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PROTOKÓŁ 

KONTROLI  KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie 

66-440 Skwierzyna, ul. Batorego15 

w dniu 30 maja 2016 r. 

 

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

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1390) oraz §13 

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) 

  

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Anna Obiegło, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW 

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego 117-1/2016  

z dnia 23.05.2016 r. – Przewodniczący Zespołu  

2. Wiesława Mikołajczyk, Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW 

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 117-2/2016 

z dnia 23.05.2016 r.– Członek Zespołu 

 [Dowód – akta kontroli str. 1-4] 

 

Przeprowadził w dniu 30 maja 2016 r. kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Skwierzynie w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono  

w obecności Pani Agnieszki Czaczkowskiej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Skwierzynie. 

 Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów OPS 

w Skwierzynie. 

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2015r. do dnia kontroli. O rozpoczęciu kontroli 

powiadomiono organ prowadzący oraz podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 maja 2016 r., 

znak: PS-I.431.4.3.2016.AObi. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył 

pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału  

w niniejszej kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str.5-24] 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia: 

 

1. Gminny pogram przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie; 

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

3. Zespół interdyscyplinarny; 

4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”;   

5. Warunki realizacji zadania. 

 

USTALENIA Z KONTROLI: 

 

1. Gminny pogram przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. 

 

Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 1 cyt. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

 W toku czynności kontrolnych ustalono, że Rada Miejska w Skwierzynie  

Uchwałą Nr XXXVI/271/13 z dnia 21 marca 2013 r. przyjęła Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2013-2018. Założenia Programu obejmują: uwrażliwienie społeczności lokalnej  

na problem przemocy w rodzinie, promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy, 

edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w przedmiotowym zakresie oraz działania 

interdyscyplinarne.  

Celami Programu są: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Skwierzyna (1) oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie i zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

(2). W ramach realizacji ww. celów zaplanowano szereg działań, łącznie 18. 

W obszarze zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

zamierzono diagnozowanie problemu przemocy, opracowywanie i realizację planów pomocy 

w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą, 

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, podejmowanie w zagrożonych 

środowiskach działań prewencyjnych, rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz 
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możliwościach udzielania pomocy, udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych, 

edukację w zakresie przemocy dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. szkolenia, kampanie, 

wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego, spotkania edukacyjne, dystrybucję 

materiałów informacyjnych). 

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach, opracowywanie planów pomocy 

oraz monitorowanie środowisk, w których podejrzewa się występowanie przemocy w rodzinie 

odbywa się w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Z analizy dokonanej przez 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że w stosunku do 2014 r. w 2015 r. 

liczba zakładanych „Niebieskich Kart”- A spadła (z 27 do 20), nastąpił jednak wzrost spraw, 

w których jako osobę pokrzywdzoną wskazano dziecko. W celu diagnozowania sytuacji, 

udzielenia pomocy oraz monitorowania rodzin dotkniętych przemocą w 2015 r. powołano  

48 grup roboczych, które protokołowały swoje posiedzenia oraz dokumentowały realizowane 

działania; z wizyt monitorujących sporządzano adnotacje. Wypełniono 14 „Niebieskich Kart” 

– C; plany pomocy podlegały ewaluacji odnotowywanej w protokołach posiedzeń grup 

roboczych. Na terenie gminy funkcjonuje Świetlica Środowiskowa „U Kubusia Puchatka”,  

w której wsparcie uzyskują dzieci ze środowisk zagrożonych dysfunkcjami, m.in. przemocą  

w rodzinie. Takie dzieci są obejmowane wsparciem psychologicznym w formie psychoterapii 

