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BIULETYN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

PAŹDZIERNIK 2021 

 

Szanowni Państwo 

Przemoc jest demokratyczna – dotyka wszystkich niezależnie od rasy, klasy spo-

łecznej, pochodzenia. Nie ma podziału na „mniejszą” i „większą” krzywdę dozna-

waną przez ofiary, jednak gdy słyszymy o stosowaniu przemocy wobec dzieci, 

wówczas ogarnia nas bezsilność i bezgraniczny smutek.  

Dziecko nie jest w stanie przeciwstawić się przemocy w domu. To dorośli powinni 

wiedzieć, co należy robić, gdy jest krzywdzone. Przemoc jest dla dziecka bardzo 

trudnym i bolesnym przeżyciem. 41 proc. dzieci w wieku 11-17 lat doświadczyło 

przemocy ze strony bliskich dorosłych, najczęściej rodziców; co trzeci badany do-

znał przemocy fizycznej, co piąty – psychicznej; 13 proc. badanych było świadkami 

przemocy – wynika z ogólnopolskiego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  

Przemoc niejedno ma imię, zatem to my, dorośli, mamy obowiązek uświadamiać 

dzieci, że wszelkie zachowania przemocowe są niedopuszczalne. Czasem nam  

to umyka, dlatego należy podkreślić tę kwestię –to sprawca jest winny przemocy, 

nie dziecko. Nie można go obwiniać, że zachowało się w sposób niedopuszczalny, 

niejako prowokując sprawcę. Pamiętajmy, że nawet najlepiej wyedukowane pod 

kątem bezpieczeństwa dziecko może okazać się bezbronne wobec świata doro-

słych. 

Umiejętność rozpoznawania symptomów przemocy wobec dzieci jest konieczna, 

by móc ochronić je przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem. Występowanie poje-

dynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko doświadcza krzywdzenia. 

Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź kilka objawów występuje jednocześnie, 

możliwe jest, że mamy do czynienia z przemocą wobec dzieci. Podejrzenie, że 

dziecko doświadcza przemocy jest szczególnie uzasadnione, gdy z objawami  

u dziecka współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów. 

Niestety przemoc wobec dzieci jest tematem „codziennym” – prawie każdego dnia 

otrzymujemy informacje o podejrzeniu lub krzywdzeniu dziecka w przeróżny spo-

sób. Stąd też październikowy biuletyn poświęcony jest zagadnieniom stosowania 

przemocy wobec dzieci. Nie jesteśmy w stanie podać wszystkich informacji doty-

czących tematu krzywdzenia dzieci, jednak najważniejszym jest sygnalizowanie  

i przypominanie o zjawisku, a także rozprawienie się z mitami, stereotypami i prze-

konaniami na temat przemocy pokutującymi w społeczeństwie. 

 

         Owocnej lektury!!  
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KRZYWDZENIE DZIECKA 

Oprócz ogólnej definicji przemocy  

w rodzinie posługujemy się także de-

finicją krzywdzenia dziecka, która 

mówi, że krzywdzenie dziecka  

to każde działanie lub bezczynność 

jednostek, instytucji lub społeczeń-

stwa jako całości i każdy rezultat ta-

kiego działania lub bezczynności, 

który deprawuje równe prawa i swo-

body dzieci i/lub zakłóca ich opty-

malny rozwój. Definicja ta pokazuje, 

że: 

1. Sprawcami krzywdzenia mogą być 

zarówno osoby (np. matka, ojciec), 

jak instytucje (np. dom dziecka, 

szkoła), czy nawet społeczeństwo 

jako całość (a więc np. obowiązujący 

system prawny, czy system opieki  

i pomocy dziecku); 

2.Odróżnia działanie od jego efektów 

nie podnosząc kwestii intencjonalno-

ści "aktu krzywdzenia" oraz odczuwa-

nia krzywdy przez ofiarę - wskazując, 

że postępowanie, które obiektywnie 

postrzegać możemy jako krzywdzące, 

nie musi za takie być uważane za-

równo przez sprawcę, jak i ofiarę,  

a swoistym punktem odniesienia jest 

tu ogólna kategoria "równych praw  

i swobód dzieci" oraz "optymalnego 

rozwoju dziecka"; 

3.Wskazuje na aktywny oraz bierny 

wymiar zjawiska - przykładowo, 

dziecko traktować można jako krzyw-

dzone zarówno w danym momencie - 

gdy jest przedmiotem aktu przemocy, 

jak również później - gdy nie są wobec 

tego dziecka podejmowane niezbędne 

działania, np. o charakterze terapeu-

tycznym czy profilaktycznym. 

