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BIULETYN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Szanowni Państwo 

Inaugurujemy powstanie BIULETYNU przygotowanego przez Zespół Interdyscypli-

narny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą we Wrocławiu, przy  

ul. Rydygiera 43a. Pomysł na powstanie BIULETYNU powstał w trakcie przygoto-

wywania przez pracowników wrocławskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej projektu „Niebieskie Abecadło”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jedno-

stek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie”.  

Nazwa projektu „Niebieskie Abecadło” wskazuje, że w projekcie koncentrujemy się 

w dużej mierze na procedurze Niebieskie Karty. Jednak nie tylko - tematyką pro-

jektu, a także przyszłych BIULETYNÓW jest przemoc – jej diagnozowanie i prze-

ciwdziałanie, lokalne, osobiste, grupowe i instytucjonalne. Procedura Niebieskie 

Karty zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest procedurą, 

która zobowiązuje pracowników instytucji edukacji, ochrony zdrowia, komisji roz-

wiazywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej do zdecydowanej reakcji 

na działania przemocowe kierowane wobec innych osób dorosłych lub dzieci. Zja-

wisko przemocy stosowanej w rodzinach ma charakter „demokratyczny”: akty 

przemocy dokonywane są we wszystkich grupach i kategoriach społecznych. Jest 

to zatem zjawisko występujące „ponad podziałami”. Przed przemocą w rodzinie nie 

chroni wyższa pozycja społeczna, miejsce zamieszkania, wyższe wykształcenie lub 

zasobność portfela. Sprawców i ofiary przemocy można spotkać wszędzie – nie 

tylko w otoczeniu i miejscach uważanych za „patologiczne”, stereotypowe. Dlatego 

też ważnym jest, aby dostęp do informacji o działaniach przeciwdziałania i zgła-

szania przemocy był szeroki. I aby osoby uprawnione i zobowiązane do wsparcia 

miały aktualne informacje dotyczące procedury Niebieskie Karty. 

W BIULETYNIE, oprócz artykułów tematycznych, co miesiąc będą znajdować się 

zapytania przesyłane na specjalnie założoną skrzynkę Zespołu Interdyscyplinar-

nego zi@mops.wroclaw.pl. Adres skrzynki jest adresem do kontaktu (oprócz tele-

fonicznego i osobistego) dla przedstawicieli instytucji, którzy chcieliby zgłosić za-

pytanie odnośnie procedury Niebieskie Karty lub ogólnie przeciwdziałania prze-

mocy. Specjaliści z Zespołu Interdyscyplinarnego będą odpowiadać na pytania. 

Dzięki temu odbiorcy BIULETYNU będą mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich 

pytania i zapewne, poszerzyć swoją wiedzę w temacie przeciwdziałania przemocy.  

 

Życzymy miłej lektury!!  

mailto:zi@mops.wroclaw.pl
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CO OZNACZA PROCEDURA NIE-

BIESKIE KARTY?  

Procedura NIEBIESKIE KARTY to sko-

ordynowany, zinstytucjonalizowany 

system pomocy dla osób, które do-

znają przemocy w rodzinie. Obejmuje 

wszystkie czynności podejmowane i 

realizowane przez poszczególne insty-

tucje, gdy zachodzi podejrzenie wy-

stępowania przemocy. 

 

CZYM JEST PRZEMOC W  

RODZINIE 

Zanim zaczniemy prowadzić rozważa-

nia na temat procedury NIEBIESKIE 

KARTY należy wspomnieć, że jest ona 

narzędziem służącym przeciwdziała-

niu przemocy w rodzinie. Czym zatem 

jest przemoc w rodzinie?  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-

ciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1249.) określa prze-

moc, jako: jednorazowe albo powta-

rzające się umyślne działanie lub za-

niechanie naruszające prawa lub do-

bra osobiste członków rodzin (którymi 

w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. są: 

małżonkowie, wstępni, zstępni, ro-

dzeństwo, powinowaci w tej samej li-

nii lub stopniu, osoby pozostające  

w stosunku przysposobienia oraz ich 

małżonkowie, a także osoby pozosta-

jące we wspólnym pożyciu,  

a także inne osoby wspólnie zamiesz-

kujące lub gospodarujące),  

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 psy-

chicznym, a także wywołujące cierpie-

nia i krzywdy moralne u osób dotknię-

tych przemocą. 

