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PROTOKÓŁ 
kontroli kompleksowej 

przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2014 r. 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 

przy ul. Niepodległości 17 w Kostrzynie nad Odrą 

 
Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)  

w związku z art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 2009r. ze zm.) oraz §13 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli 

nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126,  

poz. 718).  

 

 Zespół kontrolny w składzie: 

1. Anna Obiegło – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 110-1/2014    

z dnia 4 kwietnia 2014 r. – przewodniczący zespołu kontrolnego; 

2. Wiesława Mikołajczyk – Inspektor Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 110-2/2014    

z dnia 4 kwietnia 2014 r. – członek zespołu kontrolnego; 

 [Dowód: akta kontroli str.1-4] 

przeprowadził w dniu 10 kwietnia 2014 r. Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie n/O 

zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

LUW, kontrolę kompleksową wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki  

w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

[Dowód: akta kontroli str.5-16] 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

PS-I.431.4.4.2014.AObi z dnia 2 kwietnia 2014 r.  

[Dowód: akta kontroli str.17-22] 

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku 

okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

[Dowód: akta kontroli str.13-26] 
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Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.  
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Bogumiła Rybińska, Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Pani Barbara Szczetyńska, Specjalista Pracy 

Socjalnej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Kostrzynie nad Odrą. 

Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia:  

1. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

3. Zespół interdyscyplinarny, 

4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”. 

 

USTALENIA Z KONTROLI: 

 

1. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie. 

 

 „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na 2013 r.” został przyjęty Uchwałą nr XXIII/176/12 Rady Miasta Kostrzyn n/O  

z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2013. 

Analogiczny Program został przyjęty na rok 2014, Uchwałą nr XXXV/273/13 Rady Miasta 

Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia  

na rok 2014. W ramach Programu określono do realizacji 3 zadania: I Udzielanie pomocy 

osobom dotkniętym przemocą domową, II Prowadzenie działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz III Wspieranie działań 

instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów związanych z przemocą w rodzinie. Do każdego zadania określono działania 

(odpowiednio 3, 4 i 2) oraz wskazano ich realizatorów, z czego 3 działania nie dotyczyły 

bezpośrednio pomocy społecznej ani Zespołu Interdyscyplinarnego, tylko Rady Miasta, 

Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta, Ośrodka Leczenia Uzależnień, placówek 

oświatowych.  

W ramach realizacji I zadania zaplanowano 3 działania (w tym jedno nie dla pomocy 

społecznej), z których zrealizowano 2. Zespół Interdyscyplinarny udziela pomocy osobom 
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dotkniętym przemocą domową w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, na potrzeby 

konkretnych rodzin dotkniętych przemocą powołując grupy robocze; w 2013 r. odbyły się  

64 spotkania takich grup. Informacja o Zespole interdyscyplinarnym oraz możliwościach 

uzyskania pomocy jest dostępna na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kostrzynie n/O. OPS w Kostrzynie n/O bierze udział w Projekcie „Lubuska Niebieska 

Tarcza wobec przemocy.” Klientom dotkniętym lub zagrożonym problemem przemocy  

w rodzinie OPS i Zespół Interdyscyplinarny zapewnia dostęp do poradnictwa prawnego, 

psychologicznego, socjalnego, terapii w siedzibie OPS. Klienci potrzebujący pomocy, porady 

czy wsparcia mogą także korzystać z infrastruktury placówek mieszczących się na terenie 

miasta, jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Poradnia Rodzinna, klub AA, 

organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” oraz Fundacja Alternatywa, 

oferujących poradnictwo rodzinne, dot. problemu uzależnień i współuzależnień, prowadzenie 

grupy samopomocy, poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne, terapeutyczne,  

w tym dla ofiar, świadków przemocy i osób zagrożonych tym zjawiskiem. Z dokumentacji 

pedagoga – terapeuty wynika, że kierował on wybranych klientów do instytucji świadczących 

tego typu pomoc. W ramach II zadania zaplanowano 4 zadania (w tym 1 nie dla pomocy 

społecznej), z których zrealizowano 2 zadania. W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 r.,  

w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw OPS uruchomił interdyscyplinarny punkt 

informacyjno – konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z udziałem 

przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownika socjalnego i policjanta. Z porad 

skorzystało 9 osób. Zarówno w 2013, jak i w 2014 r. opracowano i złożono wnioski w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w których zaplanowano szereg przedsięwzięć 

edukacyjnych, informacyjnych i wspierających na rzecz dorosłych i dzieci zagrożonych 

przemocą, jednak nie uzyskały one dofinansowania. Z analizowanej dokumentacji wynika,  