 

 

FORMY PRZEMOCY WOBEC 

DZIECKA 

Przemoc fizyczna to wszelkie ce-

lowe, intencjonalne działania wobec 

dziecka powodujące urazy na jego 

ciele np.: bicie, szarpanie, popycha-

nie, rzucanie przedmiotami, itp.  

Przemoc emocjonalna to intencjo-

nalne, nie zawierające aktów prze-

mocy fizycznej zachowania dorosłych 

wobec dzieci, które powodują zna-

czące obniżenie możliwości prawidło-

wego rozwoju dziecka np.: wyzwiska, 

groźby, szantaż, straszenie, emocjo-

nalne odrzucenie, nadmierne wyma-

gania nieadekwatne do wieku i możli-

wości dziecka, niszczenie ważnych dla 

niego rzeczy, nieposzanowanie granic 

prywatności, itp.  

Szczególnie trwałe ślady pozostawia 

po sobie przemoc ze strony osób waż-

nych dla rozwoju dziecka, zwłaszcza 

rodziców.  
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O ile dzieci dość szybko zdają sobie 

sprawę z odrębności fizycznej od ro-

dziców, o tyle emocjonalnie są z nimi 

tożsame przez wiele lat. Krzywda pły-

nąca z ich strony ma więc wielki 

wpływ na utrudnione formowanie się 

jego relacji z innymi ludźmi, obrazu 

siebie i osobowości. 

Wykorzystanie seksualne to każde 

zachowanie osoby starszej i silniej-

szej, które prowadzi do jej seksual-

nego podniecenia i zaspokojenia kosz-

tem dziecka np.: ekshibicjonizm, 

uwodzenie, świadome czynienie 

dziecka świadkiem aktów płciowych, 

zachęcanie do rozbierania się i do 

oglądania pornografii, dotykanie 

miejsc intymnych lub zachęcanie do 

dotykania sprawcy, różne formy sto-

sunku seksualnego, itp.  

Ważna jest tu zwłaszcza intencja za-

spokojenia własnych potrzeb sprawcy 

bez uwzględniania potrzeb i możliwo-

ści ofiary. 

 

ZANIEDBYWANIE 

Należy wyszczególnić ten rodzaj prze-

mocy ponieważ jest najmniej znany i 

nawet osoby, które nie mają zamiaru 

krzywdzić swoich dzieci, często nie 

wiedzą, że dopuszczają się tego ro-

dzaju przemocy. Zaniedbywanie to 

niezaspokajanie podstawowych po-

trzeb dziecka zarówno fizycznych, ta-

kich jak właściwe odżywianie, ubiera-

nie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i 

psychicznych: poczucie bezpieczeń-

stwa, doświadczania miłości i troski.  

Dziecko zaniedbywane nie odbierając 

od ważnych dla siebie ludzi dostatecz-

nej ilości sygnałów o ważności swoich 

potrzeb uczy się, że nie jest ważne i 

cenne.  

POWTÓRZMY CO JEST 

ZANIEDBANIEM!!! 

 Ograniczenie dostępu do opieki 
zdrowotnej (brak reakcji na złe 

samopoczucie, brak realizacji 
obowiązków badań, szczepień). 

 Narażanie na choroby, 
uszczerbki na zdrowiu (ubiera-

nie nieadekwatnie do pogody, 
brak troski o zdrowie) 

 Brak nadzoru nad wypełnia-

niem obowiązku szkolnego 
(sprawdzanie czy dziecko odro-

biło lekcje, czy było w szkole). 
 Pozbawianie lub ograniczanie 

pożywienia (zapominanie o po-

siłku, wydzielanie jedzenia). 
 Stwarzanie zagrożeń fizycz-

nych i emocjonalnych (porzu-
canie na krótki czas, brak nad-
zoru nad miejscem zabawy, 

spędzania wolnego czasu, brak 
przytulania). 

 Uniemożliwianie dostępu  
do miejsc zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb (mieszkania, 

kuchni, łazienki, łóżka). 
 

Warto również wspomnieć o zjawisku 

ZAWSTYDZANIA  

ZAWSTYDZANIE  

Nazywane jest „przemocą w białych 

rękawiczkach”. Zawstydzanie dzieci 

jest najczęściej owocem rodzicielskiej 
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frustracji, złości, bezradności. W sytu-

acji, gdy rodzic nie potrafi skutecznie 

wpłynąć na zachowanie dziecka, sam 

czuje wstyd, poniżenie lub wściekłość. 

