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System w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach 
  

     Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach      
został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy z dn. 17.05.2011r. Zgodnie 
z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w jego skład weszli 
przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Policji, Miejskiej 
Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 
pozarządowych, sądu i prokuratury – łącznie 9 osób. 

Zespół interdyscyplinarny jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie opartym na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów 
i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Zespół pełni funkcję 
strategiczno – koordynującą, polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma  integrować i koordynować działania podmiotów 
uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz specjalistów działających w tej dziedzinie w celu zwiększenia efektywności 
podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego 
problemu.  
Zadaniem Zespołu jest w szczególności: 
 

 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 udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym; 
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się 
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”  realizowaną  zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”. 

Działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”: 
 

 Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli: 
 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  
 gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  



 Policji,  
 oświaty  
 ochrony zdrowia,  

w związku  z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
 

 Przedstawiciele w/w podmiotów realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu 
o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 
przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.  
 

 Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza 
„Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności 
służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków 
rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę 
będącą  świadkiem przemocy w rodzinie.  
 

 W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, działania 
w ramach  procedury NK podejmuje się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub 
faktycznego. Jeżeli osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są rodzice, 
opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się 
w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 KK. 
 

 Na posiedzenie zespołu nie zaprasza się dziecka a działania wobec dziecka prowadzi 
się w miarę możliwości w obecności psychologa. 
 

 W celu udzielenia pomocy konkretnej rodzinie dotkniętej problemem przemocy, 
zespół ma możliwość tworzenia grup roboczych, w skład, których wchodzą 
przedstawiciele służb i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy.  
 

 Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb i problemów 
występujących w indywidualnych przypadkach. Przedstawiciele grupy roboczej 
spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc 
i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy. 
 

 Do zadań grup roboczych należy w szczególności: 
 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie; 
 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy; 
 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz efektów tych działań. 

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do 
kontaktu z instytucjami, które są uprawnione do udzielania niezbędnej informacji i pomocy 
jak również mają prawo do uruchamiania procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której można 
otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. 



Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”: 

1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17. 
2.  Komenda Powiatowa Policji w Puławach, ul. Wojska Polskiego 6. 
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta 
w Puławach, ul. Lubelska 5. 
4. Placówki oświatowe na terenie miasta Puławy. 
5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy 
medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty”, jak również wydania 
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych 
z użyciem przemocy w rodzinie – wzór zaświadczenia został określony w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dn. 22 października 2010r.). 

Osoba do kontaktu: 

Anna Górzyńska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Puławach 
tel: 81 886 13 52, kom. 503 657 055, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl 

 

 

 


