
UCHWAŁA NR XIX/416/20 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 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. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr XXIV/487/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017 
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 2019 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. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Sprawozdanie  
z realizacji w 2019 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 XIX/416/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.
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Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 

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 Prezydenta 
Miasta nr 1298/2017 z dniem 28 marca 2017 roku (z późn. zm.) 
 

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

 
- 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.  

 
- Od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku odbyły się 5 spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 1126 spotkań Grup Roboczych. W ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego odbyły się 3 spotkania konsultacyjne z Koordynatorami ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na których omawiane są m.in. sytuacje 
niestandardowe, trudne, związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”.  

 
- Od  stycznia do grudnia 2019 roku realizowano procedurę „Niebieskie Karty” w 691 

rodzinach, w tym w 2019 roku uruchomiono procedurę w 350 rodzinach. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą rodzinie 

przedstawia poniższa tabela. 

Dane dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą w rodzinie  

za rok 2019 

1. Liczba interwencji domowych patrolu interwencyjnego Policji 5356 

2. 
Liczba przypadków stwierdzonej przemocy w rodzinie w trakcie 

interwencji domowych patrolu interwencyjnego Policji 
270 

3. 
Wnioski o zwołanie Grup Roboczych – liczba wniosków 

sporządzonych i zatwierdzonych przez Zespół Interdyscyplinarny 
350 

4. Procedura „Niebieskie Karty” Policji – liczba spraw skierowanych do 257 
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Zespołu Interdyscyplinarnego. 

5. 
Procedura „Niebieskie Karty” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

– liczba spraw skierowanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 
78 

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

Zespołu Interdyscyplinarnego 
14 

7. 
Procedura „Niebieskie Karty” Ochrony Zdrowia – liczba spraw 

skierowanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 
1 

8. 

Procedura „Niebieskie Karty” Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – liczba spraw skierowanych do Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

0 

9. Liczba spotkań Grup Roboczych 1126 

10. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” 271 

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/KMP Katowice za 2019 r. 

 

Zespół Interdyscyplinarny koordynował następujące działania: 
 

- W trakcie przeprowadzonych przez Policję interwencji związanych z realizacją 
procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono, że w przypadku 82 osób zachodzi 
konieczność doprowadzenia do Izby Wytrzeźwień, a 2 osoby do policyjnych 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Liczba osób stosujących przemoc zatrzymanych 
przez policję wynosi w 2019 roku 112 osób.   
 

- Od 2010 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach realizuje w ramach zadań powiatu 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 2019 roku uruchomione zostały dwie edycje programu. Pierwsza z nich miała 
miejsce w okresie od marca do czerwca (uczestniczyło w niej 10 osób, z których 6 
ostatecznie ukończyło Program). Druga edycja natomiast odbywała się w okresie od 
września do grudnia (uczestniczyło w niej 8 osób, z których 5 ukończyło Program). 
Zatem łącznie w Programie udział wzięło 18 osób z czego 11 osób go ukończyło.  
W ramach Programu prowadzone są zajęcia grupowe. 
 

- W 2019 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej po raz trzeci realizował Program zajęć 
psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnicy 
programu pozyskiwani byli do udziału w zajęciach  przede wszystkim wśród 
absolwentów programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób mających problem ze 
złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie”, a także wśród klientów Ośrodka. 
W zajęciach uczestniczyło 6 osób z czego całą edycję ukończyły 3 osoby. 

 
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 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 
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organizuje się spotkania z prawnikiem, policjantem i księdzem, zgodnie z tematyką 
spotkań. Zrealizowano 48 spotkań. Z programu skorzystało 21 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.  Z miejsca schronienia skorzystało 31 osób, z czego 30 to osoby 
doświadczające przemocy.  W ramach pomocy osoby te korzystały również ze 
wsparcia psychologicznego i poradnictwa     w w/w placówce.  
 

- Działania karne związane z przestępstwami przeciwko rodzinie charakteryzuje 
poniższa tabela, która przedstawia dane z czterech Prokuratur dotyczące postępowań 
związanych z przemocą Działania prawne związane z przestępstwami przeciwko 
rodzinie oraz ich skuteczność przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. 

Kategoria spraw 

Prokuratura 

Katowice 

Północ 

Prokuratura 

Katowice 

Zachód 

Prokuratura 

Katowice 

Południe 

Prokuratura 

Katowice 

Wschód 

Razem 

1. Liczba postępowań w 

związku z przemocą 

w rodzinie 

92 84 81 107 364 

2. Liczba oskarżonych  20 9 10 21 60 

3. Liczba spraw 

umorzonych  
28 22 33 34 117 

4. Liczba odmów wszczęcia 

postępowań 
38 55 30 41 164 

5. Środek zapobiegawczy – 

zakaz kontaktowania  
5 5 5 7 22 

6. Środek zapobiegawczy – 

nakaz opuszczenia lokalu  
4 8 10 12 34 

7. Środek zapobiegawczy – 

tymczasowy areszt 
3 1 0 0 4 

Źródło : dane za 2019 r. z Prokuratury Katowice – Wschód, Zachód, Północ, Południe za 2019r. 