RODZAJE PRZEMOCY 

Gdy słyszymy słowo przemoc otwiera 

nam się w głowie zazwyczaj obraz 

związany z czynami o podłożu fizycz-

nym – biciem, okładaniem pięściami, 

razami od uderzenia pasem, kablem, 

ręką, siniaki, pręgi, krew. Nic bardziej 

mylnego. Przemoc niejedno ma imię. 

Oprócz przemocy fizycznej, wyróż-

niamy przemoc psychiczną, seksu-

alną, ekonomiczną a także zaniedba-

nie. Wymienione rodzaje przemocy 

nie są tak widoczne na pierwszy rzut 

oka jak obrażenia po doznaniu prze-

mocy fizycznej, jednak bolą podobnie 

i czynią duże spustoszenie  

w psychice ofiary. Zatem gdy tylko 

dowiesz się, zauważysz, że ktoś  

z Twojego środowiska zagrożony jest 

przemocą nie czekaj z reakcją!! 

KTO JEST UPRAWNIONY DO 

ROZPOCZĘCIA PROCEDURY 

Zgodnie z ustawą Jednostki zobligo-

wane do przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie to pomoc społeczna, 

gminne komisje rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych, policja, 

oświata i ochrona zdrowia. 
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UWAGA - WAŻNE – najczęściej z pro-

cedurą NIEBIESKIE KARTY kojarzona 

jest policja. Wynika to ze stereotypo-

wego podejścia - przemoc kojarzy 

nam się z wzywaniem policji, zastoso-

waniem środków przymusu, więzie-

niem. Stąd bardzo ważnym jest aby 

propagować wśród wszystkich obywa-

teli informacje o tym, że nie tylko po-

licja jest uprawniona do rozpoczyna-

nia procedury. Kształtowanie świado-

mości o uprawnieniach służb w tema-

cie przemocy może zapobiec wielu 

nieszczęściom i wzmocnić poczucie 

kontroli społecznej. Pamiętajmy – nie 

tylko policjant, ale także nauczyciel, 

lekarz, pracownik socjalny!!! 

 

NIEBIESKA KARTA CZY NIEBIE-

SKIE KARTY? 

Jeśli mówimy o procedurze zawsze 

mówmy procedura NIEBIESKIE 

KARTY. Bardzo często słyszy się w po-

tocznym języku o „procedurze Niebie-

skiej Karty” jednak jest to błąd. W 

procedurze są aż 4 NIEBIESKIE 

KARTY -  A, B, C, D. Stąd też mówiąc 

o procedurze - stosujmy liczbę 

mnogą.  

Wypełnienie formularza NIEBIESKA 
KARTA - A przez policjanta, pracow-

nika socjalnego, przedstawiciela 
gminnej komisji rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych, ochrony zdro-
wia lub oświaty rozpoczyna proce-

durę. Powinno to nastąpić w obecno-
ści osoby, co do której istnieje podej-
rzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kon-
takt jest niemożliwy, bez udziału tej 

osoby. Formularz zawiera informacje 
o ofierze i jej sytuacji życiowej. Ten 
kto wypełni Kartę A przekazuje ją  

w ciągu 7 dni do przewodniczą-
cej/przewodniczącego Zespołu Inter-

dyscyplinarnego. Po otrzymaniu for-
mularza A przewodniczący/a Zespołu 
Interdyscyplinarnego ma 3 dni na 

przekazanie jej Zespołowi, który po-
wołuje GRUPĘ ROBOCZĄ. 

Formularz NIEBIESKA KARTA – B 

otrzymuje osoba dotknięta przemocą 
w rodzinie, lub w przypadku przemocy 

wobec dziecka rodzic, opiekun prawny 
lub faktyczny lub osoba, która zgłosiła 
podejrzenie stosowania przemocy w 

rodzinie. Formularz jest też rodzajem 
instrukcji, zawiera definicję przemocy 

i praw człowieka, informację o miej-
scach gdzie można uzyskać pomoc. 
Kartę B przekazuje się ofierze tego sa-

mego dnia lub na spotkaniu Grupy Ro-
boczej.  

