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PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej zdalnie
w Urzędzie Gminy w Rewal w dniach 14-16 czerwca 2021 roku.
I. Informacje ogólne
Nazwa i adres organu
kontrolującego

Wojewoda Zachodniopomorski
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Adres jednostki
kontrolowanej

Urząd Gminy
ul. Adam Mickiewicza 19

72 - 344 Rewal

Osoba kierująca jednostką
kontrolowaną w okresie
objętym kontrolą i na dzień

Konstanty Tomasz Oświęcimski - Wójt Rewala

kontroli

Zakres kontroli

Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami
ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., póz. 218 ze zm.),
a w szczególności zagadnienia dotyczące:
l) opracowania i realizacji gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie,

2) 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,

3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
miejsc w ośrodkach wsparcia,

4) utworzenia i ftinkcjonowania zespołu
interdyscyplinarnego,
5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty"
6) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20142020,
7) pomocy świadczonej w czasie pandemii COVID - 19
osobom doświadczającym przemocy,
8) realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych pismem
z dnia 20.11.2018 r.

Okres objęty kontrolą

Od l stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

Opracowanie i realizację gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
l
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ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok
2019.
Termin kontroli

14-16 czerwca 2021 r.

Ewa Szostak - inspektor wojewódzki - legitymacja
służbowa Nr 6/2019 - osoba kierująca zespołem, Kinga
Kropielnicka - Dybowska - starszy inspektor legitymacja służbowa Nr 2/2021.
Upoważnienie do kontroli | Nr 27/ 2021 z 8 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawa
- art. 7 ust. l, pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
do przeprowadzenia
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
kontroli
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli
nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania
Kontrolujący

przemocy w rodzinie.

Osoby udzielające
wyjaśnień
Podstawy dokonanych
w trakcie kontroli ustaleń

Skróty użyte w protokole

Pani Justyna Zebrowska - Przewodnicząca Zespołu

Interdyscyplinarnego.
Informacje przekazane przez Przewodniczącą Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji
dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji
związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty".
GOPS - gminny ośrodek pomocy społecznej
NK- niebieska karta

Zł - zespół interdyscyplinarny
GKRPA - gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych
KPPPwR - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020.
Akta kontroli str. 1-9

I. Ustalenia kontroli.

W Gminie Rewal jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust.2 ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.
l. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt l ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych
gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W Gminie Rewal obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 przyjęty Uchwałą Nr L/381/2014 Rady
Gminy Rewal z dnia 28 marca 2014 r. Wyżej wymieniony program objęty był poprzednią kontrolą
w okresie 15-16 listopada 2018 roku i nie uległ zmianie wobec powyższego odstąpiono od analizy
przedmiotowego dokumentu.
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Obecnie obowiązuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzime na lata 2021 - 2025 przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/211/2021 Rady Gminy
Rewal z dnia 28 stycznia 2021 r., który zawiera diagnozę, określa zasoby jakimi dysponuje Gmina,
terminy realizacji zadań i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

W okresie objętym kontrolą zrealizowano między innymi następujące zadania:
Lp.

Zadanie określone

w programie
l.

Zwiększenie skuteczności
działań w zakresie

2.

przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, prowadzenie
przez Zł zintegrowanych
i skoordynowanych działań
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zapewnianie ochrony
i możliwości udzielenia

wsparcia osobom i rodzinom
dotkniętym przemocą

3

Podnoszenie świadomości

społecznej na zjawiska
związane z przemocą
w rodzime.

Informacja o realizacji lub przyczyny
braku realizacji
rozpowszechniano informację o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
informowano o możliwości skorzystania

z poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz
pomocy mediatora,

mieszkańcy Gminy Rewal mają bezpłatny dostęp
do psychologa, prawnika oraz specjalisty ds.
uzależnień,

osoby podejrzane o stosowanie przemocy
w rodzinie były motywowane przez członków
gmpy roboczej do brania udziału w programach
korekcyjna - edukacyjnych,
rozpowszechniano informację na stronach
intemetowych o możliwości uzyskania
poradnictwa specjalistycznego na terenie Gminy
Rewal,

udostępniono poradniki dla osób doznających
przemocy,

przekazano materiały edukacyjne w ramach
zawartego porozumienia z dwoma parafiami
kościelnymi na terenie Gminy Rewal,
zamieszczono na strome intemetowej gminy

Rewal i GOPS informacji o aplikacji „Twój
4

Podniesienie poziomu
wiedzy i umiejętności osób
realizujących zadania
związane

z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie w celu
poprawy współpracy i
skuteczności

podejmowanych działań.

