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Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do 
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Krzeszowicach za rok 2020 
 

 

W Gminie Krzeszowice nieprzerwanie od 2011r. funkcjonuje powołany przez 

Burmistrza Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, 

umiejętności oraz możliwości wynikające z kompetencji nadanych przez instytucję, którą 

reprezentują. Członkowie Zespołu podejmują współpracę i skoordynowane działania mające 

na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na 

terenie Gminy Krzeszowice.  

W roku 2020 nastąpiły zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Krzeszowice nr 58/2020 z dnia 20 lutego 2020r.  ze składu 

Zespołu odwołano panią Mariolę Grabowską- kuratora zawodowego w I Zespole Kuratorskiej 

Służby Sądowej do wyk. Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy oraz panią Patrycję Kamienik- pracownika socjalnego 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.  Równocześnie do pracy w Zespole 

powołano panią Jolantę Bursztyn- kuratora zawodowego w I Zespole Kuratorskiej Służby 

Sądowej do wyk. Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa-Krowodrzy oraz pana Maja Kopańska- psychologa w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krakowie. 

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołany przez  Burmistrza Gminy 

Krzeszowice w dniu 20 lutego 2020 roku:  

1. Dorota Ropka – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Krzeszowicach, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krzeszowicach. 

2. Estera Lasoń-Konieczna- starszy specjalista pracy socjalnej w  Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krzeszowicach. 

3. Małgorzata Römhild-Bąk - pracownik socjalny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Krzeszowicach. 
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4. Dominik Bałuszek- przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krzeszowicach, dzielnicowy w Komisariacie Policji w Krzeszowicach. 

5. Mirosław Gurtkiewicz - kierownik rewiru dzielnicowych w Komisariacie Policji  

w Krzeszowicach. 

6. Maja Kopańska – psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krakowie. 

7. Jolanta Bursztyn- kurator zawodowy,  I Zespół kuratorskiej Służby Sądowej do 

wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa – Krowodrzy. 

8. Małgorzata Lubańska- kurator zawodowy,  II Zespół kuratorskiej Służby Sądowej do 

wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 

Krowodrzy. 

9. Janusz Mitka- Komendant Straży Miejskiej w Krzeszowicach. 

10. Adriana Jaromin- pedagog w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach. 

11. Grażyna Górecka – pielęgniarka w Krzeszowickim Centrum Zdrowia w Krzeszowicach. 

12. Maria Żbik - psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krzeszowicach. 

13. Paweł Jakub Nowak- pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Krzeszowicach. 

14. Dorota Giszczyńska - Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza 

Marzeń”. 

 Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni pani Dorota Ropka, natomiast zastępcą 

przewodniczącego do dnia 14.07.2020r. był pan  Janusz Mitka, następnie zastępcą została 

pani Małgorzata Römhild-Bąk. Sekretarzem Zespołu jest pani Małgorzata Lubańska.  

Organizację prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w roku 2020 określała Uchwała nr XII/131/2019 z dnia 25 lipca 2019r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania, a także Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Gminy 

Krzeszowice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.   
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Uchwałą Nr XXXVIII/470/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 

2017r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszowice na lata 2018-2021. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych 

aktów prawnych oraz porozumień zawartych między Burmistrzem Gminy Krzeszowice  

a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu 

wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych. Porozumienia stanowią 

jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału  

w posiedzeniach i pracach Zespołu lub Grup Roboczych wytypowanych przedstawicieli. 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przekazywania 

Burmistrzowi Gminy Krzeszowice każdego roku do dnia 31 marca sprawozdanie                     

z działalności Zespołu za poprzedni rok kalendarzowy. 

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. 

W dniu 18 października 2011r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011r. ( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta” (NK). „Niebieska Karta” - to 

rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych stosowaniem przemocy, a także 

nadużywaniem alkoholu oraz innymi uzależnieniami, dysfunkcjami, ułożenie planu pomocy 

oraz podjęcie działań interwencyjnych.  

Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, ochrony zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele oświaty. Wszczęcie procedury Niebieskiej 

Karty następuje poprzez wypełnienie formularza ”A” przez przedstawiciela wyżej 

wymienionych podmiotów, który do 7 dni jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, a ten z kolei powołuje Grupę Roboczą lub Zespół Interdyscyplinarny, 

celem podjęcia działań i opracowania planu pomocy rodzinie.  

