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Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie stanowi opis praktycznych działań i procedur, które zostały stworzone 

na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i wieloletniego praktycznego doświadczenia w realizacji działań w tym zakresie autora. 

Obecne przepisy pozostawiały wiele miejsca do interpretacji, zarówno przez przedstawicieli 

instytucji realizujących bezpośrednio zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, jak również organów kontroli. Dlatego też, każda propozycja działań czy procedur 

opisana w niniejszym opracowaniu, poparta jest konkretnym przepisem  

i uzasadnieniem takiej interpretacji. Zdaniem autora, daje to szansę na jak najskuteczniejszą 

pomoc rodzinom doświadczającym przemocy, przy jednoczesnym maksymalnym 

bezpieczeństwie formalno-prawnym przedstawicieli instytucji pracujących w tym obszarze. 

 

Realizacja opisanych poniżej działań pozwoli zminimalizować powtarzające się błędy 

podczas realizacji zadań, ujednolicić interpretacje przepisów odmiennie rozumianych  

przez różne służby, oraz usprawnić działania zespołów interdyscyplinarnych i grup 

roboczych w zakresie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Podniesienie 

świadomości zadań w tym zakresie wszystkich służb, które ustawowo realizują zadania  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększy poziom ich zaangażowania  

i odpowiedzialności za swoje działania, co przyczyni się do zwiększenia ich skuteczności  

i zmniejszenia ryzyka ponoszenia konsekwencji za niedopełnianie obowiązków  

czy niewłaściwe realizowanie pomocy. 

 

Podstawa prawna opracowania: 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 2018) – w dalszej części zwaną „ustawą”, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury 

"Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r., nr 209, 

poz. 1245) – w dalszej części zwanym „Rozporządzeniem NK”, 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1950 ze zm.) – w dalszej części zwanym „k.k.”, 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2020 r., poz. 30 ze zm.) – w dalszej części zwanym „k.p.k.”, 

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) – w dalszej części zwanym „k.p.c.”, 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.) – w dalszej części zwanym „k.r.o.”. 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 969 ze zm.) – w dalszej części zwany „p.s.n.”, 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821) – w dalszej części zwanym „u.w.r.s.p.z.”, 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) – w dalszej części zwany „u.p.s.” 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 360 

ze zm.) – w dalszej części zwany „ustawą o policji” 
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1. Wszczęcie Procedury „Niebieska Karta” i opis procedur 
towarzyszących 

 

Wszczęcie procedury „Niebieska Karta” różni się nieco w sytuacji gdy osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy jest osoba dorosła, od sytuacji, gdy jest nią 

dziecko.  

 

W obu przypadkach zgodnie z art. 9d ust 2 „ustawy” czynności tej mogą dokonać jedynie 

przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przy czym uzasadnione 

podejrzenie nie oznacza, że musimy posiadać niepodważalne dowody, a jedynie,  

że posiadamy przesłanki uwiarygadniające takie zdarzenie, np. zgłoszenie osoby 

pokrzywdzonej, zgłoszenie osoby trzeciej, czy symptomy specyficzne świadczące  

o zaistnieniu przemocy (np. jednoznaczne obrażenia ciała).  

 

W sytuacji osób dorosłych zastosowanie ma § 2 ust 1 „Rozporządzenia NK” wskazujący,  

iż wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez 

przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych wyżej, w obecności osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

 

Oznacza to, że przedstawiciel podmiotu uprawnionego do wszczęcia procedury, musi podjąć 

starania aby wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” miało miejsce  

w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy  

z jednoczesnym zastosowaniem § 4 „Rozporządzenia NK” – „rozmowę z osobą, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach 

gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowania godności tej osoby oraz 

zapewniających jej bezpieczeństwo”. W związku z powyższym niedozwolone jest 

samodzielne wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” jedynie na podstawie zgłoszenia 

osoby trzeciej bez próby kontaktu z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza 

przemocy. Niedopuszczalne jest także, wypełnianie formularza „Niebieska Karta – A”  

w obecności osób trzecich np. osoby wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc  

w rodzinie 

 

W praktyce możemy spotkać się z następującymi sytuacjami: 

 

Sytuacja 1: osobą zgłaszającą jest osoba dorosła, doświadczająca przemocy – w tej 

sytuacji w jej obecności przedstawiciel jednego z uprawnionych podmiotów wypełnia 

formularz „Niebieska Karta – A” 

 

Sytuacja 2: osobą zgłaszającą jest osoba trzecia niedoświadczająca przemocy  

– w tej sytuacji przedstawiciel jednego z wymienionych podmiotów, który uzyskał taka 

informację, zobowiązany jest podjąć działania w celu nawiązania bezpośredniego 

kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy  

i w jej obecności wypełnić formularz „Niebieska Karta - A”. Jednakże, w tym przypadku 

mogą zdarzyć się 3 różne warianty: 
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Wariant 1 – osoba potwierdza doświadczanie przemocy i chęć skorzystania  

z pomocy – w tej sytuacji wypełniamy formularz „Niebieska Karta - A” w jej obecności. 

Wariant 2 – osoba potwierdza doświadczanie przemocy ale nie życzy sobie 

podejmowania działań („…owszem, mąż wczoraj mnie uderzył, ale to dlatego, że się 

zdenerwował, ale dzisiaj mnie już przeprosił i obiecał że więcej tego nie zrobi, nie życzę 

sobie wtrącania Państwa w nasze rodzinne sprawy…”) – w tej sytuacji zobowiązani 

jesteśmy wypełnić formularz „Niebieska Karta – A”. W przypadku gdy jego wypełnienie nie 

będzie możliwe w obecności osoby doświadczającej przemocy, możemy zastosować 

zapisy § 2 ust 4 „Rozporządzenia NK” – „w przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego 

kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje 

bez udziału tej osoby”. 

Wariant 3 – osoba zaprzecza występowaniu przemocy i informuje, że zgłoszenie osoby 

trzeciej jest nieprawdziwe – w tej sytuacji z reguły nie wypełniamy formularza „Niebieska 

Karta – A” opisując sytuację w dokumentacji służbowej, bowiem zdarzają się 

nieprawdziwe zgłoszenia. Jednakże, gdy osoba, która zaprzecza doświadczania 

przemocy, a jej wyjaśnienia budzą wątpliwości, dodatkowo np. obrażenia ciała 

uwiarygadniają zgłoszenie, mamy do czynienia z sytuacją zawartą w art. 9d ust 2 „ustawy” 

czyli z uzasadnionym podejrzeniem przemocy w rodzinie i wszczynamy procedurę 

analogicznie jak w wariancie 2. 

