
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego                                                            

dla Gminy Oświęcim na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

za 2020 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 2020r., poz. 218z dnia 11.02.2020r.),  

• 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 ze zmianami, 

• 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 ze zmianami. 

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 Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim uchwalonego na lata                         

2019-2023. 

4. W 2020r., w skład Zespołu wchodziło 18 osób (stan na dzień 31 grudnia 2020r.): 

 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego- 1 osoba 

 Z-ca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - 1 osoba 

 Pracownicy socjalni ds. przemocy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                              

- 2 osoby, 

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 

- 1 osoba, 

 

      Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji - 1 osoba 

   przedstawiciele  gminnych placówek  oświatowych - 10 osób 

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

      psycholog  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1 osoba. 



 

5. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 praca z rodzinami uwikłanymi                  

w przemoc, zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”,  organizacja 

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych realizowana była 

zgodnie z wytycznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

przekazanymi przez Wojewodę Małopolski  dnia  29 marca 2020r.  

 

6. W 2020r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 06 marca,                    

03 czerwca, 28 września, 18 grudnia. Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego 3 posiedzenia  Zespołu odbyły się zdalnie. 

7. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów, o których mowa w art.9a ust.3 i 5 ustawy 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 2020 roku : 

 omówiono  sprawozdanie za 2019r z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy 

Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 omawiano przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.2020 poz.956), 

 omawiano podejmowane przez przedstawicieli instytucji wchodzących w skład 

Zespołu Interdyscyplinarnego działania edukacyjne, profilaktyczne mające na celu 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy, 

 omawiano indywidualne przypadki, problemy wynikające z realizacji procedur 

Niebieskich Kart oraz działania podejmowane przez instytucje w ramach pomocy 

rodzinom, w których dochodziło  do przemocy, 



 przedstawiono dane statystyczne dotyczące realizowanych procedur Niebieskich Kart, 

omówiono pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w okresie 

pandemii, 

 omówiono wytyczne Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

organizacji Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz realizacji procedury     

„ Niebieskie Karty”    w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, 

 opracowano i przekazano instytucjom wchodzącym w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego procedury postępowania  w sytuacjach przemocy domowej                    

w okresie pandemii,  

 przekazano placówkom oświatowym informacje na temat bezpłatnych form wsparcia 

oraz poradnik  „Osobisty plan awaryjny”  do zapoznania się i rozpowszechnienia 

wśród osób,  rodzin  doświadczających przemocy, 

 mając na uwadze konieczność stałej edukacji i podnoszenie świadomości społecznej       

w zakresie przeciwdziałaniu przemocy przekazano placówkom oświatowym ulotki, 

plakaty oraz pakiety multimedialne kampanii profilaktycznych przeznaczonych dla 

dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.  

 

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. przedstawiciela jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, 

oświaty i ochrony zdrowia w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu stosowania 

przemocy wobec członków rodziny. 

Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” do Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wszczęcia procedury. 

 

 

 

 

 



W 2020r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 24 Niebieskich Kart 

z czego założono: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 9 Niebieskich Kart 

 Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu–  12 Niebieskich Kart 

 Szpital Powiatowy w Oświęcimiu – 1 Niebieska Karta 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu  - 1 Niebieska Karta 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli- 1 Niebieska Karta 

 

tab. 1 Liczba założonych w 2020r. Niebieskich Kart w poszczególnych wsiach. 

L.p. Wieś Liczba Niebieskich Kart 

1. Grojec 5 

2. Brzezinka 4 

3. Zaborze 3 

4. Rajsko 2 

5. Babice 2 

6. Broszkowice 2 

7. Harmęże 2 

8. Włosienica 2 

9. Poręba Wielka 1 

10. Łazy 1 

Razem 24 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

W 2020r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą  37  rodzin  z terenu 

Gminy Oświęcim w tym 15 dzieci. 

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

L.p. Sołectwo Liczba rodzin  Liczba dzieci w rodzinie 

1. Grojec 9 1 

2. Brzezinka 6 0 

3. Poręba Wielka 4 3 

4. Broszkowice 3 2 

5. Harmęże 3 0 

6. Włosienica 3 2 

7. Zaborze 3 2 

8. Babice 2 2 

9. Rajsko 2 1 

10. Łazy 1 1 

11. Pławy 1 1 

12. Dwory II 0 0 

13. Stawy Monowskie 0 0 

Razem 37 15 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 



W 2020r. prowadzono  procedury „Niebieska Karta” w  37 rodzinach z czego : 

 - w   1 rodzinie kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty założonej w 2017r. oraz 

procedurę założoną w 2019r. 

-   w  13 rodzinach Niebieskie Karty założono w 2019r. 

W 2020r. zakończono 23 Niebieskie Karty z czego :  

 12 NK z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia                       

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy 

 11 NK z powodu rozstrzygnięcia o barku zasadności podejmowania działań. 

 

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

są  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. 

W 2020r. wypełniono  23 formularze  C Niebieskiej Karty oraz 18 formularzy D Niebieskiej 

Karty.  

 

W 2020r.  odbyło się 109 spotkań  grup roboczych  dla  36 rodzin.                                                   

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego grupy robocze w większości 

odbywały się  zdalnie.  W trakcie grupy roboczej pracownik socjalny przeprowadza rozmowę 

telefoniczną z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy domowej                       

- w trakcie rozmowy wypełnia Niebieską Kartę druk „C”.  Z osobą, co do której istnieje 

podejrzenie, że  stosuje przemoc domową kontakt telefoniczny nawiązuje dzielnicowy,                      

w trakcie rozmowy wypełnia Niebieska Kartę  druk „D”. 

W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Oświęcimiu, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, placówek oświatowych, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, szpitala 

powiatowego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 



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 109 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 90 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

68 

4. Oświata 15 

5. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 7 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                 

w Oświęcimiu 

1 

7. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu  1 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 


