Zarz~dzenie

Nr 66/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Zespolu Interdyscyplinarnego oraz
Grup Roboczych w Gminie Slawno

Na podstawie Uchwaly Nr XlIII 104/20 11 Rady Gminy Slawno z dnia 7 Jistopada 2011 r. w sprawie
okrdlenia trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinamego
powolanego do podejmowania dzialan na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie w Gminie
Slawno oraz szczeg6lowych warunk6w funkcjonowania tego Zespolu, ustalam, co nastC(puje:

§1

Zatwierdzam Regulamin funkcjonowania Zespolu Interdyscyplinamego oraz Grup Roboczych w
Gminie Slawno, stanowi'l.cy zal'l.cznik do niniejszego Zarz'l.dzenia.

§2
Wykonanie Zarz'l.dzenia powierzam Przewodnicz'l.cemu Zespofu Interdyscyplinarnego.

§3
Zarz'l.dzenie wchodzi z dniem podpisania.

6jtj

~

~acL~ak

Zahtcznik
do Zarzi\dzenia Nr 66/2013
W6jta Gminy Slawno
Z dnia 19 czerwca 2013 r.

REGULAMIN FLlNKCJONOWANIA ZESPOt.U INTERDYSCYPLINARNEGO
ORAZ GRUP ROBOCZYCH
W GMINIE St.AWNO

§1
Postanowienia ogolne

1. Regulamin ustala tryb dzialania Gminnego Zespolu 1nterdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

2. Podstawq prawnq funkcjonowania Zespolu 1nterdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zwanych
w dalszej cz~sci "Z1" oraz "GR" jest:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z p6in. zm.);
2) rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 13 \vrzesnia 2011 r. w sprawie procedury
"Niebieskiej Karty" oraz wzor6w formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz.
1245);
3) Uchwala Nr XIIIIl 04/2011 Rady Gminy Slawno z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie
okreslenia trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu
1nterdyscyplinamego powolanego do podejmowania dzialan na rzecz przeciwdzialania
przemocy w rodzinie w Gminie Slawno oraz szczeg610wych warunk6w funkcjonwania
tego Zespolu;
4) Uchwala Nr X1XI165/2012 Rady Gminy Slawno z dnia 05 czerwca 2012 w sprawie
przyj~cia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.

3. W sklad ZI wchodz~ przedstawiciele instytucj i zwiqzanych z realizacjq zadan na
rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym b~dz srodowiska.
Sq to osoby z r6mych grup zawodowych reprezentujqcy instytucje publiczne, odpowiedzialne za
realizacj~ zadan, m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej,gminnych
komisji rozwiqzywania problem6w alkoholowych, policji, kuratorzy s~dowi , oswiaty, ochrony
zdrowia,lokalnych organizacji pozarzqdowych i prokuratury.
4. Warunkiem przystqpienia instytucji do Z1 jest podpisanie porozumienia instytucji z W6jtem
Gminy Slawno.

s. Osoby wchodzqce w sklad
grup roboczych,

Z1

wsp6lpracuj~

zapewniaj~cych

ze sob~ w spos6b skoordynowany podczas spotkan
skuteczne reagowanie na problem .

6. Przez problem rozumie si~ kazdq trudnq sytuacj~ osoby, rodziny, grupy problemow bqdz
srodowiska, kt6rych rozwiqzanie wykracza poza kompetencje jednej instyt i wymaga
zaangazowania innych podmiot6w.

§2
Cele Zespolu Interdyscyplinarnego
Celami ZI sa:
1) pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i srodowiskom dysfunkcyjnym w
przezwyci~zeniu ich problem6w;

2) efektywne podejmowanie dzialan pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistnialego
ProbJemu;
3) wsp6ldzialanie z innymi podmiotami przy rozwiClzywaniu problemu i przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji
srodowisku lokalnym.