Chcąc poradzić sobie z tym emocjami, 

daje im ujście, zawstydzając dziecko. 

Zawstydzanie dziecka nie pozostawia 

siniaków. Nie wymaga też podnosze-

nia głosu. Nie musi iść w parze z obe-

lgami pod adresem dziecka, bo prze-

cież kampanie społeczne uświadomiły 

wielu, że słowa ranią na całe życie. 

Jednak skutki zawstydzania pozosta-

wiają ślady podobne do tych, które 

powstają na skutek stosowania prze-

mocy fizycznej, kar czy stale towarzy-

szących krzyków. Choć dziecko do-

świadcza czegoś innego, skutek jest 

bardzo podobny – ból, smutek, poczu-

cie osamotnienia, odrzucenie, brak 

akceptacji i wsparcia. Zawstydzanie 

powiązano ze skłonnością do depresji, 

przemocy, zastraszania innych, do za-

burzeń jedzenia i nałogów.  

MITY, STEREOTYPY I PRZEKO-

NANIA NA TEMAT PRZEMOCY 

WOBEC DZIECI 

Niestety, ale w społeczeństwie od da-

wien dawna funkcjonują „bon moty” 

czyli przysłowia, przekonania definiu-

jące pozycje dziecka w społeczności. 

Większość –a wręcz wszystkie, mają 

charakter dyskryminacyjny i nace-

chowane są negatywnie wobec 

dzieci. Możemy spotkać się z takimi 

oto stwierdzeniami:  

 Bicie dziecka jest oznaką miło-

ści rodzicielskiej, ponieważ 
uczy je dyscypliny i kształtuje 

jego charakter. 
 Są takie sytuacje, kiedy trzeba 

dziecku dać klapsa. 

 Lanie jeszcze nikomu specjal-
nie nie zaszkodziło. 

 Bicie dziecka jest w niektórych 
sytuacjach najbardziej sku-

teczną metodą wychowania. 
 Sposób postępowania  rodzi-

ców z dzieckiem,  w tym po-
sługiwanie się karami fizycz-
nymi jest wyłącznie ich pry-

watną sprawą. 
 Chłopcy częściej niż dziew-

czynki zasługują na to, aby 
dostać w skórę. 

 Dzieci i ryby głosu nie mają. 

 

SKUTKI PRZEMOCY WOBEC 

DZIECI 

Doświadczenie przemocy czy zanie-

dbania, szczególnie ze strony osób 

najbliższych, wytrąca dziecko z natu-

ralnego rytmu rozwoju i zaburza funk-

cjonowanie nawet skromnego reper-

tuaru reakcji obronnych.  

Naturalne w sytuacji zagrożenia prze-

mocą tendencje walki lub ucieczki zo-

stają zablokowane. Cios (fizyczny czy 

emocjonalny) nadchodzi od osoby, z 

którą nie sposób wygrać (choćby ze 

względu na jej fizyczną przewagę) i od 

której nie sposób uciec, nie pozbawia-

jąc się jednocześnie podstawowego 

źródła przetrwania. 

 

Mechanizmy obronne, stosowane w 

dzieciństwie, by przetrwać w trudnej 
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lub wprost wrogiej rzeczywistości, za-

miast dostosowywać się do zmieniają-

cej się z biegiem lat sytuacji, wzmac-

niają się i utrudniają nawiązywanie  

i utrzymywanie bliskich relacji. Nie-

świadome tłumienie emocji, w doro-

słości może prowadzić do emocjonal-

nego odcięcia, trudności w odczyty-

waniu emocji innych ludzi i adekwat-

nego reagowania na nie czy rozpozna-

wania i wyrażania własnych emocji. 

Osoby doświadczające przemocy czy 

zaniedbania w dzieciństwie często nie 

potrafią otworzyć się przed innymi, 

wyrazić swoich potrzeb i oczekiwań, 

marzeń, lęków, uczuć 

 

JAK POMÓC? JAK ROZMAWIAĆ 

Z DZIECKIEM? 

Rozmowę z dzieckiem objętym proce-

durą „Niebieskie Karty” reguluje Roz-

porządzenie Rady Ministrów w spra-

wie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta”, 

które zaleca prowadzenie rozmowy z 

dzieckiem z udziałem osoby najbliż-

szej lub psychologa. Intencja jest tu 

czytelna – chodzi o stworzenie 

dziecku jak najbardziej komfortowych 

warunków.  