 

- W ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
udzielono 389 porad prawnych. 
 

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. 
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Łączna liczba klientów objętych pomocą 

w tym: 
892 

Ofiary przemocy (osoby dorosłe) 195 

Sprawcy przemocy 114 

Dzieci 27 

Inne kryzysy w tym:  556 

Konsultacje rodzinne/ grupowe (ilość spotkań) 51 

Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym 174 

Źródło: dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS za 2019 r. 

 

Od stycznia do grudnia 2019 roku działania Zespołu obejmowały również koordynację 
działań służb, instytucji w zakresie szkoleń grup zawodowych: 
 
Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach dotyczące m.in. zjawiska przemocy domowej czy procedury 
„Niebieskie Karty”:  

- „Interwencja kryzysowa” dla pracowników socjalnych (4 osoby) i asystentów rodzin                
(2 osoby), łącznie 6 osób (II.2019r.), I edycja; 

- „Przemoc – specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy – szkolenie                          
zaawansowane” dla pracowników socjalnych (8 osób), łącznie 8 osób (II. 2019r.),                   
I edycja; 

- „Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym” dla pracowników socjalnych 
(6 osób), asystentów rodzin (4 osoby) i nowozatrudnionych osób (2 wychowawców 
Świetlicy i Klubu Młodzieżowego), łącznie 12 osób (III. 2019r.), I edycja; 

- „Przemoc w rodzinie-szkolenie podstawowe” dla pracowników socjalnych (5 osób) 
oraz koordynatorów pieczy zastępczej (5 osób), w tym osób nowozatrudnionych, 
łącznie 10 osób (III.2019r.), I edycja; 

- „Niebieskie Karty” dla pracowników socjalnych (3 osoby) i Koordynatorów Pieczy 
zastępczej (4 osoby), łącznie 7 osób (IV.2019r.), I edycja; 

- „Interwencja Kryzysowa” dla pracowników socjalnych (9 osób), łącznie 9 osób 
(IV.2019r.),       II edycja; 

- „ Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym” dla wychowawców świetlic 
(5 osób)   i nowozatrudnionych pracowników ( w tym: 2 pracowników socjalnych                 
i 1 streetwoker), łącznie 8 osób (V.2019r.), II edycja; 

- „Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań dzieci” dla wychowawców świetlic  
i klubu (4 osoby), i asystentów rodzin (6 osób), łącznie 10 osób (V.2019r.), I edycja; 

- „Przemoc w rodzinie – szkolenie podstawowe”  dla nowozatrudnionych osób                     
( 2 asystentów rodzinnych, 5 koordynatorów pieczy zastępczej,  2 pracowników 
socjalnych, 1 psycholog         z CPS), łącznie 10 osób (VI. 2019r.), II edycja; 

- „Przemoc - specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy – szkolenie 
zaawansowane” dla pracowników socjalnych (7 osób) i asystentów rodzinnych             
(1 osoba), łącznie 8 osób (VI.2019r.), II edycja. 

- „Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym” - dla nowozatrudnionych 
osób (5 asystentów rodzinnych, 5 pracowników socjalnych, 1 streetwoker), łącznie 11 
osób (IX.2019r,) III edycja; 
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- „Przemoc w rodzinie – szkolenie podstawowe” – dla nowozatrudnionych osób                            
( 2 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodzinnych, 3 koordynatorów pieczy 
zastępczej), łącznie 7 osób (IX.2019r.), III edycja; 

- „Przemoc – specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy – szkolenie 
zaawansowane” – dla pracowników socjalnych (5 osób), łącznie udział wzięło 5 osób 
(IX.2019r.), III edycja. 

- „Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań dzieci” dla wychowawców świetlic  
i klubu (5 osób), i asystentów rodzin (2 osoby), łącznie 7 osób (X.2019r.), II edycja; 

- „Interwencja Kryzysowa” dla pracowników socjalnych (7 osób) i koordynatorów 
pieczy zastępczej (2osoby),  łącznie 9 osób (X.2019r.), III edycja; 

- „Niebieskie Karty” dla asystentów rodzinnych (7 osób) i koordynatorów pieczy 
zastępczej (2 osoby), łącznie 9 osób (XI.2019r.), II edycja; 

- „Przemoc – specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy – szkolenie 
zaawansowane” – dla asystentów rodzinnych (3 osoby), łącznie udział wzięły 3 osoby 
(XI.2019r.), IV edycja; 

- „Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym” - dla nowozatrudnionych 
osób (2 pracowników socjalnych, 1 osoba z SDM, 1 koordynator pieczy zastępczej), 
oraz wychowawców świetlic (5 osób), łącznie 9 osób (XII.2019r,) IV edycja; 

- „Przemoc w rodzinie – szkolenie podstawowe” – dla nowozatrudnionych osób                            
( 2 pracowników socjalnych, 5 koordynatorów pieczy zastępczej, 1 osoba z SDM,                    
1 osoba z Klubu Młodzieżowego), łącznie 9 osób (XII.2019r.), IV edycja. 
 