(4-5 dzieci miesięcznie, 12-18 spotkań). Świetlica stwarza dzieciom i rodzicom możliwości 

wspólnego, konstruktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia integrujące, np. udział 

w przeglądzie kolędowym, wspólne przygotowywanie wigilii świetlicowej, udział  

w konkursie Wojewody Lubuskiego na kartkę świąteczną, czy udział w pikniku rodzinnym, 

podczas którego rodzice mogli skorzystać z porad pedagoga. Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadzi własną stronę internetową, a na niej zakładkę dot. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Można w niej znaleźć ważne informacje dot. zjawiska przemocy, akty prawne  

i dokumenty, informacje nt. procedury „Niebieskie Karty”, Zespołu Interdyscyplinarnego,  

formularze pism i wniosków, informatory, bazy teleadresowe instytucji i służb zajmujących 

się problematyką przemocy, pomocą ofiarom oraz ściganiem sprawców, komunikaty  

o godzinach przyjęć specjalistów, np. w ramach pomocy osobom pokrzywdzonych 

przestępstwem. Informacje dot. oferty pomocy, ulotki są rozpowszechniane na tablicy 

ogłoszeń oraz dostępne w miejscach użyteczności publicznej. Pod koniec 2014 r.  

25 przedstawicieli gminnych służb i instytucji mających styczność z problemem przemocy 

zostało objętych dwudniowym szkoleniem pn. „Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy 

podczas realizacji procedury Niebieskie Karty-zagadnienia psychologiczne i prawne” 

prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”; w październiku 2015 r. członkowie 
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Zespołu i grup roboczych uczestniczyli w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy ze względu 

na płeć”, zaś w listopadzie 2015 r. – 22 osoby uczestniczyły w 8 – godzinnym szkoleniu  

pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  

W 2015 r. zawarto umowę z psychologiem – terapeutą, który w 2016 r. prowadził  

w szkołach na terenie gminy zajęcia profilaktyczne (adresowane w części do uczniów  

a w części do pedagogów i rodziców); zaplanowano 57 godzin zajęć; uczestniczyło w nich 

dotychczas 117 osób.  

W ramach realizacji celu polegającego na zwiększeniu skuteczności działań 

interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie i zwiększeniu pomocy  

i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zaplanowano: przekazywanie osobom stosującym 

przemoc informacji na temat programu korekcyjno-edukacyjnego, motywowanie sprawców 

przemocy do podjęcia terapii, prowadzenie działań interwencyjnych  w oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty”, udzielanie informacji dotyczącej uzyskania bezpiecznego schronienia, 

uzyskania zaświadczenia lekarskiego, praw przysługujących ofiarom przemocy, 

rozpowszechnianie telefonu „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa Linia”, opracowywanie  

i realizacja programów uzupełniających, profilaktycznych w ramach grantów, przygotowanie 

i zabezpieczenie bazy lokalowej – lokalu interwencyjnego dla osób doznających przemocy. 

W ramach procedury „Niebieskie Karty” wzywano osoby podejrzewane o stosowanie 

przemocy na posiedzenia grup roboczych; w 2015 r. wypełniono 12 „Niebieskich Kart – D”. 

Z analizy dokumentacji dot. procedury „Niebieskie Karty” („Niebieskie Karty-D”, protokoły 

posiedzeń, adnotacje z wizyt monitorujących, pisma do/i z sądu, Policji) wynika, że osobom 

tym proponowano spotkania z terapeutą uzależnień, psychologiem, przeprowadzano rozmowy 

dyscyplinujące do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, kierowano 

informacje i wnioski do prokuratury, sądu; ze sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 r. 

przedłożonego Radzie Gminy wynika, że w wyniku działalności w ww. zakresie 

doprowadzono do skazania prawomocnym wyrokiem z art. 207 kk. za przestępstwo znęcania 

się 2 sprawców, 4 otrzymało postanowienie o objęciu dozorem kuratora sądowego. 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 4 razy składał powiadomienie do prokuratury 

o możliwości popełnienia przestępstwa, dwukrotnie wnioskowano o wydanie nakazu 

natychmiastowego opuszczeniu mieszkania przez osobę stosującą przemoc.  

