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             Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany został na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy 

Lelów z dnia 5 grudnia 2011 r.  

               Zespół  Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelów               

na lata 2011 - 2020  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Lelów                                 

z dnia 29 marca 2011 roku i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy 

lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu 

przemocy. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząc swoją                     

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmują 

współprace  i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz 

przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy Lelów. 

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/193/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 roku przyjęty 

został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w gminie Lelów na lata 2021-2027. 

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Lelów 

a podmiotami, o których mowa w art. 9 a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Obsługę  organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lelowie. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie 

2. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

3. Służby Zdrowia 

4. Policji 

5. Oświaty 

6. Sądu 

7. Organizacji Pozarządowej 

           Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych                       

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

           W skład grup roboczych wchodzą w zależności od potrzeby przedstawiciele Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 

służbowych lub zawodowych. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności od zgłaszanych 

potrzeb lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach, zgłaszanych 

przez pracowników socjalnych oraz pedagoga. 

           W przypadku wystąpienia w rodzinie zjawiska przemocy nastąpić może wszczęcie procedury 

przez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta A „ przez przedstawiciela  jednego z podmiotów 



wymienionych w art. 9 d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

 Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnie następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury. 

Kopię wypełnionego formularza pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący Zespołu 

w terminie nie później niż trzy dni od dnia jego otrzymania przekazuje go członkom zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy  roboczej. 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności: 

1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie ; ocena sytuacji problemowej (diagnoza), 

wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz 

podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji                                  

w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 

2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy: 

- kierowanie ofiar przemocy i sprawców do odpowiednich specjalistów 

- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na 

celu jej powstrzymanie 

- zintegrowanie działań odpowiadających za pomoc dziecku i rodzinie. 

 

3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności 

uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi. 

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom. W których występuje 

zjawisko przemocy. 

6. Analiza wniosków o wszczęcie postepowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych pod katem 

związku nadużywania alkoholu a stosowaniem przemocy. 

7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych                  

w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

           Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi 

porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Dlatego też 

porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości 

udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli.                                    

W 2021 roku zwołano 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 10 posiedzeń grup 

roboczych. 

W okresie od 01stycznia 2021 do 31 grudnia  2021  r.  do  Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 2 

formularzy „Niebieska Karta – A od Komisariatu Policji w Koniecpolu a 1 „Niebieska Karta”-A  została 

wszczęta przez GOPS w Lelowie. Ponadto kontynuowane była 3 Niebieskich  Kart, które były                                     

wszczęte w 2020 r. 



Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku                                    

z podziałem na miejscowości: 

 Lelów – 1 

 Biała Wielka –1 

 Nakło – 0 

 Paulinów – 0 

 Turzyn – 0 

 Drochlin – 0 

 Podlesie – 0 

 Celiny – 0  

 Mełchów – 0 

 Skrajniwa – 0 

 Konstantynów – 0 

 Lgota Gawronna – 0 

 Lgota Błotna – 0 

 Ślęzany – 0 

 Staromieście – 1 

 Gródek – 0 

    Łącznie w  wyżej wymienionym okresie  w ramach procedury „Niebieskie Karty”  powołano 10  grup 

roboczych. W zależności od potrzeb dla danej rodziny  było jedno lub więcej posiedzeń grup roboczych.  

W 4 przypadkach na posiedzeniu grupy roboczej zdecydowano o zamknięciu procedury zgodnie                  

z protokołem.                                                                                                                                                                                    

W 2021 r. wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu                               

pt. „ Procedura niebieskiej karty i nowelizacje dla Zespołu Interdyscyplinarnego ”.                                                              

W 2021 roku na potrzeby obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu i grup roboczych poniesiono 

wydatki na koszty szkolenia członków Zespołu i Przewodniczącego –1 600,00 zł 

 