Parasol",
członkowie Zł uczestniczyli w szkoleniach
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w ramach projektu. „Dla Rodziny" pt. „Praca
z rodziną z problem uzależnień", „Praca z rodziną
z problemem przemocowym",
Stowarzyszenie „Bona Fides" dla pracowników
instytucji pomocowych zorganizowaLo
szkolenie pt. „Profesjonalizacja pomocy kadr
instytucji pomocowych działających w Sieci
Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem jako
narzędzie przeciwdziałania przestępczości".
Akta kontroli str. 11-16
3
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2. Prowadzenie 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.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025" uwzględnia działania związane ze wzmacnianiem
umiejętności społecznych mieszkańców gminy, zwiększaniem ich motywacji do zmian
w zato-esie funkcjonowania psychologicznego, rodzinnego i społecznego, a także
budowaniem pozytywnego wizemnku rodziny i promowaniem potrzeby zachowania
odpowiednich relacji wśród jej członków.
W placówkach oświatowych na terenie Gminy Rewal zatmdniony jest psycholog z którym
kontakt jest osobisty lub telefoniczny. Uczniowie za pośrednictwem dzieimika
elektronicznego „Librus" otrzymali numery telefonu do psychologa. W ramach zajęć
wychowania do życia w rodzinie propagowano wiedzę na temat możliwości szukania pomocy
w sytuacji tmdnych dla dzieci. Przeprowadzono wspólnie z Fundacją Impuls warsztaty
profilaktyczne dla wszystkich uczniów dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego
korzystania z zasobów Intemetu. Na stronie intemetowej GOPS w Rewalu umieszczono
informację dotyczące bezpłatnych webinarów, szkoleń, uregulowań prawnych i porad
m.in. o tematyce kiedy można eksmitować sprawcę przemocy w rodzinie?, kryteria stosowane
przez funkcjonariuszy Policji, czego się boi młodzież w „ Covidowym świecie", przemoc
w rodzinie nowe uregulowania prawne, ustawa antyprzemocowa. W trakcie zebrań
z rodzicami omawiano tematy dot. m.in. instytucji i ich roli w sytuacji podejrzenia lub
wystąpienia przemocy w rodzinie, kiedy agresja, a kiedy można mówić o przemocy, czy klaps
jest „legalny", co to jest Zł i do kogo można zwrócić się o pomoc.
W kontrolowanym okresie Gmina Rewal zapewniła swoim mieszkańcom poradnictwo
specjalistyczne prawne i psychologiczne w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym .
Akta kontroli str. 17-21

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań
własnych gminy należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia.
Gmina nie posiada ośrodka wsparcia i nie ma podpisanego w tym zakresie porozumienia
z innym samorządem. Zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodnicząca Zł w przypadku
konieczności umieszczenia osoby będącej w kryzysie Gmina Rewal poszukałaby
odpowiedniego miejsca dla osób potrzebujących w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu lub Białogardzie.
Uchwałą Nr LIX/341/18 Rady Gminy Rewal z dnia 15 marca 2018 roku stworzono warunki
umożliwiające ofiarom przemocy w rodzinie otrzymania w pierwszej kolejności mieszkania
socjalnego.
Akta kontroli str. 22-24
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4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzime do zadań
własnych gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Kwestie związane
z powoływaniem zespołów interdyscyplinarnych i ich działalnością zostały uregulowane
w art. 9a - 9c ustawy:

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały
określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem
albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu,
z wyjątkiem kuratorów sądowych,
- w skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

l) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3) Policji,
4) oświaty,

5) ochrony zdrowia,

6) organizacji pozarządowych,
7) kuratorzy sądowi,

8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny może tworzyć gmpy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele:
l) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3) Policji,
4) oświaty,

5) ochrony zdrowia,

6) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych
podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Powołanie Zespołu
Interdys cyplinarnego

Zarządzenie Nr 53/2011 roku z 26 września
2011 r. Wójta Gminy Rewal.
Zarządzenie Nr 127/2020 roku z 9 grudnia 2020
r. Wójta Gminy Rewal.