Osobom doznającym krzywdzenia zapewnia się dostęp do specjalistów: psychologa, 

prawnika, terapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacja o tych 

możliwościach jest szeroko dostępna oraz przekazywana klientom w toku prac grup 
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roboczych. Osoby tego wymagające miały możliwość skorzystania z bezpiecznego 

schronienia, o czym informacja była udostępniana na ulotkach czy stronie internetowej, 

podobnie jak numery telefonów konsultacyjnych i interwencyjnych w sprawach  

dot. przemocy; w indywidualnych przypadkach proponowano pobyt w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w okresie objętym kontrolą 1 osobę 

przewieziono do Ośrodka). Pod koniec 2015 r. na terenie Skwierzyny został uruchomiony 

Lokal Interwencji Kryzysowej (w strukturach i pod nadzorem Ośrodka Pomocy Społecznej), 

przeznaczony dla osób wymagających zapewnienia niezwłocznie schronienia w związku  

z przemocą w rodzinie czy inną kryzysową sytuacją. 

Gmina Skwierzyna aplikowała o środki w ramach Programu Osłonowego  

pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”; w 2015 r. był to projekt pt. „Przemoc za ścianą to także moja sprawa”, 

pozytywnie zaopiniowany i przesłany przez Wydział Polityki społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do dalszego procedowania w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej (projekt nie otrzymał dofinansowania). W 2016 r. ponownie został 

złożony wniosek w ramach Programu Osłonowego – został on pozytywnie zaopiniowany  

i przesłany do dalszego procedowania w  MR,P i PS (nie otrzymał on dofinansowania).  

 

Ustalono, że zrealizowano/w toku realizacji były wszystkie działania zaplanowane w celach 

szczegółowych Programu. Wszystkie te działania zawierają się w ustawowych zadaniach  

w przedmiotowym zakresie.  

 [Dowód – akta kontroli str. 25-166] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  

 

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

 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie gminy Skwierzyna w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Konsultacyjny zatrudniający, w ramach 

interwencji kryzysowej, psychologa (5 godz./tyg.), prawnika (3 godz./tyg.) oraz, w ramach 

terapii uzależnień: specjalistę ds. Uzależnień od Środków Psychoaktywnych (8 godz./mies.), 

oraz 2 Specjalistów ds. Uzależnień od Alkoholu (łącznie 6 godz./tyg.). Dodatkowo  

od kwietnia do czerwca 2016 r. w ramach umowy – zlecenie porad udziela Specjalista  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (3 godz./tyg.). Do jego powinności należy pomoc 

kobietom dotkniętym przemocą, szkolenia i mediacje między instytucjami. W 2015 r.  
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z poradnictwa psychologicznego skorzystało 19 a w 2016 r. – 5 objętych procedurą 

„Niebieskie Karty”. Psycholog udzielał wsparcia m.in. w związku z problemem przemocy,  

w kryzysach małżeńskich (w tym terapia rodziny), w związku z problemami 

wychowawczymi (psychoedukacja, poradnictwo dla rodziców), prowadził także poradnictwo 

dla dzieci i młodzieży oraz terapię dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.  

W 2015 r. prawnik udzielił porad 15 a w 2016 r. 3 osobom objętym procedurą „Niebieskie 

Karty”; porady dotyczyły m.in. postępowań alimentacyjnych, pozbawienia władzy 

rodzicielskiej, postępowań rozwodowych, spraw rodzinnych-ustalania kontaktów, 

przestępstwa znęcania się. W 2015 r. na mocy umowy o współpracy z Lubuskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „Baba” w Skwierzynie funkcjonowała filia Ośrodka 

Pomocy dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem; 2 razy w miesiącu udzielano w nim 

bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych (łącznie zrealizowano 72 godz. dyżuru 

prawnika oraz 48 godz. dyżuru psychologa; objęto nimi 31 osób), dystrybuowano poradniki  

i informatory wydawane przez Stowarzyszenie. Specjalista ds. Przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie udzielił 17 konsultacji; 5 osób korzysta regularnie z jego wsparcia. 

W analizowanej dokumentacji procedury „Niebieskie Karty” w planach pomocy oraz 

protokołach grup roboczych znajdują informacje nt. kierowania i korzystania z pomocy 

specjalistycznej. 

