
REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji 

powołani przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne. 

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą 

w sposób skoordynowany podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego czy 

Grup Roboczych, zapewniając skuteczne reagowanie na problem przemocy 

w rodzinie. 

 

§ 2 

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 

3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. 

5. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 

6. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacji przemocy w rodzinie. 

7. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

8. Powoływanie spotkań Grup Roboczych działających w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

§ 3 

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Zespół Interdyscyplinarny zostaje powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Łaziska Górne. 



2. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są przedstawiciele podmiotów 

wskazanych w  ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które podpisały 

porozumienie o współpracy. 

3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostają powołani na czas nieokreślony.  

4. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Zespołu wybierają spośród swoich 

członków Przewodniczącego większością głosów w głosowaniu jawnym.  

5. Na wniosek Przewodniczącego wybierany jest Zastępca Przewodniczącego oraz 

Sekretarz większością głosów w głosowaniu jawnym. 

6. Członka Zespołu Interdyscyplinarnego odwołuje Burmistrz na jego wniosek lub, 

w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego. 

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego na kolejnym 

posiedzeniu zostaje wybrany nowy Przewodniczący spośród członków 

w głosowaniu jawnym.  

8. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego, 

zwołuje posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. 

9. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, 

wskazując termin oraz miejsce posiedzenia, o czym powiadamia wszystkich 

członków nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.  

10. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.  

11. Członkowie swój udział w posiedzeniu potwierdzają poprzez podpisanie się na 

liście obecności.  

 

§ 4 

Funkcjonowanie Grup Roboczych 

 

1. Spotkania Grup Roboczych zwołuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca 

Przewodniczącego, minimum dwa razy dla danej procedury. W razie 

nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Zastępcy Przewodniczącego 

upoważniony Członek Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje spotkania Grup 

Roboczych oraz podejmuje dalsze czynności związane z realizacją Procedury 

Niebieskiej Karty.  

2. Członkami Grup Roboczych są przedstawiciele instytucji wskazanych w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy 



społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 

oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, zgodnie ze swoimi 

kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa i dotyczących 

zakresu działania tych instytucji.  

3. Celem Grup Roboczych jest podejmowanie działań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa osobom lub rodzinom doznającym przemocy, tworzenie planu 

pracy z osobą lub rodziną z problemem przemocy, monitorowanie sytuacji rodzin 

dotkniętych przemocą oraz prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań i 

ich efektywności.  

4. Wszystkich Członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych 

obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu, 

bądź Grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w 

Zespole Interdyscyplinarnym lub Grupie Roboczej. 

5. W celu doskonalenia efektywności pracy na rzecz rodzin dotkniętych przemocą 

w rodzinie Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych będą 

uczestniczyć w szkoleniach z tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych. 

 

§ 5 

Procedura „Niebieskiej Karty” 

 

1. W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie przedstawiciele 

podmiotów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj.  

przedstawicieli Centrum Usług Społecznych, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie wykonują 

następujące czynności: 

1) wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza 

"Niebieska Karta - A" w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie; zapewnienie bezpieczeństwa 

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

rodzinie; 



2) przekazanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie,  formularza "Niebieska Karta - B"; 

3) przekazanie wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A" do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia wszczęcia procedury; 

4) przekazanie przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

formularza "Niebieska Karta - A" (nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego 

otrzymania), Członkom Grupy Roboczej; 

5) wizyta pracownika socjalnego i dzielnicowego w rodzinie objętej procedurą 

„Niebieskiej Karty” w celu przedstawienia się i omówienia procedury; 

6) zwołanie posiedzenia Grupy Roboczej (w ciągu 10 dni) – zaproszenie 

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

rodzinie; Członkowie Grupy Roboczej wypełniają formularz "Niebieska 

Karta - C"; 

7) zwołanie posiedzenia Grupy Roboczej - wezwanie osoby, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc rodzinie, Członkowie Grupy 

Roboczej wypełniają formularz "Niebieska Karta - D"; 

8) spotkanie Grupy Roboczej w celu diagnozy sytuacji, potrzeb i zasobów 

osób/ rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie; tworzenie 

indywidualnego planu pomocy w zależności od potrzeb, zasobów i sytuacji 

osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. 

2. Wszystkie działania są dokumentowane poprzez m.in. sporządzanie protokołów, 

planów pracy. 

3. Zakończenie procedury następuje na wniosek Grupy Roboczej, wymaga 

sporządzenia protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego i następuje w przypadku: 

1) ustania przemocy w rodzinie; 

2) po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy; 

3) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

4. O zakończeniu procedury „Niebieska Karta” powiadamia się podmioty 

uczestniczące w procedurze. 

 

§ 6 

Dokumentacja dotycząca prac Zespołu Interdyscyplinarnego 



 

1. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych gromadzi dane dotyczące 

m.in.: liczby założonych „Niebieskich Kart”, ilości spraw skierowanych do grup 

roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup, w celach 

sprawozdawczych, statystycznych i ewaluacyjnych. 

2. W ramach procedury „Niebieska Karta” gromadzona jest następująca 

dokumentacja: 

1) formularze Niebieska Karta części: „A” oraz „C” i „D”; 

2) protokoły z posiedzeń grup roboczych i plany pracy; 

3) notatki służbowe członków grup roboczych; 

4) oświadczenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup 

Roboczych o zachowaniu poufności informacji danych pozyskanych przy 

realizacji procedury „Niebieska Karta” zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie; 

5) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych; 

6) inne dokumenty zebrane w toku procedury „Niebieska Karta”. 

3. Dokumentacja, o której mowa w § 6 pkt 1 i 2 przechowywana są w siedzibie 

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.  

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie 19 stycznia 2022 r.  

 

 

 

 

Przewodniczący  

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Kinga Szala 


