
  

                                                                                                 Gorzów Wlkp., 21maja 2014 r. 

PS-I.431.2.1.2014.WMik 
 

 
 
 
 

Pani  
Justyna Pawlak 
Kierownik 
Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej   
w   Lubniewicach 

 
 

 

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 §13 Rozporządzenia Ministra 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 18 marca 2014 r. kontrolę 

sprawdzającą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach  

w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 18 grudnia 2012 r. znak 

PS-I.431.3.8.2012.AObi  

 

Wyniki z kontroli sprawdzającej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym przez Panią w dniu 07 maja 2014r.  

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zalecenia pokontrolne dot. powołania 

gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz wszczęcia jego działalności i realizacji 

procedury  „Niebieskie Karty” zostały zrealizowane.  

 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono 

uchybień pod względem terminowości przekazania formularza „Niebieskie Karty-A”  

w ramach realizacji procedury „NK”. 

 
 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



Oceniając sposób realizacji kontrolowanych zagadnień stwierdzono następujące 
uchybienia/istotne uchybienia:  

 
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że nie zawarto porozumienia o współpracy 

w ramach zespołu interdyscyplinarnego pomiędzy burmistrzem, a przedstawicielem 

organizacji pozarządowej, na które wskazuje art. 9a. pkt.3 cyt ustawy. Poza tym posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach odbywały się rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

a dokumentacja nie zawierała potwierdzeń terminowego przekazania formularzy do członków 

grupy roboczej, formularzy „NK – C” i „NK- D” oraz indywidualnego planu pomocy dla 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Oprócz tego 

protokół dot. zamykania procedur nie zawierał powodu zakończenia procedury oraz innych 

danych, które szczegółowo określone są w §18.1. i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

‘Niebieskie Karty”. Ponadto w skład grup roboczych powoływanych na rzecz rozwiązywania 

problemów w środowiskach dotkniętych przemocą domową nie zapraszano przedstawiciela 

Policji. 

 

 

 Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda          

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

 

 

W związku z powyższym zalecam: 

1. Uzupełnić skład zespołu interdyscyplinarnego;  

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

miesiące; 

3. Gromadzić  w dokumentacji formularze „NK – C” i „NK- D”; indywidualny planu 

pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie; oraz informacje o terminowym przekazywaniu przez przewodniczącego 

Zespołu do członków grup   roboczych  formularzy „Niebieskie Karty-A”; 

4. Do grup roboczych powoływać przedstawiciela Policji; 



5. W protokołach z zakończenia procedury zawierać wszystkie dane określone 

szczegółowo w §18 ust.1 i ust.2 cyt. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska 

Karta”. 

 
 Przypominam, że zgodnie art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych 
Wojewoda stosuje sankcje, w tym również sankcje pieniężne.  

 
 Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków 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 
Grażyna Jelska  

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