Zarządzeniem Nr 0050.166.2015 z dnia 30.11.2015 r. Burmistrz Skwierzyny przekazał 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokal mieszkalny z przeznaczeniem na lokal interwencji 

kryzysowej. Zgodnie z Regulaminem Lokalu Interwencyjnego, do lokalu są przyjmowane,  

za skierowaniem z OPS (w sytuacjach nagłych – bez skierowania) osoby lub rodziny 

znajdujące się w kryzysowej sytuacji z powodu m.in. konfliktów rodzinnych zagrażających 

ich bezpieczeństwu, na okres do 3 mies. z możliwością przedłużenia w uzasadnionych 

okolicznościach. Pobyt w Lokalu ma na celu doprowadzenie do złagodzenia kryzysu i pomoc 

w powrocie do samodzielnego funkcjonowania. Lokal został uruchomiony 1 lutego 2016 r.; 

do dnia kontroli przebywała w nim 1 osoba (z powodów nie związanych z przemocą  

w rodzinie). 

W okresie objętym kontrolą w analizowanej dokumentacji (10 teczek rodzin 

dobranych losowo z rejestru  wpływu „Niebieskich Kary”, w których prowadzono procedurę ) 

stwierdzono 1 przypadek zdiagnozowania potrzeby natychmiastowego udzielenia pomocy  

w formie całodobowego schronienia z powodu przemocy w rodzinie.  

Stwierdzono, że w jednym przypadku udzielano pomocy w formie całodobowego 

schronienia z powodu przemocy w rodzinie. Klientkę przewieziono do Specjalistycznego 
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Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W aktach przedłożonych kontrolującym 

znajdowały się informacje o podejmowanych działaniach przez ośrodek pomocy społecznej  

w tym zakresie. Stwierdzono, że po zgłoszeniu przez zainteresowaną rodzinę problemu 

przemocy w rodzinie, pomocy udzielono natychmiastowo. W związku z zaistniałą sytuacją 

pracownik socjalny skontaktował się telefonicznie z dyrektorem Ośrodka Wsparcia z prośbą  

o natychmiastowe przyjecie rodziny. Następnie poproszono o asystę Policji na czas zabrania 

rzeczy osobistych z domu. Dokumentacja zawierała korespondencję wymienną  

dot. tej rodziny informująca o aktualnym postępach w sprawie. W dokumentacji rodziny 

prowadzonej przez grupę roboczą zawierały się min informacje dot. ich aktualnych warunków 

w tym np.: o konsultacji psychologicznej i psychoterapeutycznej, udzielonej pomocy 

finansowej. Z opisanej sytuacji wynika, że rodzina przebywała w SOW 52 dni.  

Po opuszczeniu ośrodka wsparcia prace grupy roboczej z rodziną trwały jeszcze przez trzy 

miesiące. W tym czasie każdy członek rodziny otrzymywał wsparcie psychologiczne  

i socjalne. Rodzina w wyniku pracy członków grupy roboczej oraz większej świadomości 

problemu zdecydowała się na podjęcie działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji 

życiowej, samodzielnie opuściła swój dom i zamieszkała na wynajętym mieszkaniu. 

Analizowana dokumentacja w tym zakresie wskazuje na zasadność kierowanej oferty do osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie.  

 

[Dowód – akta kontroli str. ; 49-57; 77-137153-158; 179-196] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  

 

2. Zespół interdyscyplinarny.  

 

W dniu 29 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Skwierzynie przyjęła Uchwałę  

Nr IX/96/11 w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół 

interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 176/VI/2011 Burmistrza Skwierzyny  

z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.  