Podczas rozmowy z dzieckiem po-

krzywdzonym przemocą powinno do-

wiedzieć się ono, że: 

 To, co się stało, nie jest jego 
winą. 

 Żaden dorosły nie ma prawa go 
krzywdzić. 

 Takie zachowanie dorosłych nie 
jest w porządku. 

 To, co się stało jest złem, ale 

można to zmienić. 
 Wierzymy mu i potrafimy po-

móc. 
Dążąc do stworzenia dziecku bez-

piecznych warunków do rozmowy, 

warto rozważyć kilka kwestii: 

 Udział kogoś z rodziny może nie 

zapewniać dziecku spodziewa-
nego komfortu, a wręcz utrud-

niać swobodną i szczerą wypo-
wiedź. 

 Może tak się zdarzyć, że 

dziecko nie będzie chciało 
zmartwić tej osoby lub nie bę-

dzie chciało lub potrafiło naru-
szyć „tabu” obowiązującego  
w danej rodzinie.  

 Może być zastraszone przez 
sprawcę, że spotka je jakaś 

kara.  
 Warto również mieć na uwadze, 

że z faktu, iż ktoś jest psycho-

logiem nie musi wynikać, że 
osoba ta wzbudzi w dziecku za-

ufanie i poczucie bezpieczeń-
stwa.  

 

INTERDYSCYPLINARNOSĆ  

POMOCY 
W sytuacji uzasadnionego podejrze-

nia, że przemoc w rodzinie dotyczy 

dziecka, należy wszcząć procedurę 

„Niebieskie Karty”. Interdyscyplinar-

ność pomocy polega na wsparciu  

dziecka krzywdzonego przez różne in-

stytucje, które występują w jego 

sprawie przeciwko oprawcy. Przedsta-

wiciele instytucji oprócz wytycznych 

ustawowych dotyczących uprawnień 
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 i zachowania wobec ofiary mają obo-

wiązek uczestniczyć w spotkaniach 

Zespołu Interdyscyplinarnego i Gru-

pach Roboczych.  

 

 
 

Rola oświaty 

Procedura precyzuje następujące za-

dania pracownika oświaty w sytuacji 

przemocy w rodzinie wobec dziecka: 

• Wypełnienie NK−A w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia przemocy 

wobec dziecka w rodzinie; 

• Dokonanie diagnozy sytuacji i po-

trzeb dziecka; 

• Udzielenie informacji o formach po-

mocy dzieciom doznającym prze-

mocy; 

• Udzielenie informacji o instytucjach 

i podmiotach świadczących tę pomoc; 

• Prowadzenie rozmów z osobami, 

wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie, na temat 

konsekwencji jej stosowania; 

• Poinformowanie osób stosujących 

przemoc w rodzinie o możliwościach 

podjęcia leczenia lub terapii i udziale 

w programach oddziaływań korek-

cyjno-edukacyjnych. 

 

 

Rola ochrony zdrowia 

Procedura precyzuje następujące za-

dania pracownika ochrony zdrowia  

w sytuacji przemocy w rodzinie wobec 

dziecka: 

• Wypełnienie NK−A w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia przemocy 

wobec dziecka w rodzinie; 

• Wystawienie bezpłatnego zaświad-

czenia lekarskiego o ustaleniu przy-

czyn i rodzaju uszkodzeń ciała zwią-

zanych z użyciem przemocy w rodzi-

nie; 

• Udzielenie dziecku, co do którego 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięte 

przemocą w rodzinie, informacji  

o możliwościach uzyskania pomocy  

i wsparcia. 

Rola przedstawicieli ochrony 

zdrowia jest szczególnie ważna w 

sytuacji ujawniania przemocy w 

rodzinie wobec dziecka w wieku 

0−3 lata i wszczynania procedury, 

ze względu na fakt, że jest to  

w przypadku dzieci w tym obsza-

rze wiekowym często jedyna in-

stytucja mająca kontakt z dziec-

kiem. 