że w 2013 r. OPS realizował projekt w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

w ramach którego zaplanowano m.in. wsparcie osób wymagających pomocy w prawidłowym 

pełnieniu ról społecznych, rodzicielskich. Zrealizowano „Trening komunikacji w rodzinie” 

oraz 24- godzinne zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców” służące rozwiązywaniu 

problemów związanych z przemocą w rodzinie.  

W analizowanej dokumentacji brak jest informacji nt. uczestnictwa w ogólnopolskich  

i lokalnych kampaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach III 

zadania  zaplanowano 2 działania (w tym 1 nie dla pomocy społecznej). W analizowanej 

dokumentacji nie stwierdzono podejmowania działań w ramach współpracy w zakresie 

realizacji programów profilaktycznych, edukacyjnych służących rozwiązywaniu problemów 
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związanych z przemocą w rodzinie z organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi. 

Ustalono, że 2 spośród 3 zaplanowanych zadań były w toku realizacji. Potwierdzono  

w trakcie kontroli podejmowanie 70% zaplanowanych w nich działań. Wszystkie zadania 

realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie zawierają się w ustawowych zadaniach w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str.27-100] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania 

 

2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

W analizowanym okresie do osób dotkniętych problemem przemocy adresowano 

następujące formy oddziaływań: poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne oraz usługi 

terapeutyczne. Udzielono 33 porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 

(kwestie rozwodowe, uzyskania, podwyższenia alimentów, przymusowego leczenia, eksmisji, 

wspólnego korzystania z lokalu po rozwodzie, zakazania/ustalenia kontaktu z małoletnim, 

ograniczenia władzy rodzicielskiej). Pedagog – terapeuta zatrudniony na umowę-zlecenie 

udzielił 15 konsultacji (połączonych z dokonaniem diagnozy) klientom skierowanym  

przez OPS, dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, współuzależnienia,  

z niewłaściwymi postawami rodzicielskimi, jak również zrealizował 21 sesji terapii 

ukierunkowanej na pracę z osobami dotkniętymi przemocą domową.  

W 2013 r. OPS w Kostrzynie zdiagnozował potrzebę zapewnienia miejsca  

w ośrodku wsparcia w 1 przypadku. Dotyczyło to kobiety z małoletnim dzieckiem,  

która znalazła się w sytuacji kryzysowej jako osoba bezdomna i chwilowo przebywała  

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. Analizowana dokumentacja świadczy 

o tym, że na sygnał o konieczności niezwłocznego zapewnienia schronienia dla klientki, 

Ośrodek niezwłocznie podjął działania mające na celu przyjęcie klientki do Domu Samotnej 

Matki w Żarach. Uzgodniono możliwość  natychmiastowego uzyskania miejsca w placówce 

oraz zadeklarowano ponoszenie opłat za pobyt w niej klientki, o czym została ona pisemnie 

poinformowana. Ostatecznie klientka nie skorzystała z oferty, motywując swoją decyzję 

innymi planami życiowymi związanymi z pobytem na terenie Powiatu Gorzowskiego. 

Skorzystała ona z propozycji umieszczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  

w Kamieniu Wielkim. OPS udzielał klientce wsparcia finansowego. 

[Dowód: akta kontroli str.99-100, 101-148] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  
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3. Zespół interdyscyplinarny. 