 

Takie rozstrzygniecie powyższych przepisów uzasadnione jest dwoma czynnikami.  

– Po pierwsze, ma na celu uniknięcie sytuacji fałszywego pomawiania osób trzecich tam 

gdzie nie istnieje uzasadnione podejrzenie występowania przemocy. Zdanie dorosłej 

(pełnoletniej) osoby ma znaczenie w zaprzeczaniu wstępowania przemocy. Dlatego 

należy uwzględnić wiarygodne zaprzeczenie osoby, co do której istnieje podejrzenie,  

że doświadcza przemocy w rodzinie.  

– Po drugie, istnieje możliwość wszczęcia procedury NK w sytuacji gdy osoba,  

co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy zaprzecza, ale zgłoszenie 

osoby trzeciej było wiarygodne, a zaprzeczanie potencjalnej ofiary przemocy budzi 

wątpliwości i może wynikać z lęku przed sprawcą. W tym przypadku wszczęcie 

procedury jest uwarunkowane uzasadnionym podejrzeniem. 

 

W sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dzieci, zastosowanie mają przepisy  

§ 5 „Rozporządzenia NK” mówiącego o tym, że w przypadku podejrzenia stosowania 

przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach 

procedury, zwane dalej „działaniami”, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna 

prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania  

z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej  

w rozumieniu art. 115 § 11 „k.k.”, zwanej dalej „osobą najbliższą”. Zapis ten należy 

interpretować zgodnie z przesłankami „ustawy”, której celem jest ochrona osób, których 

prawa zostały naruszone w związku z przemocą w rodzinie.  

W preambule ustawy możemy przeczytać, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe 

prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej,  

a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie  
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i poszanowanie ich praw i wolności. W związku z powyższym wszelkie podejmowanie 

interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, szczególnie wobec dzieci, 

podyktowane powinno być zapewnieniem ochrony ich praw.  

 

Analogicznie do sytuacji podejrzenia przemocy wobec osoby dorosłej, poniżej przedstawione 

zostaną dwie sytuacje zgłoszenia przemocy wobec dziecka: 

 

Sytuacja 1: osobą zgłaszającą jest dziecko doświadczające przemocy  – w tej sytuacji 

należy z dzieckiem przeprowadzić rozmowę wspierającą, która umożliwi poznanie sytuacji 

przemocy wobec dziecka i udzielenie mu wsparcia. W trakcie rozmowy z dzieckiem 

ważna jest świadomość celu interwencji, którym jest szeroko rozumiane dobro 

dziecka. Świadomość tego pozwoli na uniknięcie podstawowych błędów podejmowanych 

w trakcie zgłoszenia przemocy przez dziecko.  

 

Ujawnianie przemocy przez dziecko najczęściej odbywa się w szkole, rzadziej zdarza się,  

że ma to miejsce w innych instytucjach publicznych. Osoba, do której zgłosi się dziecko  

i chce z nią porozmawiać, nie może odmówić rozmowy tłumacząc się, że nie ma prawa 

rozmawiać z nim bez zgody jego rodziców i bez ich obecności. Jest to błędne rozumienie, 

które nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Każda osoba dorosła ma obowiązek 

udzielenia pomocy dziecku, a osoby, które w ramach pełnienia obowiązków służbowych 

lub zawodowych dowiedziały się o występowaniu podejrzenia przemocy wobec dziecka 

 i nie udzieliły mu pomocy, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

cywilnej i karnej.  

 

Jedynie ograniczenie rozmowy z dzieckiem wynika z art. 32f „p.s.n.”, który mówi,  

że przesłuchanie nieletniego przez policję odbywa się w obecności rodziców, którym 

przysługuje władza rodzicielska, albo opiekuna lub obrońcy nieletniego, a jeżeli zapewnienie 

ich obecności byłoby w danym wypadku niemożliwe, należy wezwać wskazaną przez 

nieletniego osobę mu bliską, przedstawiciela szkoły, do której nieletni uczęszcza, asystenta 

rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub przedstawiciela organizacji społecznej, 

do której zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich  

lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji… Powyższa sytuacja ma miejsce jedynie,  

gdy dziecko popełniło czyn karalny i dotyczy wyłącznie przesłuchania przez policję,  

a nie rozmowy lub wysłuchania. Gdy dziecko zwraca się o pomoc do osoby dorosłej, 

ujawniając przemoc, obecność i zgoda rodziców nie jest konieczna.   

 

W trakcie zgłaszania przemocy przez dziecko nie może mieć także miejsca sytuacja,  

że np. nauczyciel historii odmawia rozmowy z dzieckiem, wysyłając go np. do pedagoga 

szkolnego. Kierując się dobrem dziecka należy uwzględnić fakt, że dziecko wybrało swojego 

rozmówcę, prawdopodobnie sugerując się największym zaufaniem do tej osoby i należy  

to uszanować. Bardzo często zdarza się, że dziecko warunkuje przekazanie pewnej 

informacji obietnicą ze strony rozmówcy, że zachowa ją dla siebie. W żadnym wypadku  

nie możemy złożyć takiej obietnicy bowiem, ujawnienie krzywdzenia dziecka obliguje nas  

do wszczęcia interwencji i zawiadomienia odpowiednich służb w tym zakresie. W takiej 

sytuacji praktykowane jest udzielenie dziecku jednego z dwóch komunikatów: „wszystko  

co powiesz zostanie między nami, chyba że Twoje życie lub zdrowie będzie zagrożone”  
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lub „nie powiem nikomu bez Twojej wiedzy…” (ważne jest słowo „wiedza” a nie „zgoda”). 

Wyjątek stanowi uzasadniona obawa, że ujawnienie przez interwenta podejmowanych 

działań może zagrozić podjęciem przez dziecko próby samobójczej. 

 

Dziecko zanim ujawni przemoc, pokonać musi bardzo wiele lęków i barier. Dlatego bardzo 

rzadko zdarzają się kłamstwa podczas zgłaszania przemocy w rodzinie. Dziecko ujawniające 

przemoc czuje m.in. lęk, poczucie winy i konflikt lojalności wobec rodzica/ów. Dodatkowo 

opór przed ujawnieniem przemocy związany jest z: 

− obawą, że nikt nie będzie w stanie pomóc rodzinie, 

− przekonaniem, że kolejna nieudana interwencja nasili przemoc, 

− wstydem przed otoczeniem i stygmatyzacją, 

− obawą o poniesienie przez rodzinę negatywnych konsekwencji, 

− ambiwalencją uczyć wobec sprawcy, 

− myśleniem życzeniowym, „że wszystko się ułoży”, 

− przejęcie odpowiedzialności (winy) za agresje sprawcy przemocy i zmianę jego postawy. 

