
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego                                                            

dla Gminy Oświęcim na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

za 2017 rok . 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Informacje ogólne. 

1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy 

Oświęcim funkcjonuje na podstawie:   

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390  z dnia 15.09.2015r.),  

 Uchwały Rady Gminy Oświęcim nr LI/399/10 z dnia 27.10.2010                           

w sprawie: trybu  i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

zmienionego Uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr III/9/10 z 14.12.2010,  

 Zarządzenia nr 6/2011 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 10 lutego 2011r.                

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim       

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmienionym Zarządzeniem                

nr 91/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 16 października  2012r., 

Zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Oświęcim z dnia   14 stycznia  2014r., 

Zarządzeniem nr 39/2014 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 czerwca 2014r.,   

Zarządzeniem nr 54/2014 Wójta Gminy Oświęcim z dnia   17 września  2014r.,  

Zarządzeniem nr 70/2014 Wójta Gminy Oświęcim z dnia  7 listopada2014r.,  

Zarządzeniem nr 82/2014 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2014r.,   

Zarządzeniem nr 114/2015 Wójta Gminy Oświęcim z dnia  27 listopada 2015r., 

Zarządzeniem nr 5/2016 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia  2016r., 

Zarządzeniem nr 42/2016 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 maja 2016r. 

Zarządzeniem nr 52/2017 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 marca 2017r. 

Zarządzeniem nr 150/2017 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2017r. 

 Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych                           

w Gminie Oświęcim uchwalonego Uchwałą Nr 2/2013 Zespołu 

Interdyscyplinarnego dla gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z dnia 26 września 2013 zmienionego: 

Uchwałą Nr 1/2015r. Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 28 maja 2015; 

Uchwałą Nr 1/2017  Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 28 września 2017                                            

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych 

aktów prawnych oraz porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Oświęcim                           

a instytucjami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.  



3. Zadania realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim uchwalonego na lata 2014-

2018. 

 
4. W 2017r., w skład Zespołu wchodziło 20 osób (stan na dzień 31 grudnia 2017r.): 

 
 Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego- 1 osoba  

 Pracownicy socjalni ds. przemocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-                     

2 osoby,  

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          
( Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)- 1 osoba,  
 

      Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji- 1 osoba 

    przedstawiciele  gminnych placówek  oświatowych-11 osób 

      pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 1 osoba, 

      przedstawiciel  Stowarzyszenia „ Szansa” w Oświęcimiu- 1 osoba, 

      Kurator zawodowy wydz. karnego z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej-1 osoba 

 pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu – 1 osoba.   

                                                                                                                           

5. W 2017r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 23 marca,                    
07 czerwca, 28 września, 04 grudnia. 

6. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie 

działań podmiotów, o których mowa w art.9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie 

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 
 
 
 



 
II. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017 roku : 

 omówiono  sprawozdania z przebiegu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r., 

oraz realizację działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                                      

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim 

uchwalonego na lata 2014-2018. 

 przedstawiono aktualizację danych do diagnozy problemu przemocy domowej                             

w Gminie Oświęcim.  

  omawiano przypadki rodzin zamieszkujących Gminę Oświęcim, w których zachodziło 

podejrzenie występowania przemocy w rodzinie. 

  przedstawiono dane statystyczne prowadzonych w 2017r. procedur Niebieskich Kart. 

Informacje dotyczyły liczby prowadzonych procedur, z wyszczególnieniem na ilość 

Niebieskich Kart  w poszczególnych sołectwach. Przedstawiono problemy dominujące 

w rodzinach oraz możliwości ich rozwiązania. Omówiono również przyczyny 

zamknięcia prowadzonych postepowań w ramach Niebieskich Kart. 

 omawiano podejmowane działania edukacyjne, profilaktyczne mające na celu 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy.  

  przedstawiano uwagi i spostrzeżenia dot. pracy grup roboczych, i Zespołu 

Interdyscyplinarnego,  a także  propozycje usprawnienia ich pracy. 

 omówiono zmiany wniesione do Regulaminu działania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w Gminie Oświęcim.                

 Uchwałą nr 1/2017 Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 28 września 2017r. przyjęto zmiany 

Regulaminu działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  i Grup Roboczych                  

w Gminie Oświęcim. 

 W związku ze zmianami personalnymi przeprowadzono jawne głosowanie w sprawie 

wyboru Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.   

Uchwałą Nr 2/2017 Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 28 września 2017r. wybrano panią Małgorzatę 

Bucką - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej                      

 

 

 



 

III. Realizacja procedury Niebieska Karta. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” wszczęcie procedury 

następuje przez wypełnienie Niebieskiej Karty- formularza A przez przedstawiciela jednego 

z podmiotów wymienionych w art. 9d ust.2 ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie tj. przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 

zdrowia w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu stosowania przemocy wobec 

członków rodziny. 

 W 2017r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 29 Niebieskich Kart 

z czego założono: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu: 12 Niebieskich Kart 

 Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu: 14 Niebieskich Kart  

 Komenda Miejska Policji w Jaworznie: 1 Niebieską Kartę 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 2 Niebieskie Karty 

 

tab. 1 Liczba założonych w 2017r. Niebieskich Kart w poszczególnych sołectwach. 