 

Uchwałą Nr IV/31/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011 r. określono tryb 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kostrzynie nad Odrą 

został powołany Zarządzeniem Nr 35/2011 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą  

z dnia 21 marca 2011 r. W zarządzeniu podano 16 – osobowy imienny skład zespołu,  

do którego weszli przedstawiciele wszystkich podmiotów do tego uprawnionych,  

w myśl art. 9a pkt. 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Cele, zadania członków zespołu i grup roboczych, jak również organizacja pracy 

Zespołu została sformułowana w Regulaminie Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomiędzy 

Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą a wszystkimi uprawnionymi podmiotami zostały 

zawarte porozumienia (w dokumentacji znajduje się łącznie 16 porozumień). Wszyscy 

członkowie Zespołu, jak również grup roboczych podpisali Oświadczenia o ochronie danych 

osobowych, gromadzone w odrębnej teczce. 

W 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu interdyscyplinarnego: 17 kwietnia, 16 lipca,  

15 października oraz 30 grudnia, zatem częstotliwość posiedzeń była zgodna z wymogami  

art. 9a pkt. 7 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie. Natomiast do dnia kontroli nie odbyło się żadne posiedzenie Zespołu, co oznacza,  

że przekroczony został ustawowy termin jego zwołania. Z posiedzeń Zespołu były 

sporządzane protokoły, do których dołączono listy obecności uczestników spotkania.  

Z ich analizy wynika, że we wszystkich posiedzeniach w 2013 r. wzięło udział tylko 3 na 16 

członków Zespołu: przedstawiciel pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych oraz Komisariatu Policji, czyli 19% jego składu, natomiast 

pozostali członkowie zespołu nie uczestniczyli w żadnym posiedzeniu. We wszystkich 

posiedzeniach brały udział osoby spoza składu zespołu – członkowie grup roboczych;  

a było to każdorazowo 6 pracowników socjalnych oraz 2 policjantów. Zgodnie z przyjętą 

praktyką o terminach posiedzeń Zespołu jego członkowie byli powiadamiani telefonicznie.  

Istnieje ryzyko, że Zespół Interdyscyplinarny spotykając się w tak okrojonym składzie nie jest 

w stanie realizować wszystkich działań przewidzianych dla niego w przepisach prawa,  

co wynika z analizy protokołów posiedzeń Zespołu. Zgodnie z art. 9 b cyt. wyżej ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny realizuje działania 

określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz m.in. ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy czy rozpowszechnianie 
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informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym. Wskazane jest zatem podjęcie działań zmierzających do intensyfikacji pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Kostrzynie nad Odrą, zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami i rozpoznanymi potrzebami, zwłaszcza że z badanej dokumentacji  

nie wynika, że Przewodniczący Zespołu dotychczas podejmował działania mające na celu 

poprawę frekwencji podczas posiedzeń Zespołu. Należy nadmienić ponadto, że wszystkie  

te posiedzenia w 2013 r. odbyły się w sposób niezgodny z § 6.4  cyt. wyżej Uchwały  

Nr IV/31/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, w myśl którego „posiedzenia Zespołu mogą 

odbywać się w obecności co najmniej połowy członków Zespołu”. Taka sytuacja ani razu  

nie zdarzyła się w analizowanym okresie. 

Przewodniczący Zespołu, będący jednocześnie pracownikiem socjalnym MOPS, 

uczestniczyła w 7 szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

m.in. nt. zasad interwencji wobec sprawcy, ofiary oraz przemocy wobec dziecka (2014 r.), 

diagnozy sytuacji dziecka jako ofiary przemocy, zastosowania procedury „Niebieskie Karty”, 

pracy z rodziną w kryzysie w związku z uzależnieniem i przemocą (2012 r.), funkcjonowania 

zespołu interdyscyplinarnego (2011 r.). 

Zespół interdyscyplinarny w Kostrzynie n/Odrą w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie powołuje grupy robocze.  