 

Mając powyższe na uwadze, podczas rozmowy z dzieckiem należy pamiętać aby: 

− uświadomić dziecku, że nie jest winne, odpowiedzialne za to czego doświadczyło, 

− pochwalić dziecko, że podzieliło się swoim problemem z osobą dorosłą, 

− określić z dzieckiem jego obaw związanie z ujawnieniem przemocy, 

− poszukać z dzieckiem osób, które mogą je wesprzeć, 

− określić z dzieckiem jego oczekiwania związane z interwencją, 

− nakreślić plan pomocy, 

− dopiero w trakcie rozmowy motywować dziecko do korzystania z pomocy innych 

profesjonalistów (pedagoga, psychologa szkolnego), 

− opisać dziecku swoje dalsze działania i wstępnie przygotować je do uczestniczenia  

w procedurach prawnych (nie podejmujemy tego działania, gdy mamy przypuszczenie, 

że dziecko targnie się na swoje życie). 

 

Podczas rozmowy z dzieckiem należy unikać zadawania pytań sugerujących  

lub zamkniętych. Ważne jest aby pozwolić dziecku mówić, a pytania powinny mieć głównie 

charakter otwarty, umożliwiający i ułatwiający dziecku swobodną wypowiedź. Nie wolno 

dziecka krytykować i oceniać. Pomocne podczas rozmowy z dzieckiem jest parafrazowanie  

i odzwierciedlanie jego stanów emocjonalnych.  

 

Sytuacja 2: osobą zgłaszającą jest osoba trzecia niedoświadczająca przemocy – w tej 

sytuacji jeśli mamy możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, 

gwarantującego swobodę wypowiedzi należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem  

na temat jego sytuacji w rodzinie zgodnie z wyżej wymienionymi wskazówkami. 

 

Bezpośrednio po rozmowie z dzieckiem zarówno w sytuacji pierwszej jak i w drugiej należy 

sporządzić szczegółowa notatkę z rozmowy zawierającą opis okoliczności rozmowy, jeśli  

to możliwe cytaty dziecka (ważne żeby to były słowa dziecka a nie interpretacje rozmówcy) 

oraz opis jego zachowania i stanu emocjonalnego. W dalszym toku postępowania będzie 

to pomocne miedzy innymi do określania poziomu wiarygodności zeznań dziecka przez 

biegłego sadowego, jeśli sąd zdecyduje się na takie działania. 
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Po zrealizowaniu powyższych czynności należy przystąpić do działań mających  

na celu wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”. Dziecko nie uczestniczy w wypełnianiu 

formularza „Niebieska Karta – A”. Należy dążyć aby w trakcie wypełniania formularza 

„Niebieska Karta – A” uczestniczył rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, a w przypadku  

gdy podejrzane o stosowanie przemocy są osoby wymienione wcześniej, wszczęcie 

procedury powinno mieć miejsce w obecności „osoby najbliższej” (Art. 115 § 11 „k.k.”: Osobą 

najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii 

lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). 

 

Najczęściej popełniane błędy w trakcie wszczynania procedury w sytuacji podejrzenia 

przemocy wobec dziecka jest traktowanie opiekuna tymczasowego (np. nauczyciela)  

jak opiekuna faktycznego. W takiej sytuacji np. szkoła wypełnia formularz „Niebieska Karta – 

A” bez udziału osób trzecich, po czym rodzice lub opiekunowie prawni czy faktyczni 

dowiadują się o wszczęciu procedury dopiero od zespołu interdyscyplinarnego lub jeszcze 

później, w trakcie zapraszania lub wezwania na posiedzenie grupy roboczej.  

Takie postępowanie sprzeczne jest z podstawowa ideą dobra dziecka. Wszczęcie procedury  

w obecności osób wymienionych w § 5 „Rozporządzenia NK” ma zagwarantować 

zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przez najbliższą osobę chroniącą. Rozmowa  

z rodzicami, opiekunami lub osobami najbliższymi ma na celu podjęcie działań 

interwencyjnych i ustalenie wspólnie z nimi zasad zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa  

i ochrony przed dalszym krzywdzeniem. Natomiast rozmowa ta nie może służyć 

weryfikowaniu prawdomówności dziecka, ponieważ nie jest to kompetencją osób 

podejmujących interwencje. Nie wolno także konfrontować dziecka z tym co mówią 

najbliższe mu osoby dorosłe. Do oceny wiarygodność informacji przekazywanych przez 

dziecko uprawnieni są jedynie specjaliści powoływani jako biegli sądowi w trakcie dalszego 

postępowania.  

 

Cel i zakres rozmowy z osobą niekrzywdzącą wskazaną w § 5 „Rozporządzenia NK” 

powinien zawierać: 

− przedstawienie rozmówcy form i okoliczności krzywdzenia dziecka; 

− zapoznanie rozmówcy z zachowaniami i treściami wypowiadanymi przez dziecko,  

które mogły wskazywać na doświadczenie przemocy; 

− omówienie z rozmówcą jego roli w podejmowaniu interwencji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności wsparcia i ochrony dziecka, podkreśleniem więzi dziecka  

z nim oraz szczególnego znaczenia osoby bliskiej w procedurze prawnej; 

− poinformowanie rozmówcy o ustawowym obowiązku profesjonalisty podjęcia działań 

interwencyjnych i prawnych (zawiadomienie policji lub prokuratury, zawiadomienie sądu 

opiekuńczego czy wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”); 

− dostarczenie rozmówcy wiedzy na temat instytucji i organizacji pomocowych 

udzielających wsparcia rodzinie w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. 

 

Podczas rozmowy z osobami wskazanymi w § 5 „Rozporządzenia NK” prowadzonej  

w trakcie wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” mogą zaistnieć trzy sytuacje: 

Wariant 1 – Rozmówca potwierdzi występowanie przemocy i podejmie współpracę  

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, 
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Wariant 2 – Rozmówca potwierdzi występowanie przemocy, jednak będzie minimalizował 

jego znaczenie lub przeciwstawiał się podjęciu działań przez interwenta, 

Wariant 3 – Rozmówca zaprzeczy występowaniu przemocy wobec dziecka i będzie 

wrogo lub obojętnie nastawiony do podejmowanych w związku z tym działań. 

