
ZARZĄDZENIE NR 338/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt  4 i art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Jemielnicy. 

§ 2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą: 

1. Beata Woźnica, Izabela Zuślik, Katarzyna Czekała – pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jemielnicy, w przypadku nieobecności – Karolina Szopa – inspektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jemielnicy, 

2. Małgorzata Dobrowolska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jemielnicy, w przypadku nieobecności –  Jan Górecki – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Jemielnicy, 

3. Grzegorz Bartosik – dzielnicowy Komisariatu Policji w Zawadzkiem, w przypadku nieobecności – 
Jakub Jachimczyk – dzielnicowy Komisariatu Policji w Zawadzkiem, 

4. Patrycja Nawrot – psycholog  Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce, w przypadku nieobecności 
– Natalia Wiesiołek –  pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce, 

5. Natalia Sachta – psycholog Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy, w przypadku nieobecności – 
Małgorzata Dobrowolska – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy, 

6. Marzena Draga –  przedstawiciel  Publicznego Przedszkola w Jemielnicy, w przypadku nieobecności – 
Marianna Ratuszny – przedstawiciel  Publicznego Przedszkola w Jemielnicy, 

7. Stefania Kolek – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c. Med–Jem 
w Jemielnicy, w przypadku nieobecności – Urszula Stróżyk – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej s.c. Med.–Jem. w Jemielnicy, 

9. Katarzyna Celińska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich,  
w przypadku nieobecności – Jacek Celiński – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich. 

10. Jerzy Kramarczyk – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy. 

§ 3. Organizację pracy Zespołu określa regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 289/22 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie 
powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

§ 1. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

2. W skład zespołu wchodzą powołani przez Wójta Gminy Jemielnica przedstawiciele instytucji 

związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

3. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za 

realizację zadań. 

4. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą  

w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem. 

5. Zespół interdyscyplinarny w ramach interwencji kryzysowej udziela natychmiastowej pomocy 

socjalnej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa psychologicznego lub prawnego. 

6. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu, istniejących możliwości rozwiązywania 

problemu, toku postępowania z danym przypadkiem. 

 

§ 2. 

 

Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Zespół działa w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy. 

2. Obsługę zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy. 

3. Spotkania Zespołu zwołuje się w przypadku zgłoszeń osób lub rodzin mających trudności lub 

wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, lub nie rzadziej niż raz na 

trzy miesiące. 

4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jemielnicy. 

5. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych na 

spotkaniach Zespołu. Na tę okoliczność członkowie zespołu podpisują oświadczenie wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

6. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu. 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 338/22

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 7 września 2022 r.
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§ 3. 

 

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Główne cele pracy: 

1. Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów. 

2. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego 

problemu. 

3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. 

4. Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. 

 

§ 4. 

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Opracowywanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia 

przemocy domowej. 

2. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na 

celu jej powstrzymanie. 

3. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie. 

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury "Niebieska karta". 
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Załącznik  

do Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw przeciwdziałania prze4mocy w rodzinie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany (a)………………………………………………………………………………… 

                                                                   (imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                        (instytucja) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                       (stanowisko) 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, ze znane mi są przepisy o odpowiedzialności 

karnej 

2. Zostałam/em przeszkolona/ny w zakresie przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych  

w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. 

3. Zobowiązuję się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w związku z wykonywanym prac w ramach działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jemielnicy oraz przyjmuję do wiadomości, że 

dane osobowe przetwarzane przez w/w Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze objęte są 

ochroną – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE). 

4. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy danych osobowych po ustaniu prac w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup Roboczych. 

5. Zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy informacji związanych ze 

sposobem zabezpieczenia danych osobowych. 

6. Zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznałem się/ zapoznałam się z racji 

wykonywanej pracy, a w szczególności nie będę: 

1) ujawniać danych zawartych w eksploatowanych systemach informatycznych, zwłaszcza 

danych osobowych znajdujących się w tych systemach; 

2) ujawniać szczegółów technologicznych używanych systemów oraz oprogramowania; 

3) udostępniać osobom nieupoważnionym nośników magnetycznych i optycznych oraz 

wydruków komputerowych; 

4) kopiować lub przetwarzać danych w sposób inny niż dopuszczony obowiązującą 

dokumentacją. 

 

Jemielnica, dnia __________________________                              _________________________ 

                                          (data)                                                  
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