W Zarządzeniu określono 12 – osobowy imienny skład Zespołu. 4 grudnia 2012 r. Burmistrz 

Skwierzyny wydał kolejne zarządzenie (Zarządzenie Nr 342/VI/2012 w sprawie powołania  

i składu Zespołu Interdyscyplinarnego), w którym określono imienny 20 – osobowy skład 

Zespołu; w Zespole były reprezentowane wszystkie podmioty określone w art. 9a ust. 2-4. 
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Zarządzenie było pięciokrotnie zmieniane (zarządzeniami: Nr 411/VI/2013 z dnia 20 

maja 2013 r., Nr 504/VI/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r., Nr 531/VI/2014 z dnia 26 marca 

2014 r., Nr 652/VI/2014 z 27 października 2014 r., Nr 0050.171.2015 z dnia 10 grudnia 2015 

r.) w związku z fluktuacją członków Zespołu; obecnie on liczy 20 członków reprezentujących 

następujące podmioty: Ośrodek Pomocy Społecznej, 5 placówek oświatowych, Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizację pozarządową, Policję, Sąd 

Rejonowy w Międzyrzeczu, NZOZ Szpital.  

Zostały zawarte Porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym.  

W analizowanej dokumentacji brak jest porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem 

Skwierzyny a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacją 

pozarządową, choć te podmioty mają w Zespole swoich przedstawicieli. Członkowie Zespołu 

oraz grup roboczych podpisali oświadczenia zobowiązujące ich do zachowania poufności 

uzyskanych danych. 

Z posiedzeń Zespołu były sporządzane protokoły, wraz z dołączoną listą obecności.  

Na podstawie ich analizy stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się 5 spotkań 

Zespołu Interdyscyplinarnego: w 2015 r.: 26 marca, 30 czerwca, 30 września, 18 grudnia;  

w 2016 r.: 18 marca. Częstotliwość organizacji posiedzeń Zespołu była zgodna z art. 9a pkt. 7 

cyt. wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Na podstawie list obecności ustalono, że we wszystkich posiedzeniach  

w analizowanym okresie wzięło udział najczęściej od 15 do 17 członków; w jednym 

przypadku skład był mniejszy – 9 członków (na 20); średnio ok. 70 % składu.  

Z analizy protokołów z posiedzeń wynika, że działalność Zespołu obejmowała przede 

wszystkim realizację procedury „Niebieskie Karty”, poruszano także szerszą problematykę 

dot. aktualnych w gminie kwestii społecznych, wymieniano informacje o lokalnych 

działaniach.  

 

[Dowód: akta kontroli str. 197- 242] 

 

Zadanie realizowane z istotnym uchybieniem w zakresie zawierania, zgodnie z art. 9a  

ust. 8 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, porozumień pomiędzy 

Burmistrzem Skwierzyny a wszystkimi podmiotami uprawnionymi do członkostwa w Zespole 

Interdyscyplinarnym. 
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3. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”. 

 

Na terenie Gminy Skwierzyna jest realizowana procedura „Niebieskie Karty”.  

W 2015r. według wykazu Kart sporządzono 20 „Niebieskich Kart-A”, natomiast w 2016r.  

do dnia kontroli zarejestrowano 10 formularzy. Przeanalizowano 30 % dokumentacji  

dot. problemu przemocy w rodzinie w 2015 i 2016 r., tj.: 10 losowo wybranych (co 3 oraz  

co 11) z rejestru akt osobowych rodzin, w których zaistniał problem przemocy. 

Podejmowanie procedury w badanej dokumentacji w każdym przypadku odbywało się  

z zachowaniem terminowości określonej w §7 ust.1 oraz § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty”. Każdy analizowany formularz był datowany i potwierdzany 

przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w wyznaczonym na formularzu 

„Niebieskiej Karty – A” miejscu. Ustalono również, że informacja o otrzymanych 

formularzach „Niebieska Karta - A” przekazywana były członkom Zespołu i grupy roboczej. 

W celu zachowania poufności wszelkich informacji i danych przyjęto zasadę przekazywania 

formularza „Niebieskie Karty - A” bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu. Każdy 

formularz ewidencjonowany jest w tzw. Rejestrze Niebieskich kart. Zgodnie z procedurą 

„Niebieskie Karty” na posiedzeniach Zespół wypełniania także formularze „NK – C” i „NK- 

D”. Na posiedzenia 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.  

