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Wykonawca: 

A&M, Firma eventowo-szkoleniowa Małgorzata Robaczek, ul. Platynowa 26, 82-200 Nowa 

Wieś Malborska 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie tematu:  „Niebieska karta – zmiany prawne” 

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej. 

 

Forma realizacji szkolenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w grupie, ma charakter wykładu, ćwiczeń i warsztatów. 

Podczas szkolenia zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna 
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Zjawisko przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jednym z problemów 

społecznych, który wymaga podejmowania szeroko zakrojonych działań 

przeciwdziałających temu zjawisku. Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy 

w rodzinie ma dziedziczenie wzorca przemocy ze środowiska pochodzenia. Dzieci 

wychowujące się w rodzinach z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania 

dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że sposobem rozwiązywania 

konfliktów jest przemoc. 

Rozpoczynając rozważania nad zagadnieniem przemocy, należy sprecyzować zatem, 

jakie działania i zachowania uznać należy za przemoc. Zgodnie z definicją przedstawioną 

w Słowniku Socjologicznym, przemoc uznać należy za jeden z głównych, obok groźby, 

środków przymusu, polegający na użyciu siły fizycznej, przez jednostkę czy grupę, często 

wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy członków grupy do 

określonego działania czy też uniemożliwienia podjęcia działań lub do zaprzestania 

wykonywania czynności już rozpoczętej; także bezprawne narzucenie władzy. Definicja ta 

wskazuje zatem, że przemoc jest czynnością sprzeczną z prawem, jednakże zawęża 

definicję zjawiska do jednej tylko kategorii – przemocy fizycznej. Według J. Brągiel przemoc 

oznacza każde zamierzone działanie osoby, instytucji, społeczeństwa lub państwa, które 

ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny. Jest to definicja bardzo 

szeroka, pozwalająca na objęcie nią różnorodnych zjawisk, nie tylko przemocy fizycznej. 

Ponadto, przemoc jest zjawiskiem społecznym. Oznacza to, że nawet, gdy przemoc dotyczy 

jednej osoby, cierpi na tym nie tylko ta osoba, ale także jej otoczenie – bliscy, znajomi, 

rodzina. Prócz tego, przemoc nie ma granic i może dotknąć każdego członka 

społeczeństwa. Analizując problem przemocy, należy odnieść się również do rozumienia 

tego pojęcia na gruncie obowiązującego prawa. W myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pod pojęciem przemocy można rozumieć 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa 

lub dobra osobiste osób doznających przemocy, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Przemoc przybiera różnorodne formy, występować może zarówno w domu, jak i poza 

domem (np. w miejscu pracy, w szkole), poprzez działanie lub zaniedbywanie oraz ze 

względu na charakter, w jakim przejawiają się zachowania przemocowe. Można wyróżnić 

przemoc: 

1) fizyczną,  

2) psychiczną, 

3) ekonomiczną,  

4) seksualną.  
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Takie formy przemocy można wyodrębnić również z przytoczonej powyżej, ustawowej 

definicji zjawiska przemocy. Wśród istniejących form przemocy można wskazać na przemoc 

domową, mobbing (przemoc w pracy), stalking (przemoc w szkole) oraz cyberprzemoc 

(przemoc w mediach społecznościowych). 

Na ogół przemoc domowa, zwana także „przemocą czterech ścian” jest bardzo trudna 

do udowodnienia. Profesjonaliści zajmujący się problematyką w swojej pracy zawodowej 

wskazują ponadto, że stosowania przemocy domowej dopuszczają się osoby, które można 

określić jako „normalne” bądź „przeciętne”. Stąd też duża rola wrażliwości społecznej w 

trosce o najbliższe otoczenie i reagowanie na podejrzenia wystąpienia przemocy. Na to 

wpływają zaś działania edukacyjne, profilaktyczne i prewencyjne. 

Osoby, które mają do czynienia z przemocą, przyjmują jedną z trzech ról:  

1) sprawcy,  
2) ofiary czyli osoby doznającej przemocy, 
3) świadka.  

Istnieje również grupa osób, które przyjmują jednocześnie dwie role np. osoby 

doznającej przemocy i jej świadka, osoby doznającej przemocy i jej sprawcy, sprawcy 

przemocy i jej świadka.  

Wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie może mieć uzależnienie/nadużywanie 

alkoholu. Statystyki pokazują, że wielu sprawców przemocy w rodzinie w chwili popełnienia 

czynu jest pod wpływem alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol osłabia kontrolę nad 

zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności. 

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny, mimo że osoby 

stosujące przemoc często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako czynnik 

usprawiedliwiający ich zachowanie. Coraz częściej przyczyną przemocy w rodzinie jest 

uzależnienie nie tylko od alkoholu, ale co jest większym problemem, uzależnienie od 

narkotyków i substancji psychotropowych. 

Przemocą jest umyślnie działanie lub zaniechanie, co w praktyce klasyfikuje jako 

przemoc nie tylko określone działania ale także zaniedbania, a wiec niedopełnienie pewnych 

obowiązków, które są prawem osób bliskich. Np. nie zapewnienie należytej opieki dziecku, 

czy pomocy medycznej przez rodzica, opiekuna prawnego czy faktycznego, może być 

uznane za przemoc w formie zaniedbania jeśli narażało to dziecko  

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, mogło powodować szkody na jego zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym lub wywoływać cierpienie lub krzywdę moralną.  

Zakres naruszania praw w obszarze nietykalności fizycznej czy godności jest ważny  

w kwestii definiowania przemocy wobec dzieci. Wielu rodziców dopuszcza stosowanie 

przemocy wobec dzieci jako prawo w zakresie władzy rodzicielskiej będąc elementem 

wychowania. Należy jednoznacznie określić, że wychowanie kończy się tam gdzie 

naruszane są prawa dziecka do jego godności, bezpieczeństwa i nietykalności fizycznej.  
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W momencie gdy ta granica jest przekraczana nie mamy już do czynienia z wychowaniem,  

a przemocą w rodzinie. Podejście to zostało wzmocnione nowelizacją kodeksu rodzinnego  

w artykule 961, który osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę 

lub pieczę nad małoletnim zakazuje stosowania kar cielesnych. Zapis ten powinien 

jednoznacznie zakończyć dyskusję o niedopuszczalności stosowania tzw. „klapsów 

rodzicielskich”. 

Warto także wyjaśnić co oznacza „umyślne” działanie lub zaniechanie. Bowiem dużo 

osób stosujących przemoc w rodzinie tłumaczy się, „że nie chciało wyrządzić krzywdy 

innej osobie”. Takie tłumaczenie nie zaprzecza występowaniu przemocy.  

„Umyślne”, w tym wypadku oznacza konkretne działanie lub jego zaniechanie  

(np. uderzenie lub pozostawienie dziecka bez opieki), a nie konsekwencje takiego  

działania lub zaniechania (siniak czy krzywda dziecka pozostawionego bez opieki).  

W praktyce pracy ze sprawcami przemocy, „umyślność działania” czyli jego 

„intencjonalność” definiuje się jako chęć władzy i kontroli nad drugą osobą lub grupą osób.  

Więc umyślne jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie władzy i kontroli,  

a nie koniecznie konsekwencje tych działań (cierpienie, ból, zranienie, obrażenia itp.). 

Inaczej rzecz biorąc, stosowanie zachowań przemocowych jest narzędziem, sposobem 

do uzyskania władzy i kontroli nad druga osobą, a więc jej posłuszeństwa  

i podporzadkowania się („nie chciałem zrobić krzywdy, chciałem żeby wziął się do nauki, 

posprzątał pokój, odczepił się, była dobrą matką czy żoną” itp. itd.). 