 

Bez względu na okoliczności, w odróżnieniu do wszczynania procedury wobec osoby 

dorosłej, nie ma znaczenia potwierdzenie bądź zaprzeczenie występowania przemocy przez 

osobę dorosłą, nawet jeżeli jest to rodzic „niekrzywdzący”. Takie postepowanie uzasadnione 

jest ograniczeniem stronniczości emocjonalnie zaangażowanego rodzica, który pozostaje  

w konflikcie pomiędzy dobrem dziecka, a lojalnością wobec partnera. Podobna interpretacja 

występuje w trakcie postępowań karnych z art. 207 „k.k.”, gdzie jeden z rodziców oskarżony 

jest o znęcanie się nad dzieckiem. W takim przypadku zastosowanie mają art. 98 § 2 „k.r.o.”, 

który określa, że żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka: przy czynnościach 

prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską; oraz przy 

czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem… Ratio 

legis tego uregulowania jest takie, aby ograniczyć stronniczość rodzica, emocjonalnie 

zaangażowanego w sprawę i jego wpływ na postawę procesową dziecka oraz maksymalnie 

bezstronnie ocenić materiał dowodowy przy ewentualnym środku odwoławczym. Może 

bowiem zachodzić sprzeczność interesów pomiędzy dobrem dziecka a postawą rodziców. 

Dlatego, pomimo faktu iż procedura „Niebieskie Karty” nie jest postępowaniem karnym, 

należy uwzględnić fakt braku bezstronności rodzica niekrzywdzącego i podjąć dalsze 

działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu umożliwienia wsparcia dziecka  

w ramach procedury „Niebieskie Karty” bez względu na stanowisko rodzica niekrzywdzącego 

kierując się szeroko rozumianym dobrem dziecka. 

 

W każdym z wymienionych wyżej wariantów służby zobowiązane są do wszczęcia procedury 

i działań interwencyjnych. Jednak w przypadku wariantu 2 i 3, w sytuacji gdy, osoby  

w obecności których wszczynamy procedurę, nie dają gwarancji zapewnienia ochrony 

dziecku przed dalszym krzywdzeniem, należałoby rozważyć procedurę zabezpieczenia 

dziecka. Bowiem zgodnie z § 3 „Rozporządzenia NK” wszczynając procedurę, podejmuje się 

działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Jest to szczególnie ważne  

w sytuacji dzieci ale także należy o tym pamiętać udzielając pomocy dorosłym osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie. 

 

2. Obowiązki towarzyszące 
 

Wszczynając Procedurę Niebieskie Karty, zarówno w sytuacji podejrzenia przemocy wobec 

osoby dorosłej jak i dziecka, zobowiązani jesteśmy do podjęcia działań w ramach interwencji 

prawnej i cywilnej. Należy pamiętać że są to obowiązki niezależne i dopełnienie jednego 

obowiązku nie zwalnia nas z pozostałych. 

  

Interwencja prawna wynika z art. 304 § 2 „k.p.k.” który mówi, że instytucje państwowe  

i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić  
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o tym prokuraturę lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia 

organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ 

stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. 

 

W powyższym akcie prawnym znaczenie ma kilka kwestii. 

– Po pierwsze: dotyczy „instytucji państwowych i samorządowych”, więc jest  

to obowiązek spoczywający na wszystkich podmiotach uprawnionych do wszczynania 

procedury „Niebieskie Karty” i podejmowania interwencji w sytuacji występowania 

przemocy w rodzinie. 

– Po drugie: „w związku ze swą działalnością dowiedziały się”, czyli instytucje 

podejmujące interwencje w momencie wszczynania procedury nie maja uprawnień  

do prowadzenia dochodzenia czy dana informacja jest prawdziwa czy nie i bez względu  

na to mają podjąć działania wynikające z tego przepisu. Słowo „dowiedziały się” 

oznacza, że przedstawiciele instytucji stali się naocznymi świadkami incydentu  

albo informacja została przekazana przez osobę doświadczającą przemocy lub osobę 

trzecią (zgłaszającego). Słowo „dowiedziały się” ma także zastosowanie wtedy,  

gdy o zaistnieniu danej sytuacji świadczą tzw. symptomy specyficzne. Ma to szczególne 

znaczenie w sytuacji przemocy wobec dzieci. Obserwacja i doświadczenie wskazuje,  

że nie ma wątpliwości, iż doszło do przestępstwa. Przykładowym symptomem 

specyficznym przemocy fizycznej wobec dzieci to oznaki przypalania papierosem  

lub siniak w kształcie ręki dorosłej osoby na twarzy dziecka (przestępstwo  

z art. 207 i 157 „k.k.”). Podobnie, w przypadku przemocy seksualnej takim symptomem 

jest ciąża dziecka poniżej 15 roku życia, wówczas mamy pewność, że doszło  

do zakazanej prawem czynności seksualnej, (przestępstwo z art. 200 „k.k.”). 

– Po trzecie: sformułowanie „niezwłocznie” oznacza działania bez zbędnej zwłoki.  

Jest to obowiązek instytucji, która powzięła informację/wiedzę o przestępstwie. Czyli jeśli 

procedurę „Niebieskie Karty” wszczęła szkoła, oznacza to, że szkoła „dowiedziała się”  

o danym zdarzeniu i obowiązek niezwłocznego zawiadomienia policji lub prokuratury 

leży po stronie tej instytucji. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich instytucjach 

wszczynających procedurę „Niebieskie Karty”: instytucjach oświatowych, ośrodkach 

pomocy społecznej, instytucjach ochrony zdrowia, policji i gminnych komisjach 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Niedopełnienie tego obowiązku w trybie 

niezwłocznym lub próba przeniesienia tego obowiązku na inny podmiot np. zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą jest niezgodne z prawem i niesie za sobą 

określone konsekwencje. 

– Po czwarte: „popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu” oznacza to, że obowiązek 

powiadomienia policji lub prokuratury występuje tylko w sytuacji przestępstw ściganych  

z urzędu. W związku z powyższym, istnieje potrzeba rozpoznania, które sytuacje 

związane z przemocą w rodzinie spełniają kryteria przestępstw ściganych z urzędu.  

