
UCHWAŁA NR XLVII/1112/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. 2013.594 z późn. 
zm.), w wykonaniu uchwały nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania. 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2013 roku uchwały w sprawie 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

Jerzy Forajter
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Sprawozdanie   
z realizacji w 2013 roku  
 
Uchwały nr V/41/11  
Rady Miasta Katowice 
z dnia 31 stycznia 2011 roku  
w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego  
oraz szczegółowych warunków  
jego funkcjonowania. 
 

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/1112/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2014 r.
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I. Informacje podstawowe 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został 

powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy                 

w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku  nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako 

podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
Powołanie Zespołu w mieście Katowice nastąpiło na podstawie:  

- Zarządzenia Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2011 roku                                   

w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice 

- Zarządzenia Nr 540/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 października 2011 roku 

zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu 

działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie                 

w mieście Katowice 

 

Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia                          

31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy              

w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a  w Katowicach.   

Kontakt telefoniczny: (32) 251 15 99 

  (32) 257 14 82  w godzinach: 8.00-16.00 

 

W skład Zespołu wchodzą 20 osób będących przedstawicielami:  

 Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej 

 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Policji 

 Oświaty 

 Ochrony Zdrowia 

 Organizacji Pozarządowych 

 Kuratorzy Sądowi 

 Prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Ponadto w mieście Katowice funkcjonuje 10 grup roboczych, których siedziby znajdują się                

w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracę grup roboczych organizują  

Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych Punktach Pomocy 

Społecznej. 

II. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Do zadań Zespołu należy  integrowanie i koordynowanie działań podmiotów                        

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

przez: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 organizowanie, integrowanie  i  koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i 

specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w  mieście  Katowice 

 opracowanie i realizacja  Miejskiego Programu Przeciwdziałania  Przemocy                       

w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

 wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty”               

oraz pracą grup roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy rodzinom 

z problemem przemocy. 

 
 

III. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2013 roku. 
 
 

 W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku odbyło się 5 spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 1551 spotkań Grup  Roboczych. 

 

 Zrealizowano szkolenie dla asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej 

dotyczące „Procedury „Niebieskie Karty”. Przeszkolono 27 osób w ramach 2 spotkań, 

które odbyły się w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego MOPS w Katowicach. 
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 Zrealizowano szkolenie dla asystentów rodzin dotyczące „Specyfiki pracy socjalnej z 

rodzinami z problemem przemocy”. Przeszkolono 13 osób w ramach 2 spotkań, które 

odbyły się w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego MOPS w Katowicach. 

 

 Zrealizowano  szkolenie dla pracowników socjalnych na temat: „Przemoc - specyfika 

pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy – szkolenie zaawansowane”. 

Przeszkolono 9 osób w ramach 2 spotkań, które odbyły się w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej MOPS w Katowicach.  

 

 Realizowano regularne, comiesięczne spotkania koordynatorów ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Nr 1-10 celem 

omawiania sytuacji niestandardowych, trudnych związanych z realizacją procedury 

„Niebieska Karta”. Spotkania te odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i 

prowadzone były przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i/lub 

Koordynatora ds. interwencji i procedury  „Niebieskie Karty”. 

W okresie od stycznia do końca grudnia 2013 roku odbyło  się 12 takich spotkań. 

 

 Realizowano Program motywowania osób stosujących przemoc – pilotaż - objętych 

procedurą „Niebieskie Karty” do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych 

organizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach pod nazwą 

„Motywowanie osób stosujących przemoc w rodzinie objętych procedurą „Niebieskie 

Karty” do udziału w programie edukacyjno-korekcyjnym”. Program obejmował cykl 

szkoleń motywujących dla przedstawicieli Policji i pomocy społecznej. 

W ramach programu odbyło się 5 spotkań, podczas których  przeszkolono 31 

przedstawicieli policji (dzielnicowych Komisariatu III i IV Policji w Katowicach) oraz 

koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Terenowych Punktów 

Pomocy Społecznej Nr 1-10 MOPS w Katowicach). 

