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Kolbuszowa, 26 marzec 2013 r. 

 

SPRAWOZDANIE  

PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO  

ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

Z REALIZACJI W 2012 ROKU 

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 W MIEŚCIE I GMINIE KOLBUSZOWA 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Kolbuszowa w składzie: 

1. Małgorzata Hariasz – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kolbuszowej 

2. Helena Chmielowiec – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej 

3. Beata Chmielowiec – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w 

Kolbuszowej 

4. Agnieszka Sudoł – przedstawiciel Zespołu Oświatowego w Kolbuszowej 

5. Halina Kiwak – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kolbuszowej 

6. Katarzyna Chudzik – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kolbuszowej 

7. Anna Stącel – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu 

Rejonowego w Kolbuszowej 

8. Renata Bomba – przedstawiciel Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w 

Kolbuszowej 

9. Ewa Wójcicka – przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas w Kolbuszowej 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2011 – 2016.  

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane w 2012 r. to: 

- integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w skład Zespołu oraz 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

- diagnoza problemów przemocy w rodzinie,  
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- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,  

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z zaistnieniem podejrzenia o 

występowaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny powoływał Grupy Robocze do 

pracy w indywidualnych przypadkach. Skład Grupy Roboczej ustalał Przewodniczący 

Zespołu po przeanalizowaniu informacji zawartych w formularzu Niebieska Karta A 

dotyczącego danej rodziny.  

W skład Grup Roboczych wchodzili przedstawiciele: Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kolbuszowej, Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, Zespołu 

Oświatowego w Kolbuszowej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kolbuszowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, Zespołu 

Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.  

Skład Grup Roboczych ustalany był w zależności od potrzeb wynikających z 

problemów występujących w indywidualnych przypadkach. W tym celu Przewodniczący 

zwracał się do członków Zespołu o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane 

w rozwiązanie problemu rodziny w ramach Grupy Roboczej. W 2012 roku odbyło się 4 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W 2012 r. wszczęto 78 procedur „Niebieskie Karty”. Zespół Interdyscyplinarny 

wszczynał procedury po otrzymaniu zgłoszeń - wpłynięciu wypełnionego formularza 

„Niebieska Karta – A” od: Ośrodka Pomocy Społecznej (4 zgłoszenia), przedstawicieli Policji 

(69 zgłoszeń), przedstawicielki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (5 zgłoszeń). 

Zgodnie z uzyskanymi zgłoszeniami w 2012 r. w 71 rodzinach wystąpiło zjawisko 

przemocy w rodzinie. W 26 z tych przypadków zgłoszenie nastąpiło raz w roku, w 43 

przypadkach – 2-5 razy w roku a w 2 przypadkach 6 razy w roku lub częściej. Liczba osób 

poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie w 2012 roku w Gminie Kolbuszowa to 166 

z czego 78 to kobiety, 22 mężczyźni, 66 dzieci do 18 r. ż. Spośród 74 osób, co do których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie było 70 mężczyzn i 4 kobiety. 
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Najczęściej zgłaszane problemy to: przemoc fizyczna, psychiczna/emocjonalna, 

przemoc ekonomiczna, przemoc seksualna, zaniedbanie. 

W 2012 roku Grupy Robocze prowadziły 75 postępowań w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”. Były to Grupy Robocze utworzone w 2012 r. oraz utworzone w latach 

poprzednich i kontynuujących swoje działania. W/w postępowania dotyczyły 166 osób 

poszkodowanych, 74 osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

W 2012 r. Zespół Interdyscyplinarny na wniosek członków Grup Roboczych 

zakończył 22 postępowania, w tym: 

- 19 postępowań na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

- 3 postępowania na podstawie§ 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 

Według danych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r. prowadził następujące 

działania pomocowe na rzecz osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie: 

