Gminie Łabiszyn;
podstawa prawna: art. 9a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., póz. 1249);
termin realizacji: niezwłocznie.
Zalecenie 3
Zobowiązanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

do obowiązkowej obecności

na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz właściwego dokumentowania
podejmowanych spraw w trakcie spotkania (każdorazowo w formie protokołu, który
w swej treści będzie dokumentował realizację zadań Zespołu, a w szczególności zakres
omawianych procedur „Niebieskie Karty").
podstawa prawna: art. 9a ust. 7 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2021 r., póz. 1249) § 10 ust. l rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów
formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U.2011 r., Nr 209, póz. 1245),
termin realizacji: niezwłocznie;
Zalecenie 4
Opracowanie i przyjęcie do stosowania Procedury odebrania dziecka z rodziny
w przypadku bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie;
podstawa prawna: art. 12a ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., póz. 1249)
termin realizacji: niezwłocznie;
Zalecenie 5
Zobowiązanie Przewodniczącego Zespołu do opracowania i aktualizowania (w zakresie
dni/godzin, stacjonarnie/zdalnie) oferty lokalnie działających instytucji świadczących
pomoc

i wsparcie

osobom

dotkniętym

przemocą

w

rodzinie

oraz

wdrożenia

bezwzględnego respektowania obowiązku przekazywania formularza „Niebieska KartaB" osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
po wypełnieniu „formularza „Niebieska Karta-A";
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podstawa prawna: § 6 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów formularzy „Niebieska Karta"
(Dz.U.2011 r., Nr 209, póz. 1245),
termin realizacji: niezwłocznie;
Zalecenie 6
Zobowiązania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łabiszyn
do

nadania

uprawnienia

Przewodniczącemu

Zespołu

Interdyscyplinarnego

do powoływania w ich imieniu Grup Roboczych;
podstawa prawna: art. 9a ust. l O ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., póz. 1249);
termin realizacji: niezwłocznie.
Zalecenie 7
Zobowiązanie Przewodniczącego Zespołu
członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego

Interdyscyplinarnego/Grupy

Roboczej

o

do

informowania

fakcie

otrzymania

formularza „Niebieska Karta-A" oraz do prawidłowego powoływania lub rozszerzania
składu

Grup

Roboczych

w

celu

opracowania

i

realizacji

planu

w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

pomocy

każdorazowe

włączanie do składu Grup Roboczych w przypadku występowania w rodzinie dotkniętej
przemocą,

problemu

uzależnienia

od

alkoholu,

członka

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
podstawa prawna: art. 9a ust. l O ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., póz. 1249) oraz § 8 ust. l i § 12 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów
formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U.2011 r., Nr 209, póz. 1245),
termin realizacji: niezwłocznie;
Zalecenie 8
Zobowiązanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do prawidłowego
zapraszania osób podejrzewanych

o doznawanie przemocy oraz wzywania osób

podejrzewanych o jej stosowanie na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup
Roboczych, zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach prawa;
podstawa prawna:

§ 8 ust. 2 oraz § 17 ust. l

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów formularzy
„Niebieska Karta" (Dz.U.2011 r., Nr 209, póz. 1245),
termin realizacji: niezwłocznie;

Zalecenie 9
Zobowiązanie

Przewodniczącego

Zespołu Interdyscyplinarnego do nadzoru

nad

rzetelnym dokonywaniem analizy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz
każdorazowym
dokumentami

wypełnianiem formularza
wytworzonymi

przez

„Niebieska

członków

Grup

Karta-C",
Roboczych

a

także

nad

(pracowników

socjalnych, przedstawicieli oświaty, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Policji), wchodzącymi w skład poszczególnych

procedur „Niebieskie

Karty";
podstawa prawna: § 8 ust. 2 i § 10 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów formularzy „Niebieska Karta"
(Dz.U.2011 r., Nr 209, póz. 1245),
termin realizacji: niezwłocznie;
Zalecenie 10
Zobowiązanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Przewodniczącego
Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i dokumentowania działań wobec osób podejrzewanych
w rodzinie;

kompletowanie dokumentów w ramach

do

podejmowania

o stosowanie przemocy

procedur „Niebieskie Karty"

w zakresie zobowiązań jakie planuje podjąć osoba wobec, której istnieje podejrzenie,
że stosuje przemoc w rodzinie, także w zakresie problemu uzależnienia oraz
zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie;
podstawa prawna: § 1 1 , §12, §13, §16 ust. l pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów formularzy
„Niebieska Karta" (Dz.U.2011 r., Nr 209, póz. 1245),
termin realizacji: niezwłocznie
Zalecenie 11
Zobowiązanie przedstawicieli poszczególnych podmiotów (policji, oświaty, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej, ochrony zdrowia) uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty"
do właściwego wywiązywania się z postanowień zawartego Porozumienia o współpracy
w Zespole Interdyscyplinarnym, w tym do rzetelnego i rzeczowego udokumentowania
działań podejmowanych wobec członków rodzin i niezwłocznego przekazywania
sporządzanych notatek do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu
załączenia ich do akt sprawy.
podstawa prawna: § 10 ust. l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
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w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta"
(Dz. U. z 2011 nr209,poz. 1245);
termin realizacji: niezwłocznie
Zalecenie 12
Zobowiązanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków Zespołu
do systematycznego podnoszenia kwalifikacji (udział w szkoleniach, warsztatach).
podstawa prawna: pkt 4.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na rok 2021 przyjęty Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia l lutego 2021 r.
(M.P. 2021, póz. 235);

termin realizacji: na bieżąco.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie:
1. Kierownik jednostki kontrolowanej może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń
pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna
pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do
powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
4. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2,
kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody
o realizacji zaleceń, uwag

i wniosków,

o których mowa w ust. l, mając na uwadze

zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej
pomocy

społecznej

albo

kontrolowanej

jednostki

wojewoda,

niezależnie

od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ
założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej.
6. Organ, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach,
jest

obowiązany,

w

terminie

30

dni

od

dnia

otrzymania

zawiadomienia

o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.
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Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej
w wysokości od 200 do 6000 zł.

K :

-

WOJEWODA

Mikolaj BdManowicz
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