0

instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia pomocy w

§3
Zadania Zespolu Interdyscyplinarnego
l.Cele ZI realizowane sa poprzez:
1) ocen~ sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych
lub srodowiska znajdujClcych si~ w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu
post~powania, kt6ry b~dzie mial na celu przywr6cenie integralnosci rodziny,
bCldz srodowiska oraz mozliwosci realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie
dzialan w tym celu przewidzianych przepisami prawa;

2) udzielanie pomocy, a w zaleznosci od potrzeb poradnictwa socjalnego,
prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom probJemowym i
srodowisku, kt6re majCl trudnosci lub wykazujCl potrzeb~ wsparcia w
rozwiClzywaniu swoich problem6w;
3) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie
procedur majClcych na celu jej powstrzymanie;
4) dzielanie pomocy dzieciom doswiadczajClcym i
w rodzinie;

b~dClcych

swiadkami przemocy

5) podejmowanie wsp6lnych dzialan w ramach procedury "Niebieskiej Karty".
2. W ramach ZI realizowane moga bye takZe:
l) tworzenie lokalnych zintegrowanych program6w i kampanii profilaktycznych
m. in. z zakresu problem6w uzaleznien, bezrobocia, trudnosci wychowawczych,
przest~pczosci i ilU1ych zagadnien lokalnej polityki spolecznej;
2) inicjowanie badan, diagnoz w tym wsp61nego diagnozowania os6b

indywidualnych i srodowiska, ktorego problem dotyczy oraz ekspertyz
wspierajetcych prace ZI w danym obszarze.

§4
Funkcjonowanie Zespolu Interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych
1. ZI dziala przy Ominnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Slawnie, ktory zapewniajego
obslug~ administracyjnet i technicznet
2. Pracet ZI i OR koordynuje Przewodniczetcy ZI.
3. Czlonkami ZI set przedstawiciele instytucj i, ktore podpisaly porozumienie

0

wspolpracy.

4. Czlonkami OR setpracownicy instytucji wskazanych w ust. 3, zgodnie ze swoimi
kompetencjami okreslonymi w szczegolnych przepisach prawa, i dotyczetcych zakresu dzialania
tych instytucji.
Celem OR jest praca nad indywidualnymi problemami osob, rodzin, grup problemowych i
srodowisk.
5. Spotkania OR zwoluje si~ na wniosek osob, rodzin, grup probJemowych betdz srodowiska,
majetcych trudnosci Jub wykazujetcych potrzeb~ wsparcia w rozwi'l2ywaniu sytuacji
pro blemowych.
6. Metodyka pracy ZI ustalana jest bezposrednio na posiedzeniach i uzalezniona jest
kazdorazowo od rozpatrywanej sprawy.

7. Wszystkich czlonkow ZI i OR obowietzuje zasada tajnosci infonnacji przekazywanych w ramach
prac ZI betdz OR. Obowi'l2ek ten utrzymuje si~ takZe poustaniu czlonkostwa w ZI lub OR.
8. W celu tworzenie lokalnych zintegrowanych programow i kampanii profilaktycznych oraz
lokalnej polityki spolecznej w pracach uczestniczet wszyscy czlonkowie Z1.

§5
Zwolywanie Zespolu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
1. Przewodniczetcy ZI zwoluje posiedzenie OR na podstawie kwestionariusza
zgloszeniowego, podajetc czas i miejsce. Zwolanie posiedzenia moze miee fonn~
pisemn'l,mailowet lub telefonicZl1et. Dopuszcza si~ mozliwose przekazania w momencie
zwolywania OR kopii kwestionariusza zgloszeniowego.
2. Przewodniczetcy zaprasza na posiedzenie OR przedstawicieli instytucji wskazanych w
kwestionariuszu. Dopuszcza si~ mozliwose uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej
instytucji wchodzetcej w sktad ZI, a nie wskazanej w kwestionariuszu zgloszenia.
3. Sklad OR uzalezniony jest od problemu - moze bye zmienny.

4. Posiedzenia czlonkow ZI oraz GR odbywajq sit:( w dni powszednie, w godzinach pracy Osrodka
Pomocy Spolecznej. Dopuszcza si y mozliwosc organizacji posiedzenia na terenie innych
instytucji lub organizacji zaangazowanych w udzielanie pomocy oraz w innym terminie.
5. Wszyscy czlonkowie ZI spotykajq siy nie rzadziej niz raz na 3 miesiqce celem przedstawienia
zakresu wsparcia udzielonego przez poszczegolnegrupy robocze.
6. Z kazdego posiedzenia ZI lub GR sporzqdza siy kazdorazowo protokol oraz list y obecnosci wraz
z oswiadczeniem 0 zobowiqzaniu do poufnosci.

Post~powanie

§6
na rzecz os6b, rodzin, grup i srodowiska

1. Do obowiqzkow GR nalezy: szczegolowe rozpoznanie zjawiska przemocy, stworzenie diagnozy
sytuacji i analizy problemu w oparciu 0 procedury "Niebieskiej Karty", monitorowanie sytuacji
rodziny, w ktorej dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrozonych wystqpieniem przemocy.
2.Posiedzeniem GR kieruje Koordynator GR, ktory jednoczesnie odpowiada za prawidlowq
realizacjy zadan, kompletowanie i wypelnianie dokumentow.