Warunki funkcjonowania Zespołu
oraz tryb i sposób powoływania

Uchwała Nr XLIV/338/2013 Rady Gminy
Rewal z dnia 25 październik 2013 r.

członków

Zgodność składu zespołu
z obowiązującymi przepisami

W skład zespołu weszli przedstawiciele:
Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia,
5
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organizacji pozarządowej, kurator sądowy.
Tryb powoływania i odwoływania członków
zespołu zgodnie z oświadczeniem
Przewodniczącej jest przestrzegany.

Porozumienia zawarte między Wójt
Krzęcin, a podmiotami, których
przedstawiciele weszli w skład
zespołu
Oświadczenia wszystkich członków
zespołu o zachowaniu poufności
informacji i danych, które uzyskali
przy realizacji zadań zgodnie z
treścią określoną w art. 9c ust.3
ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
Posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego - zgodnie z
art. 9a ust. 7 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w

W dokumentacji znajduje się porozumienie.

Dokumentacja zawiera oświadczenia wszystkich
członków zespołu.

Odbywały się w zależności od potrzeb jednak
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń
Zł sporządzono protokoły i listy obecności.

rodzinie

Zabezpieczenie dokumentacji
dotyczącej prac zespołu

W szafie zamkniętej na klucz w GOPS Rewal.

Sposób powiadamiania o wpłynięciu Członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu
nowego formularza „Niebieska Karta - A" oraz
nowego formularza „Niebieskie
o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny
Karty - A" oraz sposób
powiadamiani byli telefonicznie, mailowo.
powiadamiania o spotkaniu
dotyczącym konkretnej rodziny
Akta kontroli str. 25-29

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty"

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty" zostały określone
w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty"
oraz wzorów fonnularzy „Niebieskie Karty".

W 2020 r. wszczęto 6 procedur, wszystkie przez policję W 2021 r. do czasu kontroli
wszczęto l procedury NK.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przewodniczący zespołu, po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A" przekazuje
go niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom
zespołu/grupy roboczej,

- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub gmpy roboczej osobę,
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby powinna
być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C",
- członkowie zespołu/grupy roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby,
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny,
który zawiera propozycje działań pomocowych,
6
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- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/gmpy roboczej
osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy

w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku
rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,

- zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego
przez przewodniczącego zespołu,

- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

Analizy formalnej dokonano na podstawie 6 przypadków procedur „Niebieskie Karty".
Tabela nr l Analiza fonnalna procedur „Niebieskie Karty"
Lp.

Znak
sprawy/inicjały
rodziny/data
wszczęcia

l.

W.D, J.B, K.M.
14.01.2021r.

2.

S.P.G.P.
10.02.2020r.

3.

J.T.,M.B.
10.07.2020r.

4.

S.CZ.,Z.CZ,Sz.CZ. ,J.B.

5.

M.J., A.C.
22.08.2020 r.

6.

E.S.,H.S.
21.05.2021 r.

23.08.2020 r.

Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych'

procedura spełnia wymogi formalne
procedura zakończona,
procedura spełnia wymogi fonnalne,
procedura zakończona,
procedura spełnia wymogi formalne,
procedura zakończona,
procedura spełnia wymogi fomialne,
procedura zakończona,
procedura spełnia wymogi formalne,
procedura zakończona,

procedura spełnia wymogi formalne,
procedura w trakcie realizacji,

akta kontroli str. 30-36

Wszystkie opisane procedury w karcie nr 5a zostały wszczęte przez podmiot uprawniony
i dotyczyły osób określnych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania
prowadzone w trakcie realizacji procedury były dokumentowane. Zapraszano osobę, co do

1 elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób
określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, fonnularz „Niebieska Karta-A" został
przekazany w ciągu 3 dni człoiikom zespołu interdyscyplinamego/gmpy roboczej od daty wpływu
do przewodniczącego zespohi, zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-C", wezwano (wezwanie podpisał
przewodniczący zespołu) osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie gmpy
roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D", działania prowadzone w ramach procedury były
dokumentowane, protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, powiadomiono podmioty uczestniczące
w procedurze o jej zakończeniu
7
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której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie gmpy roboczej,
wypełniano formularz „ NK-C". Wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że
stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „NK-D" Skład grupy
roboczej był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących.
Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty" sprawdzono w 6 wybranych przypadkach:
J.B,S.P,J.T.,J.B.,E.S,M.J.
*?