 

W kodeksie karnym nie funkcjonuje dosłowne oznaczenie przestępstw, które  

są ścigane z urzędu. Dlatego można przyjąć, że są to wszystkie przestępstwa zawarte  

w kodeksie karnym, które nie są ścigane na wniosek pokrzywdzonego lub z oskarżenia 

prywatnego. Poniżej katalog przestępstw związanych z przemocą w rodzinie z opisem formy 

ścigania. 
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Przemoc w perspektywie prawnej: 

• znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą – art. 207 „k.k.” (ścigane  

z urzędu); 

• uderzanie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej – art. 217 „k.k.” (ścigane  

z oskarżenia prywatnego); 

• pozbawienie człowieka wolności – art. 189 „k.k.” (ścigane z urzędu); 

• grożenie innej osobie, jeśli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę,  

że będzie spełniona – art. 190 „k.k.” (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); 

• uporczywe nękanie tzw. stalking – art. 190a „k.k.” (ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego); 

• stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszania innej osoby  

do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art. 191 „k.k.” 

(ścigane z urzędu); 

• utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej 

(nagrywanie lub robienie zdjęć) bez jej zgody – art. 191a „k.k.” (ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego); 

• zmuszanie innej osoby przemocą lub podstępem do obcowania płciowego (zgwałcenie) 

– art. 197 „k.k.” (ścigane z urzędu); 

• spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 156 „k.k.” (ścigane z urzędu); 

• spowodowanie uszkodzenia ciała nawet nieznacznego – art. 157 „k.k.” (ścigane  

z urzędu jeśli sprawcą jest członek rodziny) w tym przypadku należy zwrócić szczególną 

uwagę na fakt, że w związku z przemocą w rodzinie jest to przestępstwo ścigane 

z urzędu, pomimo tego, że w druku Niebieska Karta – B, pomimo interwencji  

do MRPiPS, nadal funkcjonuje jako przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego; 

• uchylanie są od obowiązku alimentacyjnego – art. 209 „k.k.” (ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego lub organu uprawnionego – ośrodek pomocy społecznej lub organu 

podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego; od kilku lat za uchylanie się 

uznawane jest zadłużenie przekraczające równowartość co najmniej 3 świadczeń 

okresowych); 

• kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 „k.k.” (ścigane  

na wniosek pokrzywdzonego); 

• niszczenie lub uszkodzenie własności – art. 288 „k.k.” (ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego); 

• porzucenie wbrew obowiązku troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15  

– art. 210 „k.k.” (ścigane z urzędu); 

• obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 r.ż. bez względu na jego zgodę  

oraz udostępnianie pornografii - art. 200 „k.k.” (ścigane z urzędu); 

• rozpijanie małoletniego – art. 208 „k.k.” (ścigane z urzędu); 

• narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu dziecka  

pod opieką (w tym sprawowanie opieki pod wpływem alkoholu) – art. 160 „k.k.” (ścigane  

z urzędu). 

 

Sporządzając zawiadomienie o przestępstwie najlepiej zrobić to w formie pisemnej,  

opisując fakty. W celu bezpieczeństwa prawnego opisujemy szczegółowo to co wiemy,  

a nie to co interpretujemy. Faktem jest to, że „Pani X w rozmowie w dniu… poinformowała, 

że jej mąż Pan Y stosował wobec niej określone zachowania…” interpretacją byłoby  
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to, gdybyśmy napisali, że „Pan Y stosuje względem żony Pani X następujące  

zachowania …”. 

 

Ważne jest, aby w zawiadomieniu o przestępstwie ująć wszystkie szczegóły,  

które są nam znane w danej sprawie i mogą mieć znaczenie z punktu widzenia prokuratury 

lub policji. Minimalizuje to konieczność stawiania się na przesłuchania w celu uzupełnienia 

danych zawartych w zawiadomieniu zgodnie z art. 307 „k.p.k.”: „Jeżeli zachodzi potrzeba, 

można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu  

o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. (..) Uzupełnienie danych 

zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie może nastąpić również przez przesłuchanie  

w charakterze świadka osoby zawiadamiającej”. 

 

Co bardzo ważne, instytucja zawiadamiająca nabywa pewne uprawnienia, w momencie 

złożenia zawiadomienia o przestępstwie, co może mieć znaczenie w dalszych działaniach  

na rzecz rodziny doświadczającej przemocy. Jednym z uprawnień jest otrzymanie informacji, 

o podjętych działaniach przez policje czy prokuraturę. Zgodnie z art. 305 „k.p.k.” 

„Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany  

do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie  

o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. (…) O wszczęciu, odmowie wszczęcia 

albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową 

lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego 

pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących 

im uprawnieniach.” Jest to obowiązek formalny, którego dopełnienia może domagać  

się każda instytucja składająca zawiadomienie o przestępstwie zgodnie z art. 306 § 3 „k.p.k.” 

– „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie  

w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa,  

może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru  

nad organem, któremu złożono zawiadomienie”.  

 

Z perspektywy pracy z rodziną doświadczającą przemocy ważna jest wiedza  

o toczących się postępowaniach w jej sprawie. Ponadto, osoby doświadczające przemocy,  

z obawy o swoje życie i lęk przed sprawcą mogą nie chcieć składać samodzielnie 

zawiadomienia o przestępstwie, lub w trakcie postępowania mogą korzystać z prawa  

do odmowy zeznań zgodnie z art. 182 „k.p.k.”. W takim przypadku zasadnym jest,  

aby instytucja zgłaszająca wykazała się większą aktywnością i w uzasadnionych 

przypadkach, gdy przyczyną umorzenia postępowania była odmowa składania zeznań przez 

osobę doświadczającą przemocy, skorzystała z prawa wynikającego z art. 306 § 1a.  

„Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie (…) instytucji państwowej 

lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie”.  

 

W uzasadnieniu należy wskazać przesłanki dotyczące konieczności kontynuowania śledztwa 

przedstawiając argumenty w tej sprawie. Można oprzeć się na wytycznych Prokuratora 

Generalnego dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydawanych co dwa lata  

na podstawie art. 8a „ustawy”. W wytycznych Prokurator Generalny wskazuje,  

że „w przypadku skorzystania przez pokrzywdzonego z prawa odmowy składania zeznań,  
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w prowadzonych postępowaniach należy dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, 

mając na uwadze konieczność zabezpieczenia materiału dowodowego również na podstawie 

innych dowodów niż zeznania pokrzywdzonego”. Możemy tu wskazać nasze notatki 

urzędowe sporządzone na podstawie informacji uzyskanych w ramach wszczynania 

procedury „Niebieska Karta” lub inne dowody uzyskane w ramach realizacji procedury. 