3. Koordynatorem GR jest kazdorazowo osoba lub instytucja zglaszajqca problem - wypelniajqca
formularz Niebieska Karta.
4. GR Sq zobowiqzane w swojej pracy do:
- informowania ofiar przemocy domowej 0 podejmowanych wobec nich oraz sprawcow
dzialaniach;
- infonnowania ofiar przemocy domowej 0 ich prawach i obowiqzkach wynikajqcych z
przepisow prawnych oraz przyjytych wzorcow zachowan.
5. Metodyka pracy GR ustalana jest bezposrednio na posiedzeniach i uzalezniona jest
kazdorazowo od rozpatrywanej sprawy.

§7
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespolu i grup roboczych

1. Przewodniczqcy gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczqce m.in.: ilosci
spraw skierowanych do grup roboczych, skladu poszczegolnych grup, efektow pracy grup.
W oparciu 0 zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadan przez grupy oraz w razie potrzeby
proponuje niezbydne korekty.
2. W ramach pracy z osobq, rodzinq, grupami problemowymi bqdi srodowiskiem
gromadzona jest nastypujqca dokumentacja:
1) wniosek 0 zwolanie ZI lub GR - dokument potwierdzajqcy zgloszenie
problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza dolqczane Sq kopie
dokumentow dostarczonych przez osoby, rodziny, przedstawicieli grup
problemowych lub srodowiska (wzor zalqcznik Nr 1.);
2) pisemna zgoda osoby lub pelnoletniego przedstawiciela rodziny, ktorej sprawa

rna bye przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy OR. Zastrzega
si~, ze w sytuacjach wyjettkowych (np. w przypadku zagrozenia dobra dziecka
lub zgloszenia dokonywanego przez dziecko) grup~ roboczet zwoluje si~
w trybie natychmiastowym i bez wymaganej zgody (wz6r zaletcznik nr 2.);
3) plan dzialan ZI lub OR - opis zadan dla poszczeg6lnych czlonk6w grupy
oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych betdz srodowiska
(wz6r zaletcznik nr 3.);
4) monitoring dziahill ZI lub OR - realizacja zadan okreslonych w planie
dzialan przez czlonk6w grup roboczych i osob~, rodzin~, przedstawicieli grup
problemowych lub srodowisk (wz6r za1etcznik nr 4.);
5) informacja OR 0 zakonczeniu dzialan 9 (wz6r zaletcznik nr 5);
6) protok61 zakonczenia procedury Niebieskiej Kalty ( wz6r za1etcznik Nr 6);
7) protok61 z posiedzenia ZI ( wz6r zaletcznik Nr 7);
8) lista obecnosci z posiedzenia ZI ( wz6r za1etcznik Nr 8);
9) protok61 z posiedzenia OR ( wz6r zaletcznik Nr 9);
10) lista obecnosci z posiedzenia OR ( wz6r za1etcznik Nr 10);
11) oswiadczenie 0 ochronie danych osobowych ( wz6r za1etcznik Nr 11).

3. Dokumentacja,

0 kt6rej mowa w ust.l i 2 jest gromadzona w siedzibie Ominnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Slawnie.

4. Zesp61 posluguje

si~

pieczettket nagl6wkowet 0 tresci:

Zesp61lnterdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Slawno
uf. M. C.Sklodowskiej 9
Tel.lfax. 59 810-66-55

§8
Postanowienia koncowe
1. Z niniejszym regulaminem zostajet zapoznani wszyscy czlonkowe ZI oraz OR.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie majet zastosowanie przepisy,
1 ust. 2 niniejszego Regulaminu

0

kt6rych mowa w §

Zal<'\.cznik Nr 1
do Regulaminu funkcjonowania
Zesporu rnterdyscypl inamego
oraz Grup Roboczych
w Gminie Slawno

Wniosek
o zwolanie posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej
Instytucja zglaszajl\.ca( sporzl\.dzajl\.ca formularz Niebieskiej Karty "A " )
Data zgloszenia .......... ........... .... .. .......... ....... ... ............. .. ........ ............. ... ........... .... ..... ... ................ .. .. .. ..
Dane osoby, rodziny, kt6rej dotyczy problem i adres ... .. ... .. .... ......... .. .. .. .. ........ ....................... ...... .. ... ..