Tabela nr 2 Ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty" w oparciu o wypełnioną kartę
nr5b.

Znak

Lp. sprawy/inicjaly
rodziny/data
wszczęcia
l.

J.B.

14.01.2020r.

Ustalenia dotyczące działań merytorycznych 2
plan pomocy adekwatny do problemów zdiagnozowanych
w rodzinie,

nie zaproszono osoby, co do której istnieje podejrzenie, że
doświadcza przemocy, gdyż jest to dziecko,
wezwano osobę, co do której istniej podejrzenie, że stosuje
przemoc na posiedzenie grupy roboczej i wypełniono
fonnularz „NK-D",
podjęto działania diagnozujące oraz monitorujące
w trakcie, których ustalono, że w rodzime nie występuje
przemoc,

nie opracowano planu pomocy,

wystąpiono z wnioskiem do sądu rodzinnego o wgląd
w sytuację dziecka,

sąd po zapoznaniu się z wywiadem kuratora nie stwierdził
podstaw do wszczęcie postępowania,
procedura zakończona,
2

S.P.
10.02.2020r.

zaproszono na posiedzenie gmpy roboczej osoby,co do
której istniej podejrzenie, ze doświadcza przemocy
i wypełniono formularz „NK-C",

wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że
stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej
i wypełniono formularz „NK-D",
przeprowadzone działania oraz monitoring rodziny,

pozwoliły na stwierdzenie, że w rodzinie nie występuje
2 elementy podlegające ocenie: adekwatność planu pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzime,
zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania, zaplanowane
działania aktywizowały członków rodziny, skład grup roboczych był adekwatny do stmktury rodziny
i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu
procedury, ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi
w fonnularzu „NK-C", spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy
oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym
miejscu i czasie, na posiedzenie gmpy roboczej nie zapraszano dziecka, zakończenie procedury wyczerpywało
przesłanki określone w przepisach
8
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przemoc

nie opracowano planu pomocy, działania miały jedynie
charter diagnozujący,
procedura zakończona,
3

J.T.
07.07.2020 r.

formularz „NK-C" nie został sporządzony z uwagi na
stwierdzenie braku stosowania przemocy,

wobec rodziny nie były prowadzone działania pomocowe,
osobisty kontakt z osobą wobec której istniało podejrzenie,
że doświadcza przemocy, która w trakcie rozmowy
zaprzeczyła, iż jest ofiarą przemocy,
procedura zakończona,
4.

J.B.

23.08.2019r.

prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodziny,
skład grupy roboczej był adekwatny do struktury rodziny
i problemów w niej występujących,

opracowano indywidualny plan pomocy, umówiono wizytę
u psychologa,
wystąpiono z wnioskiem do GKPRA o działania
zmierzających do podjęcia leczenia przez osobę,co do
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc,

stały monitoring pracownika socjalnego oraz
funkcjonariusza Policji w środowisku,

powiadomiono Sąd Rodzinny i Opiekuńczy o sytuacji
dzieci,

wszczęcie postępowania przygotowawczego przez Policję,
procedura zakończona,
5.

E.S.
27.09.2020 r.

skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny
i problemów w niej występujących,
wysłano zaproszenie do osoby co do której istnieje

podejrzenie, że doświadcza przemocy celem wypełnienia
formularza „NK-C" - osoba nie stawiła się na zaproszenie,
wezwano osobę wobec, której istnieje podejrzenie że
stosuje przemocy i wypełniono formularz „NK-D",
nie opracowano planu pomocy,

poinformowano o możliwości skorzystania z pomocy
psychologa, prawnika i specjalisty ds. uzależnień,
procedura w trakcie realizacji,
6.