NIEBIESKA KARTA – C jest wypeł-

niana na spotkaniu grupy roboczej lub 
zespołu interdyscyplinarnego z osobą, 
wobec której istnieje podejrzenie, że 

doznaje przemocy. Osoba pokrzyw-
dzona może wtedy określić, swoje po-

trzeby, pomysły na rozwiązanie tej 
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sytuacji, gotowość do podjęcia dzia-
łań. Na tym spotkaniu formułuje się 

również indywidualny plan pomocy. 

Formularz NIEBIESKA KARTA – D 
członkowie zespołu interdyscyplinar-

nego lub grupy roboczej wypełniają w 
obecności osoby, wobec której ist-

nieje podejrzenie, że stosuje przemoc 
w rodzinie. Służy ona diagnozie sytu-
acji osoby stosującej przemoc. Opi-

suje również działania w stosunku do 
sprawcy oraz zobowiązania przez nią 

podjęte. 

PROCEDURA NIEBIESKIE  

KARTY A PRAWO 
Wypełnienie formularzy NIEBIESKIE 

KARTY nie jest równoznaczne ze zło-

żeniem zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa. Nie stanowi podstawy 

do wszczęcia postępowania karnego. 

Jednak w przypadku złożenia zawia-

domienia i wszczęcia postępowania 

może ona zostać wykorzystana jako 

dowód procesowy. Dokumentacja 

NIEBIESKIE KARTY jest dla policji in-

formacją, że w danej rodzinie docho-

dzi do przemocy. Dzielnicowy ma ob-

owiązek nie później niż w ciągu 7 dni 

skontaktować się z daną rodziną. Jest 

zobligowany do rozpoznania sytuacji  

i jej systematycznego monitorowania, 

a także do udzielania pomocy w trak-

cie comiesięcznych wizyt. Również dla 

komisji rozwiązywania problemów al-

koholowych Karta jest zapisem infor-

macji powziętych przez przedstawi-

cieli tych służb podczas wykonywania 

swoich obowiązków. W uzasadnionych 

sytuacjach Zespół Interdyscyplinarny 

może wystąpić do Prokuratury o za-

stosowanie środków zapobiegaw-

czych, takich jak: nakaz opuszczenia 

przez sprawcę lokalu, w którym za-

mieszkuje wspólnie z pokrzywdzo-

nym, dozór Policji, czy tymczasowe 

aresztowanie. Sąd może zobowiązać 

sprawcę do uczestnictwa w programie 

korekcyjno - edukacyjnym. 

 

CZYNNIK LUDZKI W PROCEDU-

RZE NIEBIESKIE KARTY 

Procedura NIEBIESKIE KARTY ma 

duże znaczenie w procesie przeciw-

działania przemocy, jednak sama pro-

cedura bez czynnika ludzkiego funk-

cjonować nie może. Bardzo ważnym 

jest aby przedstawiciele policji, 

ochrony zdrowia, oświaty, pomocy 

społecznej oraz gminnych komisji roz-

wiazywania problemów alkoholowych 

byli świadomi swoich uprawnień, ale 

również obowiązków. Brak edukacji, 

zainteresowania, odwrócenie głowy 

od problemu może skutkować śmier-

cią ofiary, uszkodzeniem ciała, pro-

blemami emocjonalnymi etc. Oprócz 

ludzkiej empatii warto mieć także pe-

wien poziom wiedzy na temat tego, 

czego wymaga od danej osoby stano-

wisko. Stąd też warto brać udział  

w szkoleniach antyprzemocowych, 

pytać, domagać się wsparcia w peł-

nionej roli zawodowej. W projekcie 

„Niebieskie Abecadło” jednym z zadań 

jest stworzenie filmu instruktażowego 
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wypełniania formularza Niebieska 

Karta - A. Specjaliści z Zespołu Inter-

dyscyplinarnego zauważyli, że w for-

mularzach Niebieskie Karta A pojawia 

się dużo błędów  

i nieścisłości, które wydłużają proce-

durę. Stąd też film instruktażowy ma 

wyjść naprzeciw wszystkim upoważ-

nionym do wszczynania procedury 

Niebieskie Karty. W kolejnych BIULE-

TYNACH będziemy informować o po-

stępach w realizacji filmu oraz jego 

dostępności.   