 

Wskazane wyżej wytyczne Prokuratora Generalnego określają obowiązki prokuratorów 

rejonowych w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy, dlatego bardzo 

ważnym jest zapoznanie się z nimi i korzystanie w praktyce. 

  

Interwencja cywilna: dotyczy rodzin z dziećmi i wynika z art. 572 § 1 „k.p.c.” – „każdy, komu 

znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany  

jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Ponadto, w § 2 wskazuje, że obowiązek wymieniony 

w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, 

notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, 

placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach 

zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi. Czyli wszystkie 

podmioty uprawnione do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” zobowiązane  

są do informowania sądu.  

 

Sporządzając pismo do sądu należy uwzględnić poziom zagrożenia dziecka wynikający  

z jednej strony z rodzaju przemocy jaką podejrzewamy, z drugiej strony należy uwzględnić 

postawy osób z jego najbliższego otoczenia (rodzica „niekrzywdzącego”, innych członków 

rodziny) pod kątem możliwości zapewnienia dziecku przez nich ochrony czy schronienia. 

 

W praktyce można uznać, że wgląd w sytuację rodziny bez dodatkowych wniosków zasadny 

jest jedynie wtedy, gdy widzimy negatywne funkcjonowanie rodziny, ale sytuacja nie zagraża 

bezpośrednio utracie zdrowia lub życia dziecka. Jest to wskazane również wtedy,  

gdy dziecko nie doświadcza bezpośrednio przemocy względem siebie ale jest świadkiem 

przemocy np. ze strony jednego rodzica względem drugiego. Niewątpliwie wtedy istnieje 

uzasadnione podejrzenie doświadczania demoralizacji a nawet przemocy emocjonalnej,  

na podstawie czego zobowiązani jesteśmy wszcząć także procedurę „Niebieskie Karty”. 

Dziecko świadek przemocy w rodzinie powinno zostać potraktowane jako doświadczające 

przemocy.  

 

W pozostałych sytuacjach, tam gdzie dziecko doświadcza bezpośredniej przemocy ważne 

jest, żeby we wniosku do sądu zaznaczyć i uzasadnić ryzyko zagrożenia życia  

i zdrowia jako zagrożenie szerokorozumianego dobra dziecka. W takiej sytuacji na podstawie 

art. 109 § 1. „k.r.o.”, „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie 

zarządzenia”, co oznacza, że wydanie zarządzenia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 

dziecka jest obligatoryjnie. Przykładowy wykaz działań sądu w tym zakresie wskazuje  

§ 2 art. 109 „k.r.o.”, na który możemy powołać się we wniosku do sądu. 

 

Szczególną sytuacją, są okoliczności, gdy zdrowie lub życie dziecka jest zagrożone,  

a nie możemy liczyć na wsparcie rodzica „niekrzywdzącego” lub innych członków rodziny.  

W takiej sytuacji interwencja do sądu ma charakter najbardziej rygorystyczny i związana jest 
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wnioskiem o np. umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub poinformowanie sądu  

o podjęciu takich działań przez instytucję podejmującą interwencję. Należy mieć tutaj  

na uwadze art. 1123. § 1 „k.r.o.”, który wskazuje, że umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio zastosowano inne środki 

przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1–4 „k.r.o.” oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których 

mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i nie 

doprowadziły one do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność 

niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego 

zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia.  

Co oznacza, że jedynie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka istnieje możliwość 

zabezpieczenia dziecka w pieczy zastępczej bez wcześniejszego stosowania środków 

przewidzianych w art. 109. 

 

Dopełnianie obowiązku interwencji cywilnej na podstawie art. 572 „k.p.c.” jest bardzo istotne 

jeszcze z innych kwestii formalnych, które zostaną opisane poniżej, podczas omawiania 

zapisów art. 9c ust 4 „ustawy”. 

 

Zawiadomienie sądu opiekuńczego w związku z podejrzeniem przemocy wobec dziecka jest 

niezbędne w celu podjęcia działań prawnych mających na celu zapewnienie dziecku 

bezpieczeństwa. Jednakże w praktyce bardzo rzadko zdarza się aby sąd w odpowiedzi na 

zawiadomienie o sytuacji małoletniego przez instytucję publiczną, z własnej inicjatywy 

poinformował zwrotnie instytucję o podjętych przez siebie działaniach. Wręcz zdarza się,  

że pomimo prośby o informację zwrotną udziela odpowiedzi o braku podstaw prawnych  

do informowania instytucji nie będącej stroną w sprawie, o realizowanych przez siebie 

działaniach. 

 

Z punktu widzenia instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi, wobec których istnieje podejrzenie 

występowania przemocy w rodzinie, zwłaszcza tam gdzie istnieje zagrożenie życia i zdrowia 

dziecka zasadne byłoby uzyskanie informacji o działaniach sądu. Informacje te byłyby 

niewątpliwie pomocne przy planowaniu pomocy zarówno dziecku jak i jego rodzinie.  

Dlatego też zasadnym jest skorzystanie z podstaw prawnych do uzyskania informacji 

zwrotnej ze strony sądu. Przykładem takiej podstawy prawnej może być art. 190a 

„u.w.r.s.p.z.”: „Sądy, organy i jednostki organizacyjne są obowiązane niezwłocznie,  

nie później jednak niż w terminie 7 dni, udostępnić lub udzielić na wniosek podmiotu 

realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

niezbędnych informacji, które mają znaczenie w realizacji zadań wynikających z niniejszej 

ustawy”.  

 

W uzasadnieniu można podać konieczność realizacji zadania, które określone jest w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w zadaniach własnych gminy  

w przedmiocie prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkującej 

na terenie gminy. 
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3. Obowiązki przedstawicieli instytucji publicznych i członków zespołu 
interdyscyplinarnego po wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”  

 

Po wypełnieniu kwestionariusza „Niebieska Karta – A” należy zgodnie z § 6 „Rozporządzenia 

NK” przekazać osobie, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, 

kwestionariusz „Niebieska Karta – B”. W przypadku wszczęcia procedury wobec dziecka 

kwestionariusz „Niebieska Karta B” należy przekazać osobie, w obecności której wszczęto 

procedurę. Następnie, od momentu wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, instytucja  

ma obowiązek (zgodnie z § 7 „Rozporządzenia NK”) niezwłocznie ale nie później  

niż w przeciągu 7 dni przekazać oryginał „Niebieskiej Karty – A” przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego w gminie właściwej co do miejsca zamieszkania osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.  