Rola pracownika socjalnego  

Oprócz możliwości wypełnienia for-

mularza NK – A,  zgodnie z art. 12a  

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-

nie w razie bezpośredniego zagroże-

nia życia lub zdrowia dziecka  

w związku z przemocą w rodzinie pra-

cownik socjalny wykonujący obo-

wiązki służbowe ma prawo odebrać 

dziecko z rodziny i umieścić je u innej 

niezamieszkującej wspólnie osoby 

najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 
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11– Kodeksu karnego), w rodzinie za-

stępczej lub w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pytanie skierowane na skrzynkę ma-

ilową Zespołu Interdyscyplinarnego:  

Dziecko mieszka z ojcem. Rodzice są 

po rozwodzie. Ojciec zgłasza przemoc 

matki wobec dziecka. Czy ma być za-

łożona karta, czy tylko informacja do 

sądu? Czy w karcie A ma być wpisana 

matka ( cz1 .dane osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie)? Następnie to 

matka składa zgłoszenie w związku z 

przemocą ojca wobec dziecka. Jakie 

czynności i jaką pełną dokumentację 

należy wykonać? 

 

Odpowiedź Sytuacja opisana w za-

danym pytaniu wskazuje, iż rodzice 

po rozwodzie zgłaszają naprzemien-

nie, że każde z nich stosuje przemoc 

wobec dziecka. Z przedstawionych in-

formacji wynika, że dziecko zamiesz-

kuje z ojcem. Domyślić się można, iż 

skoro ojciec zgłasza podejrzenie sto-

sowania przemocy wobec dziecka 

przez matkę, są ustalone kontakty 

matki z dzieckiem. Idąc dalej,  

z przedstawionych informacji, może 

wynikać, iż matka ma stosować prze-

moc wobec dziecka podczas ustalo-

nych kontaktów z synem. Dalej, 

matka zgłasza, że istnieje podejrze-

nie, że ojciec stosuje przemoc wobec 

dziecka. Zadanie pytania: 

A) Czy w sytuacji zgłoszenia podejrzenia 

stosowania przemocy wobec dziecka 

przez matkę należy wszcząć proce-

durę „Niebieskie Karty”, czy tylko  

o powziętych informacjach należy za-

wiadomić Sąd Rodzinny? 

B) Czy w części I formularza „Niebieska 

Karta – A” dot. danych osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest do-

tknięta przemocą w rodzinie mają być 

wpisane dane matki?  

C) Jakie czynności należy wykonać przy 

zgłoszeniu matki o podejrzeniu wystę-

powania przemocy wobec dziecka ze 

strony ojca? 

D) Jaką pełną dokumentację należy spo-

rządzić w sytuacji prowadzonej proce-

dury „Niebieskie Karty” w związku 

 z opisaną powyżej sytuacją? 

Poniżej odpowiedzi na postawione py-
tania: 

 
A) Czy w sytuacji zgłoszenia po-

dejrzenia stosowania prze-

mocy wobec dziecka przez 

matkę należy wszcząć proce-

durę „Niebieskie Karty”, czy 

tylko o powziętych informa-

cjach należy zawiadomić Sąd 

Rodzinny? 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie w art. 9 d. wskazuje, iż po-

dejmowanie interwencji w środowisku 

wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody 
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osoby dotkniętej przemocą w rodzi-

nie. Wszczęcie procedury „Niebieskie 

Karty” następuje przez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta - A”  

w przypadku powzięcia, w toku pro-

wadzonych 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 rodzi-

nie. Procedura „Niebieskie Karty” 

obejmuje ogół czynności podejmowa-

nych i realizowanych przez przedsta-

wicieli jednostek organizacyjnych po-

mocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, Policji, oświaty i ochrony zdro-

wia, w związku z uzasadnionym po-

dejrzeniem zaistnienia przemocy  

w rodzinie.  

Odpowiadając na zadane pytanie  

w opisywanym indywidualnym przy-

padku należy uznać, iż zgodnie z za-

pisami Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie właściwym dzia-

łaniem jest wszczęcie procedury „Nie-

bieskie Karty” w związku podejrze-

niem stosowania przemocy wobec 

dziecka, uzyskanym w toku prowa-

dzonych czynności służbowych lub za-

wodowych w wyniku zgłoszenia doko-

nanego przez ojca dziecka, będącego 

członkiem rodziny małoletniego.  

Równolegle z wszczęciem procedury 

„Niebieskie Karty” o sytuacji małolet-

niego należy zawiadomić Sąd Ro-

dzinny. Zawiadomienie Sądu Rodzin-

nego będzie jedną z ogółu czynności 

podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli wchodzących  

w skład zespołu interdyscyplinar-

nego/grupy roboczej.  

B) Czy w części I formularza „Nie-

bieska Karta – A” dot. danych 

osoby, co do której istnieje po-

dejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie mają być 

wpisane dane matki? 

Część I formularza „Niebieska Karta – 

A” dotyczy informacji o danych osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

Z opisanej w pytaniu sytuacji wynika, 

iż powzięte informacje dotyczą podej-

rzenia stosowania przemocy przez 

matkę wobec dziecka. 

