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WYST1\PIENIE POKONTROLNE

Zespół Inspektor'-)w Wydziału Polityki Spoiccznej Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego \V dniu 17 październik:. 2014 roku przeprowadzil konuolę doraźną w Urzędzie
Gminy \V lmidnie. Przedmiotem kontroli był .'/'OJóf,Il"oli,acji przez Zespól /lIlm/P'JpliIlOI7!y GIlIi,!)'
ImidJJo proadll'J' .1'hebirsJ. ...ie Kar!)' ]lJ rad~Jllie Ptlli.r!JJJtJ

\Y/ roku kontroli ustalono, iż procedura Niebicskie Karty w sprawie Państwa

prowadzona była w sposób niczgodny z Rozpnrządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 roku Jot. procedury Niebieskie Karty. Prowadzona procedura zawiera szereg błędów

Illerytorycznych i formalnych, w ZWi:1Zkuz czym mogła uopro\vadzić do jeszcze głębszego
pogorszenia rdacji rodzinnych. Ponadto skutkowała utratą zaufania osoby, co do którcj istniejc

podejrzenie, iż uozn:lje przl'1ll0cy, do organc')\\' gminy i możliwości otrzpnania jakiejkolwick
pomocy. Ponadlo, ze zgromadzonej w sprawie dokumcntacji wynika. iż Zespól

Interdyscyplinarny l11imo upłY'oVuponad roku od \\'szcz~cia procedury nil' ustalił podstawowych

okoliczności sprawy i nic podjął b~dących w jego zakresie dziab,i mogących mieć istotny wpływ
na funkcjonowanie rodziny i dalszy przebieg procedury tj.:

nic przeprowadzono diagnozy syntacji rodziny. uwzględniającej ocenę relacji \V niej

panujących pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. funkcjonowania
psychospołecznego małoletnich dzieci Państwa wpływu na pozostałych
członków rodziny obecności szwagra P.mi który zdaniem rodzeństwa Pani

również stosowal przemoc wobcc członków swojcj rodziny;

l1Ie ustalono powodów zalrzymania }lana przez policję w dniu
24.07.14 r. ani też etapów toczących si\" posrc-;powań: w sprawie ograniczenia władzy



nH.lzieiclskicj obojgu rouzicom, j.lk rC)\VI11CZpostc;powania przygotowawczcgo

prowadzonego przez PolicjI,.' na poust:l\\'ic ~ '207 K.K.;

nic ustalono jak przedstawiciele..' pbc/)\\'ck oświatowych occllla,ą funkcjono\vanie

małoletnich dzieci w szkole (relacje z n)wicśnik:uni. nauczycic1atni ctc.) ani też jak

wychowawcy c(')l"ek P:111st\\.';1 ~JCeniają w$półprac~ rodziców dzieci ze szkołą;

mimo małoletnich osóh w [oozinie do grupy roboczej nic włączono przeDstawicieli

placówek oś\viatowych (pedagoga, wycho\\':lwCÓW kbs) aIU też tcrapeuty

zatrudnionego \\' Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym \v Itniclnie, t111mo

iż osobom objc;tym proccuurą wielokrotnie proponowano skorzystanie z pomocy

w/w specjalisty.
Osobą odpowietizi<lln:l za nicwlaściw)" sposób realizacji procedury \v rodzinie 1':1I1StW3

jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani do której

obowiązk{)w należy organizowanie i n:lt!zorowanie pracy Zespołu.

l>c>IlaJtc), w okresie wykonywania upr:J.wnic'i nadzorczych przez \'\'ojewodę w w/w
~pr:twiC,.' chnlkro[nic zwrócono UW:lgC.' na kunil'cZllOŚĆ uJzielenia oJpowiedzi na wydane
w ~prawie P:uistwa zalecenia. Przekazane..' przez Glnine; w obu przypadkach pisma nic
zawierał)' informacji na tel11:Hsposobu realizacji wyJanych na te; okoliczność zaleccli.

\V'obcc PO\vyższcgo - stosownie do ~ 19 Rozpor/.ąJzenia l\linistra Pmc)' i Polityki

~połccznej z dnia,) czerwca 20 II r. w sprawie n:ltizofu i kontroli nad realizacją zadali z zakre..'su

przeeiwdziabnia prze.mocy ". rodzinie (Dz. U. Nr 12(" poz. 7!H) - dziabjąc w imieniu Wojewody

Świ\'tc)krzyskicgc) proszc; Pana \'('ójla (J niezwłoczną realizacje; następujących zalecell:

l. Calkowirą zmian~ składu grup'" roboczej, lak aby jej skład by! precyzyjnie dostosowany
do potrzeb rodziny i problemó\v \\' nicj występujących, Skład b'TUpy roboczej powinien
uwzględniać przede wszystkim fachowców z zakresu przeciwdziałania prl.crnocy
w rodzinie w tym: terapeutc;, przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-
pedagogicznej, jednego pracownika socjalnego odpo\dedzialnego za pomoc rodzinie,
zaangażowanego policjanta. Pożądanym by loby, aby w jej skład weszli także inni
specjaliści udzielający pomocy rodzinie, np. asystent rodziny jeżeli będzie on fachowo
i bezstronnie praco\val z rodzin=l:

