
Uchwała Nr XXVIII/149/2012
Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków 
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda 

Na podstawie art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 

z póżn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVI/274/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Ostróda. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Andrzej Wiczkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 30 października 2012 r. 

Regulamin powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej Zespołem wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na 
terenie Gminy Ostróda na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, stosownie do art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne 
reagowanie na problem. 

3. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Ostródzie. 

§ 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu 

1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ostróda w formie zarządzenia. 

2. Odwołanie członka Zespołu następuje: 

1)na jego wniosek, 

2)na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, 

3)w przypadku naruszenia zasady poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania Zespołu, 

4)naruszenia zasad współpracy lub nierealizowania zadań Zespołu. 

3. Wniosek podmiotu o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu. 

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym, a na wniosek przewodniczącego wybierany jest jego zastępca oraz Sekretarz 
Zespołu, także w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

4. Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na: 

1)prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny, 

2)prośbę dziecka 

3)informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej 

4)informacje uzyskane z placówek oświatowych 

5)informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła,organizacji pozarządowych). 

5. Jeżeli zgłoszenie nie było anonimowe, osoba zgłaszająca omawia sytuację podopiecznego/rodziny i przedstawia swoje 
oczekiwania w stosunku do zaproszonych specjalistów. 

6. Następuje wymiana informacji o rodzinie i określenie wstępnej wielospecjalistycznej diagnozy, która w zależności od 
sytuacji może być opracowana w ramach jednego lub kilku spotkań. W diagnozie zwraca się szczególną uwagę na zasoby 
rodziny i środowiska lokalnego, ważne dla przezwyciężenia dostrzeżonych trudności, problemów i barier. 

7. Ustala się długofalowy plan pracy socjalnej przez określenie kierunków pracy odnoszącej się do istniejących 
problemów, trudności oraz przewidzianych ram czasowych ich rozwiązania. 

8. Następuje podział ról i działań dla poszczególnych członków Zespołu. 

9. Z każdego spotkania Zespołu sporządzany jest protokół. Dokument taki zawiera istotne ustalenia dotyczące 
wieloaspektowej diagnozy i planu pracy oraz podziału zadań i czynności do wykonania przez członków Zespołu, ponadto 
termin następnego spotkania. 

10. Posiedzenie Zespołu odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku. W sytuacjach nagłych 
posiedzenie Zespołu odbywa się w trybie natychmiastowym (2 dni od daty wpływu wniosku). 

11. Przewodniczący Zespołu kontaktuje się z członkami Zespołu telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji. 

12. Miejscem spotkań Zespołu jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, lub miejsce wskazane 
przez przewodniczącego Zespołu. 

13. Podczas kolejnych spotkań Zespołu następuje: 
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1)diagnoza problemu 

2)podział ról i działań, 

3)ocena i weryfikacja dotychczasowych działań, 

4)prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu (protokół oraz sprawozdania z realizacji). 

14. Członkowie Zespołu odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań (ustalonych podczas posiedzenia Zespołu) 
są zobowiązani do ich rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą 
przemocy, analizowania zadań, które wymagają wprowadzenia zmian terminu i sposobu realizacji. 

15. Termin realizacji poszczególnych zadań ustala przewodniczący Zespołu w porozumieniu z członkami Zespołu. 
Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły z zachowaniem procesu wspierania osoby pokrzywdzonej jak również 
sprawcy przemocy w odzyskaniu zdolności do funkcjonowaniaw środowisku lokalnym. 

16. W celu usprawnienia pracy Zespół wyłania grupy robocze. 

17. Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych przypadkach. 

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania grup roboczych 

1. Członkowie poszczególnych grup roboczych odbywają posiedzenia w zależności od potrzeb. 

2. Prace grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu lub wskazana przez niego osoba. 

3. Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk, a w 
szczególności: 

1)opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

2)monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

3)dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

4. Prace w grupach roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających 
z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 

5. Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy. 

6. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa ustala plan pomocy rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający 
osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grup roboczej, 
a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska. 

7. Dopuszcza się ustalanie planu pomocy przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź 
środowiska, których sprawa dotyczy. Jeżeli posiedzenie grupy odbyło się bez obecności osoby, rodziny, przedstawicieli grup 
problemowych lub środowiska, których sprawa dotyczy, to w tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony 
członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie. 

8. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjętena rzecz osoby, rodziny, grupy 
problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie. 

9. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może 
mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. 

10. Skład grup roboczych uzależniony jest od problemu - może być zmienny, spośród członków Zespołu. 

11. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy i w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ostródzie. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji 
zaangażowanych w udzielenie pomocy . 

12. Posiedzenie grup roboczych odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku. W sytuacjach 
nagłych posiedzenie grupy roboczej odbywa się w trybie natychmiastowym (2 dni od daty wpływu wniosku). 

13. Za termin zakończenia pracy grupy roboczej w indywidualnym przypadku uważa się moment usamodzielnienia ofiary 
przemocy domowej. 

14. Dokumentację z posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności. 

§ 5. 1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in. ilości spraw 
skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje 
oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty. 

2. Dokumentacja, o której mowa w§3 i 4 jest gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostródzie. 
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Załącznik nr 1 

Wniosek 
o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej 

Proszę o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w składzie /podać specjalistów, którzy powinni znaleźć się 
w składzie zespołu/ 

1. ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

4. ............................................................................................. 

5. ............................................................................................. 

6. ............................................................................................. 

7. ............................................................................................. 

8. ............................................................................................. 

9. ............................................................................................. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej ......................................................................................................................... 

Nazwa instytucji zgłaszającej .................................................................................................................................... 

Dane osoby /rodziny, której dotyczy problem/ 

1. skład osobowy rodziny /podać imiona i nazwiska osób/ 

1)matka - ................................................................... 

2)ojciec - ................................................................... 

3)dzieci/dodatkowo podać wiek/ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

2. adres i numer telefonu 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Krótki opis problemu: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik Nr 2 

Realizacja zadań podjętych przez członka zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej 

................................ 
(imię i nazwisko) 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) 

 

L.p. 

Imię 
i nazwisko 

osoby 
odpowiedzialnej 

za realizację 
zadania 

Imię i 
nazwisko 
członka 
rodziny 

Podjęte 
działani

e 

Sposób 
przekazania 
informacji 
podczas 
realizacji 
zadania 

Termin 
realizacji 
działania 

Zadanie 
wskazane do 

realizacji 
z określeniem 

terminu 

W jakim 
stopniu 
zadanie 
zostało 

zrealizowane 

1. 

       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
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Załącznik Nr 3 

Ewaluacja zadań podjętych w ramach prac 
zespołu interdyscyplinarnego/grypy roboczej 

w rodzinie ...................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

L.p. 
Imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 
za realizację zadania 

Podjęte 
działanie 

Termin 
realizacji 
zadania 

Uwagi
 

Działanie długoterminowe 
wskazane do realizacji 
z określeniem terminu 

1. 

     

2. 
     

3. 
     

4. 

     

5. 
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