
 

 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 2020 r. poz. 218 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.  

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

W okresie sprawozdawczym skład Zespołu przedstawiał się następująco:  

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

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

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

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

w Siedlcach; 

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

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego; 



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

Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach ( odwołany z funkcji 

członka MZI z dniem 05.02.20 r.); 

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

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

w Siedlcach; 

9. Magdalena Ozygała – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem                       

w Siedlcach; 

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

dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem; 

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

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

Rodzin Diecezji Siedleckiej; 

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

w Siedlcach; 

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

Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach ( odwołany z funkcji członka MZI z dniem 25.09.20 r.); 

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

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego od dnia 12.06.2019 r.; 

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

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

18. Przemysław Grzegrzółka - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

w Siedlcach; 

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

w Siedlcach; 

20. Bogusław Joński - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Siedlcach;    

21. Damian Więckowski – psycholog z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicjum                               

w Siedlcach;                 

 



W roku 2020 z uwagi na zaostrzone warunki sanitarne związane z pandemią nie odbyło się 

posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. W przypadku podejrzenia występowania zjawiska 

przemocy w rodzinie przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia wszczynali procedury 

„Niebieskie Karty” i przesyłali  je do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Przewodniczący Zespołu powoływał grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych                    

z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Skład osobowy grup roboczych był dostosowany do potrzeb 

konkretnej rodziny. Spotkania grup roboczych odbywałaby się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach z zachowaniem wszelkich ostrożności sanitarnych (maseczkach, przyłbicach, za 

pleksą ochronną). 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. W okresie pandemii osoby wobec których istniało 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą otrzymały pisma drogą pocztową informujące o możliwości 

skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne 

narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie. Do każdego pisma została dołączona ulotka „Siedleckiej Ścieżki Pomocowej” 

zawierającej dane teleadresowe instytucji działających na rzecz osób znajdujących się w różnych 

trudnych sytuacjach życiowych. Członkowie grup roboczych pozostawali w stałym kontakcie                         

z innymi instytucjami: m.in.:  Sądem, Prokuraturą.  

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. 

 

 

 

 



Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w roku 2020 przedstawia tabela nr 1:  

Tabela nr 1 

Liczba 

sporządzonych 

Niebieskich Kart A 

przez przedstawicieli 

poszczególnych 

podmiotów 

wszczynających 

procedurę  

Rok 2020  

Ogółem 118 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 38 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

1 

Policja 71 

Oświata 7 

Ochrona zdrowia 1 

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 0 

Liczba powołanych Grup Roboczych 84 

Liczba spotkań Grup Roboczych 331 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez Zespół 

Interdyscyplinarny/ Grupę Roboczą 

82 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez Zespół 

Interdyscyplinarny/ Grupę Roboczą 

70 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/ Grupę 

Roboczą, procedur „Niebieskie Karty” 

95 

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/ Grupę 

Roboczą zawiadomień do organów ściągania (Policji, 

Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem 

przemocy w rodzinie 

12 

Liczba rodzin, którym zapewniono schronienie w ośrodkach 

wsparcia lub specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

2 

Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez 

pracownika socjalnego wykonującego obowiązki służbowe na 

podstawie ar 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

dziecka w związku z przemocą w rodzinie 

0 

 

 

 



Charakterystyka osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc, wobec których wszczęto 

procedurę „Niebieskie Karty” w 2020 przedstawia tabela nr 2.  

Tabela nr 2 

 Charakterystyka osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 

Charakterystyka osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie  

Ogółem do 18 r. 

życia 

od 18 do 

67 lat 

od 67 lat Ogółem do 18 r. 

życia 

od 18 do 

67 lat 

od 67 lat 

kobiety 103 11 81 11 12 2 10 0 

mężczyźni 27 10 12 5 108 0 104 4 

 

W celu podnoszenia kompetencji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie i budowania sieci pomocy interdyscyplinarnej członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w styczniu 2020 roku brali udział w I Miejskiej Konferencji 

Interdyscyplinarnej pn. „Siedlecka szybka ścieżka pomocowa. Współpraca międzyinstytucjonalna 

jako jeden z czynników efektywności prowadzonych działań profilaktycznych i udzielania pomocy 

osobom uzależnionym”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów              

i wymiany doświadczeń z organizacjami i instytucjami, których praca związana jest z szeroką 

rozumianą profilaktyką zachowań ryzykownych oraz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.  

Kolejnym szkoleniem w którym uczestnikami byli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych było szkolenie pn. „Odbiór dziecka z rodziny w procedurze „Niebieskie Karty” – aspekt 

psychologiczny i prawny. Pomoc dzieciom wychowujących się w rodzinie z problemem 

alkoholowym”, które odbyło się 11 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta. Przeprowadził je 

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. 

Ponadto ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

sfinansowano szkolenie pn. „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalistyczne 

szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth” 

Uczestnikiem szkolenia był specjalista pracy socjalnej zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach w Zespole ds. Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Edycja 

szkolenia odbyła się w okresie: 9-11.10 i 13 - 15.11.2020 w Warszawie. Realizatorem szkolenia – był 



Instytut Prewencji Przemocy posiadający kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019 na podstawie art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.). 

Ukończenie ww szkoleniu zwiększyło zasób wiedzy na temat przemocy  w rodzinie oraz możliwości jej 

zatrzymania i ograniczenia poprzez pracę ze sprawcami. Zapoznał się z efektywną metodą pracy ze 

sprawcami przemocy w rodzinie, poznał całościowy model pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie, 

rozwinął świadomość i pogłębił wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie, rozwinął 

umiejętności przydatne w pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem sfinansowania 

szkolenia jest zrealizowanie zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2023 dla miast Siedlce tj. otworzenie programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla dorosłych sprawców przemocy zamieszkujących na terenie miasta 

Siedlce. Planowany termin realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego  przewidziany jest od roku 

2021.  

W miesiącu wrześniu 2020 roku Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego                             

w Siedlcach w ramach swoich zadań nałożonych przez Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy                 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 (Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIV/407/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r.) oraz realizując zadania wynikające z 

przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218 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 podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty” drogą 

pocztową zaprosił przedstawicieli oświaty z terenu miasta Siedlce do zapoznania się z treściami na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci.  Treści 

znalazły się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ( w zakładce 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie -  „materiały dot. 

przemocy”) Jednocześnie do pisma dołączone zostały kwestionariusze oceny ryzyka występowania 

przemocy w rodzinie wobec dziecka, ulotka „Siedleckiej Ścieżki Pomocowej” oraz formularze 

„Niebieskiej Karty – A i B”.  

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w roku 2020 stworzył profil na stronie internetowej Facebook                  

w celu kształtowania świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie                                     

i podejmowania działań profilaktycznych i korekcyjnych wśród mieszkańców miasta Siedlce.  

   



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.  

 


