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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wojewoda sprawuje  

nadzór nad realizacją zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie przez samorząd gminny, powiatowy i województwa. 

  

 

Tryb i warunki  prowadzenia kontroli przez Wojewodę  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie określa 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 

2011 roku sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 718). 



W 2017 roku inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  

w zakresie realizacji przez samorząd gminny zadań wynikających ze 

wspomnianej ustawy przeprowadzili 11 kontroli (10% gmin), w tym: 

 

 
 

 

 7 kontroli kompleksowych 

 

 3 kontrole problemowe – sprawdzające realizację przez gminę 

wydanych po przeprowadzonej kontroli zaleceń pokontrolnych 

 

 1 kontrolę doraźną 

 

 
 



Wydane w wyniku przeprowadzonych kontroli oceny przedstawiają 

się następująco: 
 

Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 Gmina 

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 6 Gmin 

Ocena negatywna -  4 Gminy 
 

 



Na podstawie wyników kontroli  wobec stwierdzonych 

nieprawidłowości sformułowano łącznie 44 zalecenia pokontrolne, 

które dotyczyły:  

 

• Realizowania standardów wynikających z zapisów 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku 
w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów 
formularzy Niebieska Karta (10 zaleceń); 

• Zobowiązania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
systematycznego uczestnictwa w jego posiedzeniach  
(7 zaleceń); 

• Dokonania wyboru Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w następstwie wydanego zarządzenia 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie 
z art. 9a ust. 6 (4 zalecenia); 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Prowadzenia 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  
 - art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy(3 zalecenia); 

• Egzekwowania realizacji przez członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych obowiązku 
wynikającego z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [dot. 
złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności danych 
osobowych] (3 zalecenia);  

• Dostosowania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do 
wymogów określonych w art. 9a ust 3-4 ustawy; 
 

 



• Zwoływania posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 
zgodnie z trybem wynikającym z art. 9a ust. 7 ustawy,  
tj. w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 
trzy miesiące (2 zalecenia); 

• Wyeliminowania z treści aktów prawa miejscowego 
zapisów naruszających zapisy ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia RM  
z 13.09.2011 (2 zalecenia); 

• Wygaszenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego 
wprowadzanych na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy/ 
Uchwał Zespołu, jako dokumentu naruszającego 
kompetencje delegowane na podstawie art. 9a ust 15 
Radzie Gminy (2 zalecenia); 

 
 
 



Pozostałe zalecenia pokontrolne: 
 

• Niezwłoczne uzupełnienie składu Zespołu 
Interdyscyplinarnego zgodnie z wymogami określonymi 
w art. 9 a ust. 3-4 (1 zalecenie); 

• Odwołanie w drodze zarządzenia Wójta członka Zespołu 
Interdyscyplinarnego (1 zalecenie); 

• Zidentyfikowanie rodzin zagrożonych przemocą na 
terenie Gminy na potrzeby realizacji oddziaływań,  
o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy (1 zalecenie); 

• Zobowiązanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
wykonywania obowiązków wynikających z art. 9b ust. 2 
pkt 2 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  - 
tj. działania na rzecz rodzin zagrożonych przemocą oraz 
upowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  
i możliwościach udzielenia pomocy (1 zalecenie); 

 



• Dokumentowanie przez Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego okoliczności uzasadniających 
nieobecność poszczególnych członków ZI w posiedzeniach  
(1 zalecenie); 

• Podjęcie wobec Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, działań ukierunkowanych na 
realizowanie przez w/w obowiązków zawodowych,  
o których mowa w art. 9 a ust 13 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie  (1 zalecenie); 
 
 

Pozostałe zalecenia pokontrolne: 

 



• Zobowiązanie członka grupy roboczej – pracownika 
socjalnego do wywiązywania się z obowiązków 
służbowych, wynikających zarówno z ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenia 
w sprawie procedury Niebieskie Karty, jak i ustawy  
o pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu  
i dokumentowaniu wizyt diagnozujących i monitorujących 
sytuację życiową rodziny dotkniętej przemocą oraz 
przekazywaniu na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie informacji  
o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu  
(1 zalecenie); 
 

Pozostałe zalecenia pokontrolne: 



 
• Dokumentowanie przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego okoliczności uzasadniających 
nieobecność poszczególnych członków ZI w posiedzeniach  - 
(1 zalecenie); 

• Wykazywanie w sprawozdaniach z realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie liczby 
rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty, zgodnie  
z objaśnieniami zamieszczonymi w Centralnej Aplikacji 
Statystycznej – (1 zalecenie); 

Pozostałe zalecenia pokontrolne: 



• Zapewnienie realizacji standardów przetwarzania danych 
osobowych w przedmiotowej procedurze, wynikających  
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie oraz art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych 
w szczególności poprzez wyeliminowanie niezgodnych z jej 
zapisami praktyk przetwarzania danych (1 zalecenie); 