W definiowaniu przemocy poza intencjonalnością należy zwrócić uwagę na przewagę  

siły występującą między osobą stosująca przemoc a osobę doznającą przemocy. 

Definiujemy ją w trzech aspektach: fizycznym, emocjonalnym i ekonomicznym.  

W aspekcie fizycznym w zdecydowanej większości przewagę fizyczną posiadają mężczyźni 

nad kobietami, dorośli nad dziećmi, osoby zdrowe nad osobami chorymi  

lub z niepełnosprawnościami itd. Taka charakterystyka nie wyklucza sytuacji występujących 

rzadziej, czyli wyjątków od reguł, bowiem nie należy wykluczyć sytuacji przewagi siły 

fizycznej kobiety nad mężczyzną, czy np. nastoletniego dziecka nad rodzicem. 

Nieco trudniej jednoznacznie określić przewagę emocjonalną, bowiem tutaj czynniki 

mające na to wpływ są bardziej złożone, choć pewnie za normę można byłoby uznać  

przewagę emocjonalną dorosłego nad dzieckiem. W relacjach partnerskich nie jest  

to już takie jednoznaczne, ale to co jest regułą to powstawanie zależności emocjonalnej  

i psychicznej ofiary od sprawcy. W sferze ekonomicznej jednoznacznie można stwierdzić,  

że dzieci są zależne od rodziców. Natomiast w relacjach partnerskich pojawia się błąd 

interpretacyjny, że wyznacznikiem przewagi ekonomicznej jest to kto więcej zarabia, 

lub kto pracuje lub nie. Takie spostrzeżenie jest błędne, bowiem wykluczałoby  

z doświadczania przemocy ekonomicznej osoby w związku, które zarabiają więcej, ale pełną 

kontrolę nad środkami ekonomicznymi posiadają partnerzy. Dlatego w tym obszarze 

wyznacznikiem jest to, kto ma władzę w sferze ekonomicznej, a nie kto więcej zarabia  

lub pracuje, choć w wielu sytuacjach będzie to tożsame. 
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Cykliczność przemocy 

Kolejnym istotnym elementem definiującym przemoc jest jej cykliczność, którą obrazuje 

poniższy schemat: 

 

 

W schemacie tym nie najważniejszy jest fakt, która z faz cyklu występuje najpierw,  

choć można założyć, że każda relacja aby powstała musi zacząć się od jakiegoś 

pozytywnego aspektu, przynajmniej na samym początku, żeby mogła trwać dłużej.  

To co jest istotne, to fakt że kolejne etapy następują kolejno po sobie i powtarzają się 

cyklicznie. Ważnym do zrozumienia zjawiska przemocy, ale także jego definiowania  

jest to, co charakteryzuje poszczególne fazy cyklu.  

W trakcie miodowego miesiąca obserwujemy pozorny spokój, który często może zostać 

błędnie uznany za ustanie przemocy i stać się uzasadnieniem zakończenia „procedury 

Niebieskie Karty”. Jednakże w zjawisku przemocy jest to pozorne, bowiem jest to etap, w 

którym osoba stosując przemoc posiada poczucie pełnej władzy i kontroli. W związku 

wszystko, dzieje się zgodnie z jego wolą lub intencją, dlatego też zewnętrznie  

nie obserwujemy bardzo widocznych zachowań przemocowych.  

Kolejna faza cyklu – faza narastającego napięcia – zaczyna powstawać, gdy osoba 

będąca sprawcą przemocy zaczyna jednostronnie odczuwać utratę władzy i kontroli. Bardzo 

istotny jest fakt, że jest to subiektywne poczucie po stronie osoby stosującej zachowania 

przemocowe, bowiem za poczuciem utraty kontroli mogą stać obiektywnie niezagrażające 

zachowania innych osób, które jednak nie są zgodne z oczekiwaniami sprawcy przemocy 

(spotkanie z rodziną lub znajomymi z pracy, niezrealizowanie żądań sprawcy, bądź 

dokonanie ich w inny sposób niż tego oczekiwał). Poczucie utraty kontroli  

wpływa na wzrost napięcia i powstawanie emocji takich jak złość, frustracja, lęk, poczucie 
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zagrożenia, zazdrość itp. Osoba stosująca przemoc, źródła tej sytuacji upatruje  

w zachowaniach osób trzecich interpretując to jako prowokacje lub działania wrogie,  

nie dostrzegając przyczyn swoich zachowań w błędach poznawczych. Nie upatruje  

także przyczyn powstawania swoich emocji  w specyficznej i subiektywnej interpretacji  

przez siebie zdarzeń. 

Dlatego też faza rozładowania napięcia jest tak naprawdę działaniem mającym  

na celu odzyskanie władzy i kontroli, czyli przywrócenia stanu oczekiwanego i pożądanego  

przez osobę stosującą przemoc. Celem jest podporzadkowanie sobie osoby,  

a nie jej skrzywdzenie, które ewentualnie jest narzędziem do odzyskania pełnej  

władzy i kontroli oraz posłuszeństwa. Gdy to nastąpi, automatycznie napięcie emocjonalne 

sprawcy maleje bowiem odzyskał stan pożądany. I znów następują faza miodowego 

miesiąca, czyli pełnej władzy i kontroli.  

Można zaobserwować metaforycznie, że im bardziej mechanizm przemocy w danej  

relacji jest zaawansowany, tym koło przemocy „kręci się” coraz szybciej. Fazy względnego 

spokoju są krótsze, a metody odzyskiwania władzy i kontroli, czyli formy przemocy bardziej 

agresywne i inwazyjne. 

Zrozumienia zjawiska cykliczności jest ważne w dwóch aspektach: 

1) Po pierwsze, pokazuje pełną odpowiedzialność sprawcy za zachowania przemocowe w 

relacji (np. rodzinie).  

2) Po drugie ukazuje, że czasowe ustanie zachowań agresywnych sprawcy nie świadczy 

o ustaniu przemocy, a jedynie może wskazywać na podporzadkowanie sobie członków 

rodziny. W tym aspekcie o ustaniu przemocy możemy mówić wtedy, gdy osoba 

stosująca przemoc pomimo braku podporzadkowania sobie członków rodziny i braku 

władzy i kontroli nad nią rezygnuje z zachowań siłowych osiągania celów, na rzecz 

zachowań opartych na wzajemnym poszanowaniu praw, szacunku i godności.  

Obowiązki w zakresie zgłaszania oraz reagowania na przypadki przemocy 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 

Art. 304. § 1.Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma 

społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a dane 

pokrzywdzonych i świadków zamieszczane w protokole 

z czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika 

adresowego stosuje się odpowiednio. 

§ 2.Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały 

się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu 

przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten 

organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 

przestępstwa. 
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Prawne podstawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury 

Niebieskiej Karty 

Obowiązujące akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

2) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie 

Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, 

szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 

5) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Celem procedury Niebieskiej Karty jest dokumentowanie i zapobieganie występowaniu 

przemocy domowej. Podstawą prawną wprowadzenia procedury jest art. 9d ust. 5 Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na jej mocy wydane zostało 

Rozporządzenie z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz 

wzorów stosowanych w niej formularzy. 

Procedura ta wszczynana jest w razie podejrzenia występowania przemocy domowej w 

rodzinie. Uprawnionymi do tego podmiotami są: przedstawiciele jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty bądź ochrony zdrowia. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

Art. 9d.1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie. 

2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
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3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie 

Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub 

zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku 

zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 

przemocy w rodzinie. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz 

wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów 

realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro tych osób. 

Niebieska Karta w świetle aktualnych i przyszłych zmian ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Aktualne zmiany 

Dnia 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw: 

1) Kodeks postępowania cywilnego (Art. 5603 - 5609) 

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Art. 11a) 

3) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Art.  15aa) 

Ustawa ta, oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadza 

również zmiany między innymi w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawie 

o Policji, Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. 

