
Sprawozdanie z działalności 

 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbicznie za rok 2021 

 

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego: 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 

poz. 1249). 

 

Uchwała Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Zbiczno 

oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11.12.2020 r. W sprawie: 

powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie Gminy Zbiczno 

 

 

W okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku wszczęto procedurę 

„Niebieskie Karty” wobec 9 rodzin. Grupy robocze prowadziły procedurę „Niebieska Karta” 

wobec 13 rodzin z uwagi na to, że 4 rodziny zostały objęte procedurą w 2020 roku                  

i prowadzone były nadal w 2021 roku.  Wszystkie Niebieskie Karty zostały założone przez 

policję w związku z interwencjami w rodzinach. 17 osób z tych rodzin,  w tym dwoje dzieci,  

zostało objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego                 

i socjalnego. 

 W ciągu całego minionego roku odbyły się 4 posiedzenia całego Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie.   

Odbyły się również 22 posiedzenia 11 grup roboczych powołanych do indywidualnej pracy            

z rodzinami wobec, których wszczęto procedurę. 

 Na posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego, które prowadził przewodniczący 

omawiano bieżącą sytuację rodzin, w których prowadzona była procedura NK. Omawiano 

również sprawy administracyjne i proceduralne. 

 Na posiedzenia grup roboczych zapraszano osobę, która doświadczała przemocy           

i wzywano osobę stosującą przemoc. Z osobami tymi przeprowadzano indywidualne 

rozmowy i ustalano plan pracy z rodziną.  

Rodziny były systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie i Dzielnicowych z Komendy Powiatowej 

Policji w Brodnicy. 

Pedagodzy szkolni  wchodzący w skład zespołu i grup roboczych prowadzili pracę 

pedagogiczną z dziećmi z  rodzin, w których dochodziło do przemocy. 

Do końca roku w 10 przypadkach zakończono procedurę Niebieskie Karty z powodu: 

w 9 przypadkach w wyniku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia            

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, w 1 przypadku rozstrzygnięto           



o braku zasadności podejmowania działań (zastosowano areszt śledczy w stosunku do 

sprawcy). 

 Kompleksowe działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy wiąże się                          

z koniecznością podnoszenia kompetencji zawodowych członków Zespołu, którzy 

reprezentują różne grupy zawodowe. 

W miesiącu maju 2021 roku 7 członków Zespołu uczestniczyło w szkoleniu, którego 

tematem było: „Najnowsze aspekty pracy specjalistów zwalczających uzależnienia                         

i przemoc, oparte o przykłady i warsztaty”. 

W miesiącu październiku 2021 roku 4 członków Zespołu uczestniczyło w szkoleniu. 

Temat szkolenia: „Zadania i kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych – praktyczne 

problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. 

 Realizacja procedury „Niebieska Karta” jest pracochłonna i wymaga dużego 

zaangażowania , umiejętności i empatii ze strony członków Zespołu w stosunku do osób 

dotkniętych przemocą. 

W 2021 roku Zarządzeniem Nr 244/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 

2021 r. powołano Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Gminie Zbiczno dla osób                           

z problemami alkoholowymi, narkotykowymi oraz dotkniętych przemocą. Usługi punktu 

przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Zbiczno i są świadczone bezpłatnie. W ramach PKI 

udzielane jest wsparcie terapeuty uzależnień, psychologa, pracowników socjalnych oraz 

prawnika. Na potrzeby punktu została opracowana ulotka informacyjna dostępna                     

w jednostkach Gminy. W zakresie przemocy w rodzinie z PKI skorzystała jedna rodzina                    

z poradnictwa psychologa. Z uwagi na wystąpienie przemocy w stosunku do małoletniego 

dziecka rodzina otrzymała wsparcie przez kilka miesięcy asystenta rodziny GOPS                     

w Zbicznie. 
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