
Procedury zakùadania Niebieskiej Karty 
 
 
 

Sposób postêpowania w sytuacjach przemocy � zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady 

Ministrów z dnia 13 wrze�nia 2011 r.  w sprawie procedury �Niebieskie Karty� oraz wzorów 

formularzy �Niebieska Karta� i komentarzem do rozporz¹dzenia. 
 
 
1.   Wszczêcie procedury Niebieska Karta nastêpuje w sytuacji podejrzenia przemocy � 
poprzez wypeùnienie formularza Niebieska Karta � A. 

 
2.    Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, ¿e w rodzinie 

dochodzi  do przemocy.  
 

3.   Wszczêcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty  nie wymaga zgody osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, ¿e zostaùa dotkniêta przemoc¹.  

 
4.   Wypeùnienia formularza Niebieska Karta � A dokonuje  przedstawiciel podmiotu, który 

pierwszy powzi¹ù informacjê o sytuacji przemocy w rodzinie. 
 

5.   Druk  Niebieska Karta � A wypeùnia siê na podstawie rozmowy z osob¹ wobec, której 

istnieje podejrzenie, ¿e doznaje przemocy w rodzinie  (par.2.1) lub posiadanych informacji  
(je�li nawi¹zanie kontaktu z osob¹ doznaj¹c¹ przemocy jest niemo¿liwe). 

 
6.   W sytuacji braku chêci wspóùpracy osoby doznaj¹cej przemocy � nale¿y wszcz¹ã 

procedurê i podj¹ã dziaùania motywuj¹ce do wspóùpracy � ju¿ w ramach procedury 

Niebieskiej Karty.  
 

7.   Podczas pierwszego kontaktu z osob¹ doznaj¹c¹ przemocy nale¿y: 
- przekazaã formularz Niebieska Karta � B osobie doznaj¹cej przemocy po uprzednim 

wypeùnieniu rubryk dotycz¹cych proponowanych instytucji pomocowych, 
 
- w sytuacji braku mo¿liwo�ci kontaktu z osob¹ doznaj¹c¹ przemocy i odmowy wspóùpracy 

równie¿ nale¿y przekazaã formularz Niebieska Karta � B (zaleca siê osobiste przekazanie 

dokumentu, je�li jest to niemo¿liwe mo¿na to zrobiã korespondencyjnie), 
 
- w przypadku, gdy osob¹ doznaj¹c¹ przemocy jest dziecko � Niebiesk¹ Kartê � B nale¿y 

przekazaã osobie zgùaszaj¹cej lub dorosùemu czùonkowi rodziny, który nie jest sprawc¹ 

przemocy. 
 

8.    Dziaùania interwencyjne, o których mowa w par. 3 podejmuje przedstawiciel podmiotu 
wypeùniaj¹cy Niebiesk¹ Kartê � A (dotyczy to sytuacji nagùych w których wystêpuje 

zagro¿enie ¿ycia lub/i zdrowia), 
 

9.    Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjuj¹ca procedurê Niebieskiej 
Karty.  

 
10.    Po wypeùnieniu Niebieskiej Karty - A nale¿y niezwùocznie (w ci¹gu 7dni � datê wpùywu 

do Zespoùu Interdyscyplinarnego nale¿y uznaã za datê przekazania) przekazaã j¹ do siedziby 

Zespoùu Interdyscyplinarnego wraz z wnioskiem o powoùanie grupy roboczej (w aktach 
nale¿y pozostawiã kopiê dokumentu).  
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11.    Je¿eli podmiotem, który pierwszy otrzymaù informacjê o przemocy jest MOPS � 
pracownik socjalny zawiadamia w ci¹gu 3 dni (drog¹ mailow¹) przedstawiciela policji                     
o wypeùnieniu druku Niebieska Karta � A w danej rodzinie.  

 
12.    Je¿eli podmiotem, który pierwszy otrzymaù informacjê o przemocy jest Policja � Zespóù 

Interdyscyplinarny  zawiadamia w ci¹gu 3 dni pracownika socjalnego o otrzymaniu 

Niebieskiej Karty � A.  
 

13.   Po uzyskaniu akceptacji  wniosku o powoùanie grupy � pracownik socjalny zwoùuje 

spotkanie grupy roboczej (w ci¹gu 2 tygodni od uzyskania akceptacji czùonków Zespoùu 

Interdyscyplinarnego) uprzednio informuj¹c wszystkie osoby wskazane jako skùad grupy 

roboczej wraz z informacj¹ na temat rodziny, której dotyczy problem.  Powiadomienia 
dokonuje osoba powoùuj¹ca grupê. lub lider na poziomie ZTPS.  

 
14.    Przedstawiciel podmiotu, który wypeùniù formularz Niebieska Karta � A w czasie od 
wszczêcia procedury do powoùania grupy roboczej � podejmuje dziaùania zmierzaj¹ce do 

realizacji obowi¹zków zawartych w rozporz¹dzeniu. 
 

15.    Po uzyskaniu akceptacji czùonków Zespoùu Interdyscyplinarnego nale¿y zwoùaã 

posiedzenie grupy roboczej z udziaùem osoby doznaj¹cej przemocy oraz osoby stosuj¹cej 

przemoc celem uzupeùnienia informacji na kartach C, D. Osoba doznaj¹ca przemocy 

otrzymuje zaproszenie na spotkanie od pracownika socjalnego. Osoba stosuj¹ca przemoc 

otrzymuje wezwanie na spotkanie od policji. 
 

16.    Wypeùnienie formularza Niebieska Karta � C  nastêpuje jedynie na posiedzeniu grupy 

roboczej i jest obligatoryjn¹ czê�ci¹ procedury. Niestawienie siê na posiedzenie Grupy 

roboczej osoby doznaj¹cej przemocy nie wstrzymuje prac grupy. 
 

17.    Wypeùnienie formularza Niebieska Karta � D powinno nast¹piã na posiedzeniu grupy, 

jednak mo¿liwe jest tak¿e wypeùnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu. 
 

18.    UWAGA: spotkania te powinny byã zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznaj¹ca 

przemocy miaùa zagwarantowane poczucie bezpieczeñstwa i nie byùa nara¿ona na spotkanie 

ze sprawc¹. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokùadne ustalenie zasad rozmowy 

z przedstawicielami innych sùu¿b podczas spotkania z ofiar¹ przemocy � aby unikn¹ã 
zachowañ powoduj¹cych wtórn¹ wiktymizacjê osoby doznaj¹cej przemocy.  

 
19.    Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa siê poprzez ponowne 

wypeùnienie formularza Niebieska Karta � A (nale¿y tak¿e przekazaã formularz B) oraz 

formularza C. 
 

20.    Zakoñczenie procedury � wymaga wskazania przesùanki do zakoñczenia � zawartej w         
§ 18 rozporz¹dzenia i sporz¹dzenia protokoùu zakoñczenia procedury. Decyzjê o zakoñczeniu 

procedury podejmuj¹ jednogùo�nie czùonkowie grupy roboczej (konieczna jest obecno�ã 

wszystkich czùonków grupy). 
 
21.    W okresie �przej�ciowym� � tzn., je�li Niebieska Karta zostaùa zaùo¿ona na starych 

zasadach przez policjê � po otrzymaniu informacji proponuje wypeùniaã nowy wzór 

Niebieskiej Karty  i wdra¿aã sposób postêpowania zawarty w rozporz¹dzeniu i powy¿ej. 
 