M.J.
16.06.2020r.

prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodziny,

skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny
i problemów w niej występujących,
zaproszono na posiedzenie grupy robocze osobę, co do
której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy
i wypełniono formularz „NK-C",
wobec osoby wobec której istnieje uzasadnione
podejrzenie, że stosuje przemocy wydano zakaz zbliżania
Się,
9
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osoba doświadczająca przemocy skorzystała z pomocy
psychologa w trakcie trwania procedury NK,
z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania osoby
doświadczającej przemocy oraz osoby wobec, której
istnieje uzasadnione podejrzenie, że stosuje przemoc
przesłano według właściwości do Zł w Trzebiatowie.
Przedłożona dokumentacja zawiera opisy sytuacji rodzin oraz przedstawia indywidualne
plany pomocy. W opisanych przypadkach prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodzin,
w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty". Plan pomocy był adekwatny
do problemów w rodzinie, a zaplanowane działania aktywizowały członków rodzin.
Ocena sytuacji w rodzinie w sprawdzonych procedurach była dokonywana zgodnie
z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-C" lub indywidualnym planem
pomocy. Spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz
z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym
samym miejscu i czasie. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone
w przepisach.
Akta kontroli str. 37-159

6. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020.
Lp.

Zadanie określone w KPPPwR

Informacja o realizacji,
w tym uzyskane efekty

l.

Zadanie jest zrealizowane. Organizacja
Prowadzenie lokalnych kampanii
społecznych dot. przemocy w rodzinie kampanii „Profilaktyka szczepionką na
przemoc" z uwagi na pandemię COVID-19
(pktl.2.1.)
wskaźnik: liczba ogólnok.rajowych i lokalnych kanipami spotec'yjch przerwano działania.

2.

Współpraca między organami
samorządu terytorialnego a kościołami
lub związkami wyznaniowymi na
danym terenie w celu wprowadzenia
elementów edukacji na temat zjawiska
przemocy w rodzinie w ramach
działania poradni prowadzonych przez
kościoły lub związki wyznaniowe lub
do programów nauk przedmałżeńskich
(pkt l.2.2.)

Zadanie jest realizowane. W ramach
współpracy z dwoma Kościołami
Rzymskokatolickim w Rewalu
przeprowadzono edukację na temat zjawiska
przemocy w rodzinie w trakcie nauk
przedmałżeńskich.

wskaźnik: liczba podjętych inicjatyw, liczba osóh, któiym udzielono
infowiacji dotyc^ciych pi'^edwd^atania przemocy w rodzinie

3.

Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty
placówek wspierających i udzielających
pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzime (punkty konsultacyjne,
ośrodki wsparcia, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

Zadanie jest realizowane. W gminie
funkcjonuje Punkt Infonnacyjno Konsultacyjny w którym świadczona jest

pomoc prawna, psychologiczna
i specjalistyczna od spraw uzależnień.
10
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ośrodków interwencji kryzysowej,
innych placówek świadczących
specjalistyczną pomoc - (pkt 2.1.5.)
wskaźnik: liczba utworzonych w danym roku punktów
konsuitayjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ośrodków
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, spegalisfyc^nych
ośrodków wsparda dla ofiar pr^emog w rodynie, domów dla matek
^ matoletnimi d'jecmi i kobiet w dąfg, ośrodków interwencji

krygsawej, innych placówek swiadc^ąijch spegaii.ftycyąpomoc dla
osób dotkni{t)'ch pfymocą w rodzinie, •yikres i rodzaj świadczonych
ustugpny^ ww. placówki, liczba osób korystajągch ^ oferty
placówek wspierająych i udzielających pomoy osobom dotkm{l)'m
przemocą iv rodzinie

4.

Nawiązywanie i wzmacnianie

współpracy pomiędzy instytucjami
rządowymi i samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi

w zakresie pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)

Zadanie jest realizowane.
Nawiązano współpracę z:
- Uniwersytetem III Wieku w Gminie
Rewal,

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
w Szczecinie.

wskafyik: liczba '^lecanych lub wspólnie realizowanych projektów

5.

Upowszechnianie informacji w zakresie Zadanie jest realizowane.
możliwości i form uzyskania m.in.
Rozpowszechnianie m.in. na stronach
pomocy: medycznej, psychologicznej, intemetowych oraz Facebook.
prawnej, socjalnej, zawodowej
i rodzinnej (pkt 2.2.1.)
wskaźnik: liczba opracowanycb i iipows'ychmaiych materiałów
infoi-magjiych, liczba lokalnych kampanii społecznych

6.

