
REGULAMIN 

ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY  W  RODZINIE 

NA TERENIE GMINY HALINÓW 

 

§ 1. 

Podstawa prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie  jest: 

1. Ustawa  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz.U. 2015 poz. 

1390 z późn. zm.); 

2. Ustawa  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 163 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.); 

4. Uchwała  Nr XLVI/386/10Rady Gminy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie mowa o: 

1. Zespół– oznacza to Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

2. Prezydium – oznacza to przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

3. Przewodniczącym lub z-ca Przewodniczącego – oznacza to Przewodniczącego lub Zastępcę 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

4. Sekretarz – oznacza to Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

5. Grupa robocza – oznacza to zespół osób powołanych do   indywidualnej pracy  z rodziną, w 

której występuje podejrzenie stosowania przemocy  

6. Członek Zespołu – oznacza to odpowiednio członka Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy 

Roboczej 

7. Koordynator – oznacza to Lidera Grupy Roboczej wyłonionego na poziomie komórki 

organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  



8. Protokół – sprawozdanie z przebiegu posiedzenia. Integralną częścią protokołu są lista 

obecności na posiedzeniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego i uchwały przyjęte przez 

Zespół Interdyscyplinarny. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu  Interdyscyplinarnego d/s. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań  na rzecz 

pomocy osobom i rodzinom;  pomocy społecznej,  policji,  oświaty, ochrony zdrowia, gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w celu kształtowania lokalnej polityki  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz w grupach roboczych realizując działania w 

indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie. 

4. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Cele  Zespołu Interdyscyplinarnego 

Zasadnicze cele to; 

1. Budowanie lokalnego systemu pomocy  i wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i 

społecznych zajmujących się problemem przemocy. 

3. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez  podnoszenie świadomości 

społecznej  

4. oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy. 

5. Wzrost zaangażowania przedstawicieli instytucji lokalnych w realizację zadań                                  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

§ 5 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 

1. Opracowanie oraz wdrożenie procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 



2. Inicjowanie przedsięwzięć  w zakresie edukacji społeczności  lokalnej -  programy  i kampanie 

profilaktyczne, działania promocyjno - informacyjne  -  związane z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

3. Zwiększenie świadomości ofiar przemocy, jej świadków i sprawców odnośnie możliwości 

otrzymania pomocy i terapii. 

4. Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistnienia problemu 

przemocy. 

5. Monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów, skutków  społecznych 

oraz efektywności podejmowanych działań. 

6. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”. 

7. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

§ 6 

Prezydium 

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący przy pomocy Prezydium, w którego skład 

wchodzą:  Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu, oraz Sekretarz 

Zespołu. 

2. Podczas pierwszego posiedzenia Zespół wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza, w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

3. Kandydata na Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu 

Interdyscyplinarnego może zgłosić każdy z członków Zespołu Interdyscyplinarnego.  

4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może poprzeć tylko jedną kandydaturę. 

5. Przebieg i rezultat głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków Zespołu, co 

do jego przeprowadzenia, w sprawach, o których mowa w ust.2 odnotowane są w protokole. 

 

§ 7 

Przewodniczący 

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przewodniczy obradom Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz podpisuje protokoły posiedzenia i uchwały przyjęte przez Zespół 

Interdyscyplinarny i wystąpienia do odpowiednich organów administracji rządowej i jednostek 

samorządu terytorialnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 



2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego organizuje prace Zespołu 

Interdyscyplinarnego a w szczególności: 

a) określa termin i miejsce posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego; 

b) zwołuje posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w terminie innym niż ustalony  

c) powiadamia członków Zespołu pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną o 

zwołaniu posiedzenia; 

d) przygotowuje projekt porządku obrad Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentuje przed organami administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego i innymi instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi Zespół Interdyscyplinarny. 

4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego inicjuje, koordynuje i nadzoruje prace stałych 

i nadzwyczajnych grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem  zjawiska przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach. 

5. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przedkłada sprawozdanie z prac Zespołu 

Interdyscyplinarnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Halinów do końca pierwszego kwartału za 

rok poprzedni. 

