
Ostrów Mazowiecka, dnia 13.01.2015 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

 
 W okresie 01.01. – 31.12. 2014 roku były inicjowane  procedury „Niebieskie Karty”  
przez cztery podmioty: pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, służbę zdrowia 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Liczba prowadzonych procedur w okresie 01.01.2014 – 
31.12.2014 roku 

49 

2 Liczba szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego 1 

3 Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez 
przedstawicieli poszczególnych podmiotów wszczynających 
procedurę 

62 

 OGÓŁEM 62 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 6 

Policja 52 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 

Oświata 0 

Ochrona zdrowia 1 

4 Liczba powołanych Grup Roboczych w w/w okresie 49 

5. Liczba spotkań Grup Roboczych 168 

6. Liczba zakończonych procedur w w/w okresie 32 



7 Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia 0 

8 Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

0 

9 Liczba eksmisji z lokalu w trybie art. 11a ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

1 

10 Liczba odmów wszczęcia postępowania przez 
Policję/Prokuraturę (zawiadomienia skierowane przez ZI) 

2 

11 Liczba umorzeń dochodzenia przez Policję/Prokuraturę 
(zawiadomienia skierowane przez ZI) 

6 

12 Liczba dochodzeń przez Policję/Prokuraturę (zawiadomienia 
skierowane przez grupę roboczą ZI) 

9 

13 Liczba pisemnych informacji do Sądu Rejonowego  
o wniknięcie w sytuację rodziny dot. zjawiska przemocy 
w rodzinie 

11 

 

Należy podkreślić, że oprócz  49  powołanych  grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 168 
posiedzeń/ wybrani członkowie grup roboczych spotkali się dodatkowo 109 razy z ofiarami przemocy 
domowej. 

 17 rodzin, w których występuje przemoc domowa objętych pomocą Zespołu 
Interdyscyplinarnego /grup roboczych/ jest systematycznie monitorowanych przez 
pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej 
oddelegowanych do pracy w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Wizyty mają na celu 
sprawdzenie na bieżąco sytuacji rodzinnej oraz działań podejmowanych przez 
zainteresowanych. 

W w/w okresie powołano 49 grup roboczych w składzie: pracownik socjalny, 
dzielnicowy i kurator z danego rejonu oraz  przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, W sytuacjach gdy występuje zjawisko przemocy w rodzinie gdzie 
stroną są dzieci w wieku szkolnym powołani są przedstawiciele oświaty. Przedstawiciele 
poszczególnych instytucji opracowywali i  realizowali plan działania pomocy rodzinie, 
diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej 
sporządzony był protokół.  

Dobra współpraca, wymiana spostrzeżeń pozwoliła na podjęcie szybkich, 
niepowtarzających się działań. Bezpośredni sposób przekazywania informacji  
i podejmowanie konkretnych działań usprawniły pracę instytucji zaangażowanych  
w przeciwdziałanie przemocy.  

W Grupach Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w w/w okresie brali czynny udział 
przedstawiciele n/w instytucji: 



-  Policji /dzielnicowi/ 
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /pracownicy socjalni/oraz specjaliści Poradni   

Społecznej 
-  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
-  Oświaty /pedagodzy i wychowawcy/ 
-  Służby Zdrowia w osobie Pani Małgorzaty Leszczyńskiej 
-  Sądu rejonowego /kuratorzy/ 

 Członkowie grup roboczych wykonywali zadania w zakresie swoich kompetencji: 
odbywali wizyty domowe, prowadzili  indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi, 
kierowali ofiary i sprawców przemocy do specjalistów. Obecnie wszystkie grupy robocze 
funkcjonują i podejmują działania w zależności od rodzaju sprawy.  

Na bieżąco analizowane są wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, składanych do Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 
Obsługę organizacyjno- techniczną prowadzi w dalszym ciągu Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.  

Dokumentacja prac Zespołu i grup roboczych jest gromadzona w ośrodku, zawiera ona 
formularze Niebieskich  Kart A.C,D, listy obecności grup roboczych, oświadczenia  
o ochronie danych osobowych, oświadczenia ofiar przemocy w rodzinie, protokoły z 
posiedzeń grup roboczych oraz wyniki monitorowania działań prac Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

 Budżet Zespołu Interdyscyplinarnego wynosił  1000 złotych. W ramach tych środków 
zostały opłacone 4 faktury za prenumerowaną teczkę procedur przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie na kwotę 572,78 zł., koszty przesyłki na kwotę 77,00 zł., oraz zostały zakupione 
artykuły biurowe na kwotę 85,39 oraz 179,00 zakup literatury fachowej. Łączna kwota 
wydatkowana z budżetu to 907,17 zł. kwota w wysokości 92,83 zł. została zwrócona do 
Urzędu Miasta.  
 

 

 


