
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego                                                            

dla Gminy Oświęcim na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

za 2013 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 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.),  

• 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. i Zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Oświęcim z dnia                      

14 stycznia  2014r.           . 

2. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

Gminy Oświęcim został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim                   

nr 6/2011 dnia 10 lutego 2011r .                                                                       

3. W skład Zespołu wchodzą : 
a) Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

b) Pracownicy socjalni ds. przemocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-                     

2 osoby,  

c) Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

d) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji , 

e)   Przedstawiciele  gminnych placówek  oświatowych-12osób 

f) pielęgniarki wiejskich ośrodków zdrowia – 2 osoby, 

g)  prezes  Stowarzyszenia „ Szansa” w Oświęcimiu, 

h)  kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej- 2 osoby 

i)   pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu                                                                                                     

4. W 2013r. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się cztery razy:                              
21 lutego; 6 czerwca, 25 września, 29 listopada. 



 

II.  Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2013 roku : 

a)  Omówiono: 

-  przypadki rodzin, w których dochodzi do przemocy wobec dzieci oraz procedury 

postępowania poszczególnych instytucji w przypadku powzięcia takich informacji, 

- przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady  pracy osób 

wchodzących w skład grup roboczych,  procedurę  postępowania w przypadku dziecka ofiary 

przemocy, 

- zmiany regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 

tryb przekazywania informacji członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sposób 

dokumentowania pracy członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 

 -   kwestie ochrony danych osobowych w toku działań podejmowanych przez członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty, 

- dane statystyczne i działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               

w Oświęcimiu dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- przypadki rodzin, w których prowadzono działania w ramach procedury Niebieskiej Karty.  

b)  przyjęto  Uchwały dotyczące: 

1.  upoważnienia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do 

reprezentowania Zespołu na zewnątrz w tym także do tworzenia w imieniu Zespołu 

grup roboczych oraz zapraszania osób co do których istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą  w rodzinie na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego lub 

grupy roboczej z dnia 6 czerwca 2013r. 

2. uchwalenia Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych w Gminie Oświęcim z dnia 26 września 2013r.                

c) W trakcie spotkań dokonano analizy lokalnych zasobów w zakresie uzyskania 

pomocy i wsparcia rodziny dotkniętej problemem przemocy. Omówiono kompetencje 

członków grup roboczych zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia              

13 września 2011r. w sprawie procedury„ Niebieskie Karty” oraz formularzy                        

„ Niebieska Karta” .  



Przedstawiono zasadność dokonywania diagnozy sytuacji i potrzeb rodziny                        

z problemem przemocy, udzielania kompleksowych informacji co do możliwości 

uzyskania pomocy. Omówiono specyfikę kontaktu z osobą pokrzywdzoną, z osobą 

stosującą przemoc oraz dodatkową formę wsparcia dla rodzin jaką jest budowanie 

planu bezpieczeństwa.        

d) Celem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego było m.in. nabycie wiedzy na temat 

specyfiki kontaktu z członkami rodziny, w której występuje problem przemocy                         

i wykorzystywanie jej w praktyce zawodowej, a także umiejętności realizowania zadań 

wyznaczonych członkom zespołu zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy                          

„ Niebieska Karta.” 

e) W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego , grup roboczych oraz 

inne osoby współpracujące z GOPS wzięli udział w dwóch szkoleniach. Tematyka 

szkoleń dotyczyła: Kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy, a także przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Procedury Niebieskiej Karty, pracy zespołów     i grup roboczych. 

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 19 osób – pracownicy socjalni    i asystenci rodziny 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy, w tym pedagodzy placówek 

oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Osoby wchodzące w skład 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji 

pozarządowej.   

 

III. Realizacja procedury NK 

 1)  W 2013r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 28 Niebieskich 
Kart . 

-- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu założył 11 Niebieskich Kart 

- Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu założyła 15 Niebieskich Kart 

- Szkoła Podstawowa w Harmężach założyła  1 Niebieską  Kartę 

- Gminne Gimnazjum nr 1 w Rajsku założyło1 Niebieską Kartę 

2) W 2013r.  odbyło się 81 spotkań  grup roboczych dla 39 rodzin.    Skład specjalistów 
wchodzących w skład grup roboczych zmieniał się w zależności od specyfiki problemów 
rodzinnych. 



   W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek 

oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także psycholodzy, pedagodzy 

szkolni, kuratorzy, asystenci rodzinni : 

L.p. Instytucja Ilość grup roboczych               

w których uczestniczono 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                   

- pracownicy socjalni ds. przemocy 

81 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu                      

- dzielnicowi 

80 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   -       przedstawiciele                

23 

4. Oświata- nauczyciele szkół i przedszkoli 3 

5. Oświata- pedagodzy szkolni 7 

6. Sąd- kuratorzy 10 

7. Oświata- psycholog 2 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         

- asystent rodziny 

8 

9. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna - pedagog   1 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pracownik 

socjalny terenowy  

1 

 

Grojec, dnia 04 marzec  2014r.           

                                                                                                 

Anna   Chojnacka 

      Przewodnicząca  Zespołu Interdyscyplinarnego 

 