Z przeanalizowanych protokołów posiedzeń tych grup wynika, że w ich skład przeważnie 

wchodził pracownik socjalny (ewentualnie 2 pracowników socjalnych), przedstawiciel 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i policjant. W badanej 

dokumentacji najczęściej skład grup roboczych liczył 4 osoby. Analizując zapisy  

w formularzach „Niebieska Karta-C” stwierdzono, że Zespól wyznaczył przedstawicielowi 

oświaty odpowiednie zadania, mimo to nie zapraszano go do prac w grupie roboczej. Ponadto 

w przypadku, gdy rodzina posiadała małoletnie dzieci w opracowanych przez grupy robocze 

Planach Pomocy Rodzinie, także w skład grupy nie wszedł przedstawiciel oświaty.  

Biorąc pod uwagę fakt, że uprawnieni do włączenia się w proces udzielania pomocy rodzinie  

są także przedstawiciele innych służb i instytucji, wskazane byłoby włączanie ich w skład 

grup roboczych. Powoływanie optymalnej liczby członków grupy roboczej pozwoli  

na wielotorowy charakter udzielanej pomocy, która w możliwie  najkrótszym czasie będzie 

zmierzać do przywrócenia równowagi życia rodzinnego.  

 

[Dowód: akta kontroli str.149-294] 
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Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie częstotliwości posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego, liczby jego członków biorących udział w posiedzeniach, ustalania 

składu  grup roboczych. 

 

4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”. 

 

Gmina realizuje procedurę „Niebieskie Karty”. W 2013r. zarejestrowano 18 kart, 

natomiast w 2014r. do dnia kontroli wpłynął 1 formularz. Przeanalizowano 26% 

dokumentacji dot. problemu przemocy w rodzinie w/w zakresie. Podejmowanie procedury 

odbywało się z zachowaniem terminowości zgodnie z §7 ust.1 oraz § 8 ust.1  

cyt. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. Przy czym w kilku przypadku Policja wysłała formularz  

do Przewodniczącego z zachowaniem terminowości, jednakże ostatecznie od momentu 

wypełnienia formularza do otrzymania go przez Przewodniczącego zespołu upłynęło  

11, 20 dni. Przekazywanie wypełnionych formularzy „Niebieskiej Karty” – A wymaga 

wypracowania szybszego sposobu dostarczenia ich przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego.  

Akta zawierają także wnioski o powołanie grupy roboczej sporządzane  

przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący wnioskuje  

o zwołanie ich w dniu wszczęcia postępowania przez niego lub w ciągu najbliższych dni  

(np.5 dni).  

Zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” na posiedzeniach Zespół wypełnia się  

także formularze „NK – C” i „NK- D”. Na posiedzenia Zespołu zapraszane są osoby,  

co do których istnieje podejrzenie, że są  dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Każdorazowo spotkania  

z tymi osobami organizowane były w innym czasie.  

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy  

w rodzinie dla każdej rodziny utworzono grupę roboczą. Badana dokumentacja – akta 

rodziny, zawierała Plany Pomocy Rodzinie, w których uszczegółowiono: Cel działań;  

kogo dotyczy (dorosła osoba, małoletnie dzieci, sprawca przemocy); sposób realizacji  

i podmiot odpowiedzialny za realizację co pozwoliłoby na rozpoznanie problemu czy sytuacji 

w celu przygotowania działań naprawczych. Wskazane jest skonstruowanie takiego Planu, 

który zawierać będzie diagnozę indywidualnych potrzeb członków rodziny. Dokonanie 

kompleksowej oceny potrzeb rodziny pozwoli na skonstruowanie planu, który w efekcie 

wpłynie na przebieg i poprawę sytuacji życiowej każdej osoby w rodzinie. Z kontrolowanej 
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dokumentacji wynika, że wszystkim  rodzinom, u których wszczęto procedurę „Niebieskie 

Karty” udzielano pomocy. Pomoc polegała między innymi na: zgłoszeniu do gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, doprowadzeniu do przystąpienia do terapii, 

odwykowej, podjęciu leczenia psychiatrycznego, przygotowywaniu wniosków do sądu, 

cyklicznych rozmowach wspierających pracownika socjalnego, monitorowaniu środowiska 

rodzinnego. Praca ze środowiskami rodzinnymi, w których istnieje podejrzenie przemocy 

domowej, jak wynika z badanej dokumentacji, trwa od 3 do 12 miesięcy. W wyniku 

podjętych działań przez grupy robocze na rzecz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” 

następuje rozpoznawanie indywidualnych uwarunkowań rodzin, wzrasta  poziom  

ich stabilizacji, (w dokumentacji notatki z wizyt w środowisku przez policjanta i pracownika 

socjalnego). Członkowie grup roboczych nie zakończyli pracy w tym zakresie, trwa 

kontynuacja działań. 