Opracowanie i realizacja zajęć

Zadanie nie jest realizowane.

edukacyjnych kierowanych do osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
w zakresie podstaw prawnych
i zagadnień psychologicznych
dotyczących reakcji na przemoc
w rodzinie (pkt 2.2.2.)
wskaźnik: liczba yjsc dla osób dotkni{lych przemocą
w radonie, liczba osób uc'ystnic'yQ'ch w °yj{dach

7.

Realizowanie przez instytucje publiczne Zadanie jest realizowane.
zajmujące się pomocą osobom
Świadczona jest pomoc:
dotkniętym przemocą w rodzinie
prawna,
pomocy w fonnie poradnictwa
- psychologiczna,
medycznego, psychologicznego,
- socjalna.
socjalnego, zawodowego i rodzinnego
(pkt 2.3. l.)
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8.

Tworzenie i zwiększanie zakresu

Zadanie jest realizowane.

działania oraz dostępności do lokalnych Na stronach intemetowych OPS udostępnione
są numery telefonów w ramach którego
telefonów zaufania, interwencyjnych
lub informacyjnych dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
(pkt 2.3.5.)
9. Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych
przemocą w rodzinie w toku
postępowania karnego poprzez
wysłuchiwanie dzieci w przyjaznych
pokojach przesłuchań oraz tworzenie
odpowiednich warunków
do przesłuchiwania dorosłych osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
(pkt 2.3.6.)
10. Zapewnienie bezpieczeństwa
krzywdzonym dzieciom w trybie art.
12a ustawy o przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
(pkt 2.3.7.)
11. Opracowanie i realizacja
programów terapeutycznych
i poinocy psychologicznej dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
(pkt 2.3.8.)
12. Badanie skuteczności pomocy
udzielanej rodzinom dotkniętym

świadczona jest pomoc informacyjna.

Przyjazny pokój znajduje się w Sądzie
Rejonowym w Gryficach.

W okresie objętym kontrolą nie było odbioru
dzieci w trybie art. 12a ustawy o przemocy
w rodzinie.

Zadanie nie jest realizowane.

Realizowano.

przemocą

(pkt 2.4. l.)
13.

Rozpowszechnianie informatorów do Realizowano.
15 sierpnia każdego roku w podległych
pionach organizacyjnych (wskaźnik:
umieszczenie na stronach intemetowych
pkt 3.1.3.)
wskaźnik: liczba pi'^eka'^anych ww. podmiotom aktualnych
infoniiatorów w wersji papierowej i elektronic'yiej, vmies'y'ynie

infomiatorów na stronach intenietowycb ww. podmiotów do dnia 15
sierpnia każdego kolejnego roku

14.

Aktywności i współdziałanie oraz Realizowano.
wymiana informacji pomiędzy służbami
w zakresie monitoringu zachowań osób
uprzednio skazanych za stosowanie
przemocy w rodzinie

(pkt 3.2.4)
wskaźnik: lic'^ba wniosków kuratorów sądowych do scidu o
^ar^d^enie wykonania wanwkowo eywies^pnej kary pobawienia
wolnosd albo o odwołanie warunkowego 'uwolnienia {art. 12d ustawy
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^ dma 29 lipca 2005 r. o prfdwd^iaianw przemocy iv rod'ynie
(DZ U. Nr 180, po^ 1493, ^ pó^i. •y».j, liczba wniosków
prokuratora do sądu o •yjr'yd'ynie wykonama kary pozbawienia
wolnosd albo o odwofanie warunkowego •yolnienia wobec skalnego
^a tego rodzaju przemoc, naruszającego ponownie poi-ydek prawny
w postad stosowania przemocy w rodzinie, liczba pi-'y kajanych iviv.
organom sdgania i wymiaru sprawiedliwosd informacji pr^^ inne
słuchy, w tym ^wtas'^a pr^e^pracowników socjalnych o ponownym
stosowaniu przemocy w rod^nie pre^ec^ osoby uprzednio skalne e^a
tego rod'yg'u pr"emoc, liczba pr'yka^anych ww. organom sdgania i
wymiaru sprawiedliwosd informacji prf^ konsultantów telefonu
intenvenyjno-informayjnegoprowad'ynegopr'y'^ PAWA o
ponownym stosvwaniu przemocy w rodzime pr^e^ osoby upnydnio
ska'yne •y tego rod'yju pr'ymoc

