
Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za okres 

od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski - (dalej Zespół) realizuje zadania własne gminy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie  

z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r.  w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 

poz. 1245), a także innymi dokumentami prawa miejscowego precyzującymi sposoby 

działania Zespołu.   

 W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele  reprezentujący podmioty wyszczególnione 

w art. 9a w ww. ustawie:     

1. Joanna Pikus- przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. 

2. Monika Orzech- zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, 

przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. 

3. Stanisława Danuta Barańska- przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

medycznego i Transportu Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

4. Małgorzata Kraus- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Ostrowcu Św. 

5. Anna Wasilewska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

6. Damian Łasak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

7. Jan Bernard Malinowski- przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. 

8. Anna Kara - przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Ostrowcu Św. 

9. Halina Tomczyk- przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św. 

10. Agnieszka Pastuszka-Rzepka- przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie 

Rejonowym w Ostrowcu Św. 

11. Marta Nowak-Niewiadomska- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ostrowcu Św. 

12. Katarzyna Sobczyk- przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. Z o.o. 

w Ostrowcu Św. 

13. Michał Sitarski- przedstawiciel Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. 

14. Antoni Maciejko- przedstawiciel Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. 

15. Kazimierz Burliga- przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej w Kielcach. 

 

 



Ponadto Zespół Interdyscyplinarny zawarł porozumienie w dniu 12.02.2013 r. pomiędzy 

Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosławem Wilczyńskim, a Prokuraturą 

Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Wardyńskiego 15 C. 

 

Realizowane działania 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-

2021. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

✓ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

✓ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

✓ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

✓ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, 

✓ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W roku 2019 r. odbyło się pięć posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas 

posiedzeń ustalano m.in. sposób realizacji zadań, w tym związanych z działalnością 

informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, ustalano plany działań 

w przypadku konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc, wypracowywano skuteczne 

strategie współpracy poszczególnych służb. Analizowano również informacje dotyczące 

realizowanych bądź zrealizowanych już działań. 

We wrześniu 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które precyzuje 

zadania służb w ramach ww. procedury oraz wskazuje reguły funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych i grup roboczych. Procedura „Niebieskie Karty” uruchamiana jest 

w rodzinach dotkniętych przemocą. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta –A” przez jednego z upoważnionych podmiotów: pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty 

i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy 

w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny w 2019 r. zajmował się w sumie 195 rodzinami dotkniętymi 

zjawiskiem przemocy, w których zostały sporządzone wnioski – „Niebieskie Karty A '' 

z osobami,  co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, z czego 

48 pozostało z poprzedniego roku i 147 formularzy „Niebieskich Kart –A” sporządzonych 

w 2019 r. przez niżej wymienione podmioty: 

• Policję - 113 

• MOPS – 29 

• oświatę – 1 



• ochrona zdrowia - 1 

• Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0 

• Inne ZI- 3 

 

„Niebieska Karta –A” wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”. Zostaje wówczas 

powołana Grupa Robocza, która interdyscyplinarnie rozwiązuje problemy związane 

z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie. Wszystkie rodziny zostają objęte 

działaniami grup roboczych. W celu prawidłowego zdiagnozowania sytuacji osób 

doznających przemocy, ustaleniu planu pomocy osobie/rodzinie dotkniętej przemocą i  ocenie 

planu pomocy osobie/rodzinie dotkniętej przemocą funkcjonowało 195 grup roboczych, które 

w 2019 r. spotkały się  600  razy. Wykaz liczby osób uczestniczących w posiedzeniach grup 

roboczych zawarty jest w załączniku nr 1.    

W trakcie podejmowanych działań przez grupy robocze wypełniono:   

• 76 formularzy ,,Niebieskich Kart - C” z osobami, co do których istnieje podejrzenie, 

że są  dotknięte przemocą w rodzinie,  

• 43 formularze ,,Niebieskich Kart - D” z osobami, co do których istnieje podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie. 

Realizowanie działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2021. 

W ramach przedmiotowego Programu realizowanych jest szereg działań, 

skierowanych do ofiar przemocy, sprawców przemocy, a także dzieci będących nie tylko 

ofiarami przemocy, ale także jej świadkami w swoich rodzinach. W tym celu Zespół we 

współpracy z MOPS realizował obowiązek zapewnienia poradnictwa specjalistów 

psychologów dla dorosłych i dzieci. Specjaliści przyjmowali w dni robocze w godzinach 

popołudniowych w MOPS.  