Opis sytuacji (sklad rod7:i!!Y,

Przebi~

faktY...!.Q.kolic~'!!lsci):

dot)'chczasowych dzialan i udzielonej pomocy:

Posiadane

dokumenty~

_ .. ___ __ .

Proponowany sklad grupy roboczej:

Podpis przewodniczl\.cego

zr

Za1qcznik Nr 2
do Regulaminu funkcjonowania
Zesporu Interdyscyplinarnego
oraz Grup Roboczych
w Gminie S1awno

Slawno, dnia . .............. .

(Imi~

i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

1. WyrliZam zgod~ na podj~cie dzialan na rzecz mojej osoby/rodziny przez Gminny Zespol
Interdyscyplinamy funkcjonuj<\.cy przy Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Slawnie.
2. Wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych niezb~dnych do podj~cia
dzialan przez zespol interdyscyplinarny, zgodnie z ustaw<\. z dnia 29 sierpnia 1997r. 0
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20021'. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.).
3. Dla potrzeb pracy Zespolu Interdyscyplinamego przekazuj~ kserokopie nast~puj<\.cych
dokumentow:

(pod pis)

Zalqcznik Nr 3

do Regulaminu funkcjonowan ia
Zespofu Tnterdyscyp Iinarnego
oraz Grup Roboczyc h
w Gminie Stawno

Stawno, dnia ..... . ........ .... .

PLAN DZIALAN ZESPOLU INTERDYSCYPLINARNEGO/ GRUPY ROBOCZEJ

Dotyczy (Imi~ i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)
.. ...... .... ... ................... ......... .. ...... ... ..... .... ................... ....... ...... .... ..........

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

Zadania czionk6w Zespoiu/grupy roboczej:
Dzialanie

Instytucja

- - · ·. ·.·----- - · .. i -

.. _ . • . - -_ . -

Zadanie dla osoby/rodziny:

Kolejne spotkanie Zespoiu/grupy roboczej - data . ... ...... .... .................. .... .... .............. .... ...... .... ..... .... ..

Podpisy uczestnik6w Zespoiu/grupy roboczej :

Zalapnik Nr 4
do Regulaminu funkcjonowania
ZespoJu Interdyscyplinarnego
oraz Grup Roboczych
w Gminie Slawno

Slawno, dnia ...... ... .

MONITORING DZIALAN
ZESPOLU INTERDYSCYPLINARNEGOI GRUPY ROBOCZEJ

Dotyczy

(imi~

i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny) .......................................................... ..

Zadania ~zlonk6~__~~olu.Lgrug~ roboczej:
Zrealizowane dzialania
Czy osoba/rodzina wymaga
dalszego wsparcia? Taklnie

~

I

Czy osoba/ rodzina wymaga dalszego wsparcia: TAKI NIE
Dalsze zadania dla osoby/rodziny:

Podpisy uczestnik6w Zespolulgrupy roboczej:

Dalsze dzialania

Zalqcznik Nr 5

do Regulaminu funkcjonowania
Zespotu lnterdyscyplinarnego
oraz Grup Roboczych
w Gminie S~awno

INFORMACJA GRUPY ROBOCZEJ 0 ZAKONCZENIU DZIALAN
Slawno, dni a .. ..................... .

Grupa Robocza w skladzie :
1. ........ .. ......... ..... ... .. .... ..... .... .. ...... .. .. .. .. .. .... ... ... ..... ..... ..... ... .. .............. .
2................................ ................................ ......... .. ...... .............. ........... .
3 .................. ...... ..................................... ...... .. .. ... ....... ...... .. .. .............. ..
4 ...... ....... .. ... ... .................................... .. ....................... . ... ... . . .

5........ . .... .... .... ......................... ... .... ..... ................. ......... ... .. .. .
W dniu .. .. .... .. . ...... .. ...................... na posiedzeniu grupy w sprawie
rodziny ...... .. .. ... . .. .. .. . ..... . .... ... ..... .. ... . .. ...... . ................... .. . ... . .. ............ . ............... .

......... . ..... . ...... . .. .. .......... . .... .podj ~la d ecyzj~

° zakonczeniu dzialanosci w tej sprawie.

UZASADNIENIE ZAKONCZENIA PRACY GRUPY ROBOCZEJ

W zal~czeniu przekazujemy peln~ dokumentacj-r pracy grupy roboczej :
1. Wniosek zgloszeniowy z dnia ........ .... ............................... .. ......... .
2. Plan Dzialan Grupy Roboczej z dnia .. .. ..... .. , ........ ... . . .. ......... ... ..... .
3. Karty Monitoringu dzialan Grupy Roboczej z dnia ...................... ...... .
4. Protokoly z posiedzen grupy roboczej z
dnia ........................ . .... .. .............. .... ........... ............... .... ........ .. . .. .. ................... .