15. Opracowanie i realizacja programów Zadanie nie jest realizowane.

psychologiczno-terapeutycznych
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie (pkt 3.4.1.)
16. Badanie skuteczności programów

Nie dotyczy.

psychologiczno-terapeutycznych
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie (pkt 3.4.2.)
17. Wdrożenie systemu wsparcia dla osób Zadanie nie jest realizowane.

pracujących bezpośrednio z osobami
dotkniętymi przemocą w rodzinie
i osobami stosującymi przemoc formie
m.in. superwizji, coachingu, gmp
wsparcia (pkt 4.4.2.)

Niektóre realizowane zadania wymagają intensyfikacji. Część zadań wynikających
z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie jest realizowana. Między
innymi nie opracowano i realizowano zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in.
superwizji, coachingu, grup wsparcia.
Akta kontroli str. 160-166
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7. Rodzaje oraz formy udzielanego wsparcia osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie w czasie pandemii.
Lp.

Rodzaj udzielanego wsparcia, formy Informacja o realizacji lub braku realizacji
pomocy

l.

Czy rozpowszechniono informacje
o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji
mobilnej „Twój Parasol" stanowiącej
praktyczne i skuteczne narzędzie
umożliwiające uzyskanie wsparcia
i niezbędnych informacji osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie?

Tak. Informacja o możliwości jej
zainstalowania znajduje się na stronie
intemetowej rewal.pl oraz stronie FB
Gmiiuiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu.

Tak.

- czy informowane są osoby
doświadczające przemocy?,

- czy przekazano informację
instytucjom pracującym w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

2.

Czy gmina zabezpiecza na swoim Tak. Gmina Rewal zabezpiecza
terenie całodobowe schronienie dla schronienie całodobowe w ośrodkach

osób doświadczających przemocy lub wsparcia w Koszalinie i w Łagiewnikach,
pozostających w kryzysie w okresie a także jest możliwość schronienia
w noclegowni w Trzebiatowie.
pandemii COVID-19?
Czy placówka ta, jest w gotowości do
świadczenia wsparcie w fonnie
schronienia ? Czy placówka opracowała
wewnętrzne procedury dotyczące Tak, wyżej wymienione placówki są
funkcjonowania w okresie pandemii, gotowe do przyjęcia osób doznających
w tym procedury przyjmowania nowych przemocy w rodzinie.
osób?

Jeśli gmina nie ma ośrodka wsparcia na
swoim terenie to w jaki sposób
realizowane jest zabezpieczenie
schronienia całodobowego?
3.

W jaki sposób gmina prowadzi
poradnictwo specjalistyczne dla osób

Dla osób doświadczających przemocy
Gmina Rewal zapewnia poradnictwo
14
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doświadczających przemocy?

psychologiczne.

Informacje umieszczane są na stronach
intemetowych Urzędu Gminy Rewal oraz
Gdzie umieszczane są informacje
o możliwości korzystania ze wsparcia
w czasie pandemii?

GOPS Rewal.

Tak.

Jakiego rodzaju jest to poradnictwo
i z jaką częstotliwością jest udzielane?
Czy odbywa się przy użyciu zdalnych
środków komunikacji?

4.

5.

Czy w powyższym zakresie Gmina
współpracuje z instytucjami,
organizacjami i fundacjami?

Gmina w tym zakresie współpracuje

Czy gmina wdrożyła Instrukcję
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej dotyczą sposobu organizacji
Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup
Roboczych w związku z epidemią?

Tak. Gmina wdrożyła instrukcję dotyczącą
sposobu organizacji Zł i Grup Roboczych.
Praca według instrukcji Ministerstwa,

W jaki sposób w okresie pandemii
odbywa się bieżące monitorowanie
sytuacji rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty" oraz bieżące
utrzymywanie kontaktów z osobą
doświadczającą przemocy w rodzime?

z innymi gminami, organizacjami

i fundacjami.

z zachowaniem wszelkich środków

ostrożności i reżimu sanitarnego.

Kontakt telefoniczny oraz osobisty.