1. działania podjęte wobec ofiar przemocy w rodzinie: 

podjęte działania liczba osób 

praca socjalna 150 

poradnictwo 71 

monitoring 59 

pomoc finansowa i rzeczowa 90 

objęcie pomocą asystenta rodziny 2 

skierowanie na terapie rodzinną 2 

zawiadomienie sądu o sytuacji rodziny 9 

pomoc w uzyskaniu wizyty dla dzieci w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej 
1 

rozmowa z terapeutą rodzinnym 1 

 

2. działania podejmowane wobec podejmowane wobec sprawców przemocy w rodzinie 

podjęte działania liczba osób 

praca socjalna 63 

poradnictwo 20 

monitoring 18 
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skierowanie na terapie rodzinną 1 

wnioskowanie o kuratora dla rodziny 1 

pomoc finansowa i rzeczowa 2 

rozmowa z terapeutą rodzinnym 1 

rozmowa z kuratorem 1 

 

3. działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie 

podjęte działania liczba osób 

praca socjalna 37 

 

Zespół Interdyscyplinarny działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonał 9 zgłoszeń o powzięciu podejrzenia o 

popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Zgłoszenia 

przekazano do Prokuratury. 

W 2012 r. 10  pracowników Ośrodka wzięło udział w szkoleniach pod tytułem: 

„Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, Razem przeciw 

przemocy”, „Praca ze sprawcą przemocy” Za w/w szkolenia Ośrodek Pomocy zapłacił łącznie 

849 zł. 

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa            

w 2012 r. przeprowadzono 65 interwencji domowych objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

W stosunku do roku 2011 było to o 29 interwencji mniej co stanowi spadek o ok. 30%. Jak 

wynika z danych zarejestrowanych przez KPP w Kolbuszowej najczęściej przemocy wobec 

osób najbliższych dopuszczali się mężczyźni (64 na 65 formularzy „Niebieska Karta – A”). 

Bardzo ważnym aspektem jest to, że w analizowanym okresie aż 53 spośród 65 osób – 

sprawców interwencji domowych dotyczących przemocy domowej była pod działaniem 

alkoholu. Spośród wszystkich sprawców będących pod działaniem alkoholu do Izby 

Wytrzeźwień w Rzeszowie zostało przewiezionych 28 sprawców, do Pomieszczenia Dla 

Osób Zatrzymanych w Kolbuszowej 7 sprawców.  

Według danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Kolbuszowej w 2012 r. w ramach prac w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych 

członkowie Komisji przeprowadzili 66 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, wobec 

których prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”. W wyniku przeprowadzonych 

rozmów do dobrowolnego leczenia zmotywowano 40 osób nadużywających alkoholu, w tym 
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37 osób będących sprawcami przemocy. Do Sądu – Prokuratury skierowano 17 wniosków o 

leczenie w tym 15 wniosków dotyczących sprawców przemocy. Przedstawiciele Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej brali udział we 

wszystkich Grupach Roboczych, do których zostali powołani przez Przewodniczącego 

Zespołu. Z danych GKRPA wynika, że ze środków Komisji zapłacono 8 250,00 zł za pobyt 

33 osób nietrzeźwych – sprawców przemocy domowej w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie, 

nieścigalnych w trybie egzekucji. 

W pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych zaangażowany był również 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. W ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym        

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kurator zawodowy Sądu Rejonowego                   

w Kolbuszowej uczestniczyła w 2 posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i 6 

spotkaniach grup Roboczych, spośród których cztery dotyczyły przemocy w rodzinach 

objętych postępowaniem wykonawczym kuratora rodzinnego. W ramach przyjętych działań 

wobec wspomnianych rodzin kurator rodzinny przeprowadzał rozmowy dyscyplinujące z 

osobami nadużywającymi alkoholu stosującymi przemoc, udzielał informacji sprawcom 

przemocy na temat możliwości udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym, jak również 

w celu poprawy efektywności, podjął decyzję o zmianie kuratora nadzorującego jedną z 

rodzin. 

Parafialny Zespół Caritas w Kolbuszowej, którego przedstawiciel również bierze 

udział w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego udzielił pomocy 5 osobom dotkniętym 

przemocą. Była to pomoc finansowa o łącznej wartości 650,00 zł. 