Grupy Robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych  

z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, zgodnie z procedurą Niebieskie 

Karty. Dokonują analizy sytuacji rodzinnej - wypełniając formularz NK – „C”, z osobą, 

wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK – „D” z osobą, wobec 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie: ustalają plan działań wobec 

rodziny, którego celem jest poprawa sytuacji rodzinnej. Dokonywana jest diagnoza sytuacji 
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rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, dzięki możliwości wymiany informacji 

będących w posiadaniu poszczególnych instytucji. Poprzez interdyscyplinarne ujęcie 

problemów rodziny  planowane są skuteczne i adekwatne działania wynikające z procedury 

Niebieskiej Karty.  

Umocowania prawne, upoważniają członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych do pozyskiwania i przetwarzania  danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

i osób stosujących przemoc, dotyczących: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń  

o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, 

bez wiedzy i zgody w/w. Jednocześnie ciąży na nich obowiązek zachowania poufności 

wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga 

się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach 

Roboczych.   

W dniu 30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku    

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.     

z dnia 29 maja 2020 poz. 956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa 

policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy 

pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz        

i zakaz może być wydany wobec osoby (żołnierza) stosującej przemoc w rodzinie                  

w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej 

zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą. 

W związku z powyższym z dniem 30 listopada 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której celem jest usprawnienie procedury 

opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie.  

 

W roku 2020 zostało założonych 67 formularzy „Niebieskiej Karty”-A 

wszczynających procedurę, o 8 więcej niż w roku ubiegłym,  w tym:  

- Policja założyła 40 Niebieskie Karty ,  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej założył  22 Niebieskie Karty, 

- Pomoc społeczna (inna niż GOPS) założyła 1 Niebieską Kartę, 

- Służba zdrowia założyła 1 Niebieską Kartę,  
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- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych założyła 1 Niebieską Kartę 

wszczynającą procedurę,  

- Oświata założyła 2 Niebieskie Karty. 
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Wykres 1. Liczba założonych Niebieskich Kart według podziału na instytucje. 

 

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI W RAMACH PROCEDURY 

NIEBIESKIEJ KARTY. 

 

1. POMOC SPOŁECZNA 

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie , 

- rozpoznaje sytuację materialną, bytową i zdrowotną członków rodziny także poprzez wizyty 

w środowisku,  

- w trosce o dobro małoletnich dzieci wychowujących się w rodzinie współpracuje       

z innymi instytucjami jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rodzinny         

i Opiekuńczy.  

- udziela kompleksowych informacji o: 

 możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

Ʃ 81 
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 formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach  

i podmiotach świadczących tę pomoc, 

 możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, 

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

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

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

-  zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą   

w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej 

pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie, 

- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie, oraz 

informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii  i udziale w programach 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

2. POLICJA 

-  udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie  

niezbędnej pomocy,  

- udziela pierwszej pomocy i organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, 

jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, 

- podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, 

zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą  

w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do 

osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków 

przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 

- przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc       

w rodzinie rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 

fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 

psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
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przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia 

społecznego, 

- przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności 

procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów  

i dowodów przestępstwa, 

- podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować  

w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan 

bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 

grupę roboczą  

- dokonuje zatrzymania sprawcy oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania 

się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. 

  

3. OŚWIATA 

Oświata obejmuje ogół instytucji (szkoły, przedszkola, świetlice, placówki opiekuńcze, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne), których celem jest upowszechnienie 

wykształcenia oraz realizowanie określonych celów wychowawczych. Instytucje te poza 

podstawowym zadaniem kształcenia dzieci i młodzieży m.in. zapewniają im opiekę poza 

rodziną oraz mając możliwości oddziaływania na rodziców wspierają prowadzone przez 

nich działania wychowawcze. 

 

W ramach procedury przedstawiciel  oświaty: 

-  udziela kompleksowych informacji o: 

 możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie, 

  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

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

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
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- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci, 

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub 

osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej  

pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych 

przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 

4. PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA 

Głównym zadaniem jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej 

kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ: 

 bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego, 

 zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego. 

W dziedzinie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, oprócz zadań 

podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest: 

 rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy 

ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć, 

 umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form 

przemocy i częstotliwości jej występowania, 

 poinformowanie osób doznających przemocy w rodzinie o miejscach i warunkach 

wystawienia obdukcji, 

 wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego  

o stwierdzonych obrażeniach, 

 w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia podczas badania popełnienia 

przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, 

wykorzystania seksualnego – powiadomienie organów ścigania, 

 udział w procedurze odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w 

rodzinie (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka), 
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 udział w zespołach interdyscyplinarnych  i grupach roboczych.  