5. Oswiadczenia czlonk6w Grupy Roboczej

0

poufnosci danych

6. lone dokumenty (wymienic jakie):

PODPISY UCZESTNIKOW GRUPY ROBOCZEJ (wypetnic czytelnie)
1...... ... ......... ...... .. ... ...... ......
2 .. . . ........ ............. .. ..... .. ... . .. .. .. .. ..

3 ...... ... ..... . .......... .... . .. .. .... . .. .
S...... .... ...... ... . .. .. ... .. .. .. ...... .. .

4 ... ....

Zahtcznik Nr 6
do Regulaminu funkcjonowania
Zespotu Interdyscyplinamego
oraz Grup Roboczych
w Gminie S!awno

S!awno, dnia: .... .. .. .... ........ .

PROTOKOL ZAKONCZENIA PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY
Rodzina wobec kt6rej realizowana byla procedura NK
I. Osoba doswiadczaj'tca przemocy ................. .... ..... ..... ... ....... .,... .. ......... ............................ ..... ................. .
2. Sprawca .................... ... .... .. ...... ,...................... ... ........ ......... ...... ,... ........... ,... ... ........ ... .. .. ... ..... ...... .,... .. ... ..
3.Pozostali cz!onkowie ........... ..... ... ..................... ... ......... .......... ... ........... ,..... ..... ...... .... ......... .... .,...... ..... ... .
4 ..................... .... ....... ,............ ,.. ,... ,... ... ......................... ... .. ... ...... ......... ...... .............. ........ .. ................ ....... .
5 ........ ..... .. ................ ..... .... ............ ,... ..... ........ ..... .......... .... ... ...... ........... .... ........................... ...... ..... .. .. .... .. .
6 . .. . ...... ............. . ...... ....... . ... . ............. .. ......... ...... . ..... ...... ... ..... ........... .. .. ... .. .. ... ... .

Data

rozpocz~cia

procedury.................... Data zakOllczenia procedury ................... .

UZASADNlENIE ZAKONCZENIA PRACY ZI

Pod pis PrzewodnicZitcego ZT

Zafqcznik Nr 7
do Regulaminu funkcjonowania
Zesporu Interdyscyplinamego
oraz Grup Roboczych
w Gminie Sfawno

Sfawno, dnia: .. . " ... .. ... .. .. .. .

PROTOKOL Z POSIEDZENIA ZESPOLU INTERDYSCYPLINARNEGO
W dniu .... ............ .... . ......... ......... odbyl0

si~

posiedzenie Zl w skladzie (Iista obecnosci w zalqczeniu)

W trakcie posiedzenia ZI zrealizowal dzialania:

Podpis Przewodniczqcego Z1

Zal~cznik

Nr 8

do Regulaminu funkcjonowania
Zesporu Interdyscyplinarnego
oraz Grup Roboczych
w Gminie Slawno

Lista obecnosci z dnia ........................ .
z posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego
oraz oswiadczenie 0 poufnosci informacji i danych
"Oswiadczam, ze zachowam poufnose: informacji i danych, kt6re uzyskalem przy realizacji zadan zwiqzanych z
przeciwdziataniem przemocy w rodzinie or02, ze znane mi sq przepisy

0 nd p ()wi8d z ialn o ~k i

kar11t::j za udost(;pnienie

danych osobowych tub umo:iliwienie do nich dostf/.pu osobom nieuprawnionym. "

LP

Nazwisko i

imi~

czlonka ZI

Stanowisko oraz nazwa jednostki i
adres

Podpis

Zahtcznik Nr 9

do Regulaminu funkcjonowania
Zespolu Interdyscypl inarnego
oraz Grup Roboczych
w Gminie Slawno

PROTOKOL Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ
Slawno, dnia .... .. .. .... .... .... .
W dniu .. ...... . ........................... odbylo sire posiedzenie Grupy Roboczej w skladzie:
I .. ...... ..... .................. ..... ........ .............. ................ .... .. ..... ..... .. ............. .
2 ....... ....... ..... ..... ....... ...................... ............ ... ... ...... ...... .. ... ..... " .. .. " .. " .

3 .. .. ... ..... . ... ... .. .. . . ... .. . . . .. .... .. . ..... . ... .. .. . . . .. ... ........... . .. , .. . , .. .... .

