


Podstawa prawna 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia  

29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2015, poz. 1390, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 

września 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1245  

z późn. zm.) 

 Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769  

z późn. zm.) 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

powinien obejmować trzy obszary: 

 

 Działania uprzedzające (diagnoza, informacja, edukacja); 

 

 Działania interwencyjne (zarówno w stosunku do osoby 

doznającej jak i stosującej przemoc w rodzinie); 

 

 Działania wspierające (zakres pomocy osobie doznającej 

przemocy w rodzinie, oddziaływania nakierowane na sprawców 

przemocy w rodzinie); 

 

 Harmonogram, finansowanie i narzędzia monitoringu 



Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania 

edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 

kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie 

Zadanie to ma charakter profilaktyczny, oddziałuje bowiem na osoby  

i rodziny zagrożone przemocą w rodzinie. 

  

1. Diagnoza 

2. Oddziaływania edukacyjne 

 

Realizowane jest w różnorodny sposób, najczęściej przy wykorzystaniu 

specjalistów zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

wsparcia dziennego, a także w placówkach oświatowych. 

 

 



Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc  

w ośrodkach wsparcia 

 

 
Uchwała nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku 

tworzenia ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy. 

 

Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna: 

Opracować i aktualizować bazę ośrodków wsparcia dla osób doznających 

przemocy w rodzinie znajdujących się w najbliższej okolicy; 

Opracować procedury umieszczenia osób w ośrodku wsparcia z tytułu 

doznawania przemocy w rodzinie 

 

 

 

 



 Art. 7.  [Podstawy do udzielenia pomocy] ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej: 

 

 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:  
 1)  ubóstwa;  

 2)  sieroctwa;  

 3)  bezdomności;  

 4)  bezrobocia;  

 5)  niepełnosprawności;  

 6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

 7)  przemocy w rodzinie;  
 7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

 8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

 9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

 10) [6]   (uchylony) 

 11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;  

 12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

 13)  alkoholizmu lub narkomanii;  

 14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  

 15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej. 



Tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych 



Zarządzenie w sprawie powołania 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

 Wydaje wójt, burmistrz, 

prezydent; 

 Powołuje skład ZI na podstawie 

podpisanych porozumień; 

 Skład ZI powoływany jest 

imiennie; 

 Może wyznaczać termin 

pierwszego posiedzenia ZI; 

 Skutkuje koniecznością wyboru 

Przewodniczącego ZI. 

Uchwała w sprawie trybu i 

sposobu powoływania i 

odwoływania członków ZI oraz 

szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania 

 

 Reguluje wykonywanie zadań 

przez ZI (sposób powoływania 

grup roboczych, wybór 

przewodniczącego, działanie 

ZI w okresie wydawania 

nowego zarządzenia) 

 Nie może nakładać 

dodatkowych zadań na ZI; 

 Nie należy powtarzać zapisów 

ustawowych; 

 

 



Obowiązek zgłoszenia podejrzenia występowania 

przemocy w rodzinie 

Art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1390) 

 

1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub 

zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa 

z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub 

prokuratora. 

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym 

Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

art. 304 § 1 k.p.k.  

 

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma 

społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję 
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Procedura „Niebieskie Karty” 



Zespół interdyscyplinarny, a grupa robocza 

Diagnozuje problem przemocy  

w rodzinie; 

Podejmuje w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie 

działań mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

Rozpowszechnia informację  

o instytucjach, osobach  

i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

Inicjuje działania w stosunku do 

osób stosujących przemoc. 

Opracowuje i realizuje plan pomocy  

w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie; 

 Monitoruje sytuacje rodzin,  

w których dochodzi do przemocy 

oraz rodzin zagrożonych 

występowaniem przemocy; 

Dokumentuje działania 

podejmowane wobec rodzin,  

w których dochodzi do przemocy  

oraz efektów tych działań. 



Procedura „Niebieskie Karty” 



§ 10. [Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”] 

 

1. Wszystkie działania są dokumentowane. 

 

2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa  

dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane 

organom właściwym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego. 

 



Powód zakończenia procedury „Niebieskie Karty”: 

ustanie przemocy w rodzinie i

uzasadnione przypuszczenie o

zaprzestaniu dalszego stosowania

przemocy w rodzinie oraz po

zrealizowaniu indywidualnego planu

pomocy

rozstrzygnięcie o braku zasadności

podejmowania działań

2268 

479 



Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane  

przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, 

powiatowego lub wojewódzkiego. 

 

Cel I: Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienia 

świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy 

Cel II: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz 

osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. 

Cel III: Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

Cel IV: Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych  

i dotkniętych przemocą w rodzinie.  