 

W związku z faktem, iż nie zawsze instytucje wszczynające procedurę mają bieżącą wiedzę 

co do tego, kto w danej chwili jest przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie  

z art. 9a ust 9 i 9c ust 6 „ustawy” obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia 

ośrodek pomocy społecznej, dlatego też zasadnym jest przekazanie formularza do ośrodka 

pomocy społecznej. Należy pamiętać, by instytucja wszczynająca procedurę zachowała  

w swojej dokumentacji kopię formularza. Jest to konieczne i egzekwowane przy kontrolach 

krzyżowych mających na celu sprawdzanie poprawności realizowanych działań  

w indywidualnych przypadkach. 

 

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego na podstawie § 8 ust 1 „Rozporządzenia NK” 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom 

zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. W praktyce wybór komu przewodniczący 

przekazuje formularz jest zależny od wcześniej podjętych działań. Jeśli jest to procedura 

wszczęta po raz pierwszy w danej sprawie przewodniczący zobowiązany jest przekazać  

ją wszystkim członkom zespołu. Jeśli jest to kolejna procedura w danej sprawie i podczas 

wcześniejszych działań zespół interdyscyplinarny już powołał grupę roboczą, 

wystarczającym jest przekazanie formularza członkom powołanej grupy roboczej.  

 

Błędną praktyką, niezgodną z prawem, jest jednoosobowe powoływanie grupy roboczej 

przez przewodniczącego zespołu w celu przekazania otrzymanego formularza NK jej 

członkom. Wynika to jednoznacznie z art. 9a ust. 10 „ustawy”, który stanowi, że jedynie 

zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z § 10 ust 1 „Rozporządzenia NK”  

są dokumentowane protokołami. Każde powołanie grupy roboczej powinno  

być udokumentowane w protokole z posiedzenia zespołu. Nielegalne i niedopuszczalne jest 

upoważnianie przez członków zespołu interdyscyplinarnego jego przewodniczącego  

do jednoosobowego podejmowania decyzji. Przeczy to zasadzie interdyscyplinarności  

oraz artykułowi 9a ust 10 i 13 mówiącemu o tym, że członkowie zespołu 

interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, 

a wiec zgodnie z prawem nie można delegować innym osobom swoich obowiązków 

służbowych, chyba że osobne przepisy stanowią inaczej. Jest to także sprzeczne z zapisami 

większości uchwał rad gmin, które określają szczegółowe zasady funkcjonowanie zespołów 
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interdyscyplinarnych, w tym podejmowanie przez nie decyzji określoną większością głosów 

przy określonej liczbie obecnych członków. 

 

Metody przekazania przez przewodniczącego zespołu otrzymanego kwestionariusza NK 

członkom zespołu nie zostało uszczegółowione w przepisach. Dlatego forma przekazania 

jest dowolna, pod warunkiem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i poufności 

informacji. W praktyce stosowane są trzy metody: 

I metoda polega na telefonicznym lub mailowym poinformowaniu członków zespołu 

interdyscyplinarnego o wpłynięciu kolejnego formularza „Niebieskiej Karty” i zaproszeniu 

członków zespołu do zapoznania się z nią w siedzibie zespołu interdyscyplinarnego.  

W związku z tym, iż zgodnie z § 10 ust 1 „Rozporządzenia NK” wszystkie działania  

są dokumentowane, zapoznanie się z kwestionariusze powinno być udokumentowane  

z datą nieprzekraczająca trzy dni od otrzymania formularza „Niebieskiej Karty” przez 

przewodniczącego zespołu. Ta metoda możliwa jest przy małych zespołach 

interdyscyplinarnych oraz niewielkiej liczbie wszczynanych procedur „Niebieskie Karty”  

w gminie. 

II metoda związana jest z przekazywaniem kopii otrzymanego formularza „Niebieska 

Karta – A” członkom zespołu za pośrednictwem poczty. Ta metoda jednak  

jest kłopotliwa, bowiem powinna funkcjonować zasada podwójnego kopertowania.  

Jedna koperta zawiera jedynie kserokopię formularza. Koperta ta powinna być opisana 

nazwiskiem członka zespołu. Następnie, jest ona umieszczana w drugiej kopercie 

zaadresowanej do instytucji, którą reprezentuje członek zespołu wraz z listem przewodnim, 

że załączona koperta może zostać otwarta jedynie przez członka zespołu 

interdyscyplinarnego. Poza kłopotliwością podwójnego kopertowania, w sytuacji kilkunastu 

procedur rocznie i kilku członków zespołu, metoda ta jest także kosztowna. 

Ze względu na koszt, czas pracy oraz szybkość przekazania rekomendowana  

jest III metoda. Polega ona na tym, że OPS odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-

techniczną zespołu bezkosztowo tworzy skrzynki mailowe wszystkim członkom zespołu.  

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa skrzynki mailowe zabezpieczone są hasłem oraz 

blokadą możliwości dalszego przekazywania korespondencji. Następnie każdy otrzymany 

przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego kwestionariusz „Niebieskiej Karty – A” 

jest skanowany do pliku pdf i szyfrowany 8 bitowym hasłem (8 znaków, w tym co najmniej  

1 wielka litera, jedna mała litera i jedna cyfra). Ważne jest, żeby członkowie zespołu  

na jednym z posiedzeń ustalili znane tylko sobie hasło do szyfrowania formularzy. Następnie 

zaszyfrowany formularz, przewodniczący zespołu przekazuje na zabezpieczone hasłami 

skrzynki mailowe członków zespołu. Ważne jest aby w treści przekazanej korespondencji 

przewodniczący zespołu zobowiązał członków do podjęcia niezwłocznych działań, zgodnie 

z kompetencjami w zakresie przeciwdziałania przemocy i udzielenia pomocy członkom 

rodziny doświadczającej przemocy. Wybór tej metody jest właściwy pod kątem 

bezpieczeństwa danych, ale także szybki i gwarantujący bezkosztowe przekazanie 

formularzy w celu podjęcia działań przez służby, do czasu zebrania się zespołu 

interdyscyplinarnego i powołania grup roboczych. Kontrola funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli1 wykazała błędy 

wskazujące na bezczynność służb w zakresie podejmowania działań pomocowych rodzinie 

między wszczęciem procedury a działaniami grup roboczych. Rekomendowana metoda 

 
1 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-domowa.html  

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-domowa.html
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działania sprzyja szybkiej interwencji w środowisku uprawnionych służb. Interwencja obywa 

się w ramach procedury „Niebieskie Karty”, która została wszczęta w momencie wypełnienia 

kwestionariusza „Niebieska Karta – A”. Błędne jest założenie, że należy czekać  

z podejmowaniem działań pomocowych do czasu powołania grup roboczych. Instytucje 

zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach zespołu 

interdyscyplinarnego zobowiązane są do niezwłocznych działań w rodzinie w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” bez względu na to czy grupa robocza została powołana czy nie. 