Pracownikiem ochrony zdrowia uprawnionym do realizacji procedury „Niebieskie Karty” jest 

osoba, wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna  i ratownik 

medyczny. Działania pracownika ochrony zdrowia w ramach procedury uzależnione są od 

rodzaju diagnostyki oraz konieczności terapii pacjenta. W ramach procedury przedstawiciel  

ochrony zdrowia każdorazowo udziela pacjentowi, co do którego istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięty przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia 

oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o ustaleniu przyczyn i rodzaju 

uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. 

 

5. KURATORZY SĄDOWI 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-

resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane  

z wykonywaniem orzeczeń sądu. 

Kuratorzy sądowi wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz mogą wchodzić  

w skład grup roboczych. Uwzględniając, że grupy robocze są tworzone w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 

przewidziano udział fakultatywny kuratora, uzależniony od realizacji przez niego w tej 

rodzinie dozoru lub nadzoru. 

 

6. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie; 

- udziela kompleksowych informacji o: 

 możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach 

i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 

 formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach  

i podmiotach świadczących tę pomoc, 

 możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby,  

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



 
11 

 

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

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

- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje 

te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

KOBIETY 49 NK

MĘZCZYŹNI 12 NK

DZIECI 8 NK

Liczba Niebieskich Kart według podziału na 
kategorie osób doświadczających przemocy w 

rodzinie

Wykres 2. Liczba Niebieskich Kart założonych w 2020r. według podziału na kategorie osób 

doświadczających przemocy. 
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Inne dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty w 2020r. 

Liczba założonych Niebieskich Kart gdzie przemoc stosowana była wobec 

kobiet 

49 

 

Liczba założonych Niebieskich Kart gdzie przemoc stosowana była wobec 

mężczyzn 

12 

 

Liczba założonych Niebieskich Kart gdzie przemoc stosowana była wobec 

dzieci 

 

8 

 

Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika  

socjalnego wykonującego obowiązki służbowe (art. 12a ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)  

 

0 

 

w tym liczba dzieci 0 

 

Liczba wszystkich zakończonych procedur „Niebieskiej Karty” 

55 

w tym, na skutek: 
 

Ustania przemocy w 

rodzinie i zrealizowanie 

planu pomocy 

26 

Rozstrzygnięcie o braku 

zasadności podejmowania 

działań 

29 

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupę Roboczą 

zawiadomień do organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu 

przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie  

2 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

5 

Liczba powołanych  grup roboczych  

 

65 

Liczba spotkań grup roboczych 199 

 

Liczba rodzin objętych pomocą 
 

 Zespół 

Interdyscyplinarny 
12 

 Grupa Robocza 88 

 

Liczba rodzin w których zaistniało zjawisko przemocy w rodzinie 

współpracujących z asystentem rodziny 

6 

Tabela 1. Informacje zbiorcze na temat procedury Niebieskiej Karty 
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Liczba Niebieskich Kart założonych w 2020r. według podziału na miejscowości 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 3. Liczba Niebieskich Kart  założonych w 2020r. według podziału na miejscowości. 

 

 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania  Przemocy   

w Rodzinie 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek 

zwoływania posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. 

W 2020r. odbyło się pięć spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego: 

11 luty 2020r.  

23 czerwiec 2020r. 

14 lipca 2020r. 

22 wrzesień 2020r. 

15 grudzień 2020r. 
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Zaplanowane na dzień 28 kwietnia 2020r. posiedzenie Zespołu nie odbyło się    

z uwagi na wprowadzone w tym czasie obostrzenia spowodowane sytuacją 

epidemiologiczną w Polsce i na świecie.  

 

Praca Grup Roboczych 

Od miesiąca stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku odbyło się 199 spotkań Grup 

Roboczych. Grupy Robocze były prowadzone w zależności od zgłaszanych potrzeb  

i wynikały z problemów w indywidualnych przypadkach. Z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną grupy robocze były wstrzymane w okresie od 30 marca do 25 maja 2020r. 