 

 Zorganizowano spotkanie z lekarzami Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach przy 

ul. Lompy 16, którego celem było wyjaśnienie zasad uruchamiania i realizacji 

procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli ochrony zdrowia. W spotkaniu 

szkoleniowym wzięło udział 8 osób. 

 

 W okresie od września do grudnia 2013 r. prowadzona była Kampania społeczna na 

rzecz ochrony dziecka krzywdzonego „Dzieci mają głos - usłysz go!"  w jej ramach 

podjęto działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 

zagrożeń wynikających z występowania przemocy w rodzinie. W trakcie realizacji 

projektu odbyły się łącznie 62 spotkania związane z prowadzeniem różnego rodzaju 

Id: CB832E3D-5104-48E9-8CBA-10AE09D7A743. Podpisany Strona 5



zajęć, w których udział wzięło: 134 wychowanków świetlic specjalistycznych, 26 

osobowa grupa młodzieży szkolnej (łącznie 160 osobowa grupa dzieci i młodzieży) oraz 

68 rodziców, 26 pedagogów i psychologów szkolnych (łącznie 94 osoby dorosłe). 

 

 W związku z działaniami jakie podjęto w ramach  kampanii w dniu 23.10.2013 r. w 

Polskim Radiu Katowice odbyła się audycja radiowa „na żywo” z udziałem 

policjanta, pedagoga szkolnego, kierowników Świetlic Specjalistycznych MOPS w 

Katowicach oraz koordynatora projektu będącego jednocześnie przedstawicielem 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach. Tematem audycji były 

zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

  

 W ramach kampanii w grudniu 2013 r. zorganizowano konferencję, podczas której 

odbyły się m.in. prelekcje na temat:  

- „Dzieci mówią: STOP przemocy!” poprowadzonej przez przedstawiciela Fundacji 

Pomocy Dzieciom „Ulica” w Katowicach; 

- „W czym może pomóc policjant ?” poprowadzonej przez przedstawiciela Komendy 

Miejskiej Policji w Katowicach; 

- „Rodzicu, wychowawco – posłuchaj mnie – ja tego potrzebuję!” poprowadzonej przez 

przedstawiciela Świetlic Specjalistycznych MOPS w Katowicach.   

 

 Od  stycznia do grudnia 2013 roku prowadzono procedurę „Niebieskie Karty” w 725 

rodzinach w tym uruchomiono w 2013 r. 374 nowe procedury. 

 

 Dane statystyczne dotyczące procedury „Niebieskie Karty”: 

Dane dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą w rodzinie 
za 2013 rok. 

1. 
Liczba interwencji domowych patrolu 
interwencyjnego policji 
 

5502 

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

248 

3. 
Procedura „Niebieskie Karty” Policji – liczba 
spraw skierowanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

 
220 

4. 
Procedura „Niebieskie Karty” pomocy 
społecznej – liczba spraw skierowanych do 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

 
121 

5. 

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

 
4 
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6. 
Procedura „Niebieskie Karty” Oświaty – liczba 
spraw skierowanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

 
14 

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

 
15 
 

 
8. 

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

 
374 

 
9. 
 

Procedura „Niebieskie Karty” – liczba spraw 
łącznie prowadzonych w 2013 roku 

 
725 

 
10. 

Liczba spotkań grup roboczych 1551 

 
11. 

Liczba zakończonych „Niebieskich Kart” 334 

źródło: Dane za 2013 r. KMP Katowice, OIK MOPS Katowice 

 

 W trakcie przeprowadzonych interwencji związanych z realizacją procedury „Niebieskie 

Karty” stwierdzono u 88 osób, że znajdują się pod wpływem alkoholu. Z tego 53 osoby 

zostały odwiezione do Izby Wytrzeźwień, a 8 do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia. Liczba osób stosujących przemoc 

zatrzymanych przez policję wynosi w 2013 roku  25 osób.   

 

 Od czterech lat Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje „Program Edukacyjno-

Korekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc”. 

