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 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 im. Henryka Sienkiewicza                             

w Siedlcach;  

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

Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II  w Siedlcach (odwołana z funkcji członka MZI z dniem 

31.05.21 r.); 

5. Anna Leszkowicz – Specjalista Dział Obsługi Pacjenta Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego                                        

im. św. Jana Pawła II  w Siedlcach (powołana na członka MZI z dniem 31.05.21 r.); 

6. Mariola Księżopolska – Pedagog ze Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Siedlcach – Sekretarz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego; 



7. Urszula Łastawiecka – Pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach; 

8. Zenon Ornowski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych I Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji w Siedlcach; 

9. Magdalena Ozygała – Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

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

dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem; 

11. Mariusz Pogonowski – Kierownik Rewiru 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. Joanna Matejek – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie                            

w Siedlcach  Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego od dnia 12.06.2019 r.; 

15. Beata Zbrożek – Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach;                            

16. Iwona Łukaszewska – Pedagog ze Szkoły Podstawowej Nr 3  Z Oddziałami Integracyjnymi               

im. Tadeusza Kościuszki  w Siedlcach                                                        

17. Przemysław Grzegrzółka – Przedstawiciel Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w Siedlcach; 

18. Katarzyna Marciniak – Paprocka - Przedstawiciel Miejskiej Komisji  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Siedlcach; 

19. Bogusław Joński - Przedstawiciel Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Siedlcach;   

20. Damian Wierzbicki – Psycholog z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicjum                               

w Siedlcach;    

21. Kinga Domańska – Pedagog ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej                   

w Siedlcach;          

22. Aleksandra Strzałkowska – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

w Siedlcach.       



W roku 2021 obyło się 5 posiedzeń Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Posiedzenia 

członków MZI odbywały się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Miejskiemu 

Zespołowi Interdyscyplinarnemu w Siedlcach powierzono przede wszystkim realizację działań 

określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2023”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXX/327/2020 Rady 

Miasta Siedlce w dniu 22 grudnia 2020 r. 

Założeniem Programu jest szeroko pojęte przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona przed 

krzywdzeniem, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz podejmowanie 

działań profilaktycznych i korekcyjnych w tym zakresie. Program określa szczegółowe zadania, 

ukierunkowane na: doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy, kształtowanie świadomości 

społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i podejmowanie działań profilaktycznych                 

i korekcyjnych wśród mieszkańców Miasta Siedlce, mających na celu zwrócenie ich uwagi na skalę 

problemu i uwrażliwienie na krzywdę ludzi doznających przemocy domowej. Celem głównym 

Programu jest ograniczenie skali zjawiska/występowania przemocy w rodzinie na terenie Miasta 

Siedlce.  

Określono ponadto następujące cele szczegółowe: 

 wzrost oddziaływań profilaktycznych i edukacja społeczna w zakresie zjawiska przemocy                 

w rodzinie, 

 wzrost działań w zakresie ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą                     

w rodzinie, 

 poprawa jakości działań interwencyjnych, korekcyjno – edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc, 

 podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych  

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz budowanie sieci pomocy interdyscyplinarnej.  

 

 

 

 

 

 

 



W ramach pierwszego celu szczegółowego zaplanowano wzrost oddziaływań 

profilaktycznych i edukację społeczną w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. Realizacja 

tego celu odbywa się poprzez zadania: 

1) diagnozowanie, monitorowanie i prowadzenie badań i analiz dotyczących zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Miasta Siedlce, 

2) edukacja społeczna, profilaktyka i promocja działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

W ramach tego celu zrealizowano: 

1. W dniach 22 – 26 lutego 2021 r. odbył się Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem, w którym członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

aktywnie włączyli się w to przedsięwzięcie. Dostrzegając potrzebę 

interdyscyplinarności podejmowanych działań na rzecz osób pokrzywdzonych 

przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, oraz wychodząc naprzeciw 

ich potrzebom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach zorganizował dyżury 

specjalistów świadczących pomoc w tym zakresie. Istniała możliwość osobistej 

konsultacji jak również prowadzono konsultacje za pomocą środków komunikacji na 

odległość. Porad specjalistycznych udzielali: psycholog, pracownik socjalny, pedagog, 

członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy wchodzą w skład 

Zespołu Interdyscyplinarnego.  

2. Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Siedlcach odpowiedział na apel Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej i wziął udział w projekcie badawczym, do którego 

przystąpił pracownik socjalny oraz osoba, która doznawała przemocy w rodzinie.  

3. Członkowie Miejskiego  Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach wzięli udział                

w projekcie „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększania efektywności 

świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonym przestępstwem oraz osób im 

najbliższych” prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania aktywności „BONA 

FIDES” z Lublina.  

4. Miejski Zespół Interdyscyplinarny włączył się w apel Pani Anny Schmit – Sekretarza 

Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w Ministerstwie Rodziny                   

i Polityki Społecznej i przekazał go do placówek oświatowych z terenu miasta Siedlce 



celem uwrażliwienia  przedstawicieli oświaty na potrzebę objęcia w czasie pandemii 

szczególnym wparciem dzieci zagrożonych i dotkniętych przemocą.  

5. Miejski Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta 

Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień opracował, wydał a następnie 

dystrybuował ulotki na temat możliwości uzyskania wsparcia w sytuacji przemocy 

domowej zarówno dla osób doświadczających przemocy, jak również stosujących 

przemoc.  

6. Na terenie Miasta Siedlce trwała Kampania społeczna „STOP PRZEMOCY”.                     

W ramach jej realizacji we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 

powstały trzy filmy: pierwszy dotyczył przedstawienia przedstawicieli wraz z danymi 

teleadresowymi instytucji działających w obszarze pomocowym na terenie miasta 

Siedlce – „Siedlecka Ścieżka Pomocowa”, drugi, w którym zaangażowani byli 

aktorzy z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, sugestywnie obrazował przemoc oraz 

opisywał działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Siedlcach natomiast trzeci 

film dotyczył tematyki przemocy w szkole. Zjawisko przemocy w szkole jest tematem 

bardzo obszernym, niezmiernie ważne jest więc posiadanie wiedzy, jak ona wygląda                

i gdzie można szukać pomocy – o czym opowiadał film.  Ww filmy były emitowane 

na stronach internetowych Urzędu Miasta Siedlce, w mediach społecznościowych 

typu Facebook, YouTube. Udostępniane były także przez instytucje, które brały udział 

w realizacji projekcji.    

7. Utworzono i prowadzono  profile w mediach społecznościowych – Facebook dla 

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Umieszczano materiały informacyjno – 

profilaktyczne oraz dane kontaktowe w sytuacji poszukiwania pomocy w różnego 

rodzaju kryzysów. 

8. Upowszechniano informacje na temat nieodpłatnego poradnictwa w mieście Siedlce   

w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, terapii 

uzależnień i współuzależnień oraz promowano inicjatywy takie jak program 

korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie i samopomocowa 

grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

 

 

 



Drugi cel szczegółowy wytyczony w Programie brzmi: wzrost działań w zakresie 

ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.  

Realizacja tego celu odbywa się poprzez zadania: 

1) udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, 

2) udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, 

zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom, m.in. w trybie art. 12a ustawy   

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

W ramach tego celu zrealizowano: 

1.  Miejski Zespół Interdyscyplinarny rekomendował utworzenie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej, co finalnie dokonało się 01 czerwca 2021 roku, po wejściu w życie 

Uchwały Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2021 roku.  

2.   Prowadzono całodobowy dyżur telefoniczny, z którego korzystali nasi beneficjenci 

jak i przedstawiciele instytucji. m.in. straż miejska, policja, ochrona zdrowia, 

oświata. Całodobowy dyżur telefoniczny świadczą przedstawiciele Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, niektórzy są także przedstawicielami 

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.   

 3.    Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach odbywały się 

spotkania  samopomocowej grupy wsparcia. Wsparciem objęte było 10 kobiet.  

Jedną z osób prowadzących grupę wsparcia jest członek Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

4.  Członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli czynny udział                        

w realizacji projektu osłonowego pt. „poMOC jest w Tobie-REAKTYWACJA 

ZASOBÓW” przy wsparciu finansowym Miasta Siedlce i Ministerstwa Rodziny                   

i Polityki Społecznej.  

