
Sprawozdanie 

 

z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie za rok 2014 
 

 

 Podstawą prawną działania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest: 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 

poz.1493 z późniejszymi zmianami.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury 

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

poz. 1245); 

 Uchwała Nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 roku  

w sprawie: trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.                    

 

 21 czerwca 2011 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina, na podstawie w/w 

Uchwały został powołany Miejski Zespól Interdyscyplinarny w Gostyninie działający na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Gostynina.  

 Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, 

wynika z  Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).  

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, którą 

reprezentują,   podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie 

pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta 

Gostynina.  

 Głównym celem działalności MZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w 

rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.  

 W skład Zespołu wchodzą  przedstawiciele: 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  

- Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Powiatowej Komendy Policji,  

- Sądu Rejonowego w Gostyninie, 

- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” Tadeusz Kozubski sp.j., 

- ARION Med. Sp. z oo Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 

- pedagogów szkolnych z Gimnazjum Nr 1 i 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3 w 

Gostyninie. 

 Członkowie MZI działają na podstawie wyżej wymienionej uchwały, Zarządzenia 

Burmistrza Miasta Gostynina oraz porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta 

Gostynina, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. W celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach Miejski Zespół Interdyscyplinarny powołał grupę roboczą w 

składzie 28 osób. Członkami grupy roboczej są członkowie Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz inni pracownicy  wyżej wymienionych instytucji, którzy na co 

dzień  spotkają się z problemem przemocy w czasie wykonywania swoich obowiązków 

zawodowych.  



 W konkretnym indywidualnym przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie 

członkowie grupy roboczej podejmowali działania w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. 

W ramach każdej procedury Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

oparciu o charakter sprawy wynikający z treści „Niebieskiej Karty” wyznaczał imienne 

członków grupy roboczej do podjęcia działań w ramach danej procedury. Praca w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” uzależniona była od indywidualnych problemów 

występujących w rodzinie dotkniętej przemocą. 

  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 

 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gostyninie. 

 Do zadań Miejskiego 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:  

a) kierowanie ofiar i sprawców  przemocy do odpowiednich specjalistów 

b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie 

           procedur mających na celu jej powstrzymanie. 

c)  zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i  rodzinie 

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

szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi 

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

Rozporządzeniem z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245); 

5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w 

których występuje zjawisko przemocy 

6. Analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem 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 

 W 2014 roku posiedzenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zwołane 

pięciokrotnie (zgodnie z ustawą posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej niż raz na trzy miesiące). Podczas posiedzeń Zespołu omawiano  problemy zjawiska 

przemocy w rodzinie występujące w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu, 

omawiano sprawozdania z działalności grup roboczych, poruszano sprawy różne dotyczące 

działalności Zespołu oraz problemu przemocy na terenie Gostynina. 

  W okresie sprawozdawczym działalność grupy roboczej odbywała się w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” z czego: 

 rozpoczęto 39 procedur   

 20 procedur było kontynuowanych  z roku 2013. 

Niebieskie karty założone były przez: 



 Komendę Powiatową Policji w Gostyninie - 37  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie - 2 

 W ramach prac prowadzonych przez członków grupy roboczej w roku 2014 

zakończono 40 procedur „Niebieskie Karty” na skutek ustania przemocy w rodzinie i 

uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy (na koniec 

grudnia 2014 roku kontynuowanych było 19 procedur).  

 Spotkania grup roboczych odbywały się w siedzibie MOPS. Ogólnie w roku 2014 

odbyły się  324 spotkania.    

 W ramach prac grup roboczych: 

 złożono 12 wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej 

alkoholu do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 skierowano 6 osób dorosłych do psychologa,  

 złożono 6 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie zawiadamiające o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie.  

 Złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Gostyninie Wydział Rodzinny i Nieletnich 

o wgląd w sytuację rodziny. 

 Podczas prac Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiej Komisji. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych analizowane są wnioski o wszczęcia 

postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

składanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem 

związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy. 

 Informacja o działalności Zespołu została  zamieszczona jest stronie internetowej 

MOPS oraz każdy z członków Zespołu został zobowiązany do rozpowszechniania tej 

informacji w swoich zakładach pracy.  

 

 

 


