
W ~ J T  GMINY PAWLOWICE 
ul, Zjednoczenia 60 
43-250 Pawlowice 

wojewddrtwo 8lqskie 
Zarrqdzenie Nr 01 0050.0035.201 1 

W ~ j t a  Gminy Pawlowice 
z dnia 11 lipea 2011 r, 

w sprawie : pawotania i skfadu Zespdu interdyscyplinarnego 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca q990r. o samonqdzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.W. Nr 142, poz.1591 z p6in.zm.) w zwiqzku 
z art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z p6tn. zm.) oraz uchwaty Nr V157J2011 Rady 
Gminy Pawtowice s dnia 29 marca 201 1r. w sprawie: trybu i sposobu powowania 
i odwolywan ia czlon kbw zespolu interdyscyplinarnego oraz szczegd#owych warun kow 
jego funkcjonowania 

Rowoluje s i ~  Zesp64 lnterdyscyplinarny dziatajqcy na rzecs prreciwdziahnia 
przemocy w rodzi n ie, zwany dalej ,,Zespdem". 

W skbd Zespotu wchodzq: 

1) Honorata Karolak - Zastqpca Dyrektora OSrodka Pomocy Spofecznej 
w Pawlowicach, 

2) Gabriela Kupczyk - Przewodniczqca Gminnej Komisji Romiqzywania 
'Pr~blerndw Alkoholowych w Pawlowicach, 

3) Andrzej Obracaj - Zastepca Komendanta Komisariatu Policji w Pawtowicach, 
4) Sylwia Galusek-Bielas - Gtbwna Ksiegowa Grninnego Zespotu OSwiaty 

w Paw#uwicach , 
5) Jerzy Pawebyk - Lekarz NZOZ ,,ZdrowieV w Pawtowicach, 
6) Urszula Jeremias - Kurator zawodowy Sqdu Rejonowego w Jastrrqbiu - 

Zdroju, 
7) Aleksander Karzelek - Klurator zawodowy Sqdu Rejonowego w Jastrzgbiu - 

Zdroju, 



§ 3 

Organizacje pracy Zespolu okreSla regularnin Zespotu Interdyscyplinamego 
stanowiqcy zalqczn i k do zarzqdzenia 

§ 4 

Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Dyrektorowi QSrodka Pomocy Spolecrnej 
w Pawlowicac h. 

Zarzqdzenie wchodzi w lycie z dniem podjqcia . 

1. Osrodek Pomocy Spotecznej w Pawlowicach, 
2. Gminna Komisja Roswiqzywania Problem6w Alkoholawych w Pawbwicach, 
3. Kornendant Komisariatu Policji w Pawtawicach, 
4. Gminny Zespbt Oswiaty w Pawlowicach, 
5. NZOZ ,,Zdrowien w PawCowicach, 
6. Sqd Rejonowy w Jastrrqbiu-Zdroju, 
7, Rejestr zarzqdzeti, 
8. ala - Umqd Gminy. 



Zalqcznik 
do Zanqdzenia Nr 01 0050.0035.201 I 

Wdjta Gminy Pawlowice 
z dnia 11 lipca 201 1 r. 

REGULAMVN ZESPOLU INTERDYSCYPLINARNEGO NA RZECZ 
PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZlNlE 

Postanowienia ogdlne 

1. Regulamin ustala tryb dzialania Zespdu lnterdyscyplinarnego dzialajqcego na 
rzecz przeciwdziatania przernocy w rodzinie, zwanego da lej ,,Zespolem". 

2. W skhd Zespotu wchodzq powolani przez W6jta Gminy Pawtowice 
pnedstawiciele instytucji zwiqzan ych z realizacjq zadarS wynikajqcych 
s ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu prsernocy w rodzinie. 

3. Osoby wchodzqce w M a d  Zespotu s q  przedstawicielami rbinych grup 
zawodowyc h, reprezentujqcych instytucje dziatajqce w obszarze 
prseciwdzialan ia przemocy w rodzinie, odpowiedzialne za realisacje sadah. 

4. Osoby wchodzqce w sktad Zespotu wspdtpracujq ze sobq w sposbb 
skoordynowany, sapewniajqc skuteczne reagowanie na problem. 

5. Przez problem rozvmie siq katdq trudnq sytuacje osoby, rodziny, grupy 
problemowej bqdi srodowiska, ktbrych rozwiqzanie wykracza pora 
kompetencje jednej instytucji i vvymaga zaangatowania innych podmiotbw. 

6. Zesp6l realizuje dziatania okreSlone w gminnym programie przeciwdzialania 
prtemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar pnernocy w radzinie. 

7. W ramach interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Zespbl 
udziela natychmiastowej pomocy w zaleSnosci od potrzeb. 

8. Dziaknia Zespdu koncentrujq siq na ustaleniu problemu oraz istniejqcych 
mof IiwoSci rozwiqzania zaistn ialego problem. 