     5. Najważniejsze dane statystyczne dot. realizacji procedury „Niebieskie Karty”                    

w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

 

 



Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w roku 2021 przedstawia tabela nr 1:  

Tabela nr 1 

Liczba 

sporządzonych 

Niebieskich Kart A 

przez przedstawicieli 

poszczególnych 

podmiotów 

wszczynających 

procedurę  

Rok 2021  

Ogółem 126 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 35 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

5 

Policja 75 

Oświata 9 

Ochrona zdrowia 2 

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 5 

Liczba powołanych Grup Roboczych 85 

Liczba spotkań Grup Roboczych 299 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez Zespół 

Interdyscyplinarny/ Grupę Roboczą 

65 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez Zespół 

Interdyscyplinarny/ Grupę Roboczą 

66 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/ Grupę 

Roboczą, procedur „Niebieskie Karty” 

83 

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/ Grupę 

Roboczą zawiadomień do organów ściągania (Policji, 

Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem 

przemocy w rodzinie 

8 

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 2021 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 117 25 83 9 14 0 14 0 

mężczyźni 22 14 8 0 112 0 106 6 

 

Trzeci cel szczegółowy określony w Programie to: poprawa jakości działań 

interwencyjnych korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc.  

 Realizacja tego celu odbywa się poprzez zadania: 

 1) zapewnienie stałych form oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, interwencyjnych   

i terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 2) izolowanie sprawców przemocy. 

 

Realizacja tego celu odbywa się poprzez zadania: 

1. Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.                     

W ramach podejmowanych działań w procedurze „Niebieskiej Karty” proponowano 

wsparcie osobom podejrzanym o stosowanie przemocy w rodzinie w formie udziału    

w programie korekcyjno - edukacyjnym. Do realizacji finalnie przystąpiło                            

9 mężczyzn. Program ukończyło 4 osoby. Program korekcyjno edukacyjny prowadziła 

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego we współpracy z drugim 

specjalistą.  

 

 

 

 

 



Czwarty cel szczegółowy określony w Programie to: podnoszenie kompetencji 

przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

budowanie sieci pomocy interdyscyplinarnej.  

 Realizacja tego celu odbywa się poprzez zadania: 

 1) systematyczne szkolenia przedstawicieli służ podejmujących działania na rzecz 

rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 2) doskonalenie współpracy podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

  

Realizacja tego celu odbywa się poprzez zadania: 

1. We współpracy z Gminą Siedlce Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Siedlcach  

zorganizował szkolenie pn. „Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne” 

Realizatorem wydarzenia było Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER”                

z Krakowa. Uczestnikami szkolenia byli: członkowie Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Siedlcach, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

Gminy Siedlce, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, pracownicy pomocy społecznej, policji, oświaty, organizacji 

pozarządowych, kuratorzy sądowi. Łącznie 60 osób. Wspólne szkolenie nie tylko 

obniżyło koszty finansowe ale także przyczyniło się do budowania sieci pomocy 

interdyscyplinarnej na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.  

2. W porozumieniu z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Siedlcach przedstawiciele Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli z województwa 

Mazowieckiego pn. ”Procedura Niebieskiej Karty w oświacie”. Przeszkoliło się                               

25 pracowników oświaty.  

3. Pracownicy realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy                    

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2023 

uczestniczyli w indywidualnych szkoleniach. Podczas szkoleń 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.  



a) W ramach realizacji projektu „Punkt konsultacyjno – rehabilitacyjny 

Szansa” współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce odbyły się 

warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. W zajęciach 

uczestniczyło 10 rodziców. Ww warsztaty odbyły się także dla                              

26 specjalistów pracujących z dziećmi. W ramach tego samego projektu 

odbyło się także szkolenie z Dialogu Motywującego, w którym wzięło udział 

20 specjalistów, którzy na co dzień zajmują się wsparciem i pomocą osobom 

zagrożonym uzależnieniem.  

b)  W ramach realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Województwa 

Mazowieckiego „Razem możemy więcej” Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa 

zorganizowało szkolenie „Porozumienie bez Przemocy”. Szkolenie dla 13 

specjalistów miało na celu edukację na temat budowania dobrych relacji                    

w oparciu o empatyczną komunikację.  

 

 

Na obecnym etapie realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy              

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 -2023 na pierwszeństwo 

wysuwa się 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 wszystkich instytucji jest najefektywniejszym sposobem rozwiązywania 

problemów przemocy w rodzinie. Żadna instytucja ani pojedynczy profesjonalista nie jest                 

w stanie sprawnie reagować w takich sytuacjach.  

 

 

 

 

 

 