Ustawa antyprzemocowa daje możliwość szybkiej izolacji sprawcy przemocy w sytuacji, 

w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana. Izolacja 

ta nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania 

sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i 

jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która 

swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie 

dla życia lub zdrowia domowników. Nakaz lub zakaz mogą być wydawane łączenie, na 

okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Zgodnie z nowymi przepisami Policja i 

Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy 

stosuje się do wydanych nakazu lub/i zakazu. W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę 

przemocy nałożonych sankcji, w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i 
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Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu. Za nieprzestrzeganie 

wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych 

na podstawie Kodeksu wykroczeń. 

Na mocy Ustawy antyprzemocowej osoba doznająca przemocy, która złoży do Sądu 

wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc może 

skorzystać z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych. 

Proponowane zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych 

innych ustaw mają na celu podniesienie efektywności systemu ochrony rodziny przed 

przemocą domową. W związku z powyższym projektowane zmiany polegać będą na 

poprawie funkcjonowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy mających na celu 

dotarcie do jak największej grupy osób zagrożonych bądź doznających przemocy. W celu 

poprawy realizowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej konieczne 

jest również zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony osób zagrożonych i doznających 

przemocy poprzez skuteczniejsze ściganie i karanie osób stosujących przemoc, a także 

rozwój działań do nich skierowanych. 

Proponowane zmiany – projekt z dnia 29 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

Regulacje zawarte w projekcie ustawy dotyczą następujących adresatów: 

1) osób doznających przemocy, w tym kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

2) osób stosujących przemoc, 

3) świadków przemocy, 

4) samorządów gminnych, 

5) samorządów powiatowych, 

6) samorządów województwa, 

7) specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, 

8) podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących 

przemoc, 
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9) podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących 

przemoc. 

Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów 

interdyscyplinarnych i grup  diagnostyczno-pomocowych (dotychczas grupy robocze). 

Zmiany przyczynią się do dookreślenia zadań oraz wprowadzenia nowych rozwiązań 

prawnych wpływających na usprawnienie pracy. Rozpatrywanie spraw indywidualnych 

będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas 

funkcjonujące grupy robocze, co nie powoduje dodatkowych skutków finansowych. 

Rozszerzenie realizowanych przez powiaty programów oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – wprowadza się nową formę 

oddziaływań wobec tych osób, czyli programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób 

stosujących przemoc domową (zadanie z zakresu administracji rządowej). Środki na 

realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 

domową zaplanowane zostały w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

Domowej. Projektowana zmiana nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa. 

Projekt z dnia 29 września 2021 r. 

Ustawa z dnia………………………r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o przeciwdziałaniu przemocy domowej”; 

2) preambuła otrzymuje brzmienie: 

„Uznając, że przemoc domowa narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do 

życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają 

obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich 

praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy 

domowej stanowi się, co następuje:”; 

3) w art. 9d: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec osoby doznającej przemocy 

domowej odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody 

osoby doznającej przemocy domowej. 

2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez osoby, o których mowa w art. 9a ust. 11–11b, w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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2a. W stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową procedura 

„Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 

przedstawicieli służb, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli Żandarmerii 

Wojskowej w związku z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia przemocy  

domowej.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 2a, realizują procedurę 

„Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje  

o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” 

oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli 

podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze 

skuteczność działań wobec osób doznających przemocy domowej i dobro tych osób, 

w szczególności małoletnich doznających przemocy domowej.”; 

4) po art. 9d dodaje się art. 9e–9h w brzmieniu: 

Art. 9e. 1. Właściwość miejscową gminy do realizacji procedury „Niebieskie Karty” 

ustala się według miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej.  

2. W przypadku gdy miejsce zamieszkania osoby stosującej przemoc domową jest w 

innej gminie niż osoby doznającej przemocy domowej, w gminie właściwej dla 

miejsca zamieszkania osoby stosującej przemoc domową może zostać powołana 

grupa diagnostyczno-pomocowa, która pracuje z osobą stosującą przemoc domową. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza związanych  

z zagrożeniem bezstronności podejmowanych działań, właściwa do pracy z osobą 

doznającą przemocy domowej i osobą stosującą przemoc domową jest grupa 

diagnostyczno-pomocowa w gminie sąsiedniej. W przypadku trudności w wyborze 

gminy, do której należy przekazać sprawę, wojewoda wskazuje właściwą gminę. 

Art. 9f. 1. Jeżeli osoba stosująca przemoc domową posiada broń palną,  

o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” niezwłocznie powiadamia się komórkę 

organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji albo Komendy Stołecznej Policji, 

właściwą w sprawach wydawania pozwoleń na broń. 

2. Jeżeli procedura „Niebieskie Karty” została wszczęta przez Policję,  

obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na jednostce 

organizacyjnej Policji wszczynającej procedurę. 

3. Jeżeli procedura „Niebieskie Karty” została wszczęta przez inny niż Policja 

podmiot, obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na 

przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego.  

Art. 9g. 1. W przypadku  wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” Policja może,  

za pokwitowaniem, odebrać osobie stosującej przemoc domową broń, amunicję oraz 

dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni, do czasu zakończenia 

procedury „Niebieskie Karty”. 
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2. Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest żołnierz pełniący czynną służbę 

wojskową, uprawnienie Policji, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Żandarmerii 

Wojskowej. 

3. Policja, a w sytuacji określonej w ust. 2 Żandarmeria Wojskowa, zabezpiecza broń, 

amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni osoby 

stosującej przemoc domową, w przypadku gdy podczas stosowania przemocy 

domowej osoba stosująca przemoc domową posługiwała się bronią palną lub groziła 

jej użyciem, do czasu zakończenia procedury „Niebieskie Karty. 

Art. 9h. 1. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje w przypadku: 

1) ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy domowej; 

2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

2. Ocena sytuacji osób, wobec których podjęte były działania w oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty”, jest poddawana działaniom monitorującym prowadzonym przez 

grupę diagnostyczno-pomocową, przez okres 18 miesięcy po zakończeniu procedury 

„Niebieskie Karty”. 

Cele procedury Niebieskie Karty 

Celem realizacji procedury jest dobro i bezpieczeństwo osób doznających przemocy 

w rodzinie, ale także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, które są 

zobowiązane do reagowania w przypadku wystąpienia przemocy domowej.  

Celem Niebieskiej Karty jest: 

1) pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa; 

2) wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą, ale np. 

w uniezależnieniu się od sprawcy 

3) w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych, 

4) jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, która jest potrzebna); 

5) monitoring zmieniającej się sytuacji; 

6) podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania 

sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni konsekwencji stosowania 

przemocy i tego, że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działań 

edukacyjnych, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem 

przypadkach 

7) również np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji. 

Niebieska Karta krok po kroku 

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Interdyscyplinarne 
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podejście do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań 

wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wspólne 

opracowanie, przy udziale osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, indywidualnego planu pomocy nie będzie doprowadzało do sytuacji, 

gdy osobą tą zajmowało się odrębnie kilka instytucji, co w konsekwencji niekiedy skutkowało 

zniechęceniem, biernością i zmęczeniem osoby doznającej przemocy. 