W sprawie osoby/ rodziny :

W protokole proszr::. zawrzec:
I. Jakie dzialania zrealizowala GR w trakcie posiedzenia?
2. ezy rodzina potrzebllje dalszych dzialan czlonkow GR?
3. Jakie dzialania podejmqposzczegolni czlonkowie GR do czasli kolejnego posiedzenia ?
4. Jakie dzialania podejmqposzcz egolne osoby w rodzinie?
5. Istotne wnioski z pracy z rodzinq.
6. Umidcic inne informacje istotne dla dalsz ej pracy z rodzinq (np. e/ap postr::.powania w KPP lub w Prokura/urze,
lerminy rozpraw, ilp).
7.

Wymienic dokumenty dolqczone do pr%kolu.

S.

USlalic kolejny lermin spolkania.

9. Umiescic c(J'telne podpisy uczeslnikow posiedzenia pod profokolem.

Zal~cznik

Nr 10

do Regulaminll fllnkcjonowania
Zesporu I nterdyscy p I i narnego
oraz Grup Roboczych
w Gminie S1awno

Lista obecnosci z dnia ........................ .
z posiedzenia Grupy Roboczej (GR)
oraz oswiadczenie 0 poufnosci informacji i danych
.. Oswiadczam, ze zachowam pou[noH: informacji i danych, kl6re uzyskalem przy realizacji zadG/l zwiqzanych z
przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie oraz, ze znane mi sq przepisy
danych osobowych 'ub lImozliwienie do nich
LP

dOS/~Pll

Nazwisko i imi~ czlonka GR

0 odp o w i edz i Cll llo ~c i

knl"llej za udos/~pnienie

osobom nieuprawnionym. "
Stanowisko oraz nazwa jednostki i
adres

Podpis

Zalqcznik Nr 11

do Regulaminu funkcjonowania
Zespolu Interdyscyplinamego
oraz Grup Roboczych
w Gminie Slawno

OSWIADCZENIE 0 OCHRONIE DANVCH OSOBOWVCH

Slawno, dnia ............. ..

(imi~

i nazwisko)

(zalrudniony)

(slanowisko)

.la, nizej podpisana/y, informuj~, ze zapoznalamJlem Sl~ z trescill art. 9c ust. 1-3

1

ustawy

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie oraz art. 51 USt. 12

2 3 ustawy

osobowych i "oswiadczam, ze zachowam poufnosc informacji

danych, ktore uzyskalem przy

0

ochronie danych

realizacj i zadan zwia,zanych z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie oraz ze znane mi sll przepisy
o odpowiedzialnosci karnej za

udost~pnienie

danych osobowych lub umozliwienie do nich

dost~pu

osobom nieuprawnionym".

(podpis)

1 Art. 9c us!. 1: Czlonkowie zespolu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezb~dnym do realizacji zadan. 0 kt6rych
mowa wart. 9b us!. 2 i 3. mogq przelwarzac dane os6b dotkni~tych przemocq w rodzinie i os6b stosujqcych przemoc w rodzinie.
dotyczqce stanu zdrowia. nalog6w. skazar'l , orzeczer'l 0 ukaraniu, a takte innych orzeczer'l wydanych w post~powaniu sqdowym lub
administracyjnym , bez zgody i wiedzy os6b, kt6rych dane te dotyczq.
Art. 9c us!. 2: Czlonkowie zespolu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiqzani Sq do zachowania w poufnosci wszelkich
informacji i danych , kt6re uzyskali przy realizacji zadan , 0 kt6rych mowa wart. 9b us!. 2 i 3. Obowiqzek ten rozciqga si~ takte na okres
~o ustaniu czlonkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.
Art. 51 us!. 1: "Kto administrujqc zbiorem danych lub b~dqc obowiqzany do ochrony danych osobowych udost~pnia je lub umotliwia
dost~p do nich osobom nieupowatnionym , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci lub pozbawienia wolnosci do lat 2".
3 Art. 51 us!. 2" "Jezeli sprawca dziala nieumyslnie, podlega grzywnie , karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku".

Slawno, dnia: .... .. .... ..... . .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,

iz

zapoznalam(em)

Sly

z

tresci'l "

Regulaminu

funkcjonowania

Interdyscyplinamego oraz Grup Roboczych w Gminie Slawno" wprowadzonego
Zarz'l,dzeniem Nr 66/2013 W 6jta Gminy Slawno z dnia 19 czerwca 2013 r.

(podpis)

Zespolu