Osoby dotknięte przemocą ze strony swoich bliskich były poinformowane pisemnie               

o możliwych do skorzystania formach pomocy dostępnej online oraz udostępniono  im 

numery telefonów, pod którymi mogli uzyskać odpowiednią pomoc.  W okresie tym, rodziny 

pozostawały pod nadzorem dzielnicowych, którzy prowadzili monitoring sytuacji rodziny,     

a także pozostawano w kontakcie telefonicznym z osobami doznającymi przemocy. 

Należy dodać, że w trakcie spotkań grup roboczych  zachowany był reżim sanitarny.  

Członkami Grup Roboczych byli: 

pracownicy socjalni, asystenci rodzin, dzielnicowi, członkowie GKRPA, nauczyciele              

i pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni, psycholog.  

Na spotkania Grup Roboczych zapraszane były osoby co do których istnieje podejrzenie, że 

są dotknięte przemocą w rodzinie, z którymi ustalano plan pomocy rodzinie. Osoby, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie były wzywane na spotkania  

z Grupą Roboczą, podczas których ustalano działania wobec sprawcy przemocy. 

W 2020r. Grupy Robocze podjęły działania na rzecz 88 rodzin.  W 26 przypadkach 

zakończono procedurę Niebieskiej Karty, gdyż plan pomocy został zrealizowany i ustała 

przemoc. Natomiast w 29 przypadkach doszło do zakończenia procedury z uwagi na 

rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania dalszych działań. 

Wspólna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń pozwalała podjąć szersze działania pomocowe. 

Bezpośredni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań 

niewątpliwie usprawniały pracę i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego 

celu. 
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Efekty działań Grup Roboczych: 

− 12 sprawców przemocy zostało skierowanych na zajęcia korekcyjno – edukacyjne  

w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach prowadzone były przez psychologa          

z PCPR zajęcia korekcyjno-edukacyjne, w których uczestniczyło 5 osób wskazanych              

w procedurze NK jako sprawcy przemocy,  

-  GKRPA w roku 2020r. skierowała do Sądu 14 wniosków o leczenie przeciwalkoholowe     

w przypadku gdy osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu, 

- Komisariat Policji w Krzeszowicach prowadził 51 postępowań przygotowawczych  

o przestępstwo znęcania się nad rodziną, tj. o czyn z art. 207 § 1kk, w tym aktem oskarżenia 

zakończyło się 24 spraw, na terenie Gminy miały miejsce 482 interwencje policji.  

- w roku 2020 zapewniono wsparcie asystenta rodziny z tut. GOPS w 6 rodzinach 

borykających się z problemem przemocy, 

- w 2 przypadkach pracownicy GOPS w Krzeszowicach złożyli zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa z art.207 kk do organów ścigania (Policja, Prokuratura), 

- w 10 przypadkach powiadomiono Sąd Rodzinny o niepokojącej sytuacji małoletnich dzieci.  

Z przebiegu spotkań Grup Roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet; 

przede wszystkim szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, 

możliwość podjęcia działań kompatybilnych ze sobą.  

Członkowie Zespołu spotykali się regularnie w ramach pracy Grup Roboczych,  

a pracownicy socjalni i dzielnicowi przeprowadzali wizyty monitorujące w miejscu 

zamieszkania rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty oraz w środowiskach 

potrzebujących wsparcia. W roku 2020 monitoringiem objętych było 88 rodzin, u każdej  

z nich dzielnicowy z danej miejscowości miał obowiązek prowadzić wizyty przynajmniej 

jeden raz w miesiącu przez cały okres prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Również 

pracownicy socjalni dzięki wizytom w środowisku rozpoznawali sytuację bytową, zdrowotną 

i rodzinną Klientów, monitorowali także czy ponownie dochodzi do zachowań  

przemocowych.  

 

W gminie Krzeszowice działa w siedzibie GOPS Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie  

przy ul. Kościuszki 43 (aktualnie ul. Krakowska 11), tel. 12 258 30 83 , 12 258 30 80, kom. 

724 068 540. Punkt jest wpisany do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego 

prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Pracę Punktu reguluje Zarządzenie nr 
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22/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 

01.06.2018r.  

