
Uchwała Nr XLII/512/ 2014

Rady Miasta Gniezna

z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianą) i art. 9a ust. 15 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.  U. Nr 180,  

poz. 1493 ze zmianą) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1

Określa  się  tryb  i  sposób  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie 

oraz  szczegółowe  warunki  jego  funkcjonowania  zgodnie  z  załącznikiem  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Traci  moc Uchwała Nr LIV/625/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 października 

2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  Spraw  Przeciwdziałania  Przemocy  oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

 § 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Uzasadnienie

W dniu 1 sierpnia 2010 r.  weszła w życie nowelizacja  ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy  w  rodzinie.  Ustawa  w  art.  9a  ust.  15  zobowiązuje  organ  stanowiący 

samorządu  terytorialnego  do  określenia  w  drodze  uchwały  trybu  i  sposobu 

powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  Spraw 

Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  szczegółowych  warunków  jego 

funkcjonowania. W toku realizacji zadań wynikających z ustawy niezbędnym stało się 

zmodyfikowanie zapisów uchwały, tak by podejmowane przez Zespół działania stały 

się jeszcze szybsze, sprawniejsze i skuteczniejsze.

W zaistniałym więc  stanie  faktycznym i  obowiązującym stanie  prawnym podjęcie 

niniejszej uchwały stało się konieczne i jest w pełni uzasadnione. 



                                                                                                                 Załącznik nr 1

                                                                                                             do Uchwały Nr XLII/512/2014

                                                                                                  Rady Miasta Gniezna

                                                                                                     z dnia 26 lutego 2014 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gnieźnie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prezydent Miasta Gniezna powołuje 

Zespół  Interdyscyplinarny  do  Spraw  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  

w Gnieźnie zwany dalej Zespołem.  

§ 2

W skład Zespołu wchodzi: 

 2 przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 1 przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

 1 przedstawiciel Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

 2 przedstawicieli kuratorów sądowych.

 1 przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2  przedstawicieli oświaty.

 2 przedstawicieli ochrony zdrowia.

 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

§ 3

W skład Zespołu Prezydent Miasta Gniezna może także powołać:

 1 przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie,



 2 przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

§ 4

Członków  Zespołu  z  Policji,  kuratorów  sądowych,  przedstawicieli  organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów Prezydent powołuje na podstawie porozumień 

zawartych z tymi podmiotami.

§ 5

Prezydent odwołuje członka Zespołu:

1. Na jego wniosek.

2. Na wniosek podmiotu, który go rekomendował.

3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione  

z winy umyślnej.

4. W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  zasad  wynikających  ze  złożonego 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  9  ust.  3  Ustawy  o  przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

§ 6

1. W razie śmierci lub odwołania członka Prezydent może uzupełnić skład Zespołu.

2. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla 

powołania członka Zespołu w ciągu 3 miesięcy od daty ustania jego członkostwa.

§ 7

1. Posiedzenia Zespołu  odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące.

2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Zespołu, lub w razie potrzeb jego zastępca.

3. Posiedzenia  Zespołu  są  prowadzone jeżeli  udział  w  nich  bierze  co  najmniej  

1/3 członków. 



4. Posiedzenia  mogą  mieć  charakter  zamknięty  lub  otwarty,  przy  czym  

w posiedzeniach otwartych nie  są ujawniane dane osobowe osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

§ 8

1. Przewodniczącego  wybierają  członkowie  Zespołu  podczas  pierwszego 

posiedzenia. 

2. Powoływanie  i  odwoływanie  Przewodniczącego  odbywa   się  w  głosowaniu 

jawnym po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów.

3. Przewodniczący  wyznacza  swojego  zastępcę  i  upoważnia  go  do  realizacji 

określonych zadań wskazując czas i zakres trwania upoważnienia.

4. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca lub inna 

wskazana przez przewodniczącego osoba.

§ 9

1. Z posiedzeń Zespołu prowadzone są protokoły. 

2. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gnieźnie.

3. Zespół  używa  pieczęci  nagłówkowej  o  następującej  treści:  „Zespół 

Interdyscyplinarny  do  Spraw  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  

w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno”.

§ 10

Zespół realizuje działania zawarte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz integruje i  koordynuje 

działania  podmiotów,  o  których  mowa  w  art.  9a  ust  3  i  5  Ustawy  

o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  oraz  specjalistów  w  zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

 diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie Miasta Gniezna,

 podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,



 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 11

1. Zespół  wyraża  w  formie  uchwał  stanowiska,  opinie,  wnioski  oraz  apele  

w sprawach należących do zakresu jego działania.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Każdy z członków Zespołu dysponuje jednym głosem.

4. Uchwały  Zespołu  podpisuje  Przewodniczący,  a  w  razie  jego  nieobecności, 

zastępca lub co najmniej połowa członków.

§ 12

Zespół  może  tworzyć  grupy  robocze  w  celu  rozwiązywania  problemów  

w indywidualnych przypadkach. 

§ 13

1. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 policji,

 oświaty,

 ochrony zdrowia,

 członkowie Zespołu.

2. W  skład  grup  roboczych  mogą  wchodzić  kuratorzy  sądowi,  a  także 

przedstawiciele  innych  podmiotów,  specjaliści  w  dziedzinie  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.



§ 14

Do zadań grup roboczych należy :

 opracowanie  i  realizacja  planów  pomocy  w  indywidualnych  przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie,

 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy,

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz efektów tych działań. 

§ 15

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mają prawo do przetwarzania danych osób 

dotkniętych  przemocą  i  osób  stosujących  przemoc  dotyczących  stanu  zdrowia, 

nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń w postępowaniu sądowym 

lub administracyjnym bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.  

§ 16

1. Członkowie  Zespołu  oraz  grup  roboczych  zobowiązani  są  do  zachowania 

poufności  wszelkich  danych  dotyczących  osób  dotkniętych  przemocą  

w rodzinie oraz stosujących przemoc. 

2. Obowiązek  ten  dotyczy  także  okresu  po  ustaniu  członkostwa  w  Zespole  lub 

grupie. 

§ 17

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  czynności  w  ramach  Zespołu  lub  grup 

roboczych ich członkowie winni złożyć Prezydentowi Miasta Gniezna oświadczenie 

następującej treści: 

„Oświadczam,  że  zachowam poufność informacji  i  danych,  które  uzyskałem przy  

realizacji  zadań  związanych  z  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie  oraz,  że  

znane  są  mi  przepisy  o  odpowiedzialności  karnej  za  udostępnienie  danych  

osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym” . 



§ 18

Interwencje  kryzysowe  prowadzone  w  środowisku  prowadzone  są  

w  oparciu  o  procedurę  Niebieskiej  Karty  i  nie  wymagają  zgody osoby dotkniętej  

przemocą w rodzinie. 

§ 19

Przedstawiciele  MOPS,  policji,  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych,  oświaty  i  ochrony  zdrowia  w  związku  z  realizacją  procedury 

Niebieskiej Karty, w oparciu o zasadę współpracy przekazują informację o podjętych 

działaniach przewodniczącemu Zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępcy. 

§ 20

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych nie otrzymują wynagrodzenia, a zadania 

wykonują w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.