Z kontrolowanej dokumentacji („Niebieska Karta-C”) wynika, że wszystkim 

rodzinom, u których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” dokonano analizy sytuacji 

rodziny. Na formularzu sporządzano informacje m.in. o sytuacji rodziny w momencie 

podjęcia z nią pracy, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, o planowanej pomocy  

i zobowiązaniach podjętych przez osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą domową. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem 

przemocy w rodzinie dla każdej rodziny utworzono grupę roboczą. Fakt powoływania tych 

grup jest dokumentowany na formularzu pn. kwestionariusz zgłoszeniowy.  

Z przeanalizowanych formularzy powołań tych grup wynika, że w ich skład wchodzili 

przedstawiciele instytucji zgodnie z rozpoznanym problemem rodziny. Byli to każdorazowo 

pracownicy socjalni, policjant, a w przypadku rodziny, w której były dzieci powoływano, 

pedagoga. W sytuacjach, gdy występował w rodzinie problem alkoholowy do grupy roboczej 

powoływano przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

psychoterapeutę. 



10 

 

Badana dokumentacja – akta rodziny, zawierała m.in. kwestionariusz zgłoszeniowy 

zawierający opis sytuacji rodziny, przebiegu dotychczasowych działań i udzielonej pomocy, 

notatki służbowe z wizytacji przeprowadzonych w środowisku, protokoły z przesłuchań 

świadków w sprawie „Niebieskiej Karty”, notatki urzędowe policjantów z przeprowadzonych 

interwencji domowych, informacje o dziecku i rodzinie sporządzane przez pedagoga 

świetlicy, adnotacje urzędowe, monitoring działań Zespołu Interdyscyplinarnego.  

W indywidualnych przypadkach akta rodziny zawierały także takie dokumenty jak: wyniki 

badań lekarsko - psychologicznych czy korespondencję z specjalistycznym ośrodkiem 

wsparcia. Grupy robocze przyjęły zasadę planowania pomocy dla rodziny formułując  

go w protokole ze spotkań określając planowane działania, dotychczasowe działania podjęte 

na rzecz rodziny. Wskazane byłoby dokumentowanie wszelkich działań podejmowanych  

w rodzinie i sporządzanie takiego planu pomocy, którego konstrukcja zawierać będzie 

diagnozę indywidualnych potrzeb każdego członka rodziny, zawarte zostaną w nim 

informacje o zasobach materialnych, niematerialnych rodziny, w celu przezwyciężenia  

jej trudnej sytuacji życiowej określony zostanie cel pracy oraz sposób współdziałania między 

rodziną dotkniętą przemocą domową, a Zespołem/grupą roboczą.  

Z kontrolowanej 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, do prokuratury, 

przygotowywaniu wniosków do sądu, cyklicznych rozmowach wspierających pracownika 

socjalnego, spotkaniach z psychoterapeutą, psychologiem, monitorowaniu środowiska 

rodzinnego, przyznaniu asystenta rodziny, współpracy pedagoga, pomocy finansowej.  

W wyniku podejmowanych 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, protokoły). Rodziny  

w dalszym ciągu są monitorowane. 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.”  Zakończenie działań w rodzinach 

następowało w wyniku podjęcia przez grupę roboczą decyzji o zakończeniu procedury 

„Niebieskie Karty” zaakceptowanej podpisem i pieczęcią przewodniczącego Zespołu; 

procedury oficjalnie zamykano na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Czas trwania procedur w badanych sprawach wynosił od 4 do 10 miesięcy. Każdą  

z tych procedur kończył dokument – Protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” 
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zawierający: dane osób, których dotyczyła, datę wszczęcia procedury, podmiot zakładający  

„Niebieską Kartę-A”, opis podjętych działań oraz datę posiedzenia grupy roboczej, na którym 

podjęto decyzję o zakończeniu procedury, podpisy członków grupy roboczej.  

Z analizy protokołów zakończenia procedur nie w każdym przypadku wynika wprost, 

na podstawie którego punktu §18 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty”  zamknięto procedurę (brak zaznaczenia opcji na formularzu protokołu). 