 

 

Przebieg procedury “Niebieskie Karty” 

Pierwszy krok: Karta A zostanie wypełniona, gdy w trakcie wykonywania 

swoich czynności zawodowych jedna z ww. osób poweźmie 

podejrzenie, że ma do czynienia z przypadkiem przemocy 

domowej (będzie świadkiem przemocy lub usłyszy wiarygodne 
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Wszczęcie procedury 

informacje na ten temat od kogoś innego). Każdy, kto wypełni 

Kartę A, przekazuje ją w ciągu 7 dni do przewodniczącego/cej 

Zespołu Interdyscyplinarnego. Taki zespół funkcjonuje w 

każdej gminie. Najczęściej ma swoją siedzibę w lokalnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Przewodnicząca/y Zespołu Interdyscyplinarnego po 

otrzymaniu Karty A w ciągu 3 dni przekazuje ją członkom 

Zespołu, który powołuje Grupę Roboczą. W jej skład wchodzą 

przedstawiciele różnych instytucji, które powinny 

zainteresować się sytuacją rodziny. Najczęściej są to, w 

zależności od Twoich potrzeb: pracownik socjalny, 

dzielnicowy, przedstawiciel szkoły do której chodzi dziecko, 

przedstawiciel gminnej komisji alkoholowej, przedstawiciel 

ochrony zdrowia czy wreszcie psycholog z poradni lub 

organizacji zajmującej się pomocą ludziom w sytuacjach 

kryzysów życiowych. 

Drugi krok: 

 

Opracowanie 

indywidualnego planu 

pomocy 

 

Członkowie Grupy Roboczej (zwykle od 3 do 5 osób) po 

zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie A, być 

może także po zebraniu informacji w środowisku domowym, 

zaproszą Cię na spotkanie. Odbędzie się ono w najbliższym 

możliwym czasie – zwykle od 7 do 30 dni od 

zgłoszenia/interwencji. Spotkanie odbędzie się w siedzibie 

Zespołu Interdyscyplinarnego lub którejś z lokalnych instytucji 

pomocowych. Jeśli masz problemy ze zdrowiem, takie 

spotkanie może odbyć się w dogodnym dla Ciebie miejscu, np. 

w Twoim domu. Spotkanie to służyć będzie uzyskaniu 

dokładniejszych informacji niezbędnych do dobrej oceny 

sytuacji Twojej rodziny (mieszkaniowej, zdrowotnej, prawnej, 

materialnej, zawodowej, sytuacji dzieci) oraz zapoznaniu się 

z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami w związku z 

doświadczaną przemocą.  

Na tej podstawie zostanie opracowana diagnoza Twojej 

sytuacji oraz przygotowany specjalnie dla Ciebie indywidualny 

plan pomocy, które zostaną zapisane w Karcie C. 

Trzeci krok: Po spotkaniu z Tobą członkowie Grupy Roboczej wezwą na 

spotkanie osobę stosującą przemoc. Ona/on także ma prawo 

wypowiedzieć swoje zdanie i zgłosić swoje potrzeby. Zostaną 

one w miarę możliwości uwzględnione w planie pracy z 

rodziną. Celem spotkania jest przede wszystkim wezwanie 
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Oddziaływanie na 

sprawcę przemocy 

 

osoby stosującej przemoc do zaprzestania zachowań 

krzywdzących innych członków rodziny oraz motywowanie jej 

do pracy nad zmianą zachowań.  

Dokumentacja tego spotkania zostanie zapisana w Karcie D. 

W uzasadnionych sytuacjach Zespół Interdyscyplinarny może 

wystąpić do Prokuratury o zastosowanie środków 

zapobiegawczych, takich jak: nakaz opuszczenia przez 

sprawcę lokalu, w którym zamieszkuje wspólnie 

z pokrzywdzonym, dozór Policji, czy tymczasowe 

aresztowanie. Sąd może zobowiązać sprawcę do uczestnictwa 

w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

Czwarty krok: 

 

Realizacja 

indywidualnego planu 

pomocy 

 

Członkowie Grupy Roboczej będą wspierać Cię w realizacji 

działań wspólnie zaplanowanych w indywidualnym planie 

pomocy. Może to obejmować np. pracę socjalną, konsultacje 

psychologiczne, udział w grupie wsparcia dla osób 

doznających przemocy, powiadomienie sądu, objęcie 

dziecka/dzieci pomocą psychologiczną i pedagogiczną. 

Członkowie grupy będą monitorować sytuację w Twoim 

środowisku domowym.  

Monitoring będzie polegał na okresowych spotkaniach 

zarówno z Tobą, jak i osobą stosującą przemoc. Spotkania 

mogą się odbywać w miejscu zamieszkania lub w siedzibie 

Zespołu Interdyscyplinarnego (w uzgodnieniu z Tobą). Co 

pewien czas członkowie Grupy Roboczej spotkają się i między 

sobą wymienią informacje o bieżącej sytuacji w Twoim 

środowisku domowym oraz w zależności od Twoich potrzeb 

zweryfikują początkowy plan pomocy. 

Piąty krok: 

 

Zdarzenia 

niebezpieczne w 

trakcie procedury 

"Niebieskie Karta” 

Jeśli w trakcie procedury incydenty przemocy powtarzają się, 

wzywaj Policję lub informuj o tym członków Grupy Roboczej. 

Z interwencji Policji powstanie kolejna Karta A dołączana do 

dokumentacji procedury. Z informacji przekazanej członkowi 

Grupy Roboczej powstanie notatka w Karcie C lub osobna 

notatka służbowa dołączona do dokumentacji. 

Szósty krok: Zakończenie procedury następuje najczęściej z powodu 

„ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia 

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy". Zwykle 

następuje to w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia procedury, 
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Zakończenie 

procedury 

ale bywa, że trzeba na to dłuższego czasu. Zwłaszcza wtedy, 

gdy przemoc trwała latami, a czasami pokoleniami, 

satysfakcjonujące zmiany nie nastąpią w szybkim tempie. 

Szczególne stosowanie procedury NK wobec dziecka doświadczającego 

przemocy w rodzinie 

Sytuacja dzieci krzywdzonych przez osoby najbliższe – z powodu licznych zależności 

emocjonalnych i rodzinnych – jest szczególnie złożona i delikatna. Wymaga wnikliwego 

i uważnego rozeznania, uwzględniającego zarówno sytuację psychologiczną, jak i prawną 

dziecka. 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów podano zalecenia dla służb, jak należy postępować 

w przypadkach uruchomienia i prowadzenia działań w ochronie dziecka, co do którego 

istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Autorzy rozporządzenia starają się 

zachęcić służby do stworzenia dzieciom warunków do bezpiecznej i swobodnej wypowiedzi 

oraz minimalizowania stresów związanych z udziałem w procedurze. Stąd zalecenie, by 

rozmawiać z dzieckiem w obecności osoby, którą ono zna (np. rodzic, opiekun prawny czy 

faktyczny) lub psychologa. Stąd wskazanie, aby nie zapraszać dziecka na posiedzenie 

grupy roboczej. Warto jednak pamiętać, że ochrona dziecka przed dodatkowymi, 

niepotrzebnymi zranieniami nie może wykluczać go z udziału w procedurze. Tak więc 

zalecenie, by nie zapraszać dziecka na spotkania grupy roboczej nie może oznaczać, że z 

dzieckiem nikt nie rozmawia o jego sytuacji. Zdarza się, że dorośli, działając w najlepszej 

wierze, chcą chronić dziecko przed dalszym doznawaniem stresu poprzez nieudzielanie mu 

żadnych informacji, sądząc, że „nie można obciążać dziecka”, „ważne, by jak najszybciej 

zapomniało, co je spotkało” itp. 

