
 

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Siedlcach został powołany na mocy art. 9a ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)                    

W dniu 28 czerwca 2011 roku Rada Miasta w Siedlcach podjęła Uchwałę Nr X/202/2011 w sprawie 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, której wykonanie 

powierzyła Prezydentowi Miasta Siedlce. 

 Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, 

umiejętności oraz możliwości wynikające z kompetencji instytucji, którą reprezentują, podejmująca 

współpracę i skoordynowane działania, mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Miasta Siedlce. Członkowie MZI wzięli udział                          

w szkoleniu dla kandydatów do pracy w Zespole.  

Podstawą prawną funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach jest m.in.: 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1390 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). 

W okresie sprawozdawczym Zespół obradował w następującym składzie:  

1. Jadwiga Barczak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach                      

( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 29.11.19 r.); 

2. Agnieszka Brewczyńska – asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach   

( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 11.04.19 r.); 

3. Renata Cieszko – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Siedlcach; 

4. Ks. Tomasz Czarnocki – Przedstawiciel kościoła Katolickiego, Oficjał Sądu Biskupiego; 

5. Beata Grodzicka – Pedagog ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Siedlcach;  



 

6. Beata Hermanowicz – Specjalista w Dziale Zarządzania Jakością Mazowieckiego Szpitala                    

w Siedlcach; 

7. Lidia Kadej – pedagog z Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Siedlcach                                                                    

( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 09.10.19 r.); 

8. Adam Kowalczuk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach – Zastępca 

Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach; 

9. Mariola Księżopolska – pedagog ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siedlcach – Sekretarz 

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego; 

10. Urszula Łastowiecka – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach; 

11. Ewa Marciniak – Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach ( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 31.01.19 r.); 

12. Zenon Ornowski – Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji                      

w Siedlcach; 

13. Magdalena Ozygała – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem                       

w Siedlcach; 

14.  Mirosława Paczóska – Prezes Stowarzyszenia „Szansa” działającego na rzecz osób 

dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem; 

15. Joanna Pisarska – Knap – pedagog z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach                                         

( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 21.05.19 r.); 

16. Mariusz Pogonowski – Rewir Dzielnicowych II Komendy miejskiej Policji w Siedlcach; 

17. Ks. Jacek Sereda – Przedstawiciel kościoła Katolickiego, Kierownik Wydziału Duszpasterstwa 

Rodzin Diecezji Siedleckiej; 

18. Katarzyna Stańczuk – Starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                      

w Siedlcach; 

 



19. Sławomir Stefaniak – Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach – Przewodniczący Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do dnia 11.04.2019 r. ( odwołany z funkcji członka MZI z dniem 

11.04.19 r.); 

20. Agnieszka Wielgórska – Koordynator Działu Wspierania Rodziny i Systemu Rodziny Zastępczej 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach ( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 

16.10.19 r.); 

21. Elżbieta Wiercińska – Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach                                                                           

( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 18.07.19 r.); 

22. Danuta Woch – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach                         

( odwołana z funkcji członka MZI z dniem 29.11.19 r.); 

23. Leszek Jastrzębski - – Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach ( powołany na członka MZI z dniem 11.04.19 r.); 

24. Joanna Matejek – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie w Siedlcach 

(powołana na członka MZI  z dniem 11.04.19 r. ) Przewodnicząca Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego od dnia 12.06.2019 r.; 

25. Beata Zbrożek – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach                           

( powołana na członka MZI z dniem 16.10.19 r.); 

26. Iwona Łukaszewska – pedagog ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siedlcach                                                       

( powołana na członka MZI z dniem 14.11.19 r.);  

27. Przemysław Grzegrzółka - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

w Siedlcach ( powołany na członka MZI z dniem 09.12.19 r.); 

28. Katarzyna Marciniak – Paprocka - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

w Siedlcach ( powołana na członka MZI z dniem 09.12.19 r.); 

29. Bogusław Joński - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Siedlcach                    

( powołany na członka MZI z dniem 09.12.19 r.). 

 

 

 



W roku 2019 miało miejsce 4 posiedzeń MZI, w trakcie których omawiane były zagadnienia 

dotyczące funkcjonowania zespołu i grup roboczych, podejmowane były prace w zakresie 

organizacji prac zespołu i grup roboczych. Ustalono sposób postepowania funkcjonariuszy 

Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                     

w Siedlcach podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Dnia 12.06.2019 r. podczas 

posiedzenia MZI został wybrany zwykłą większością głosów nowy Przewodniczący Zespołu – 

Joanna Matejek. Poprzedni Przewodniczący – Pan Sławomir Stefaniak został odwołany                              

z członkostwa w MZI.  Wszystkie posiedzenia zespołu były protokołowane.   

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Skład osobowy grup roboczych był 

dostosowany do potrzeb konkretnej rodziny. W pracach grup roboczych brali udział 

przedstawiciele: 

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 

• Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach, 

• Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, 

• Oświaty, 

• Organizacji pozarządowych 

• Kuratorzy sądowi.  

 

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2019 r. do Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło 137 procedur „Niebieskich Kart” z czego: 

• 33 – „Niebieskie Karty” wszczęte przez przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej; 

• 3 – „Niebieskie Karty” wszczęte przez przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

• 94 – „Niebieskie Karty” wszczęte przez przedstawicieli Policji; 

• 5 – „Niebieskie Karty” wszczęte przez przedstawicieli Oświaty;  

• 2 – „Niebieskie Karty” wszczęte przez przedstawicieli Ochrony Zdrowia. 