Niemniej jednak na podstawie dokumentacji można stwierdzić, że w 2 przypadkach został 

zdiagnozowany konflikt w rodzinie między jej dorosłymi członkami na tle nadużywania przez 

jednego z nich alkoholu (w 1 przypadku także środków psychoaktywnych) – po spożyciu 

awanturowanie się, wulgarne zachowanie uciążliwe dla domowników, zakłócanie porządku 

publicznego, grożenie – bez znamion intencjonalnie stosowanej przemocy w rodzinie. Grupa 

robocza zaplanowała działania, monitorowała środowiska, osobom objętym procedurą 

zaproponowano pomoc i wsparcie specjalistyczne (psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik, 

pomoc finansowa); w jednym przypadku doprowadzono do objęcia osoby uzależnionej 

stacjonarnym leczeniem odwykowym. 

W trzech sprawach zakończono procedurę w wyniku zrealizowania działań 

zaplanowanych przez grupę roboczą oraz osoby objęte procedurą. W teczkach rodzin znajdują 

się kopie dokumentów potwierdzających np. fakt skierowania wniosków do sądu, 

prokuratury, odbywania terapii psychologicznej, wymiany korespondencji z instytucjami 

zaangażowanymi w pomoc rodzinie, adnotacje z wizyt monitorujących; działania i ich efekty 

są szczegółowo opisane w protokołach posiedzeń grup roboczych. W 1 przypadku  osoba 

dotknięta przemocą opuściła dom rodzinny, wynajęła samodzielne mieszkanie, korzysta  

z poradnictwa psychologicznego pozostaje w kontakcie i korzysta z różnych form wsparcia 

Ośrodka Pomocy Społecznej. W drugim przypadku w asyście Policji dom opuściła,  

z deklaracją, że na stałe, osoba podejrzewana o stosowanie przemocy – rozkład więzi 

rodzinnych, konflikty; prawdopodobny problem alkoholowy, agresja słowna po jego 

spożywaniu i brak woli do podjęcia ewentualnego leczenia. Osoba dotknięta przemocą 

korzystała z poradnictwa prawnego, objęto ją terapią psychologiczną, dodatkowo dziecko 

korzysta ze spotkań z pedagogiem. W trzecim przypadku („Niebieska Karta” założona  

w związku z podejrzeniem zastosowania przemocy wobec dziecka), w wyniku zrealizowania 

zaplanowanych działań, w tym objęcia wszystkich członków rodziny terapią psychologiczną, 

pozytywnych wynikach monitoringu, doprowadzono do normalizacji sytuacji w rodzinie,  

co było podstawą do zamknięcia procedury 

[Dowód: akta kontroli str.243-372] 
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Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem dokumentowania planowanych działań 

na rzecz każdego członka rodziny dotkniętej przemocą domową oraz wskazywania podstawy 

prawnej do zamykania procedury „Niebieskie Karty”. 

 

4. Warunki realizacji zadania przez OPS. 

 

W budżecie Miasta Skwierzyna na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w roku 2015 

zaplanowano kwotę 14 858,00zł (szkolenia Zespołu, zakup druków itp.). Natomiast na 2016 r. 

zaplanowano kwotę 24 000,00zł (utrzymanie lokalu interwencyjnego, zakup usług). Ponadto 

Gmina rokrocznie w ramach budżetu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystuje środki  

na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej. 

W dniu kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie zatrudniał  

7 pracowników socjalnych (7 pełnych etatów), co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców  

w Gminie daje średnio 1772 osoby. Ośrodek spełnia wymogi zatrudnienia pracowników 

socjalnych, określonych w art. 110 ust.11 i ust.12 ust. ustawy o pomocy społecznej,  

który stanowi:, że „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych 

proporcjonalnie do liczby ludności Gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. 

mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych 

pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących; ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych”. 

