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Pani  
Bogumiła Rybińska 
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
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.)  

oraz § 3 rozporządzenia Ministra Pracy 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) –  pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 10 kwietnia 

2014 r. kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą  

w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wyniki z kontroli sprawdzającej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym przez Panią w dniu 02 czerwca 2014r.  

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono 

uchybień pod względem opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, jak również kierowania klientów 

do ośrodka wsparcia oraz realizacji działań interwencyjnych, poradnictwa adresowanego  

do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Oceniając sposób realizacji kontrolowanych zagadnień stwierdzono 

uchybienia/istotne uchybienia dotyczące: przekroczenia w 2014 r. ustawowego terminu 

zwołania posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, niskiej frekwencji członków biorących 

udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego, ustalania składów grup roboczych  

nie uwzględniających przedstawicieli wszystkich uprawnionych instytucji, istotnych z punktu 

widzenia efektywnego planowania pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, planowania 

pomocy osobom objętym procedurą „Niebieskie Karty” oraz zamknięcia procedury 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
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„Niebieskie Karty”, pomimo niezrealizowania wszystkich działań zawartych  

w planie pomocy rodzinie.  

Stwierdzono, że odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi przewodniczący zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 Na podstawie art. § 19 wyżej cytowanego 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 oraz art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) w wyniku przeprowadzonych 

przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 

albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

W związku z powyższym zalecam: 

1. Zwoływać posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące, 

2. Podjąć działania w kierunku zwiększenia frekwencji członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego podczas jego posiedzeń, 

3. Ustalać składy grup roboczych stosownie do problemów i potrzeb rodzin dotkniętych 

przemocą, 

4. Planować pomoc dla poszczególnych członków rodziny dotkniętej przemocą 

stosownie do zdiagnozowanych przez specjalistów z grupy roboczej potrzeb  

i problemów w tej rodzinie, 

5. Zamykać procedurę „Niebieskie Karty” po zakończeniu wszystkich działań 

zawartych w planie pomocy rodzinie. 

 Przypominam, że zgodnie art. 130 cyt. wyżej ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej, za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje,  

w tym również sankcje pieniężne.  

 Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków i zaleceń oczekuję  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że zgodnie 

z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Katarzyna Jankowiak 

 
Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 
 