W pracy Grup Roboczych uczestniczą przedstawiciele oświaty tj. pedagodzy szkolni 

lub nauczyciele ze szkół do których uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych 

problemem przemocy.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej prowadziło działania w trzech 

kierunkach tj. praca z ofiarą przemocy, praca ze sprawcą przemocy oraz podnoszenie 

kompetencji kadry zajmującej się problematyką przemocy w rodzinie. PCPR realizowało 

projekt „Żyj świadomie – bez przemocy 2” w ramach którego prowadzona była akcja 

informacyjno – promocyjna dotycząca działań w projekcie oraz zjawiska przemocy. Od 

początku 2012 r. uruchomiono indywidualne konsultacje dla osób doznających przemocy w 

rodzinie. Udzielono 262 indywidualnych konsultacji terapeutycznych z których skorzystało 

67 osób z terenu powiatu. Z pomocy w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa 

specjalistycznego skorzystało 89 osób, u 27 rodzin monitorowano sytuację rodzinną w 

związku z występowaniem przemocy. Ponadto konsultacji udzielał: radca prawny (87 porad 
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dla 53 osób), psycholog (30 porad). Kontynuowano spotkania grupy wsparcia która w 2012 r. 

liczyła 16 osób. Odbyło się szkolenie „Przemoc domowa – wczesna diagnostyka i możliwości 

przeciwdziałania” dla pracowników służby zdrowia z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz 

szkolenie dla pedagogów szkolnych z terenu powiatu „Rozpoznawanie oznak przemocy 

wśród młodzieży szkolnej”. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 26 osób. Pracownicy PCPR 

w Kolbuszowej przeprowadzili również pogadanki dla rodziców na wywiadówkach 

szkolnych w ramach tzw. „Szkoły dla rodziców”, rozdano także „Mini poradniki dla 

rodziców”. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję „Żyj świadomie – bez 

przemocy 2”. Ponadto PCPR w Kolbuszowej w 2012 r. realizował program korekcyjno – 

edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. W programie uczestniczyło 18 osób z terenu 

powiatu. W ramach projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społecznej w powiecie 

kolbuszowskim” PCPR wdrażało nowa metodę pracy z rodzina – Konferencje Grupy 

Rodzinnej. 

W 2012 roku również Polski Komitet Pomocy Społecznej, prowadził działania służące 

udzielaniu pomocy osobom dotkniętym przemocą. Zadania te zostały podjęte w ramach 

realizacji programu profilaktycznego pt. „Razem przeciw przemocy”. Poprzez wypełnianie 

zadań zawartych w projekcie, trzydzieścioro troje wychowanków świetlicy, będących, na co 

dzień ofiarami lub obserwatorami zachowań przemocowych, uczestniczyło w zajęciach 

edukacyjnych, podnoszących m.in. ich świadomość dotyczącą wszystkich rodzajów 

przemocy. Uzyskali oni również informacje odnośnie miejsc, w których mogą uzyskać 

pomoc, w przypadku doświadczania przemocy. W ramach działań skierowanych na 

przeciwdziałanie przemocy oraz ograniczaniu jej skutków, przeprowadzony został również 

cykl szkoleń pod nazwą „Razem przeciw przemocy” w których wzięli udział przedstawiciele 

wszystkich zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu. W w/w szkoleniu wzięło udział 

19 osób pracujących w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa. 

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2011 – 2016 wynika, że wszystkie instytucje zaangażowane w pracę Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmowały w 2012 roku 

skuteczne działania zmierzające do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie. Przytoczone 

dane świadczą o tym, że działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych dzięki 

współpracy wielu instytucji daje szczegółowy obraz funkcjonowania rodziny przez co 

pomogła rozwiązać wiele problemów z jakimi borykają się rodziny naszego regionu. 
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Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest kontynuowanie pracy Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w kolejnych latach. 

 

 