L.p. Sołectwo Liczba Niebieskich Kart 
1. Poręba Wielka 6 
2. Brzezinka 5 
3. Rajsko 5 
4. Grojec 4 
5. Zaborze 2 
6. Babice 1 
7. Harmęże 1 
8. Łazy 1 
9. Pławy 1 
Razem 29 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

W 2017r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 40 rodzin  z terenu 
Gminy Oświęcim w tym 43 dzieci. 

tab. 2  Rodziny objęte pomocą w związku z wystąpieniem przemocy domowej. 

L.p. Sołectwo Liczba rodzin objętych 
pomocą 

Liczba dzieci objętych 
pomocą                          

1. Poręba Wielka 8 7 
2. Brzezinka 5 6 
3. Rajsko 5 12 
4. Zaborze 5 0 
5. Grojec 5 4 
6. Włosienica  3 1 
7. Harmęże 2 4 
8. Łazy 2 2 
9. Babice 1 0 
10. Broszkowice 1 0 
11. Dwory II 1 3 
12. Pławy 1 1 
13. Stawy Monowskie 1 3 
Razem 40 43 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

W 2017r. prowadzono  procedury „Niebieska Karta” w  40 rodzinach z czego : 

 - w 1 rodzinie  kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty  rozpoczętą w 2015r., 

- w 10 rodzinach  kontynuowano procedury Niebieskiej Karty  rozpoczęte w 2016r, 

- w  29 rodzinach Niebieskie Karty założono w 2017r. 

 

W 2017r. zakończono 19 Niebieskich Kart z czego :  

 9 NK z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia                         
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy 

 10 NK z powodu rozstrzygnięcia o barku zasadności podejmowania działań. 

 

 

 



 

 

W związku z wszczęciem procedur Niebieskiej Karty, do pracy w danej rodzinie powoływane 

są tzw. grupy robocze w skład których wchodzą specjaliści różnych instytucji pomocowych. 

Skład grup roboczych jest zróżnicowany i uzależniony od problematyki występującej w danej 

rodzinie.  Specjaliści zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem 

przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej Karty. Dokonują 

diagnozy sytuacji rodzinnej- wypełniając formularz NK – C, z osobą, wobec której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK – D, z osobą, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.  Tworzą  indywidualne plany działania dla 

poszczególnych rodzin, w oparciu o które podejmują działania w ramach swoich kompetencji. 

Działania instytucji w ramach procedury NK: 

1) Policja. 

Działania podejmowane przez dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji polegają na 

systematycznych wizytach sprawdzających stan bezpieczeństwa osób podanych jako 

poszkodowane, informowaniu ich o prawach i możliwościach uzyskania pomocy, 

przeprowadzaniu rozmów prewencyjnych z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy, 

informowaniu o konsekwencjach niewłaściwych zachowań.  Dzielnicowi dodatkowo kierują 

wnioski do wydziału kryminalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze 

znęcaniem. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozostają w systematycznym kontakcie                 

z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy, działanie to ma na celu 

sprawdzanie stanu bezpieczeństwa. Prowadzone są również rozmowy prewencyjne z osobami 

podejrzanymi o stosowanie przemocy. Osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty 

mobilizowane są do kontaktu  z psychologiem, udziału w grupach wsparcia. Proponowane są 

także bezpłatne porady prawne. Udzielane jest wsparcie i pomoc zgodnie z oczekiwaniami osób 

dotkniętych przemocą, a także ukierunkowanie w działaniach. Ponadto kierowane są wnioski 

do sądu o wgląd w sytuację rodziny, zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z art. 207 par. 1 kk, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o podjęcie działań w stosunku do osób mających problem z alkoholem.  

 



 

 

3) Placówki oświatowe. 

Działania przedstawicieli szkół i przedszkoli koncentrują się na pomocy dzieciom, a dotyczą  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji. obserwacji pod  kątem 

niepokojących zachowań ucznia. Prowadzona jest również  współpraca z rodzicami. Ponadto 

w razie konieczności kierowane są wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny 

czy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dot. znęcania. 

 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach procedur NK 

motywuje osoby mające problem z alkoholem do utrzymywania abstynencji, do podjęcia  

terapii odwykowej. Kieruje również osoby  na badania do biegłych lekarzy sądowych celem 

uzyskania opinii.    W momencie braku współpracy osób uzależnionych od alkoholu kierowane 

są wnioski do sądu o przymusowe leczenie. 

 

5) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. 

 

Kuratorzy nadzorują zachowania osoby skazanej za znęcanie, przeprowadzają  rozmowy 

prewencyjne, kontrolują przestrzeganie przez skazanego zaleceń sądu dotyczących np. 

powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Dodatkowo sprawdzany jest  stan 

bezpieczeństwa domowników. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej nadzór 

dotyczy kontroli nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. 

W 2017r.  odbyło się 117 spotkań  grup roboczych dla 38 rodzin.               

Wypełniono  36 formularzy C Niebieskiej Karty oraz 32 formularze D Niebieskiej Karty.  

W 2017r., w skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Oświęcimiu, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, placówek oświatowych,, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie 

Chorych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego miasta Oświęcim. 

 

 



 

 
tab.3. Udział podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego,                                           
w posiedzeniach grup roboczych. 
 
L.p. Instytucja Ilość grup roboczych               

w których uczestniczono 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 117 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu                      102 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych                   

62 

4. Oświata 31 

5. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 2 

6. Miejski Zespół Interdyscyplinarny Miasta Oświęcim 2 

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 1 

8. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 

Psychicznie Chorych 

1 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

 

Grojec, dnia 28.02.2018r. 

Sporządziła: J.Pawela 


