
UCHWAŁA NR LIV/1093/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 
z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr XXIV/487/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017 roku 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Sprawozdanie   
z realizacji w 2017 roku  
 
Uchwały nr XXIV/487/16  
Rady Miasta Katowice 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego  
oraz szczegółowych warunków  
jego funkcjonowania. 
 

Załącznik do uchwały Nr LIV/1093/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.
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INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany zgodnie 
z przepisami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający od 1 kwietnia 2011 roku 
został powołany na kolejną kadencję Zarządzeniem nr 1298/2017 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 
2017 roku. 

 W skład Zespołu wchodzą obecnie 23 osoby - przedstawiciele: Urzędu Miasta, Policji, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Prokuratury, Sądu (kuratorzy), Oświaty, Ochrony Zdrowia, Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych. 

 Celem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji 
i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice oraz opracowanie 
i realizacja „Miejskiego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie”. Od momentu powołania Zespołu uruchomiono również pracę Grup Roboczych celem 
organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach.  

 
DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
W 2017 ROKU 
 

 W 2017 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i 1328 spotkań Grup Roboczych. 
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 7 spotkań konsultacyjnych z Koordynatorami ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na których omawiane są m.in. sytuacje niestandardowe, trudne, 
związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”.  

 W 2017 roku realizowano procedurę „Niebieskie Karty” w 619 rodzinach, w tym w 2017 roku 
uruchomiono procedurę w 291 rodzinach. 

 Szczegółowe informacje dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą w rodzinie 
przedstawia poniższa tabela. 

 

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ W OBSZARZE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE ZA ROK 2017 

1. Liczba interwencji domowych patrolu interwencyjnego Policji 5040 

2. 
Liczba przypadków stwierdzonej przemocy w rodzinie w trakcie interwencji domowych patrolu 
interwencyjnego Policji 

177 

3. 
Wnioski o zwołanie Grup Roboczych – liczba wniosków sporządzonych i zatwierdzonych przez Zespół 
Interdyscyplinarny 

291 

4. Procedura „Niebieskie Karty” Policji – liczba spraw skierowanych do Zespołu Interdyscyplinarnego. 193 

5. 
Procedura „Niebieskie Karty” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – liczba spraw skierowanych do 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

74 

6. Procedura „Niebieskie Karty” Oświaty – liczba spraw skierowanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 18 

7. 
Procedura „Niebieskie Karty” Ochrony Zdrowia – liczba spraw skierowanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

5 

8. 
Procedura „Niebieskie Karty” Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – liczba spraw 
skierowanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 

1 

9. 
 

Liczba spotkań Grup Roboczych 1328 

10. 
 

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” 258 

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/KMP Katowice za 2017 r. 
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DZIAŁANIA KOORDYNOWANE PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE W 2017 ROKU 
 

 W trakcie przeprowadzonych przez Policję interwencji związanych z realizacją procedury „Niebieskie 
Karty” stwierdzono, że w przypadku 60 osób zachodzi konieczność doprowadzenia do Izby 
Wytrzeźwień, a 12 do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Liczba osób stosujących 
przemoc zatrzymanych przez policję wynosi w 2017 roku 108 osób.   

 Od sześciu lat Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Edukacyjno-Korekcyjny dla osób 
mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc. Uczestnicy programu kierowani są przez 
dzielnicowych oraz innych przedstawicieli Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz 
kuratorów sądowych. Niektórzy uczestnicy zgłosili się dobrowolnie. W 2017 roku w zajęciach 
uczestniczyły 22 osoby z czego całą edycję ukończyło 11 osób. 

 W 2017 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej po raz pierwszy realizował Program zajęć psychologiczno-
terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnicy programu byli klientami Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5 osób ukończyło wcześniej program 
edukacyjno-korekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc 
w rodzinie”. W zajęciach uczestniczyło 6 osób z czego całą edycję ukończyły 3 osoby. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracował i realizuje od lat 
Program Pomocy Psychologicznej dla Ofiar Przemocy Domowej. Program ten obejmuje zajęcia grupowe 
o charakterze edukacyjnym i wsparcia psychologicznego. W ramach programu organizuje się spotkania 
z prawnikiem, policjantem i księdzem, zgodnie z tematyką spotkań. W 2017 roku Zrealizowano 
47 spotkań. Z programu skorzystało 35 osób doznających przemocy   w rodzinie. 

 Pomocy w zakresie schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie udzielało w mieście 
Katowice Stowarzyszenie „Po-MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. W 2017 roku z miejsca 
schronienia skorzystało 21 osób w tym 10 dzieci i 11 kobiet. W ramach pomocy osoby te korzystały 
również ze wsparcia psychologicznego i poradnictwa w ww. placówce.  

 Działania prawne związane z przestępstwami przeciwko rodzinie charakteryzuje poniższa tabela, która 
przedstawia dane z czterech Prokuratur dotyczące postępowań związanych z przemocą domową. 

 

l.p Kategoria spraw 
Prokuratura 

Katowice 
Północ 

Prokuratura 
Katowice 
Zachód 

Prokuratura 
Katowice 
Południe 

Prokuratura 
Katowice 
Wschód 

Razem 

1 
Liczba postępowań w związku 
z przemocą w rodzinie 

86 138 96 111 431 

2 Liczba oskarżonych  13 24 12 36 85 

3 Liczba spraw umorzonych  26 46 49 38 159 

4 Liczba odmów wszczęcia postępowań 29 60 21 27 137 

5 
Środek zapobiegawczy – zakaz 
kontaktowania  

6 2 2 5 15 

6 
Środek zapobiegawczy – nakaz 
opuszczenia lokalu  

5 4 7 12 28 

7 
Środek zapobiegawczy – tymczasowy 
areszt 

5 3 0 0 8 

Źródło : dane za 2017 r. z Prokuratury Katowice – Wschód, Zachód, Północ, Południe  

 

 W ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono 407 porad 
prawnych. 
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 Ze specjalistycznej pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej korzystały m.in. osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty”. Poniższa tabela 
przedstawia dane statystyczne dotyczące liczby osób korzystających ze specjalistycznej pomocy 
Ośrodka.  