Osoba korzystająca z pomocy Punktu ma prawo do niezwłocznego otrzymania pomocy          

w formie osobistego lub telefonicznego kontaktu, bez uprzedniego skierowania, a także do 

uzyskania specjalistycznej pomocy.  Punkt realizuje także zadania diagnostyczno-rozdzielcze, 

a pracujący w nim specjaliści zajmują się diagnozą stanu psychicznego i kierują Klientów do 

specjalistów i miejsc, w których udzielona będzie właściwa pomoc. W ramach Punktu 

udzielane są porady zarówno osobom doświadczającym przemocy, jak  

i osobom będącymi świadkami przemocy w rodzinie, osobom, które chcą komuś udzielić 

pomocy i pozostać anonimowe. Ponadto istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania  

z pomocy w postaci poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego oraz 

pomocy prawnej. Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu: 

 w poniedziałki:  w godzinach od 12:00 do 14:00 –psycholog 

         w godzinach od 15:00 do 17:00 – pracownik socjalny, prawnik 

 oraz czwartki:    w godzinach  od 7:30 do 10:00 – pracownik socjalny, prawnik 

        w godzinach od 13:30 do 16:00 - psycholog 

 

W ramach działalności Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie w roku 2020 udzielono pomocy w 

formie: 

- 56 porad psychologicznych udzielonych 25 osobom 

- porad prawnych udzielono  9 osobom  

Osoby chcące zachować anonimowość lub które z różnych względów nie mogą przybyć do 

Ośrodka, mogą skorzystać z porad telefonicznych lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@gopskrzeszowice.pl 

 W roku 2020 tut. Zespół Interdyscyplinarny zrealizował projekt w ramach programu 

osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

Projekt pod nazwa Bezpieczna Rodzina realizowany był w  okresie od 1 czerwca 2020r. do 

31 grudnia 2020r.  

 Jednym z celów zaplanowanych w ramach projektu było wzmocnienie kompetencji 

zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania             

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. We wrześniu 2020r. odbyło się 

szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, którego tematyka dotyczyła 

mailto:sekretariat@gopskrzeszowice.pl
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nowelizacji przepisów prawa z wyszczególnieniem nowych obowiązków dla pracowników 

socjalnych, policjantów i kuratorów wynikających z ustawy antyprzemocowej.  

Niezwykle istotną formą pomocy, możliwą do zrealizowania dzięki dofinansowaniu 

uzyskanemu z ministerstwa, było zapewnienie dzieciom z rodzin dotkniętych                       

i zagrożonych przemocą pomocy psychoterapeuty dziecięcego. Z pomocy tej skorzystało 

27 dzieci. Należy zaznaczyć, że ta forma pomocy nie była dotychczas dostępna na terenie 

Gminy Krzeszowice, a jak się okazało pomoc ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.  

Problemami z którymi najczęściej borykały się dzieci objęte tą formą wsparcia były 

zaniedbania czy porzucenie ze strony rodziców, wzrastanie w rodzinach niepełnych lub 

zrekonstruowanych, problemy emocjonalne i trudności szkolne, problem przemocy lub 

uzależnień w rodzinach. W trakcie spotkań u kilkorga dzieci zdiagnozowano problemy 

rozwojowe i zaburzenia zachowania, które wymagają głębszej diagnostyki specjalistycznej. 

W ramach zwiększenia oferty poradnictwa specjalistycznego zapewniono dla osób 

doświadczających i zagrożonych przemocą większy dostęp do poradnictwa 

psychologicznego. Podczas spotkań indywidualnych z psychologiem, oprócz niezbędnego 

wsparcia, osoby doświadczające przemocy miały możliwość nabycia umiejętności w radzeniu 

sobie ze sprawcą, podniesienia samooceny, podjęcia próby wyjścia z sytuacji bycia ofiarą. 

Wsparcie psychologa miało także na celu  zniwelowanie poczucia wstydu i winy, złamanie 

„tabu milczenia” , osiągnięcie poczucia kontroli, mobilizacji do zmiany sytuacji życiowej. 

W ramach aktywizacji zawodowej zapewniono możliwość skorzystania z poradnictwa             

i doradztwa zawodowego. Z porad doradcy zawodowego skorzystało 49 osób dorosłych.  

Natomiast w ramach działań terapeutycznych skierowanych do rodzin zagrożonych 

występowaniem przemocy prowadzone były warsztaty adresowane zarówno do rodziców 

jak i dzieci. Pierwszą grupę warsztatową stanowili rodzice, dla których tematyka 

nakierowana była na budowanie konstruktywnych i świadomych relacji z dzieckiem, a także 

na rozwój umiejętności intrapersonalnych. Drugą grupę warsztatową stanowiły dzieci,            

z którymi zajęcia prowadziły do zwiększenia poczucia własnej wartości, doświadczenia 

własnych zasobów, odkrycia własnego miejsca w grupie. Pod kierunkiem psychologa dzieci 

ujawniały nagromadzone emocje i uczyły się sposobów ich odreagowywania. Zajęcia dla 

dorosłych i dzieci odbywały się równolegle, spotkania miały miejsce w sobotnie 

przedpołudnia. W warsztatach wzięło udział 20 osób.   
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W ubiegłym roku po raz trzeci na terenie Gminy Krzeszowice odbył się cykl spotkań 

adresowanych do osób stosujących przemoc. Były to zajęcia o charakterze korekcyjno-

edukacyjnym prowadzone przez psychologa, który zajęcia o tejże tematyce prowadzi także    