Z uwagi na powyższe w części I for-

mularza „Niebieska Karta – A” doty-

czącej informacji o danych osoby, co 

do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie po-

winny zostać zapisane dane dziecka. 

Dane matki, jako osoby wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje prze-

moc w rodzinie wobec dziecka po-

winny zostać zawarte w części III for-

mularza „Niebieska Karta – A”. 

C) Jakie czynności należy wyko-

nać przy zgłoszeniu matki  

o podejrzeniu występowania 

przemocy wobec dziecka ze 

strony ojca? 

Z opisu sytuacji tego indywidualnego 

przypadku wynika, iż matka dokonała 

zgłoszenia o podejrzeniu występowa-

nia przemocy wobec dziecka ze strony 

ojca już po uzyskaniu przez przedsta-

wicieli służb  informacji o podejrzeniu 

stosowania przemocy przez matkę 

wobec syna. Zakładając, że w wyniku 

powzięcia tej informacji została 

wszczęta procedura „Niebieskie 

Karty” kolejnym krokiem po uzyska-

niu informacji o podejrzeniu stosowa-

nia przemocy przez ojca względem 

syna powinno być wypełnienie formu-

larza „Niebieska Karta – A” traktując 
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tę informację jako nowe zdarzenie 

występowania przemocy w rodzinie. 

W formularzu tym w części I należy 

wskazać dane dziecka jako osoby,   

co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie,  

w części III formularza należy wska-

zać dane ojca, jako osoby, wobec któ-

rej istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie. 

O zmianie sytuacji dziecka oraz o no-

wych informacjach powziętych w toku 

wykonywanych czynności powinno 

powiadomić się Sąd Rodzinny.  

W przypadku, w którym istnieje po-

dejrzenie, że rodzice stosują przemoc 

wobec dziecka można wystąpić do 

Sądu o wyznaczenie tzw. kuratora 

procesowego, który będzie dbał o in-

teres i dobro dziecka zarówno w pro-

wadzonej procedurze „Niebieskie 

Karty”, jak i w  innych ewentualnych 

postępowaniach, np. sądowych. 

Postępowanie w przypadku wystąpie-

nia kolejnego zdarzenia występowa-

nia przemocy w rodzinie reguluje  

§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mini-

strów w sprawie procedury „Niebie-

skie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. 

D) Jaką pełną dokumentację na-

leży sporządzić w sytuacji pro-

wadzonej procedury „Niebie-

skie Karty” w związku z opi-

saną powyżej sytuacją? 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

 w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Nie-

bieska Karta” wskazuje w § 10 ust. 1, 

iż wszystkie działania są dokumento-

wane. W odniesieniu do opisanego in-

dywidualnego przypadku oraz do 

udzielonych informacji przykładową  

dokumentację będą stanowić: 

 Formularz „Niebieska Karta – A” 

wszczynający procedurę. 

 Zawiadomienie Sądu Rodzinnego  

o sytuacji dziecka (na podstawie 

art. 572 § 2 Kodeksu postepowa-

nia cywilnego składa się do Sądu 

Rodzinnego zawiadomienie o zda-

rzeniu uzasadniającym wszczęcie 

postępowania z urzędu). 

 Formularz „Niebieska Karta – A” 

dokumentujący nowe zdarzenie 

podejrzenia występowania prze-

mocy w rodzinie. 

 Formularz „Niebieska Karta – D” 

sporządzony na podstawie roz-

mowy z matką dziecka. 

 Formularz „Niebieska Karta – D” 

sporządzony na podstawie roz-

mowy z ojcem dziecka. 

 Pismo do Sądu Rodzinnego infor-

mujące o bieżącej sytuacji mało-

letniego. 

 Protokoły z posiedzeń zespołu in-

terdyscyplinarnego lub grupy ro-

boczej. 

 Notatki pracownika socjalnego  

i dzielnicowego z informacjami  

o ustaleniach dokonanych podczas 

monitorowania sytuacji rodziny. 

 Informacje z placówki oświatowej 

dotyczące funkcjonowania 

dziecka, jego sytuacji szkolnej lub 

przedszkolnej, informacje o zaob-

serwowanych symptomach mogą-

cych potwierdzić lub wykluczyć po-

wzięte podejrzenie, że dziecko do-

świadcza przemocy w rodzinie.   

 Inne wytworzone podczas podej-

mowanych działań dokumenty. 

 