Taka postawa nie jest jednak korzystna dla dziecka, pozbawione wiedzy i informacji 

będzie się zamartwiało i poszukiwało wyjaśnień na własną rękę. I zwłaszcza gdy doznaje 

krzywdy ze strony osób najbliższych, rodziców, opiekunów będzie szukało winy 

i odpowiedzialności przede wszystkim w sobie lub w swoim zachowaniu (jestem niedobry, 

niegrzeczny). Jest to instynktowna reakcja dziecka mająca na celu ochronę osób 

najbliższych, od których zależy jego życie i przetrwanie. W ramach procedury Niebieskie 

Karty dziecko musi więc mieć osobę, której będzie mogło zadawać pytania, powierzać 

troski, dzielić się obawami, wyrażać potrzeby. Osobę, która wyjaśni, co się dzieje i co może 

wydarzyć się w przyszłości. Najlepiej, jeśli jest ona członkiem grupy roboczej i może stać 

się jakby „posłańcem” przekazującym informacje pomiędzy dzieckiem a służbami. Dobrze 

jest też, gdy dziecko ma okazję poznać wszystkich członków grupy, dowiedzieć się, kto i 

czym się zajmuje w jego sprawie oraz jaką będzie pełnić rolę w dalszym postępowaniu. 

Sprzyja to zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania do dorosłych. 

Autorzy rozporządzenia zalecają prowadzenie rozmowy z dzieckiem z udziałem osoby 

najbliższej lub psychologa. Intencja jest tu czytelna – chodzi o stworzenie dziecku jak 
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najbardziej komfortowych warunków. Dążąc do stworzenia dziecku takich warunków, warto 

rozważyć kilka kwestii. Udział kogoś z rodziny (matki, ojca, babci, dziadka, pełnoletniego 

rodzeństwa) może nie zapewniać dziecku spodziewanego komfortu, a wręcz utrudniać 

swobodną i szczerą wypowiedź. Może tak się zdarzyć, gdy dziecko nie będzie chciało 

zmartwić tej osoby lub nie będzie chciało lub potrafiło naruszyć „tabu” obowiązującego w 

danej rodzinie. Może być zastraszone przez sprawcę, że spotka je jakaś kara – „mama 

będzie się na ciebie gniewać”, „trafisz do domu dziecka” itp. Dziecko może też wiedzieć o 

relacji tej osoby ze sprawcą coś, czego my nie wiemy, nie ufa jej lub obawia się jej reakcji. 

Warto również mieć na uwadze, że z faktu, iż ktoś jest psychologiem nie musi wynikać, 

że osoba ta wzbudzi w dziecku zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Najlepiej więc byłoby, 

gdyby dziecku w ramach procedury mogła towarzyszyć osoba, którą ono zna, której ufa i z 

którą czuje się swobodnie. Autorzy rozporządzenia dopuszczają takie rozwiązanie, 

wymieniając opiekuna faktycznego (obok rodzica i opiekuna prawnego) jako tego, w 

obecności którego można uruchomić i prowadzić procedurę. Za opiekuna faktycznego 

przyjmuje się osobę, pod której bezpośrednią opieką aktualnie znajduje się dziecko (np. 

pracownika szkoły, przedszkola, świetlicy itp.) Zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami, rodzice odpowiadają za dziecko do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Do tego 

czasu rodzice mają wgląd we wszystkie sprawy, które dotyczą dziecka. Wprowadzenie do 

przepisów „opiekuna faktycznego” daje szansę zarówno dziecku, jak i dorosłym spoza 

rodziny na podjęcie działań pomocnych dziecku w sytuacji, gdy jest krzywdzone przez 

jednego lub oboje rodziców. 

Procedurę Niebieskie Karty w sprawie dzieci prowadzi się tak samo jak w przypadku 

osób dorosłych. Na każdym etapie postępowania konieczne jest jednak uwzględnianie 

sytuacji psychologicznej i prawnej dziecka krzywdzonego przez osoby najbliższe. Sytuację 

prawną może uporządkować sąd rodzinny, który może rozeznać sytuację rodzinną dziecka, 

ustalić nadzór kuratora, ograniczyć lub odebrać prawa rodzicielskie, ustanowić opiekuna 

prawnego. Uwzględnienie sytuacji psychologicznej wymaga więcej serca i zaangażowania 

ze strony dorosłych towarzyszących dziecku. Oprócz dbałości o to, by dziecko wiedziało, co 

się dzieje w sprawie jego rodziny, potrzebny jest czas poświęcany dziecku oraz uwaga 

zwrócona na jego kondycję psychologiczną i stan emocjonalny. Generalnie chodzi o to, żeby 

pamiętać i rozumieć, w jak trudnej i złożonej sytuacji znalazło się dziecko oraz reagować z 

życzliwością i zrozumieniem na jego sposoby radzenia sobie z sytuacją. 

Pamiętajmy, że dziecko czuje się związane ze swoją rodziną i jego stosunek nawet do 

krzywdzących bliskich nie jest jednoznaczny. Bywa, że jednocześnie kocha i  nienawidzi. 

Pamiętajmy, że każde dziecko potrzebuje godnych szacunku i podziwianych rodziców. Jeśli 

dorośli nie zachowują się w sposób, który uzasadnia taką opinię, dziecko stworzy sobie 

obraz idealnego rodzica, wyidealizuje dobre chwile, doda korzystne dla dorosłego 

wyjaśnienia i intencje. Patrząc z perspektywy psychologicznej, jest to zrozumiałe 

i racjonalne. Dziecko w ten sposób dba o swoje potrzeby rozwojowe – budowanie poczucia 

własnej wartości, przynależności, więzi, samoocenę i pozytywny obraz siebie. Jest częścią 



 
 

 
  

St
ro

n
a1

9
 

tej rodziny, podobne do najbliższych, ich wartość przekłada się na jego przekonanie o swojej 

wartości. Stąd zasada: dziecko może krytykować rodziców, ale interwenci – nigdy. Mogą co 

najwyżej mówić, że inni dorośli nie zgadzają się na takie (powiedzieć konkretnie jakie) 

zachowania rodziców wobec dzieci lub że prawo zakazuje bicia, krzywdzenia dzieci itp. 

Osoby wspierające dziecko powinny być dla niego dostępne zarówno w sensie czasowym, 

jak i emocjonalnym. Powinny mówić prawdę, być wiarygodne, dotrzymywać słowa, 

troszczyć się o dziecko i mieć na uwadze jego dobro. 

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka przedstawiciele 

służb mają prawo (właściwie obowiązek!) zadbać o bezpieczeństwo dziecka poprzez 

umieszczenie go u członka rodziny niezamieszkującego razem, innej bliskiej osoby lub 

w placówce opiekuńczej. Przepisy zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie dotyczą zespołu składającego się z:  

1) pracownika socjalnego,  

2) policjanta; 

3) pracownika medycznego.  

Odrębne przepisy regulują podobne działania prowadzone przez kuratorów 

(realizowanie postanowień sądu) oraz policję (ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdy rodzice lub opiekunowie znajdują się pod wpływem 

środków psychoaktywnych). Wspominam o tych przepisach, ponieważ zdarza się, że są 

one mylone i stają się przedmiotem wielu nieporozumień i niezrozumienia jako „odbieranie 

dzieci rodzicom”. Podczas gdy chodzi o zadbanie o bezpieczeństwo dziecka w sytuacji, gdy 

istnieje zagrożenie jego życia lub zdrowia. Warto też mieć na uwadze, że umieszczanie 

dzieci w bezpiecznym i niekrzywdzącym środowisku, w ramach przepisów ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nie jest zbyt częstą praktyką. 