Uczestnicy programu kierowani są przez dzielnicowych w ramach procedury „Niebieskie 

Kart”, pracowników socjalnych, prokuratorów oraz kuratorów sądowych. Niektórzy 

uczestnicy zgłosili się dobrowolnie. W 2013 roku dzielnicowi w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” skierowali 146 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w 

rodzinie, prokuratura skierowała 15 osób podejrzanych o stosowanie przemocy, 

pracownicy socjalni skierowali 14 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w 

rodzinie. Kuratorzy sądowi nikogo nie skierowali.  

W pierwszym kwartale 2013 roku kontynuowano zajęcia rozpoczęte w listopadzie 2012 

roku. W kwietniu 2013 roku została uruchomiona następna edycja zajęć. W listopadzie 

2013 r. rozpoczęto kolejną edycję zajęć, której realizacja zakończy się w lutym 2014 r.  

Łącznie realizowano trzy edycje programu, w których wzięło udział łącznie 20 osób, z 

tego program ukończyło 7 osób.  

 

 Działania prawne związane z przestępstwami przeciwko rodzinie charakteryzuje 

poniższa tabela, która przedstawia dane z czterech Prokuratur dotyczące postępowań 

związanych z przemocą domową.  
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Kategoria  
Spraw  

Prokuratura  
Katowice  
Północ  

Prokuratura  
Katowice  
Zachód 

Prokuratura  
Katowice  
Południe 

Prokuratura  
Katowice  
Wschód 

Razem 

1.Liczba postępowań 
w związku z 
przemocą w rodzinie 

103 144 93 148 488 

2.Liczba 
oskarżonych  

14 20 15 22 71 

3.Liczba spraw 
umorzonych  

51 52 45 81 229 

4. Liczba odmów 
wszczęcia 
postępowań 

18 35 18 16 87 

5. Środek 
zapobiegawczy – 
zakaz kontaktowania  

2 0 1 8 11 

6. środek 
zapobiegawczy – 
nakaz opuszczenia 
lokalu  

2 2 1 5 10 

7. środek 
zapobiegawczy – 
tymczasowy areszt 

1 2 0 3 6 

źródło: Dane za 2013 r. z Prokuratury Katowice – Wschód, Zachód, Północ, Południe  

 

 Z bezpłatnego poradnictwa prawnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS 

skorzystało 437 osób, udzielono 443 porad prawnych.  

 Ze specjalistycznej pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z której korzystały osoby objęte procedurą 

„Niebieskie Karty” skorzystało 415 osób uwikłanych w doświadczenie przemocy w 

rodzinie będących mieszkańcami miasta.  

Liczba osób korzystających ze specjalistycznej pomocy w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej MOPS w związku z problemem przemocy w 

rodzinie 

Ofiary przemocy (osoby dorosłe) 296 

Sprawcy przemocy 105 

Dzieci 14 

Inne kryzysy w tym:  568 

Konsultacje rodzinne/ grupowe (ilość spotkań) 62 

Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym 74 

źródło: Dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS za 2013 r.  

 
 

 Zorganizowano jedno spotkanie z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej - kuratorami 

społecznymi ds. rodzinnych celem zapoznania z procedurami postępowania w sytuacji 

przemocy w rodzinie oraz zasadami kierowania osób stosujących przemoc do udziału w 

programie edukacyjno-korekcyjnym.  
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 Ośrodek Interwencji Kryzysowej włączył się w obchody „Tygodnia Ochrony i Pomocy 

Ofiarom Przestępstw” poprzez: 

- udział w spotkaniu z  prokuratorami Prokuratury Katowice-Wschód, którego celem 

było przedstawienie oferty OIK MOPS oraz prezentacja zasad kierowania osób 

stosujących przemoc do udziału w programie edukacyjno-korekcyjnym. 

- zorganizowanie na terenie Ośrodka spotkania dla osób będących ofiarami przemocy 

domowej z przedstawicielem Prokuratury, celem wyjaśnienia kwestii praw ofiar i 

możliwości podejmowania działań prawnych.  

 

 

 

Szczegółowe dane dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

zawarte są w odrębnym sprawozdaniu z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2011-2015” za rok 2013.  
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