Cele Zespalu Interdyscyplinarnego 

I. Podnoszenie SwiadomoSci spokcsnej dotyczqcej zjawiska przemocy 
w rodzinie. 

2, Zapobieganie wystqpowania przemocy w rodzin ie. 

3. Efektywne podejrnowanie dziahh pornocowych i intenvencyjnych w momencie 
zaistnialego problemu. 

4. Wsp6Mzialanie t innymi podm iotami prty rozwiqzywaniu problernu 
i pneciwdziafaniu przemocy w rodzinie. 

5 .  Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwoSciach 
vdzielenia pomocy w Srodowisku lokalnym. 

Zadania Zespoh lnterdyscyplina rnego 

1 .  Zadaniem Zespotu jest integrowanie i koordynowanie dziatah w zakresie 
przeciwdzialania pnernocy w rodzinie, w szczegblnosci: 

1) diagnosowanie problernu przemocy w rodzinie, 
2) podejmowanie dziatah w Srodowisku zagrotonym przernocq w rodzinie, 
3) inicjowanie intenvencji w Srodowisku dotkniqtyrn przemocq w rodsinie. 

2. Udzielanie pomocy przez poszczegblne instytucje , w ramach posiadanych 
kompeten cj i . 

3. Zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinorn dotkniqtym 
przemocq. 

4. Monitorowanie rodzin, w kt6rych dochodzi do przemocy. 

5. Podejmowanie wspblnych drialah i intenuencji, usuchamianie procedur 
powstrzymujqcych przemoc w rodzinie. 

Funkcjonowanie Zespolu lnterdyscyplinarnego oraz grup roboczych 

4 .  Pracami Zespdu i grup roboczych koordynuje Przewodniczqcy Zespdu. 

2. Zesp64 dziala w ramach OSrodka Pomocy Spotecznej w Bawlowicach. 

3. Obslugq organisacyjno - technicznq sapewnia OSrodek Pomocy Spolecmej. 
* 



4. Spotkania Zespotu odbywajq siq w zaleinosci od potrzeb, nie rzadziej niz 
jeden raz na kwartat. W sytuacjach wyjqtkowych (w razie bezpokredniego 
zagrozenia tycia lub zdrowia dziecka w zwiqzku z przemocq w rodzinie) 
Zesp6l zwduje sig w trybie natychmiastowym. 

5, Na spotkaniach Zespbt ustala program dziatafi i okreSla osoby odpowiedzialne 
sa realizacje poszczeg6lnych zada h. 

6. Zespbl Interdyscyplinarny moire tworzyk grupy robocze w celu romiqzania 
problemow zwiqzanych z wystepowaniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych przypadkach. 

7. Pram w ramach grup roboczych sq prowadzone w zaleinosci od potrzeb 
zglaszanych prsez Zespbt Interdyscyplinamy lub z wynikajqcych problembw 
wystqpujqcych w indywidualnych przypad kach. 

0. Grupy robocze podejrnujq rozstrzygniqcia w ramach swoich zadah w forrnie 
pisemnych stanowisk, z ktbrych sporzqdza siq protoke#. 

9. Wszystkich cztonkbw Zespolu i grup roboctych obowiqzuje zasada tajnosci 
informacji przekazywanych w ramach prac Zespolu bqd i  grupy. Obowiqzek 
ten utrzymuje sie takie po ustaniul cztonkostwa w Zespole lub gnrpie 
ro boczej. 

'I O.Ze spotkah Zespolu lu b grupy roboczej sporzqdza siq protokot zawierajqcy 
rn.in. list? obecnoSci, tematykg omawianych spraw ogblnych, przypadki 
indywidualne, opis dzialari do podjqcia lub podjete stanowiska w sprawie 
bqdqcej pnedrniotem posiedzenia. Cat066 stanowi dokumentacjg Zespotu. 

1 I. Czlon kowie Zespdu lub grupy ro boczej wykonujq radania w ramach 
obowiqzkdw stutbowych lub sawodowych. 

1 2. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespo!u lub grupy roboczej jest obowiqzkowe. 

13.ZespoC lnterdyscyplinarny dokonywat bqdzie oceny z realizacji Gmfnnego 
programu przeciwdziafania prrernocy w rodzinie oras ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie. Z e s p ~ l  skladal bgdzie w~jtowi sprawozdanie z realizacji zadan 
okreslonych w programie, a takze proponowa% ( o ile to bqdzie koniectne ) 
korekty i uwagi na temat przebiegu zadati. 

1 4. Przewodniczqcy Zespolu s klada Wojtowi Gminy corocrne sprawozdanie 
z pracy Zespolu oraz sprawozdanie z realiracji programu przeciwdziatania 
przemocy w rodzinie w terminie do 31 marca kaidego roku. 