W toku kontroli przeanalizowano dokumentację 5 rodzin, w odniesieniu do których 

zakończono realizację procedury „Niebieskie Karty.” Stwierdzono, że zamknięcie procedur 

nastąpiło zgodnie z §18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularza „Niebieska Karta”. W każdym 

przypadku zamknięcie procedury następowało na skutek podjętej i uargumentowanej decyzji 

grupy roboczej, na formularzu pn. „Informacja grupy roboczej o zakończeniu działań” 

kierowanym do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Kostrzynie nad Odrą. 

Formularze te zawierały: dane osób, których dotyczyła procedura, składy grup roboczych, 

daty rozpoczęcia i zakończenia procedury,  jak również podsumowanie działań podjętych  

na rzecz rodziny w okresie jej trwania wraz z wykazami dokumentów poświadczających 

podejmowane działania (obecnymi w dokumentacji klientów). Na formularzach znajdują się 

podpisy członków grup roboczych oraz pieczęć i podpis Przewodniczącej Zespołu 

zatwierdzającej decyzję o zamknięciu procedury. 

Z analizy formularzy zakończenia działań w ramach procedury „NK” wynika,  

że w każdym przypadku powodem podjęcia takiej decyzji było ustanie przemocy w rodzinie  

i uzasadnione przypuszczenie, że przemoc ustała i brak jest przesłanek do dalszego 

monitorowania rodziny. 

W 2 przypadkach powodem zakończenia procedury było ustanie przemocy w rodzinie  

z powodu oddzielnego zamieszkania sprawcy tej przemocy (sprawa rozwodowa, podział 

majątku, ustalenie sposobu kontaktowania się z dziećmi). Podstawą do podjęcia decyzji  

o zakończeniu działań w tych rodzinach stanowił kilkumiesięczny (odpowiednio 10 i 9 

miesięcy) monitoring potwierdzający brak oznak stosowania przemocy oraz wniosek Policji 

(z uzasadnieniem) o zamknięcie procedury z powodu braku przejawów stosowania przemocy. 
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Ponadto w dokumentacji stwierdzono pisemne oświadczenia zainteresowanych klientek,  

że nie doświadczają już one żadnych form krzywdzenia i wnoszą o zakończenie 

realizowanych wobec nich procedur „Niebieskie Karty”.  W 3 przypadkach decyzja  

o zamknięciu procedury została podjęta na podstawie kilkumiesięcznego monitoringu 

pracowników socjalnych oraz policjantów w rodzinach, z którego wynikało, że zaprzestano  

w nich stosowanie przemocy (odpowiednio w okresie od 9, 6 i 3 miesięcy nie dochodziło  

w nich do aktów przemocy i konieczności podejmowania interwencji wobec sprawców). 

Dodatkową okolicznością, która utwierdzała grupę roboczą w decyzji o zakończeniu 

procedury było każdorazowo złożone (ustnie i pisemnie) oświadczenie o poprawie sytuacji  

w ich rodzinach i ustaniu przemocy, jak również realizowanie działań zaplanowanych  

na rzecz rodziny w celu poprawy jej sytuacji.  