Poniżej znajduje się wykaz narzędzi specjalistycznych dla klientów z rodziny 

przemocowej, w tym służących do diagnoz dziecka: 

1) Niebieska Karta – narzędzie wykorzystywane do gromadzenia informacji o rodzaju, 

częstotliwości i okolicznościach stosowania przemocy w rodzinie;  

2) wywiad z osobą/rodziną dotkniętą przemocą ( część I i II ) służy do gromadzenia 

informacji o sytuacji osoby/rodziny doświadczającej przemocy w rodzinie oraz ich 

analizy, poprzez uzyskanie informacji na temat ogólnej sytuacji osoby/rodziny, form 

i charakteru przemocy oraz rozpoznanie kogo w rodzinie zjawisko przemocy dotyczy; 

3) wywiad ze sprawcą przemocy w rodzinie, który służy do gromadzenia i analizy informacji 

w zakresie sytuacji życiowej sprawcy, związanej z występującym problemem przemocy 

w rodzinie; 

4) arkusz obserwacji dziecka małego, w którym można opisać i dokonać analizy sytuacji 

dziecka w rodzinie zagrożonej wystąpieniem przemocy w rodzinie, a przede wszystkim 

zaspokojenia jego potrzeb w różnych obszarach życia; 
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5) analiza czynników ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie wobec dziecka, służy do 

zdiagnozowania sytuacji dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie poprzez analizę 

wystąpienia w rodzinie czynników wyzwalających przemoc;  

6) arkusz diagnostyczny przemocy w rodzinie wobec dzieci służący do rozpoznania zmian 

w zachowaniu dziecka, mogących świadczyć o byciu ofiarą lub świadkiem przemocy w 

rodzinie. 

Rola pracownika socjalnego w ramach procedury NK 

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie często oczekują nie materialnego 

świadczenia, ale przede wszystkim pomocy psychologicznej, prawnej i w formie pracy 

socjalnej. Zjawisko przemocy w rodzinie prawie zawsze wymaga zintegrowanych działań 

różnych instytucji i osób – policji, prokuratury, służb społecznych, psychologów, terapeutów 

itp. Celem pracy socjalnej z rodzinami doświadczającymi przemocy w rodzinie jest ochrona 

życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Celem pracy z rodziną doświadczającą przemocy jest: 

1) zatrzymanie przemocy w rodzinie; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

3) zmiana postaw wobec przemocy w rodzinie zarówno przez osoby dotknięte przemocą 

jak i stosujące przemoc w rodzinie; 

4) wykorzystanie potencjału rodziny i poszczególnych jej członków dla rozwiązania 

problemu przemocy w rodzinie i zapobiegania wystąpienia jej w przyszłości; 

5) edukacja w zakresie psychologicznych oraz społecznych źródeł zachowań 

przemocowych; 

6) poprawa funkcjonowania psychospołecznego, w tym poprawa samooceny zarówno 

osób dotkniętych przemocą jak i osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Trudna i skomplikowana problematyka w rodzinach doświadczających przemocy 

w rodzinie wymaga zastosowania zintegrowanej metodyki pracy socjalnej dla wywołania 

i/lub wzmocnienia zmiany w sytuacji rodziny. W Standardzie pracy socjalnej z rodziną 

doświadczającą przemocy w rodzinie przyjęto, że proces pracy socjalnej zorientowany 

będzie na rozwiązanie problemów.  

W związku z tym zaproponowano następujące strategie pracy socjalnej z rodziną 

doświadczającą przemocy w rodzinie: 

1) ochrona życia i zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie- strategia dopuszczająca 

stosowanie wszelkich zgodnych z prawem działań, o charakterze ratunkowym, 

podejmowanych niezwłocznie po powzięciu informacji o zagrożeniu; 

2) towarzyszenie w (docelowym, ostatecznym) rozwiązywaniu problemu przemocy 

w rodzinie – strategia polegająca na wnikliwym zdiagnozowaniu sytuacji związanej 

z przemocą w rodzinie oraz interdyscyplinarnym, ale z czynnym udziałem 

pokrzywdzonej osoby, zaplanowaniu dalszych (często długofalowych, różnorodnych) 
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działań mających przynieść trwały skutek polegający na rozwiązaniu problemu, 

a czasem także jego przyczyn; 

3) korygowanie i psychoedukacja adresowana do osób stosujących przemoc w rodzinie – 

strategie mające na celu ochronę pokrzywdzonych, polegające jednak na 

zaangażowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie w czynny udział inicjowania 

i utrwalania pożądanych zmian. 

Pracownik socjalny w ramach procedury NK: 

1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie; 

2) udziela kompleksowych informacji o: 

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, 

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach 

i podmiotach świadczących tę pomoc, 

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

4) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej 

pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie; 

5) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

 

Najczęściej występujące błędy, problemy i trudności w realizacji 

procedury 

Poniżej przedstawiam najczęstsze dylematy, z którymi borykają się przedstawiciele służb w 

ramach procedury oraz propozycje rozwiązań, które być może okażą się przydatne 

i inspirujące do ulepszania działań na rzecz osób krzywdzonych: 

1) Niedocenianie roli procedury, 

2) Uzależnianie działań od postawy osoby doznającej przemocy, 

3) Traktowanie kart C i D jako gotowych scenariuszy, 
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4) Domniemany sprawca nie stawia się na wezwania grupy roboczej, 

5) Plany pomocy, 

6) Zbyt duże zaangażowanie pomocy społecznej z niedostatecznym współudziałem 

innych służb, 

7) Szukanie rozwiązań w sprawie rodziny w gronie grupy roboczej. 

Niedocenianie roli procedury 

Jedną z istotnych pułapek jest niedocenianie roli procedury Niebieskiej Karty 

w zapobieganiu przemocy w rodzinie i traktowanie jej uruchomienia jako faktu mającego 

potwierdzać przemoc w rodzinie. Wyraża się to m.in. w zapominaniu, że mamy do czynienia 

z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że doznają lub stosują przemoc w rodzinie. 

Używanie na wstępie procedury określeń: „ofiara” i „sprawca” skutkuje określonym 

nastawieniem do osób podczas rozmów prowadzonych w ramach procedury (wraz z 

wypełnianiem kart C i D). Przykładem może być tu często pojawiające się: niechęć, 

nieufność i wrogość do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. Takie 

nastawienie „z góry” wprowadza do spotkania wiele emocji i czasem wręcz uniemożliwia 

konstruktywne prowadzenie procedury. Strony kłócą się ze sobą, zamiast koncentrować się 

na celach, którymi są: wyjaśnienie, co to jest przemoc, jakie w tym zakresie obowiązują 

przepisy prawa i procedury, z jakiego powodu służby interesują się rodziną, jakie 

zachowania danej osoby pociągają za sobą określone konsekwencje prawne oraz jakich 

zmian oczekują członkowie grupy roboczej. 

Zdarza się też (w przypadkach, gdy przemoc nie zostanie potwierdzona), że służby mają 

poczucie porażki i jej przedstawiciele wyrażają opinię, że procedura została „niepotrzebnie” 

uruchomiona. Podczas gdy m.in. chodzi w niej właśnie o to, aby być nadmiarowym i 

reagować na każde podejrzenie o przemocy w rodzinie. Jeśli w wyniku rozeznania sytuacji 

podejrzenie się nie potwierdzi, to procedura też spełniła swoje zadanie. 

Uzależnianie działań od postawy osoby doznającej przemocy 

Kolejną pułapką jest uzależnianie działań służb od postawy osoby doznającej przemocy. 

Zbyt często używa się określenia, że osoba krzywdzona 

„założyła” „Niebieską  Kartę”, podczas gdy decyzję tę podejmuje przedstawiciel służby i to 

on ostatecznie rozstrzyga o uruchomieniu procedury. Tak stanowią przepisy zawarte 

w Ustawie z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Przyjęcie tego faktu ma duże znaczenie, bo 

akcentuje odpowiedzialność służb za prowadzone działania, obarczając jednocześnie 

osobę krzywdzoną od tej odpowiedzialności i tym samym chroniąc ją przed ewentualnym 

odwetem ze strony osoby stosującej przemoc. 