., Przq)r<)wadzenie wnikliwej dia!,TBozysytuacji Hltlzinnej pozw:llająccj:

okrcślić funkcjonowanie społeczne małoletnich dzieci w rodzinie. m.in. relacje
r/:;Ied- n)(/~j't', rI~/~d-d,-i{/rld:., w oparCIU o współprac<; prowadzoną
z placówkami OŚW1;1tOWYIl1l,pro(l'sjonalistami z zakre:m przeciwdziałani:l
przcnH>C~' i z sądem rodzinnym;
ocenić wpływ obecności w rodzinie brata Pana na jej funkcjonowanie;
rozeznać okoliczności prowadzonego przez Sąd Rodzinny postc;po\vania
dol. ograniczenia \\-łat!zy rodzicielskiej obojgu rodzicom - konieczne jest
nawiązanie wspólprac)' z pr/.edst:l\\;ciclcm kurntorskicj służby sądowej
w w/w zakresie;
naWI;lZ:lĆ wsp{,łpl':lcc; z jeul10slką policji prow:H.lząC:l postt;po\\'amc
pr/.ygotowawcze uOIycz:lce \\'ysu;pc)\v:1I1iaprzemocy \V rodzinie;
ustalić okoliczności zatrzymania Pana przez policje;;w dniu 24 lipca 2014 r,

3. Opr;H.:owanic w oparciu o sporządzon;l diagnoz<; rodziny kompleksowego,
intl.'rdysc)11Iina1l1cgo planu pomocy dla rodziny przy współpracy nic tylko osób
bezpośrednio objętych pron'durą ale rc'l\Vllicżpozostałych c7.łonkc)w rodziny;

4, Zo\)owi:\zanie członków rodziny do korzysfatlCt z pomocy terapeuty, a \v synmcji braku
zgody na w/w (oim\, pomocy pozyskanie odpowiedniego oświadczenia od stron, które
oJmawiaj:l współpracy w w/w z:lkre:,iL'. ~:l\\"et pomimo takiej ()dmowy członkowie



grupy roboczej powinm stalc motywować członków rodziny do skorzystanin z uslug
tcrapclltfm,', psychologów. \X!ażnc, aby glUpa robocza ofcnljąc tego typu pomoc
kiero\vnła rodzinę do konkn:lncj osoby w z gc)ry ustalonym terminie i lniejscu;

5. Z",rf>ccnic szczcgólnej uwagi, aby plan pomocy rodzinie t\voi/.ony pr/.cz asystenta
u\Vzgl~tll1iał potacb)' rodziny, zwlaSZCZ:Imałoletnich osób w nicj przcbywających oraz
by kordowal z planem pomocy opracowywanym na podstawie NK "C", Cclem
obL'cności \v rodzinie asystenta musi być też prowadzenie stałcgo, obiekt)'\"llcgo
lll{lIlilOringu sytuacji, ale i j1'-/cprowaun'nic \vnikli\\'cj di.'l,gnozy funkcjonownllia rodziny;

(). Podjęcie próby odbudowania zaufania do zespoIu interdyscyplinarnego popr/..ez m.in.
org:mizow:mie posicdzcl1 grupy roboczej z osobanli objętym.i procedurą
\V warunknch zapcwniających bezpieczeństwo osobie doznającej przemocy
\V rodzinie, tj. \V odr~bnych terminach. NaJeży beZ\vzgl~dnie zapewnić bezpieczną drogc
komunikacji gwarantującą niezakłócony odbiór informacji adresowanych do osoby
doświntlczającej przemoc)' \\' rodzinie; realizować obiektywną ocenę działnń. Ponadto
rozmowy prowadzone \V trakcie l11onitolingu ze stronatni objętymi procedurą należy
prowadzić \\' sposób zapewninjący d~'skrccjl; i bezpieczeństwo osób dotkniętych
przemocą, tj, bez udziału sprawcy, szwagra i teścia Pani

7. \\1 przypadku kolejnych Intelweneji skutkujących NK "N' zgodnie z ~9.2
ROL:porządzcnia Rady ~Iini~rrc')\\. z dnia 1.1 wr/.cśnia 2011 roku w spra\vic procetlury
Niebieskie Karty oraz \\70I"t)\\- [on11llIarz)' Nicbisk:l Karta należy aktualizować Niebieską
K:trtc "C" i modyfikować plan pomocr w ścisłej współpracy z policją, sądem i wszystkimi
członkami grupy roboczej.

Zgodnie z :ul. 12H list 2 ustawy z dni:1 12 marot 2004 roku () pomocy społecznej

(Dz. U. z 2013 •.., Nr O, poz. 182 Z późn. zm.) Ki,'rownik jednostki kontrolowanej może

\\' lenninie 7 dni oJ dnia otrzymania Zllk":":ll puknllaolnych, zgłosić do nich znsrrzeżcnia.
W/ przypadku nic \vniesienia zastrzeżell Kierownik jcunostki podlegającej kontroli

powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świ~tokrzyskiego Urz~dll Wojewódzkiego

\\"Kielcach () sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otr?-)'inanin.
Jednocześnic uprzcjtnic informuję, iż zgodnie z art, 130 list. 1 lIstawy o pomocy

społecznej: Kto nie rcalizuje zalecell pokonlroln~'ch-podlega karze picnir;żncj \\' wysokości
od lOO do 6000 z l.
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