  

§ 8 

Wiceprzewodniczący 

1. Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego realizuje zadania Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego pod jego nieobecność lub w zakresie przez niego określonym 

organizuje prace Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2. Do zadań wiceprzewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności: 

a) wdrażanie wypracowanych przez Zespół Interdyscyplinarny metod i sposobów pracy na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

b) przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego 

lub grup roboczych formularzy „Niebieska Karta” oraz zgłoszeń o podejrzeniu 

występowania przemocy w rodzinie od osób fizycznych i przedstawicieli innych instytucji i 

organizacji; 

c) rozstrzyganie kwestii problemowych związanych z realizacją procedury „Niebieskie 

Karty”, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w 

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



Nr 209, poz. 1245 ze zm.), w tym ocena zasadności wniosku o zakończenie procedury 

„Niebieskiej Karty”; 

d) monitorowanie działań koordynatorów grup roboczych w zakresie ich organizowania; 

e) ocena sposobu realizowania przez grupy robocze czynności na podstawie przyjętych 

planów działań i ich efektów; 

f) konsultowanie i poszukiwanie rozwiązań trudności napotkanych przez grupy robocze w 

realizacji planów działań; 

g) wdrażanie zmian w zakresie wykonywania czynności realizowanych przez grupy 

robocze; 

h) monitorowanie i usprawnianie system przepływu informacji pomiędzy Zespołem 

Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi oraz pomiędzy członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

§ 9 

Sekretarz 

1. Do zadań sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności: 

a) przygotowanie materiałów na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym 

korespondencji, projektów uchwał i sprawozdań; 

b) dostarczanie dokumentów i materiałów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego; 

c) przygotowanie projektu porządku obrad Zespołu Interdyscyplinarnego; 

d) przedkładanie listy obecności członkom Zespołu Interdyscyplinarnego; 

e) gromadzenie i rejestrowanie protokołów posiedzeń, uchwał i innej dokumentacji Zespołu 

Interdyscyplinarnego; 

f) gromadzenie i uaktualnianie „lokalnej” bazy danych o instytucjach pomocowych 

działających na obszarze działania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

g) protokołowanie  przebiegu obrad Zespołu Interdyscyplinarnego i przyjętych uchwał; 

h) gromadzenie danych ilościowych i jakościowych obrazujących działania podejmowane 

przez grupy robocze, w tym dotyczących: liczby spraw skierowanych do grup roboczych (z 

uwzględnieniem spraw dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci), liczby 

powołanych grup roboczych, składu grup roboczych, efektów pracy członków grup 

roboczych  

i) przedłożenie Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 7 dni 

protokołu z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

  



§ 10 

Funkcjonowanie Zespołu  Interdyscyplinarnego 

1.  Zespół działa na podstawie porozumień zawartych z podmiotami działającymi w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Halinowie, który zapewnia jego obsługę administracyjną. 

2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3.  Informacje o posiedzeniach przekazywane  są członkom Zespołu  telefonicznie,  z 7-dniowym 

wyprzedzeniem a w nagłych przypadkach w terminie do 3 dni 

4.  W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego są tworzone Grupy Robocze w celu pracy nad 

konkretnymi problemami osób i rodzin. Grupy robocze powołuje Przewodniczący Zespołu.  

5.  Prace Zespołu i Grup Roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu. 

6.  Członków Zespołu i Grup Roboczych obowiązuje zasada tajności informacji  przetwarzanych 

w ramach prac Zespołu  bądź grupy. 

7.  Posiedzenia Zespołu oraz Grup Roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy   

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszcza się możliwość  organizacji posiedzenia 

na terenie innych instytucji zaangażowanych w udzielanie pomocy oraz w innym terminie. 

8.  Zgłoszenie sprawy na posiedzenia Grup Roboczych może dokonać każdy członek Zespołu 

bądź pracownik jednostki  zaangażowanej w udzielanie pomocy.  Zgłoszenie odbywa się  

poprzez  wypełnienie wniosku o zwołanie posiedzenia grupy roboczej i przedłożenie go 

Przewodniczącemu Zespołu. 