Czy przy prowadzonych procedurach w
okresie trwania pandemii zespół
interdyscyplinarny / grupa robocza
wdrożyła zalecenia odnoszące się do
pracowników socjalnych, którzy pracują
z rodzinami, przejawiającymi problemy
opiekuńczo-wychowawcze w zakresie
np. monitorowania sytuacji w tych
rodzinach?

6.

Czy w gminie w okresie pandemii Nie nastąpił odbiór dziecka.
nastąpił odbiór dziecka z rodziny w
trybie art. 12 a ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
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7.

Czy w czasie trwania pandemii Nie dotyczy.
umieszczono dzieci w pieczy
zastępczej? jeżeli tak to czy w rodzime
zastępczej czy w placówce opiekuńczowychowawczej? Czy w takiej rodzinie
toczyła się procedura „Niebieskie
Karty?
Akta kontroli str. 167-171

8. Realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 29 czerwca 2018 r.
W dniach 2-3 października 2018 roku w Urzędzie Gminy w Rewalu przeprowadzono kontrolę
kompleksową dotyczącą realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy. W wyniku kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne.
Wydane zalecenia
pokontrolne

Sposób realizacji zalecenia

Przyczyny braku
realizacji zalecenia

Zalecenie zrealizowane.
Zapewnić osobom dotkniętym Istnieje możliwość
umieszczenie
osoby
lub
przemocą w rodzinie miejsca
rodziny dotkniętej przemocą
w ośrodkach wsparcia
w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Świnoujściu
lub w Białogardzie.

Uzupełnić skład Zł o

przedstawiciela ochrony

Prowadzenie lokalnych
kampanii społecznych

Tworzenie i zwiększenie
zakresu działania oraz

dostępności do lokalnych
telefonów zaufania,
interwencyjnych lub
infonnacyjnych dla osób
dotkniętych przemocą.

Skład zespołu zgodny
obowiązującymi przepisami.

Kampania „Profilaktyka
szczepionką na przemoc".

GOPS świadczy pomoc
informacyjną na stronie
intemetowej BIP oraz
Facebook udostępniane są
numery telefonów.
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Realizować zadania

Zalecenia nie zostały

wynikające z Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata

zrealizowane.

2014-2020

Nie opracowano zajęć
edukacyjnych kierowanych
do osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
w zakresie podstaw prawnych
i zagadnień psychologicznych
dotyczących reakcji na
przemoc w rodzinie.
Nie opracowano programów
terapeutycznych oraz pomocy
psychologicznej dla osób
dotkniętych przemocą
w rodzinie.

9. Podsumowanie.
Stwierdzone

Brak realizacji zadań m.in. wynikających z Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014

uchybienia/nieprawidłowości - 2020, m.in. :
- opracowania i realizacji zajęć edukacyjnych
kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie
w zakresie podstaw prawnych

i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na
przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)

- opracowania i realizacji programów terapeutycznych
i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych
przemocą w rodzime (pkt 2.3.8.)
Skutki stwierdzonych
uchybień/nieprawidłowości

- niepełny katalog form wsparcia dla osób doznających

Przyczyny stwierdzonych

- brak zdiagnozowanych przetrzeb,

uchybień/nieprawidłowości
Osoba odpowiedzialna

oraz stosujących przemoc w rodzinie,

Wójt Gminy Rewal

za stwierdzone

uchybienia/nieprawidłowości
Wpis w książce kontroli
póz. 3
Uprawnienia przedstawiciela

l) przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany
17

^•rł2^v-

(y-^^

Egzemplarz l

kontrolowanej jednostki

może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co
do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do
podpisu

2) prawo odmowy podpisania protokołu powinno być
poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy,
co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania
pokontrolnego.
Data sporządzenia protokołu | 28 czerwca 2021 rok.
Urząd Gminy Rewal - egzemplarz nr l
Protokół otrzymują
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz
nr2

Rewaldma..4.L/P..^/.^^..

..r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Protokół otrzymałan^l^ią.. ;.^'2. 1^.. 1.^. ^.

•y.

WOJEWÓDZKI
w^il^^^'Polityki Społecznej
mg

Szestak..
r&

.!(ci!^]!3tV:I^ĄlfsS^w,^./,^..
pieczątka i podpis kierqfwnika kontrolowanej jednostki
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