Kolejnym zadaniem jest podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców na temat 

zjawiska przemocy i w tym celu członkowie Zespołu współuczestniczyli w poniższych 

kampaniach : 

1. 18.05.2019r. - organizacja obchodów ,, Międzynarodowego Dnia Rodzin ‘’. Celem 

kampanii jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny, 

zwiększenie świadomości na temat potencjału i wyzwań związanych z życiem 

rodzinnym. Zorganizowano piknik plenerowy, do współpracy w organizację którego 

włączyły się wszystkie jednostki zaangażowane w pomoc rodzinie oraz szerzące 

działania profilaktyczne. 

2.  28.09.2019 r. – aktywne włączenie się w organizację pikniku profilaktycznego pod 

hasłem „Ogrody bawią się”. Była to okazja do przekazania informacji o działalności 

Zespołu, mieszkańcy otrzymali także materiały informacyjne wraz z bazą jednostek 

pomocowych.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)


3. 15.10.2019 r. „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy “ - celem kampanii jest 

propagowanie pokoju, tolerancji i bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości 

społecznej poprzez wprowadzanie edukacyjnych i społecznych działań 

przeciwdziałających agresji i  przemocy. Obchody „Międzynarodowego Dnia bez 

Przemocy” są okazją by powiedzieć głośne „nie” przemocy nie tylko w rodzinie, ale 

również w szkole, na ulicy, w sieci, by pokazać, że nie godzimy się na przemoc 

w różnych postaciach: na poniżanie, prześladowanie, ograniczanie praw i wolności, 

bicie i hejtowanie.  Kampania ze względów organizacyjnych została przełożona na rok 

2020. 

4. 08.12.2019r. - zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, domu dziecka, rodzin z pieczy zastępczej oraz dotkniętych przemocą 

i ubóstwem. W imprezie uczestniczyło 150 dzieci. Każde dziecko otrzymało paczkę 

upominkową ze słodyczami.  

Warto podkreślić, iż Zespół Interdyscyplinarny zorganizował Grupy Wsparcia dla 

ofiar przemocy domowej. W spotkaniach w roku 2019 uczestniczyło 6 kobiet.  

Ponadto przewodnicząca Zespołu corocznie sporządza sprawozdania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla jednostek nadrzędnych: 

✓ Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla krajowego 

Koordynatora  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie  

Pracy i Polityki Społecznej  z zadań realizowanych na poziomie gminy, 

✓ Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

✓ Sprawozdanie roczne przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego dla 

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,  

✓ Sprawozdanie działalności Grup Roboczych dla Prezydenta Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego,  

Podsumowanie 

Działania realizowane w 2019 r. przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski zbieżne były z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski i na lata 2015-2021.Stanowiły także odpowiedź na lokalne potrzeby, które 

zdiagnozowano m.in. w trakcie prowadzenia procedur „Niebieskie Karty”. Dzięki 

skoordynowanemu działaniu instytucji oferta pomocowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2019 była urozmaicona i adekwatna 

do potrzeb. Podjęto szereg działań, takich jak: działania edukacyjne, wspierające, 

poradnictwo socjalne i psychologiczne oraz zwiększono dostęp do informacji nt. przemocy 

i oferty wsparcia dla mieszkańców gminy Ostrowiec Świętokrzyski.  

 



 W celu prawidłowego realizowania zadań w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie zasadne  jest:  

1. Organizowanie wspólnych szkoleń dla podmiotów zaangażowanych 

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z terenu miasta. 

2. Podejmowanie współpracy z przedstawicielami sądu, prokuratury policji celem 

wypracowania skutecznego postępowania wobec osób doznających przemocy i 

osób stosujących przemoc. 

3. Podejmowanie działań zapewniających ochronę dzieciom przed krzywdzeniem ze 

strony najbliższych. 

4. Podejmowanie współpracy z innymi zespołami celem wymiany doświadczeń 

w obszarze   przeciwdziałania a przemocy w rodzinie. 

5. Podejmowanie działań w celu zaangażowania służby zdrowia w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

 

 

Załączniki: 

1. Sprawozdanie z działalności Grup Roboczych za 2019 r., powołanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski. 

 

 

 

 

 