 
• Ewidencjonowanie spraw procedur „Niebieskie Karty” dla 

danej rodziny zgodnie z zapisami § 52 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (całość przebiegu sprawy 
gromadzona w teczce aktowej) – (1 zalecenie); 

 

Pozostałe zalecenia pokontrolne: 



Nieprawidłowości w realizacji 

procedury Niebieskie Karty  



Stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu 
procedury Niebieskie Karty 

 Skład grup roboczych nie uwzględniał struktury rodziny  

i specyfiki problemów jej towarzyszących (braki przedstawicieli oświaty  

w gr. roboczej powołanej dla rodziny, w której przebywały dzieci w wieku 

szkolnym/przedszkolnym, brak kierowania wniosków o udział w grupie kuratora z uwagi na 

dozór kuratorski sprawcy przemocy); 

 Zaniechanie obowiązku wynikającego z §10 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie 

Karty (brak dokumentacji dot. powołania grupy roboczej, dokumentowania faktu 

przekazania NK A członkom gr.rob./ZI w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza przez 

PZI; luki w dokumentacji świadczące o czasowym nierealizowaniu przez gr. rob. planu 

pomocy; brak dokumentacji świadczącej o prowadzeniu przez dzielnicowego wizyt 

monitorujących rodzinę dotkniętą przemocą; brak wezwań i zaproszeń dla osób dotkniętych 

przemocą i stosujących przemoc; brak dokumentacji świadczącej o udzieleniu informacji 

zwrotnej przez GKRPA na wniosek PZI dot. sprawcy nadużywającego alkohol;  



  Brak podpisu PZI na formularzach NK, w tym brak daty i podpisu 
PZI na ostatniej stronie  NK A. Powyższe uniemożliwia określenie czy 
PZI wypełnił obowiązek wynikający z §8.1 Rozporządzenia; 

 Niepełna diagnoza rodziny dot. przemocą – brak informacji na 
temat historii przemocy, pełnego składu rodziny, relacji 
wewnątrzrodzinnych; 

 Realizowane działania pomocowe kierowane były wyłącznie do 
osób objętych procedurą NK – bez uwzględnienia pozostałych 
członków rodziny, w szczególności dzieci; 

 Przedwczesne, bezpodstawne kończenie procedury lub kończenie 
na „życzenie” osoby dotkniętej przemocą – na podstawie 
oświadczenia;  

 
 

Stwierdzone nieprawidłowości w realizacji procedury 

Niebieskie Karty 



 Brak kierowania wniosków do GKRPA w przypadku osób objętych 

procedurą nadużywających alkohol; 

 

 Brak kierowania wniosków do Sądu Rodzinnego na podstawie art. 572 

k.p.c. o wgląd w sytuację małoletniego dziecka w rodzinie z uwagi na 

podejrzenie występowania przemocy; 

 

 Naruszenie standardu wynikającego z §17.2 oraz §4 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 poprzez organizację spotkania z ODP i 

OSP w tym samym miejscu i czasie; 

 

Stwierdzone nieprawidłowości  

w realizacji procedury Niebieskie Karty 



Naruszenie standardu wynikającego z §18.3 Rozporządzenia RM  
z 13 września 2011 polegające na poinformowaniu osób objętych 
procedurą NK o zakończeniu procedury; 

 

Prowadzenie procedury NK po uzyskaniu zgody ODP  na podjęcie 
działań pomocowych/przetwarzanie danych osobowych (niezgodne z 
zapisami ustawy 9d ust. 1, 9c ust. 1); 

 

Brak realizacji obowiązku o którym mowa w § 9.1 Rozporządzenia, 
polegającego na wypełnieniu NK A w sytuacji wystąpienia kolejnych 
aktów przemocy; 
 

Stwierdzone nieprawidłowości w realizacji 

procedury Niebieskie Karty 



 Naruszenie terminu, o którym mowa w §7 Rozporządzenia 

przewidzianego na przekazanie PZI przez wszczynającego procedurę  

formularza NK A w terminie 7 dni od daty jej wszczęcia; 

 

 Wady prawne i formalne protokołów zakończenia procedury – 

niewłaściwa podstawa prawna/ brak jej przytoczenia/ protokoły 

zbiorcze dla kilku procedur NK; 

 

 Braki pieczęci instytucji wszczynających procedurę na formularzach 

„NK A” 

Stwierdzone nieprawidłowości w realizacji procedury 

Niebieskie Karty 



Dokumenty z przeprowadzonych kontroli przez ŚUW znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce kontrole i audyt 

http://www.kielce.uw.gov.pl/ 



ŚUW – Polityka Społeczna - 

Przeciwdziałanie Przemocy  

w Rodzinie 

http://www.kielce.uw.gov.pl/ 



http://www.kielce.uw.gov.pl/ 

Dziękuję za uwagę 

Anna Korcipa  
Oddział ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 
Tel. 41 342-14-57 
E-mail: bzfe36@kielce.uw.gov.pl 