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pytanie skierowane na skrzynkę ma-

ilową Zespołu Interdyscyplinarnego 

zadane przez pracownika Praktyki Le-

karza Rodzinnego:  

Zwracam się do Państwa z zapytaniem w 
jakiej formie i do kogo w MOPS-ie lekarz 
rodzinny lub pielęgniarka mogą zgłosić 
samotną osobę starszą, która w trakcie 
wizyty personelu medycznego informuje o 
poczuciu zagrożenia ze strony syna, co po-
twierdza też sąsiadka pacjentki. Niestety 
jako personel medyczny coraz częściej 
spotykamy się tego typu zjawiskiem, ro-
bimy wszystko co leży w naszych kompe-
tencjach, natomiast w kwestii bezpieczeń-
stwa i opieki innej niż medyczna możemy 
tylko zgłosić taki fakt odpowiednim orga-
nom. Byłabym wdzięczna za wskazanie 
precyzyjnej drogi prawnej. 
 

Odpowiedź W przypadku powzięcia 

podejrzenia występowania przemocy 

w rodzinie do podjęcia interwencji 

ustawa zobowiązuje przedstawicieli 

ochrony zdrowia, oświaty, gminnych 

komisji rozwiązywania problemów al-

koholowych, Policji i jednostek orga-

nizacyjnych pomocy społecznej. In-

terwencja ta odbywa się w oparciu  

o procedurę „Niebieskie Karty”  

i oznacza  ogół czynności podejmowa-

nych i realizowanych przez przedsta-

wicieli wymienionych instytucji  

w związku z uzasadnionym podejrze-

niem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

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 rodzinie.  

Procedura postępowania została okre-

ślona Rozporządzeniem Rady Mini-

strów  w sprawie procedury „Niebie-

skie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”, które wskazuje, 

iż  przekazanie wypełnionego formu-

larza „Niebieska Karta — A” do prze-

wodniczącego zespołu interdyscypli-

narnego następuje niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia 

wszczęcia procedury. Rozporządzenie 

określa, iż po wypełnieniu formularza 

„Niebieska Karta — A” osobie, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest do-

tknięta przemocą w rodzinie, przeka-

zuje się formularz „Niebieska Karta — 

B”. Wymienione rozporządzenie okre-

śla również zadania przedstawicieli 

wymienionych podmiotów zobowiąza-

nych do podjęcia interwencji w ra-

mach procedury „Niebieskie Karty”. 

Rozporządzenie w  § 14 wymienia na-

stępujące zadania przedstawiciela 

ochrony zdrowia: 

1. W ramach procedury przedstawiciel 

ochrony zdrowia każdorazowo udziela 

osobie, co do której istnieje podejrze-

nie, że jest dotknięta przemocą w ro-

dzinie, informacji o możliwościach 
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uzyskania pomocy i wsparcia oraz  

o uprawnieniu do uzyskania bezpłat-

nego zaświadczenia lekarskiego  

o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszko-

dzeń ciała związanych z użyciem prze-

mocy w rodzinie. 

2. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest do-

tknięta przemocą w rodzinie, wymaga 

przewiezienia jej do podmiotu leczni-

czego, formularz „Niebieska Karta — 

A” wypełnia przedstawiciel podmiotu 

leczniczego, do którego osoba ta zo-

stała przewieziona. 

3. Przedstawicielem ochrony zdrowia 

uprawnionym do działań jest osoba 

wykonująca zawód medyczny, w tym 

lekarz, pielęgniarka, położna i ratow-

nik medyczny. 

Podsumowując: 

W sytuacji, w której poweźmiecie 

Państwo podejrzenie występowania 

przemocy w rodzinie należy sporzą-

dzić formularz „Niebieska Karta – A”. 

Przedstawiciel ochrony zdrowia wy-

pełnia dodatkowo część XVIII formu-

larza. Do wypełnionego formularza 

„Niebieskie Karta – A” należy dołączyć 

Wniosek o powołanie grupy roboczej 

adresowany do Zespołu Interdyscypli-

narnego. Wniosek wraz z formula-

rzem „Niebieska Karta – A” należy 

przekazać do Zespołu Interdyscypli-

narnego niezwłocznie, nie później niż 

wciągu 7 dni od daty wypełnienia for-

mularza „Niebieska Karta – A”. Po wy-

pełnieniu formularza „Niebieska Karta 

– A” należy przekazać osobie, wobec 

której istnieje podejrzenie, że do-

świadcza przemocy w rodzinie,  for-

mularz „Niebieska Karta – B”. 

 