 

Łączna liczba klientów objętych pomocą 
w tym: 

1020 

Ofiary przemocy (osoby dorosłe) 206 

Sprawcy przemocy 119 

Dzieci 50 

Inne kryzysy w tym:  645 

Konsultacje rodzinne/ grupowe (ilość spotkań) 66 

Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym 118 

Źródło: dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS za 2017 r. 

 
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE W 2017 ROKU 

 Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach dotyczące m.in. zjawiska przemocy domowej czy procedury „Niebieskie Karty”: 

 „Podstawowy warsztat pracy z osobami współuzależnionymi” - dla pracowników socjalnych, 
asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, przeszkolono 9 osób (luty 2017 r.);  

 „Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań wobec dzieci” - dla pracowników socjalnych, 
asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, przeszkolono 17 osób (marzec 2017 r.);   

 „Przemoc w rodzinie-szkolenie podstawowe” dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin 
i koordynatorów pieczy zastępczej, przeszkolono 11 osób (marzec 2017 r.);  

 „Szkolenie podstawowe z zakresu pracy z klientem oraz rodziną z problemem alkoholowym” dla 
pracowników socjalnych i asystentów rodzin, przeszkolono 6 osób (marzec 2017 r.); 

 „Szkolenie zaawansowane – specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy” dla 
pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, przeszkolono 8 osób (kwiecień 2017 
r.); 

 „Procedura Niebieskie Karty” dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, przeszkolono 6 osób 
(maj 2017 r.); 

 „Interwencja kryzysowa”, dla koordynatorów pieczy zastępczej, przeszkolono 9 osób (czerwiec 
2017r.); 

 „Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań wobec dzieci”, dla koordynatorów pieczy 
zastępczej i pracowników socjalnych, przeszkolono 7 osób (czerwiec 2017 r.); 

 „Szkolenie podstawowe z zakresu pracy z klientem oraz rodziną z problemem alkoholowym” dla 
koordynatorów pieczy zastępczej i asystentów rodzin, przeszkolono 8 osób (wrzesień 2017 r.); 

 „Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań wobec dzieci” dla asystentów rodzin, 
przeszkolono 7 osób (październik 2017 r.); 

 „Procedura Niebieskie Karty” dla asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej, 
przeszkolono 10 osób (październik 2017 r.); 

 „Interwencja kryzysowa” dla koordynatorów pieczy zastępczej, przeszkolono 9 osób (listopad 
2017r.). 

W szkoleniach wzięło udział łącznie 107 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 W ramach Tygodnia Ochrony Praw Ofiar Przestępstw (luty 2017 r.) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie, dla 
osób skierowanych w związku z realizacją  procedury Niebieskie Karty. Spotkanie prowadzone było 
przez przedstawiciela prokuratury w Katowicach.  
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 Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym Ośrodka Interwencji Kryzysowej brał 
udział w Radzie Programowej przy Uniwersytecie Śląskim (marzec 2017 r.), której zadaniem jest 
doskonalenie programu i oferty dla studentów pracy socjalnej. W ramach tego przedsięwzięcia 
omawiano zasady realizacji praktyk studenckich dotyczących pracy socjalnej z rodziną z problemem 
przemocy. 

 W ramach Kampanii „Moc!Na TY” realizowanej od 2016 roku przez Komendę Miejską Policji 
w Katowicach w maju 2017 r. odbyła się Konferencja dotycząca problematyki przemocy wobec dzieci.  

 W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w listopadzie 2017 r. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na 
spotkaniu omówiono bieżące działania poszczególnych służb w zakresie realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ponadto przedstawione zostały przez członków Zespołu 
Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej planowane i oczekiwane kierunki zmian w obszarze przeciwdziałania przemocy.  

 Komenda Miejska Policji w Katowicach we współpracy z Fundacją „Podaruj Nadzieję” w grudniu 2017 r. 
zorganizowała przed Galerią Katowicką happening pt. „Biała Wstążka - dzień eliminacji przemocy 
wobec kobiet”. W happeningu wzięli udział: specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Terenowych MOPS. Happening był częścią programu 
profilaktyczno-edukacyjnego służącego przeciwdziałaniu przemocy domowej, prostytucji i handlowi 
ludźmi „Moc!Na TY”. Happening jest częścią Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Działań Przeciwko 
Przemocy ze względu na płeć”.  

 Przedstawiciel Policji i Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach w czerwcu i w grudniu 2017 r. uczestniczył w dwóch audycjach radiowych w Radiu 
Katowice, dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet „Biała Wstążka” oraz w związku 
z Międzynarodową Kampanią „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”. 

 W celu usprawnienia współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na bieżąco uaktualniany był skład Komisji (o nowych Koordynatorów ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie). Ostatnia zmiana została dokonana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1484/2017 z dnia 
12 lipca 2017 roku - powołano nowych członków MKRPA do Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie.  

 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach 
uczestniczył jako jeden z liderów w Śląskiej Regionalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Koalicja ta zrzesza Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania 
Przemocy   w Rodzinie z terenu województwa śląskiego.  

 Przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach 
uczestniczyła w pracach Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
przy Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Warszawie. 

 
Szczegółowe dane dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zawarte są 
w odrębnym sprawozdaniu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2017 r. 
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