W toku postępowania służby dość często mają zbyt wysokie oczekiwania wobec osób 

doznających przemocy. Spodziewają się od nich daleko idącej współpracy, polegającej 

najczęściej na realizacji scenariusza, który wydaje się najkorzystniejszy według opinii 
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członków grupy roboczej. Bardzo częstym dylematem, z którym mierzą się służby jest: jak 

zmotywować osobę krzywdzoną do działania? 

Przy bliższej analizie zawsze okazuje się, że chodzi właśnie o takie działanie, które 

wymyśliły służby jako dobre i korzystne dla danej osoby. 

W takich sytuacjach zamiast współpracy i pomocy, zaczyna się „motywowanie”, czyli naciski 

na osobę krzywdzoną, by robiła to, czego oczekuje od niej grupa robocza. Jest to frustrujące 

dla obu stron. Osoba krzywdzona pozoruje współpracę, bo boi się pozostać bez wsparcia, 

a przedstawiciele służb złoszczą się, bo pomimo licznych wysiłków, nie osiągają 

spodziewanych rezultatów. Aby uniknąć takich frustracji i konstruktywnie pomagać osobom 

krzywdzonym, warto pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, sprawa dotyczy rodziny i 

różne rozwiązania, które wydają nam się proste i oczywiste, dla osoby krzywdzonej mogą 

wydawać się skomplikowane, złożone i niemożliwe do przeprowadzenia. 

Dzieje się tak właśnie z tego powodu, że sprawy dotyczą osób najbliższych: męża, żony, 

dzieci. Wahania, rozterki, niekonsekwencje osoby doznającej przemocy potwierdzają raczej 

rozwagę i odpowiedzialność przed podejmowaniem pochopnych decyzji niż brak chęci do 

działania. Po drugie, osoby krzywdzone chcą przede wszystkim zatrzymania przemocy, 

ochrony i spokoju. Nie zawsze mają siłę i są gotowe do rewolucyjnych zmian w swoim życiu. 

Tak się też najczęściej składa, że uruchomienie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”, 

przynajmniej na jakiś czas, powstrzymuje osobę stosującą przemoc przed krzywdzeniem. 

Osoba doznająca przemocy ma więc poczucie, że jej sytuacja uległa poprawie i pragnie 

utrzymać ten stan. Często można usłyszeć od niej: „już jest wszystko dobrze”, „nie chcę go 

denerwować, bo teraz zachowuje się nienagannie” itp. 

Poprawa zachowania osoby stosującej prze-moc wiąże się też prawdopodobnie 

z cyklami przemocy. Często jest tak, że po aktach przemocy następuje czas tzw. 

miodowego miesiąca, w trakcie którego sprawca traktuje ofiarę wyjątkowo: obiecuje 

poprawę, spełnia oczekiwania, obdarza prezentami, odwołuje się do dobrych doświadczeń 

związku. Takie zachowanie wzmacnia nadzieję osoby krzywdzonej, że „już teraz będzie 

wszystko dobrze”. W takich sytuacjach trzeba zrozumieć i uszanować jej stanowisko. Ma 

ona prawo do wyboru korzystnych, z jej punktu widzenia, strategii postępowania 

i budowania relacji z partnerem według własnych odczuć i potrzeb. Nie jest to jednak 

wskazówka dla służb, że mają zaprzestać dalszych działań. 

W przepisach regulujących prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” jest zapis 

mówiący o tym, że niestawiennictwo na spotkania z grupą roboczą osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie powstrzymuje dalszego 

prowadzenia procedury. W takiej sytuacji przedstawiciele służb powinni wyjaśnić osobie 

krzywdzonej, że działają „z urzędu” i skoncentrować się na oddziaływaniach wobec 

sprawcy. Oznacza to prowadzenie wobec niego takich działań, które pokażą, że skoro łamie 

prawo, to musi się liczyć z określonymi konsekwencjami. Niezależnie bowiem od stanowiska 

jego żony (czy partnerki) służby stoją na straży prawa i będą je egzekwować z całą 

stanowczością po to, by zatrzymać przemoc. Działania te mogą polegać np. na stałym 
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monitorowaniu zachowania sprawcy, prowadzeniu rozmów interwencyjnych, 

doprowadzeniu do zastosowania nakazu opuszczenia mieszkania lub zbliżania się, złożeniu 

doniesienia do prokuratury o znęcanie się, zobowiązaniu do udziału w programach dla osób 

stosujących przemoc itp. 

Traktowanie kart C i D jako gotowych scenariuszy 

Kolejną pułapką jest traktowanie kart C i D jako gotowych scenariuszy do prowadzenia 

rozmów, podczas gdy służą one do zapisywania i porządkowania określonych informacji 

pozyskiwanych w trakcie rozmowy. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku karty D – 

przewidzianej do wypełnienia w sprawie osób stosujących przemoc. Na początku tej karty 

są pytania o akty przemocy. Doświadczenia wielu osób potwierdzają, że rozpoczęcie 

rozmowy od tego typu pytań wprowadza atmosferę nerwowości, walki i frustracji obu stron. 

Sprawca przyjmuje postawę obronną: zaprzecza, oskarża, atakuje (słownie) osobę 

krzywdzoną oraz członków grupy roboczej. Jest zdenerwowany i w konsekwencji rzadko 

słyszy, o co chodzi w rozmowie interwencyjnej, czyli jakie jego zachowania są przemocowe, 

jakich zmian musi dokonać i z jakimi konsekwencjami musi się liczyć, jeśli tych zmian nie 

wprowadzi. 

Warto więc pamiętać, że podstawowym zadaniem przedstawicieli służb jest 

przeprowadzenie rozmowy interwencyjnej, której efektem będzie wypełnienie karty D, a nie 

odwrotnie. W swojej praktyce robię to tak, że po odbytej rozmowie daję do wglądu osobie, 

wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, niewypełnioną kartę D oraz informuję, 

że w ramach procedury służby są zobowiązane do jej wypełnienia. Ma to tę zaletę, że 

sprawca ma szansę zapoznać się z wieloma zachowaniami przemocowymi, które są 

wymienione w karcie oraz usłyszeć wyjaśnienie: „Widzi więc pan, jakich zachowań wobec 

bliskich osób nie wolno panu stosować. Tak stanowi prawo”. To rozwiązanie sprawdza się, 

bo kieruje uwagę sprawcy na określone zachowania, a nie na to, że ktoś go atakuje, czy 

„czepia się” z niejasnych dla niego powodów. Według tej samej zasady wypełniamy cały 

dokument. 

Domniemany sprawca nie stawia się na wezwania grupy roboczej 

Kolejną trudnością, z którą mierzą się służby w toku realizacji procedury, jest brak 

pomysłu na to, co zrobić, gdy domniemany sprawca nie stawia się na wezwania grupy 

roboczej. W takiej sytuacji warto rozważyć kilka kwestii. Po pierwsze, co wiemy 

o zachowaniu sprawcy, pomimo że nie mamy z nim kontaktu. Najważniejsze jest, czy 

powstrzymuje się od stosowania przemocy. Informacje te możemy uzyskać od osoby 

krzywdzonej, innych członków rodziny, dzielnicowego, pracownika pomocy społecznej lub 

służb mających kontakt z rodziną. Jeśli nie dochodzi do przemocy, możemy uznać, że 

sprawca działa, choć być może bezwiednie, zgodnie z celami procedury. Jeśli nie zaprzestał 

stosowania przemocy – intensyfikujemy działania wobec niego wraz z gromadzeniem 

materiałów dowodowych, które pozwolą z urzędu uruchomić działania prawne. Jeśli jednak 
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zależy nam na dotarciu do niego, mamy wiele możliwości wynikających ze współpracy 

interdyscyplinarnej i kompetencji służb. 

