
Zadania  przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury 

„Niebieskie Karty”  

 

(na podstawie § 11-16  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),) 

Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: 

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie; 

- 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; 

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

- 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; 

- 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. 

 

 

 

 

 



Zadania  przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury 

„Niebieskie Karty”  

 

(na podstawie § 11-16  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),) 

Przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: 

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

przemocą w rodzinie; 

- 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; 

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

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

- 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. 

 

 

 

 



Zadania  przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury 

„Niebieskie Karty”  

 

(na podstawie § 11-16  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),) 

Funkcjonariusz Policji: 

- udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, 

niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy; 

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

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

- podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia 

i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w  rodzinie, 

włącznie z  zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, środków przymusu bezpośredniego 

i zatrzymania; 

- przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 

fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w  stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 

psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w  rodzinie, do zachowania zgodnego z  prawem i zasadami współżycia społecznego; 

- przeprowadza na miejscu zdarzenia, w  przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności 

procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i 

dowodów przestępstwa; 

- podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w 

rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa 

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

od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 



Zadania  przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury 

„Niebieskie Karty”  

 

(na podstawie § 11-16  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),) 

Przedstawiciel ochrony zdrowia, tj. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, 

pielęgniarka, położna i ratownik medyczny: 

 
- każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i  wsparcia oraz o  uprawnieniu do 
uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń 
ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. 
Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w  rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta — 
A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona. 

- oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest: 

1. Rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary 
bądź świadkowie próbują to ukryć,  
2. Umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i 
częstotliwości jej występowania,  
3. Wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych 
obrażeniach,  
4. Poinformowanie osób doznających przemocy w rodzinie o miejscach i warunkach 
wystawienia obdukcji,  
5. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia podczas badania popełnienia przestępstwa, np. 
ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego – 
powiadomienie organów ścigania.  
6. Udział w procedurze odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (lekarz, 
ratownik medyczny, pielęgniarka),  
7. Udział w zespołach interdyscyplinarnych  i grupach roboczych,  
8. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. Pracownikiem ochrony zdrowia uprawnionym do 
realizacji procedury jest osoba, wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, 
położna i ratownik medyczny.  

Działania pracownika ochrony zdrowia w ramach procedury uzależnione są od rodzaju 
diagnostyki oraz konieczności terapii pacjenta. 

 



 

Zadania  przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury 

„Niebieskie Karty”  

 

(na podstawie § 11-16  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),) 

 

KURATORZY SĄDOWI: 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-
resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem 
orzeczeń sądu. 
Kuratorzy sądowi wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz mogą wchodzić 
w skład grup roboczych. Uwzględniając, że grupy robocze są tworzone w celu rozwiązywania 
problemów związanych w wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 
przewidziano udział fakultatywny kuratora, uzależniony od realizacji przez niego w tej rodzinie 
dozoru lub nadzoru. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 

Organizacje pozarządowe to są głównie stowarzyszenia, fundacje, kluby. Informacja 
o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna w każdej gminie 
(urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej), w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. 
Należy ją również zamieścić w formularzu „Niebieska Karta – B” w tabeli dot. funkcjonujących 
lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

W ramach swojej działalności oferują, m.in.: 
- pomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym, - pomoc prawną, w tym pisanie 
pozwów, wniosków, - grupy wsparcia, - grupy samopomocowe, - pomoc socjoterapeutyczną 
dla dzieci, - udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych, - monitorowanie przypadków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Zadania  przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury „Niebieskie 
Karty”  
(na podstawie § 11-16  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),) 

Przedstawiciel oświaty: 

- 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) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 

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

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

- 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; 

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

przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci; 

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub 

osobie najbliższej o  możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej 

i  pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych 

przez instytucje i  podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 

 

 



Członkowie grupy roboczej: 

- udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie; 

- podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w  rodzinie, w  celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; 

- zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, 

na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; 

- opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w  rodzinie, i  jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych; 

-  rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań; 

- podejmują działania w  stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, w szczególności: 

a) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą; 

b) przekazują informacje o  konsekwencjach popełnianych czynów; 

c) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; 

d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub leków; 

e) przekazują informacje o  koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania 

stosowania przemocy w rodzinie. 

Osobę nadużywającą alkoholu, wobec której  istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w 

rodzinie, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują do gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 