9.  Członkowie Zespołu w celu podniesienia swoich kwalifikacji  uczestniczą w szkoleniach, , 

warsztatach konferencjach. 

10.  Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani w roli ekspertów specjaliści i 

reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych, zajmujący 

się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby te uczestniczą w posiedzeniu 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do opiniowania, informowania, edukowania – w związku z 

celem spotkania 

 

§ 11 

Postępowanie na rzecz osób i rodzin. 

1.  Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy. 

2.  Pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbywa się niezwłocznie po jej powołaniu nie później 

niż w ciągu 7 dni roboczych  



3.  Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie/rodzinie 

określając osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, opis zadań dla 

poszczególnych członków grupy roboczej a także dla osoby/ rodziny. 

4.  Plan pomocy, o którym mowa  w pkt. 2, ustala się przy uczestnictwie osoby /rodziny, której 

sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez 

obecności osoby/ rodziny, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i 

zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej informuje się stronę zainteresowaną. 

5.  Ponadto Grupa robocza powołana w sprawie zajmuje się: 

a) rozpoznanie i diagnozowanie sytuacji osób dotkniętych przemocą w  konkretnej 

rodzinie; 

b) uzgodnienie celów z partnerami – innymi służbami i z członkami rodziny, których 

sprawami się zajmują; 

c) wypracowaniem strategii działań: interwencyjnych, pomocy w kryzysie                                 i 

terapeutycznych,  z uwzględnieniem potrzeb i różnych perspektyw; 

d) rozdzielaniem i realizowaniem zadań, zgodnie z kompetencjami; 

e) monitorowaniem i analizą efektów oraz ewentualnym modyfikowaniem strategii 

pomocy; 

f) dokumentowaniem działań podejmowanych wobec rodziny, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań,  w tym: 

g) monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

h) dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wymianą informacji; 

i) podejmowaniem decyzji o zakończeniu działań grupy roboczej, po osiągnięciu 

zakładanych celów. 

6. Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią:  

a) Oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych w związku z 

pracami wykonywanymi w ramach grupy roboczej, 

b) Dokumentacja danej sprawy (w szczególności Formularz „Niebieska Karta A, C i D”), 

c) Protokoły ze spotkania grupy roboczej, 

d) Karty monitoringu, 

e) Informacja o zakończeniu działań grupy roboczej w sprawie konkretnej rodziny. 

 

§ 12 

Zadania koordynatorów grup roboczych: 

1. Lider koordynuje działania grupy roboczej na poziomie komórki organizacyjnej MOPS. 



2. Lider gromadzi pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i 

danych w związku z pracami wykonywanymi w ramach grupy roboczej od osób, które po raz 

pierwszy przystępują do pracy w grupie roboczej. Przekazuje podpisane oświadczenia do 

siedziby Zespołu. 

3. Lider prowadzi posiedzenie i jest odpowiedzialny za organizację pracy.  

4. Lider monitoruje działania członków grupy roboczej. W trakcie jej pracy systematycznie 

kontaktuje się z członkami grupy i zbiera informacje, które pozwolą mu określić, czy praca 

grupy roboczej przebiega zgodnie z planem i czy udaje się poszczególnym członkom osiągnąć 

zaplanowane działania (odwołuje się do indywidualnego planu pomocy).  

5. Lider odpowiada za prawidłowe dokumentowanie pracy grup roboczych oraz terminowe 

przekazywanie dokumentacji do Zespołu. 

 

§ 13 

Dokumentacja, monitorowanie prac  Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz  grup roboczych. 

1. Przewodniczący  Zespołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące 

m. i. ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy 

grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje się oceny realizacji  zadań przez grupy oraz w razie 

potrzeby proponuje niezbędne korekty. 

2. W ramach pracy z osobą/rodzina gromadzona jest następująca dokumentacja: 

a) wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej wraz z dokumentami dotyczącymi  

zgłaszanej sprawy 

b) plan działań grupy roboczej 

c) monitoring działań grup roboczych 

d) inna dokumentacja obrazująca sytuację rodziny/osób. 

e) niebieska karta cz. A, C, D 

3. Dokumentacja jest gromadzona w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Halinowie. 

 

 

 

 

  

  