W szkoleniach wzięło udział łącznie 69 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

- Komenda Miejska Policji w Katowicach w 2019 roku zorganizowała szkolenia 
adresowane do różnych grup zawodowych i studentów. 
  

- Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez miasto Katowice nie organizują 
szkoleń dla instytucji i organizacji, organizują jednak szkolenia informacyjne                              
i spotkania, w tym indywidualne dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci                         
i młodzieży poświęcone przeciwdziałaniu przemocy i agresji. 
Na terenie szkół odbywają się szkolenia Rad Pedagogicznych, zaś tematyka tych 
szkoleń uzależniona jest od potrzeb konkretnej jednostki organizacyjnej. Wśród tych 
szkoleń znajdowały się również takie, które poruszały tematykę przemocy w rodzinie i 
szkole oraz dotyczące rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji itp. 
Ponadto dyrektor ma możliwość dofinansowania szkoleń i kursów kwalifikacyjnych 
nauczycielom, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności o zagadnienia  
przydatne do prawidłowego funkcjonowania placówki. 
Nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach i placówkach pomocą  
w rozwiązywaniu problemów służą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Specjalistyczna Poradnia 
Rodzinna. Poradnie organizują też szkolenia wolontariuszy i osób niepełnosprawnych  
w zakresie aktywizacji i podejmowania działań społecznych. 
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Inne działania: 
 

- Kierownik OIK MOPS uczestniczył w spotkaniach: Rady Superwizorów ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które odbyło się w Warszawie oraz                             
w Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. 

 
- W celu ułatwienia mieszkańcom Katowic dostępu do informacji na temat różnych 

form pomocy, w marcu została przebudowana strona internetowa. Na portalu 
zamieszczono  m.in. nowe ulotki informujące o miejscach udzielających bezpłatnej 
pomocy np. psychologicznej, prawnej, socjalnej itp. osobom będącym w sytuacji 
kryzysowej, w tym osobom uwikłanym     w sytuację przemocy domowej.  

 
- W kwietniu w OIK MOPS odbyła się wizyta studyjna dla studentów Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej. Były to osoby kształcące się na II stopniu specjalizacji w zawodzie 
pracownika socjalnego, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem 
przemocy. Na spotkaniu przedstawiony został zakres działalności placówki. 

 
- W maju OIK MOPS uczestniczył w spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie Śląskim,             

na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, gdzie przedstawiony został zakres działalności 
placówki. 

 
- W maju w OIK MOPS odbyło się spotkanie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego                   

z Wydziału Pracy Socjalnej, poświęcone przedstawieniu zakresu działalności placówki. 
 
- We wrześniu OIK MOPS uczestniczył w konferencji z okazji obchodów 100-lecia 

powołania kurateli sądowej. Na uroczystości tej Ośrodek otrzymał specjalne 
wyróżnienie  i podziękowanie za współpracę. 

 

- W grudniu Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zorganizował jubileuszową konferencję z okazji 20-lecia działalności pt.: „Wiedza-
Praktyka-Doświadczenie”.  
W konferencji wzięli udział m.in. Wiceprezydent Miasta Katowice oraz 
przedstawiciele różnych Wydziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu 
Miasta Katowice a także przedstawiciele służb, instytucji i organizacji, z którymi 
placówka nawiązała współpracę, stale ją doskonaląc, takich jak np.: Policja, 
Prokuratura, Kuratorzy, Oświata, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i.t.p.                    
W ramach konferencji poruszono problematykę przemocy wobec dzieci. 

 
- W celu usprawnienia współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na bieżąco uaktualniany był skład Komisji . Ostatnia zmiana została 
dokonana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 391/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku – 
dokonano zmiany danych osobowych członka MKRPA do Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.  
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- W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                        
w Katowicach w 2019 roku podjęto działania w kierunku uruchomienia Telefonu 
Zaufania dla Seniorów. 
 

- W Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach realizowany jest program 
profilaktyczno – edukacyjny na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie pt. „MOC NA 
TY”. Program dedykowany jest przede wszystkim kobietom, jako osobom, które 
częściej doznają różnych form przemocy, w tym domowej. Adresatami programu są 
mieszkańcy miasta Katowice, ale także pracownicy instytucji publicznych działających 
na terenie Katowic, ich podopieczni/klienci, którzy na co dzień mają styczność lub są 
narażeni na różne formy przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Projekt ten ma na 
celu przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom poprzez rozwijanie zdolności                               
i kompetencji do przeciwstawienia się różnym formom przemocy oraz 
upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy, prostytucji  
i handlu ludźmi, mechanizmów tych zjawisk, ich skutków oraz sposobów pomocy.  
 

 
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 2019 r. 
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