W toku analizy dokumentacji jednej z tych rodzin ustalono, że nastąpiło zamknięcie 

procedury na wniosek Policji oraz oświadczenia klientki, że konkubent zaprzestał stosowania 

przemocy (potwierdzał to monitoring, który wykazał brak dokonania nowych aktów 

przemocy od 3 miesięcy), uspokoił się, pracuje. W uzasadnieniu do zamknięcia procedury 

wskazano jednak, że klientka nie zastosowała się do zobowiązania wspólnie ustalonego 

podczas posiedzenia grupy roboczej, tj. do podjęcia terapii rodzinnej z psychologiem  

w Ośrodku Terapii Uzależnień, jak również nie podjęła terapii z małoletnim dzieckiem  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdyż uznała, że rodzina jest w stanie sama,  

bez pomocy specjalistów  rozwiązać swoje problemy. W związku z faktem, że klientka 

spodziewa się kolejnego dziecka, w rodzinie jest dwoje małoletnich dzieci, na których 

psychice niewątpliwie odbiła się wcześniejsza sytuacja, a 3 – miesięczny okres spokoju  

w rodzinie nie daje jeszcze gwarancji, że przemoc się nie powtórzy (zważywszy, że wcześniej 

występowało nadużywanie alkoholu przez partnera), wskazane by było przedłużenie 

monitorowania sytuacji rodziny, w szczególności ze względu na małoletnie dziecko,  

które powinno, zgodnie z ustalonym planem działania, zostać objęte terapią.  

[Dowód: akta kontroli str.213-294;295-385] 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem planowania pomocy osobom objętym 

procedurą „Niebieskie Karty” oraz zamknięcia procedury „Niebieskie Karty” pomimo 

niezrealizowania wszystkich zadań zawartych w planie pomocy rodzinie. 

 

5. Warunki realizacji zadania przez OPS 

 

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 10 pracowników socjalnych. Na jednego 

pracownika socjalnego przypada średnio 78 środowisk, przy czym mowa tu o wszystkich 
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środowiskach korzystających z jakiejkolwiek formy pomocy społecznej. Natomiast na rzecz 

środowisk, w których ujawniono problem przemocy domowej na przestrzeni 2013r. w gminie 

podejmowano działania w 29 rodzinach.  

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano akta dotyczące szkoleń kadry. Do 2013r. 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, który jest jednocześnie pracownikiem 

socjalnym, uczestniczył w 10 szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Natomiast w 2014r. w w/w zakresie w szkoleniu pod tytułem „Zasady interwencji wobec 

sprawcy, ofiary oraz przemocy wobec dziecka” uczestniczyło 8 z 10 pracowników 

socjalnych. Wskazane by było przeszkolenie wszystkich pracowników socjalnych 

realizujących działania na rzecz rodzin w środowisku lokalnym, gdyż każdy z nich może mieć 

styczność z problemem przemocy domowej. 

[Dowód: akta kontroli str.386-441] 

WNIOSKI:  
 
 
Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień        

pod względem: 

1. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. 

2. Kierowania klientów do ośrodka wsparcia oraz realizacji działań interwencyjnych, 

poradnictwa adresowanego do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie: 

1. Częstotliwości posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, liczby jego członków 

biorących udział w posiedzeniach oraz ustalania składu  grup roboczych, 

2. Planowania pomocy osobom objętym procedurą „Niebieskie Karty” oraz zamknięcia 

procedury „Niebieskie Karty” pomimo niezrealizowania wszystkich działań zawartych 

w planie pomocy rodzinie. 

 
Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi przewodniczący zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 
Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 16. 
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Pouczenie 

  
 Na podstawie § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 
2011r.  w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu 
kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. 
Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania 
protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 

            Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia,  
przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych  
w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 
protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 
podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. 

            Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez 
kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe 
czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych 
dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.  

            Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian  
w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów 
zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się 
kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 

Kontroluj ący: Kierownik O środka Pomocy Społecznej                       
w Kostrzynie 

 
 

ST. INSPEKTOR 

w Wydziale Polityki Społecznej                          Kierownik 

                Ośrodka Pomocy Społecznej                                                     

            INSPEKTOR                                                                               mgr Bogumiła Rybińska 
w Oddziale Nadzoru i Kontroli 
       w Pomocy Społecznej                                                                              specjalista organizacji pomocy 
w Wydziale Polityki Społecznej                                                                      społecznej i pracy socjalnej 

     Wiesława Mikołajczyk                     

 
 
 
Gorzów Wlkp. dnia  29.05.2014 r.                         Kostrzyn nad Odrą, dnia   2.06.2014r. 

 