Jednym ze skutecznych sposobów zmotywowania sprawcy do przyjścia na spotkanie 

grupy roboczej jest osobiste dostarczenie wezwania przez dzielnicowego. Przedstawiciele 

grupy mogą też odwiedzić domniemanego sprawcę w jego środowisku, napisać do niego 

pismo z potwierdzeniem odbioru, rozmawiać przez telefon, poprosić osobę doznającą 

przemocy o wskazówki, jak do niego dotrzeć. Wszystko to ma na celu poinformowanie 

osoby stosującej przemoc o celach i działaniach prowadzonych w ramach procedury po to, 

by miała ona wiedzę, z jakiego powodu służby interesują się sprawą jej rodziny oraz czego 

się po niej spodziewają. 

Praktyka pokazuje również, że przy decyzji o powiadomieniu prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa – warto zadbać o przygotowanie rzetelnego materiału 

dowodzącego stosowanie przemocy. Dosyć często, niestety, służby działają zbyt 

pospiesznie i bez dostatecznego, z punktu wymagań prawnych, uzasadnienia. 

W konsekwencji powoduje to wiele umorzeń i sprzyja przekonaniu, że prawo nie działa. 

Sądzę, że w każdej sytuacji, gdy grupa robocza decyduje się na powiadomienie organów 

ścigania, główną rolę powinni pełnić policjanci i prawnicy, którzy potrafią ocenić, czy 

zgromadzony materiał spełnia wymogi kodeksowe. Wtedy jest większa szansa, że prawo 

zadziała. Zawsze jednak należy kontynuować rozmowy z rodziną po to, żeby zarówno 

osoba doznająca, jak i stosująca przemoc wiedziały, o co chodzi służbom i jakie efekty chcą 

osiągnąć poprzez podejmowane działania. 

Plany pomocy 

Kolejna sprawa dotyczy planów pomocy opracowywanych na rzecz osoby, wobec której 

istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Dość częstą pułapką jest 

przygotowywanie planów, które mają na celu rozwiązanie wszystkich problemów danej 

rodziny. Są długofalowe, rozbudowane, a ich realizacja musi trwać latami. Często zapomina 

się, że celem procedury jest przeciwdziałanie przemocy i ochrona osób krzywdzonych, a 

nie pomoc we wszystkich trudnościach, z którymi zmaga się rodzina. Przyjęcie przez grupy 

robocze zbyt ambitnego celu powoduje, że procedura ciągnie się całymi latami. Przykładem 

może być stosunek służb do problemów alkoholowych; zdarza się, że cały wysiłek służb 

koncentruje się na rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem, co najczęściej 

wymaga czasu i wielu działań. Zasada zaś powinna być taka: najważniejszą sprawą w 

ramach procedury jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed krzywdzeniem 

bliskich i na tym problemie grupy robocze skupiają swoją uwagę. Jeśli przemoc związana 

jest z alkoholem, nie powstrzymuje to służb przed działaniami prawnymi, niezależnie od 

tego, czy sprawca podjął leczenie, na jakim jego etapie po-zostaje czy też się nie leczy. 

Zbyt duże zaangażowanie pomocy społecznej z niedostatecznym współudziałem 

innych służb 
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W przypadku prowadzenia procedury ważna jest współpraca zarówno 

z przedstawicielami służb, jak i z osobami, których sprawa dotyczy. Częstą pułapką jest zbyt 

duże zaangażowanie pomocy społecznej z niedostatecznym współudziałem innych służb. 

W podobnych sytuacjach trzeba szukać rozwiązań, które zmienią tę sytuację. Pomocne 

może być dzielenie obowiązków i zadań, zgodnie z kompetencjami, środkami 

i możliwościami służb. Na przykład: o ocenę sensowności złożenia zawiadomienia 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prosimy policję (dzielnicowy przygotowuje to 

zawiadomienie w imieniu grupy roboczej), o rozmowę z dziećmi prosimy pracowników 

szkoły, kontaktujemy się z kuratorem, jeśli wiemy, że zna daną rodzinę itp. Słowem, 

korzystamy z doświadczeń współpracy, które właściwie od zawsze praktykowały wszystkie 

służby, od pewnego czasu zobowiązane do realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Warto 

pamiętać, że przepisy dotyczące procedury jedynie uporządkowały, upowszechniły i ujęły w 

ramy organizacyjne to, co jest praktyką znaną i stosowaną od lat. 

Szukanie rozwiązań w sprawie rodziny w gronie grupy roboczej 

Kolejną pułapką może być to, że grupy robocze szukają rozwiązań w sprawie rodziny 

we własnym gronie i zbyt mało przekazują informacji o swoich wnioskach, intencjach, 

prowadzonych działaniach osobom doznającym i stosującym przemoc. Zdarza się, że 

odbywają wiele spotkań, narad, dysponują olbrzymią wiedzą o danej rodzinie, a nikt z 

rodziny nie wie, co i po co służby to robią. Owszem, zespoły interdyscyplinarne i grupy 

robocze mają ustawowe uprawnienia dostępu do danych wrażliwych i przetwarzania ich bez 

wiedzy i zgody osób, których te dane dotyczą, ale pozyskiwanie tych danych ma służyć 

wyłącznie przyjęciu jak najlepszej strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony osób krzywdzonych. Mają więc one znaczenie i wartość tylko wtedy, gdy potrafimy 

je użyć do osiągania tych celów. Na przykład, by wiedzieć, że sprawca zobowiązał się do 

udziału w zajęciach edukacyjno-korekcyjnych, a tego nie robi, albo że już kiedyś był karany 

za znęcanie się nad rodziną i ukrywa ten fakt. Wiedza ta może nam posłużyć do tego, by 

otwarcie rozmawiać z rodziną i wprost nazywać problemy, które wymagają rozwiązania. 

Uprawnienia te pomagają też członkom grupy roboczej w zapewnieniu dyskrecji osobie 

krzywdzonej w sytuacjach, gdy w interesie jej bezpieczeństwa jest nieinformowanie sprawcy 

o pewnych jej działaniach, miejscu pobytu, faktach, które przekazuje służbom. Przy 

zrozumieniu i uwzględnieniu zasadności posiadania przez służby uprawnień dostępu do 

danych wrażliwych generalna zasada powinna być taka, że jasno i wprost przedstawiamy 

rodzinie stanowisko służb, informujemy i uzasadniamy prowadzone działania. 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Grupy Roboczej 

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

efektem wejścia w życie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem działania 

Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym 

szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów 
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z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu 

zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego 

funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą, 

a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

2) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3) Policji, 

4) oświaty, 

5) ochrony zdrowia, 

6) organizacji pozarządowych, 

7) kuratorów sądowych 

8) czasami również: 

a) prokuratorów, 

b) przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w  rodzinie. 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego: 

1) integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów, 

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, 

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu 

Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak 

również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zadania grupy roboczej: 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 
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Czynności wykonywane przez zespół, grupę roboczą w ramach procedury oraz 

rola przewodniczącego zespołu: 

1) na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zaprasza się osobę, co 

do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy 

podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci, 

2) niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, 

3) członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej 

analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania 

wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają 

formularz „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, 

4) indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty 

realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby 

oraz jej rodziny,może  on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w 

sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie 

działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą, 

5) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego 

lub grupy roboczej, 

6) członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają 

formularz „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

7) formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje przewodniczący 

zespołu interdyscyplinarnego, 

8) zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza podejmują decyzję, jak będą składane 

systematyczne wizyty funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

9) wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” 

są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są 

przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

 

  

 

  