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Zajęcia te ukończone zostały przez  

5 Panów, mieszkańców Gminy Krzeszowice.  

Rok 2020 ze względu na pojawienie się stanu pandemii zmienił w wielu kwestiach 

nasze dotychczasowe funkcjonowanie - zmiany musiały być wprowadzone w codziennym 

życiu społecznym, w sposobie naszej pracy, w sposobie nauczanie  dzieci. Ograniczyliśmy 

kontakty z innymi ludźmi, mieliśmy mniejsze możliwości aktywnego spędzania czasu 

wolnego. Zachodziła obawa, że izolacja „ w czterech ścianach domu” przyczyni się do 

eskalacji zjawiska przemocy domowej.  Na terenie naszej Gminy, w porównaniu z rokiem 

2019, nie zauważono znaczącego wzrostu przypadków wszczęcia procedury Niebieskie Karty.  

Pomimo stanu pandemii członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i członkowie grup 

roboczych podejmowali działania interwencyjne w środowisku, a także realizowali plan 

pomocy dla rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty. Ograniczenia jednak uniemożliwiły 

podjęcie działań profilaktycznych w zakresie podobnym do lat wcześniejszych- 

przestrzegając  zasad bezpieczeństwa i ograniczeń sanitarnych nie planowano spotkań ze 

społecznością lokalną i unikano większych zgromadzeń.  

 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego były zgodne zarówno z przepisami prawa- 

Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,  a także z Gminnym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszowice na 

lata 2018-2021.  Dodatkowo, do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie zobligowane 

były placówki oświatowe, policja, Krzeszowickie Centrum Zdrowia, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               

w Krakowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.  

Placówki oświatowe na terenie Gminy Krzeszowice zrealizowały w następującym 

zakresie zadania ujęte w Programie: 

- Przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych ze społecznością lokalną, 

które wyposażą mieszkańców w wiedzę na temat zjawiska przemocy, obalą mity i stereotypy 
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dotyczące przemocy, wyjaśnią co to jest Zespół Interdyscyplinarny, Niebieska Karta, wskażą 

instytucje pomagające rodzinom dotkniętym przemocą-  4 spotkania. 

- Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki w zakresie agresji i przemocy-  

225 spotkań. 

- Promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań sprzyjających pozytywnym 

postawom w rodzinie- 127 spotkań. 

- Rozpowszechnianie ulotek, materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu 

problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 73 sztuki.   

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w minionym roku przyjęła ogółem 708 

dzieci, w tym przeprowadziła u 69 dzieci indywidualną psychoterapię, 92 dzieci wzięło udział 

w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym, także zrealizowano wśród 215 dzieci zajęcia 

grupowe w formie szkolnych warsztatów. Dodatkowo pracownicy Poradni przeprowadzili 

406 diagnoz psychologicznych, 252 diagnozy logopedyczne i 237 diagnoz pedagogicznych. 

W zajęciach Biofeedback wzięło udział 10 dzieci, a w zajęciach aktywizujących o tematyce 

wyboru kierunku kształcenia 25 dzieci.  

Należy dodać, że na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, zakładka dotycząca przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Umieszczono w niej podstawowe informacje o zjawisku przemocy, dane 

kontaktowe do okolicznych placówek pomagającym ofiarom i sprawcom przemocy.  

 

PLANY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO NA  2021r. 

- przygotowanie we współpracy z instytucjami realizującymi działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy domowej Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszowice na lata 2022-

2025. 

- podjęcie w Internecie działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do 

mieszkańców Gminy Krzeszowice oraz do uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych,  

- zapewnienie  pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- realizacja zajęć o charakterze korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie,  

-  organizacja szkoleń dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 
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-  aktualizacja informacji o pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na stronie internetowej 

prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- organizowanie szkoleń dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym: policjantów, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, 

kuratorów sądowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, 

-  aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 