 

Przewodniczący Zespołu w 2019 roku powołał 94 grup roboczych w celu rozwiązywania konkretnych 

problemów wynikających z przemocy w rodzinie. Łącznie w 2019 roku odbyło się 417 posiedzeń Grup 

Roboczych.  

 

 

 



Charakterystyka osób, wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą  w rodzinie, 

wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”  w 2019 roku na terenie miasta Siedlce                           

(121 – kobiet, 27 – mężczyzn) 
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Charakterystyka osób, wobec których istniało podejrzenie, że są stosują przemoc      w rodzinie, 

wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” w 2019 roku na terenie miasta Siedlce                       

(18 – kobiet, 124 – mężczyzn) 
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W kwestii prowadzenia pracy ze sprawcami przemocy,  w okresie od października 2018 r. do maja 

2019 r. prowadzony był program korekcyjno – edukacyjny. Cel główny Programu zakłada 

powstrzymanie się sprawców od stosowania przemocy i zakończenie tej przemocy w rodzinie.  

Program jest skierowany do osób dorosłych, które identyfikują się z problemem przemocy                              

i wykazują motywację do terapii: 

• osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę 

pozbawienia wolności albo wobec, których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując 

do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym, 

• osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od 

alkoholu lub innych narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, albo 



środków zastępczych, dla których odziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie 

terapii podstawowej, 

• osób, które w wyniku innych okoliczności zgłosiły się do uczestnictwa w programie 

korekcyjno- edukacyjnym (Procedura „Niebieskie Karty”) 

 Praca ze sprawcami ma charakter grupowy tj. od 10 osób do 15 osób, przewidziano także 

możliwość spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie przy jednoczesnym 

założeniu, że dominującą formą będą działania grupowe. Łączy program obejmuje 70 godzin.                       

W programie zaplanowano 1 spotkanie tygodniowo. W programie wzięło udział 11 sprawców 

przemocy  w rodzinie (wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”). W tym czterech 

ukończyło. Zajęcia obejmowały sesje grupowe. Oraz sesje indywidualne na każdego – 2 spotkania.                

Po zakończeniu zajęć, monitorowanie odbywa się poprzez kontakt z Policją, Sądem, oraz rodzinami 

osób korzystających z zajęć. W roku bieżącym planowane jest utworzenie kolejnej grupy osób 

stosujących przemocy i poddaniu ich Programowi korekcyjno – edukacyjnemu.   

W okresie sprawozdawczym istniała grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Ze 

wsparcia grupy skorzystało około 10 kobiet. Program korekcyjno edukacyjny oraz grupa wsparcia 

organizowane były na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

Posiedzenia Grup roboczych odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                           

w Siedlcach przy ul. Sinkiewicza 32. Ponadto członkowie grup roboczych realizowali swoje zadania                   

w terenie, docierając do poszczególnych rodzin w ramach wykonywanych obowiązków służbowych 

lub zawodowych.  

 Udział w/w osób był bardzo ważny, gdyż poszerzał obraz problemu widziany przez pryzmat 

reprezentowanych instytucji, a to umożliwiał podejmowanie odpowiednich działań: 

• diagnozę problemu, ustalenie planu pomocowego 

• podział ról i działań przez konkretnych przedstawicieli grupy roboczej 

• ocenę i weryfikację dotychczasowych działań.  

Grupy robocze w trakcie swoich prac zapraszały na posiedzenie osoby, co do których istniało 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie w celu opracowania indywidualnych planów 

pomocy. Ponadto na posiedzenia wzywane były osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, w celu diagnozy sytuacji oraz podjęcia działań zmierzających do ustania 

przemocy w rodzinie.  



Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet – szybki i pełny 

przepływ informacji między instytucjami, możliwość podjęcia działań zaplanowanych                                         

i skoordynowanych, niepowielających się i niewykluczających się wzajemnie. W trakcie naszych 

spotkań mogliśmy zapoznać się z procedurami poszczególnych instytucji. Wypracowaliśmy taki 

sposób współdziałania, aby szybciej, ale w zgodzie z porządkiem prawnym rozwiązywać sytuacje 

gdzie występuje przemoc. Obecnie wszystkie grupy robocze funkcjonują i podejmują działania                       

w zależności od sytuacji w jakiej aktualnie znajduje się rodzina.  

Realizując zadania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) jak też Rozporządzenia Rady Ministrów    

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), celem podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób 

realizujących procedurę „Niebieskie Karty” członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

Grup Roboczych  dnia  04 grudnia 2019 r. uczestniczyli w szkoleniu pn.  „Realizacja procedur 

przeciwdziałania przemocy   w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Pomoc rodzinom  z problemem alkoholowym.” Szkolenie przeprowadzi Pan 

Marek Mudant certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie), emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza. 

Na obecnym etapie działalności głównym zadaniem MZI w Siedlcach jest umacnianie 

współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji zajmujących się pomocą osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie. Efekty wspólnych działań uzależniane są od odpowiedniego zaangażowania 

wielu specjalistów. Doświadczenie pokazuje, że działalność Zespołu jest najefektywniejszym 

sposobem rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Żadna instytucja ani pojedynczy 

profesjonalista nie jest w stanie sprawnie reagować w takich sytuacjach.  

 


