
UCHWAŁA NR XXXVIII/360/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego 
tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390 t.j.) Rada Miejska Bierutowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. „Posiedzenie grupy roboczej odbywa się w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od daty wpływu wniosku. W sytuacjach nagłych posiedzenie grupy roboczej odbywa się w trybie 
natychmiastowym.”

2) § 4 ust. 17 otrzymuje brzmienie: „17. Ze spotkań Grupy Roboczej sporządza się protokół, który podpisuje 
koordynator.”

3) W § 5 ust. 2 skreśla się pkt. 6.

§ 2. Załączniki do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespoły 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania stają się odpowiednio załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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Załącznik nr 1 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy 

Roboczej* 
Proszę o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej w składzie 

(podać propozycje specjalistów, instytucje, które powinni znaleźć się w składzie zespołu) 

1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. .......................................................................................  

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

7. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

9. ........................................................................................ 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

....................................................................................................... 

Nazwa instytucji zgłaszającej 

................................................................................................................ 

Dane osoby / rodziny, której dotyczy problem / 
1. skład osobowy rodziny/ podać imiona i nazwiska osób/ 

1. matka - 

2. ojciec - 

3. dzieci /dodatkowo podać wiek/ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

adres i numer telefonu .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

......... 

Krótki opis problemu: 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

W spotkaniu weźmie/ nie weźmie udział przedstawiciel rodziny, w której wystąpił problem. 

 

 

 

 

 

................................................. 

data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 

 

…............................................ 

/miejscowość, data/ 

…..................................................... 

/imię i nazwisko/ 

…..................................................... 

/ulica, numer domu/ 

…..................................................... 

/miejscowość/ 

….................................................... 

/tel. kontaktowy/ 

 

 

1. Wyrażam zgodę na podjęcie przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę Roboczą* 

funkcjonujący przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie działań 

na rzecz mojej osoby / rodziny. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do podjęcia 

działań przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę Roboczą*, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 t.j) 

3. Dla potrzeb pracy Zespołu Interdyscyplinarnego / Grupy Roboczej* przekazuję 

kserokopię następujących dokumentów : 

 

…....................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

............................................. 

 

 

 

 

….............................................. 

/podpis/ 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

z dnia ………… 

w sprawie Powołania Grupy Roboczej 

 

 

 

 

1. Na podstawie § 2 pkt. 4 Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje się grupę 

roboczą w składzie:  

 

1 ………………………………………………. 

2……………………………………………….. 

3…………………………………………………. 

 

2. Na koordynatora Grupy Roboczej powołuje się…………………………………… 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik nr 4 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY (do użytku wewnętrznego) 

(wypełnia Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego) 

 

INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA /OSOBA ZGŁASZAJĄCA 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

DATA ZGŁOSZENIA 

 

……………………………… 

 

DATA POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ 

 

………………………… 

OKREŚLENIE PROBLEMÓW 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

OPIS SYTUACJI (SKŁAD RODZINY, FAKTY I OKOLICZNOŚCI ZGŁOSZENIA) 

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ I UDZIELONEJ POMOCY 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

POSIADANE DOKUMENTY 

 

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

 

SKŁAD GRUPY ROBOCZEJ 

 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3…………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 5 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 

DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY W 
RODZINIE 

w ramach Grupy Roboczej 
 

 

DIAGNOZA POTRZEB 

(osoby doznającej przemoc, osób zależnych): 
…................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................... 

DIAGNOZA ZASOBÓW: 
- osoby doznającej przemoc, osób zależnych, 

…................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

DIAGNOZA SYTUACJI: 
…................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

….................................................................. 

PODPIS KOORDYNATORA GRUPY ROBOCZEJ 
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Załącznik nr 6 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 

 

DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE 

Zasoby sprawcy przemocy 
….....................................................................................................................................
.............. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Potrzeby sprawcy przemocy: 
….................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
Cele do osiągnięcia Termin Osoba koordynująca Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

………………………………………….. 

podpis koordynatora grupy roboczej 
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Załącznik nr 7 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 
 

Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej 
w dniu ................................................ 

 

Skład grupy roboczej 

…................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Diagnoza problemu 

…................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Ustalenie indywidualnego planu pomocy 

…................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 
ZATWIERDZIŁ KOORDYNATOR GRUPY ROBOCZEJ 

 

 

……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 40C83AF4-3CB1-4CF6-9111-2D948443A1CF. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 8 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

 

Monitoring sytuacji rodziny 

 

Imię nazwisko członka grupy roboczej  

 

………………………………………………………….. 

 

Data Podjęte działania Podpis członka grupy 
roboczej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

wnioski……………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 9 

do regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 

………..………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
(imię i nazwisko) 

……………………………………… 
(seria i nr dokumentu tożsamości) 

……………………………………… 
( nr PESEL) 

……………………………………… 
(zatrudniony) 

……………………………………… 
(stanowisko) 
 

 

Ja, niżej podpisana/y, informuję, że zapoznałam/em się z treścią art. 9c ust. 1–3¹ ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. 2015 poz. 1390 t.j) 

oraz art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. 2016 r., poz. 

922 t.j) i „oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz że znane mi są przepisy o 

odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu 

osobom nieuprawnionym”. 

 
……………………………… 
(podpis) 
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