Na jednego pracownika socjalnego w 2015r. przypadało średnio 97 środowisk 

korzystających z pomocy społecznej, przy czym mowa tu o wszystkich korzystających  

z jakiejkolwiek formy pomocy społecznej – m.in. z powodu ubóstwa, bezdomności, 

bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu (dane na podst. sprawozdania MPiPS 03R  

w Centralnej Aplikacji Statystycznej, Dział 5). Każdy z pracowników zajmował się także 

rodzinami, w których istnieje przemoc domowa. Według stanu na dzień kontroli na terenie 

Gminy było 19 czynnych środowisk (dane z wykazu formularzy „NK” w Ośrodku Pomocy 

Apołecznej), w których ujawniono problem przemocy domowej było (średnio blisko  

3 środowiska na jednego pracownika socjalnego). 

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano dokumentację dotyczącą szkoleń kadry. 

Kontrolującym przedstawiono wykaz ukończonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie. Każdy z pracowników socjalnych uczestniczył w szkoleniu  

dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Panie uczestniczyły w szkoleniach  

m.in. o tematyce: Doskonalenie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć; Prawne aspekty przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w świetle nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania 

karnego, dwie Panie ukończyły Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Cytowane 

powyżej tematy szkoleń wskazują na adekwatność treści zagadnień do zgłębiania  

i poszerzania wiedzy kadry merytorycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gmina Skwierzyna współpracuje z organizacjami pozarządowymi tj.: Lubuskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „Baba” (w 2015 r. podpisane było porozumienie).  

Na terenie gminy nie istnieją ośrodki wsparcia, natomiast mieszkańcy  gminy mogą korzystać 

z specjalistycznej pomocy, którą zapewnia Punkt Interwencji Kryzysowej. W toku 

prowadzonych czynności kontrolnych dot. udzielania wsparcia osobom dotkniętym przemocą 

domową należy stwierdzić, że Zespół nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz rodzin uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. 

 [Dowód – akta kontroli str. 149-151; ] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. 

 

 

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. Infrastruktury pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie – realizacji 

działań interwencyjnych, poradnictwa adresowanego do osób zagrożonych i dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

3. Przestrzegania terminów określonych w procedurze „Niebieskie Karty”; 

4. Zachowania zasady poufności wszelkich informacji i danych osób dotkniętych przemocą  

domową i osób stosujących przemoc; 

5. Powoływania składu grup roboczych; 

6. Warunków realizacji zadania. 
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  Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań stwierdzono istotne 

uchybienie w zakresie zawierania, zgodnie z art. 9a ust. 8 cyt. wyżej ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, porozumień pomiędzy Burmistrzem Skwierzyny  

a wszystkimi podmiotami uprawnionymi do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym 

oraz uchybienie w zakresie dokumentowania planowanych działań na rzecz rodzin 

dotkniętych przemocą domową i wskazywania podstawy prawnej do zamykania procedury 

„Niebieskie Karty”. 

  

Odpowiedzialność za stwierdzone uchybienia w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

ponosi Przewodniczący Zespołu, natomiast w zakresie zawierania porozumień o współpracy 

w Zespole Interdyscyplinarnym – Burmistrz Miasta Skwierzyna.  

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

Dokonano wpisu do książki kontroli. 

 

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 przyczyny 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 zastrzeżenia 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.  
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           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,  

z których jeden otrzymuje:  

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie; 

2. Burmistrz Skwierzyny;  

3. WPS LUW a/a. 

 

 

 

Kontrolujący:                                Kierownik: 

 

                                                            KIEROWNIK 

     Inspektor Wojewódzki    OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

w  Oddziale Nadzoru i Kontroli                                          W SKWIERZYNIE 

        w Pomocy Społecznej 

w Wydziale Polityki Społecznej     Agnieszka Czaczkowska 

 

Anna Obiegło 

                  

                        
 

    Inspektor 

w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

       w Pomocy Społecznej    

w Wydziale Polityki Społecznej                                          
                                

      Wiesława Mikołajczyk  

 

 

     

                               

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 05.07.2016 r.                           Skwierzyna  dnia 07.07. 2016 r. 

 

 

 