Zespół interdyscyplinarny na mocy art. 9b „ustawy” integruje i koordynuje działania 

podmiotów, instytucji m.in. w zakresie: 

– diagnozowania problemu przemocy w rodzinie; 

– podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających  

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

– inicjowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

– rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

– inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;  

– podejmowania działań pomocowych w środowisku zagrożonym przemocą i interwencji  

w środowisku dotkniętym przemocą. 

 

Ważne jest aby członkowie zespołu interdyscyplinarnego ustalili zasady podejmowania 

działań przez poszczególne instytucje w ramach procedury „Niebieskie Karty” w środowisku 

dotkniętym przemocą. Zasadnym jest, aby niezwłocznie po otrzymaniu nowego formularza 

„Niebieskie Karty – A”, interwencje w środowisku podjęła policja i pomoc społeczna,  

a w sytuacji rodziny z dziećmi także szkoła, uwzględniając m.in. zapisy zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W przypadku  

gdy członkowie rodziny objęci są dozorem lub nadzorem sądu, ważne są także odpowiednie 

działania służby kuratorskiej. 

 

Na postawie art. 9b „ustawy” zespół interdyscyplinarny lub w jego imieniu przewodniczący  

po otrzymaniu kwestionariusza „Niebieska Karta – A”, gdy dopatrzy się niedopełnienia 

obowiązków przez instytucję wszczynającą procedurę „Niebieskie Karty” np. w zakresie 

interwencji, pomocy osobom doświadczającym przemocy czy innych przepisów choćby 

wynikających z art. 304 „k.p.k.” czy 572 „k.p.c.” może poprosić o ich dopełnienie.  

Podejmując działania w środowisku należy zgodnie z kompetencjami przedsięwziąć 

odpowiednie kroki, zarówno w stosunku do osób, wobec których istnieje podejrzenie,  

że doświadczają przemocy jak i tych, że ją stosują. 

 

Przy pierwszym kontakcie ważne są działania interwencyjne gwarantujące bezpieczeństwo 

członkom rodziny, w późniejszym czasie zespół interdyscyplinarny bądź powołana przez 

niego grupa robocza, w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie,  

że doświadcza przemocy w rodzinie, tworzy plan pomocy rodzinie (§ 8 ust 2 

„Rozporządzenia NK”). Ważne jest fakt, że brak udziału i współpracy osoby doświadczającej 

przemocy nie wstrzymuje działań służb i nie zwalnia ich z obowiązku tworzenia planu 

pomocy rodzinie (formularz „Niebieska Karta – C”). Indywidualny plan pomocy zgodnie  
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z § 16 ust 2 „Rozporządzenia NK” obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę,  

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz członków 

zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej jako przedstawicieli instytucji 

zobowiązanych do działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia) w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby 

oraz jej rodziny.  

 

Co ważne, zgodnie § 16 ust 3 „Rozporządzenia NK” indywidualny plan pomocy rodzinie 

może ulec zmianie uwzględniając potrzeby i sytuację osoby, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Szczególnie powinno mieć to miejsce w sytuacji 

opisanej w § 9 ust 2 „Rozporządzenia NK”: „jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny 

stosowania przemocy w rodzinie, w trakcie działań dokonywanych przez zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą, wypełnia się formularz „Niebieska Karta – C”  

w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia” 

 

W zakresie tworzenia planu pomocy wobec dzieci zarówno doświadczających przemocy, 

jak i zamieszkujących w rodzinie gdzie dochodzi do przemocy miedzy innymi członkami 

rodziny, ważna jest świadomość dotycząca zakresu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 97. 

§ „k.r.o.”, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest 

obowiązane i uprawnione do jej wykonywania, jednakże o istotnych sprawach dziecka 

rodzice rozstrzygają wspólnie; w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga  

sąd opiekuńczy. Zapis ten oznacza, że w zakresie planowania działań wobec dziecka, 

szczególnie działań pomocowych i zapewniających mu ochronę przed krzywdzeniem 

wystarczy wola jednego z rodziców. W przypadku gdy wola drugiego rodzica jest sprzeczna  

i nie ma możliwości porozumienia na drodze mediacji między rodzicami na rzecz dobra 

dziecka, należy posiłkować się decyzją sądu, który rozstrzyga w spornej kwestii  

kierując się uzasadnionym dobrem dziecka. Również sąd jest organem uprawnionym  

do podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, gdy żadne z rodziców  

nie chce współdziałać na rzecz jego dobra a brak współpracy zagraża zdrowiu lub życiu 

dziecka. 

  

Do działań interwencyjnych względem rodziny należy zaliczyć działania opisane  

w „Rozporządzeniu NK” w paragrafach od 11 do 16. 

 

Do obowiązków pracowników socjalnych i przedstawicieli gminnych komisji rozwiazywania 

problemów alkoholowych należy: 

– diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie; 

– udzielenie kompleksowych informacji o 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, formach pomocy dzieciom doznającym 

przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,  
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oraz o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

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

– zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

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

– zapewnienie 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 (nie dotyczy przedstawiciela GKRPA); 

– a także prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale  

w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. 

 

Do obowiązków przedstawiciela Policji należy: 

– udzielenie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udzielenie jej pierwszej pomocy; 

– zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

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

–  gdy wymaga tego sytuacja podjęcie innych niezbędnych czynności zapewniających 

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; 

– gdy istnieje możliwość przeprowadzenie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie,  

że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowy, dotyczącej 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; 

– w przypadkach niecierpiących zwłoki przeprowadzenie na miejscu zdarzenia, czynności 

procesowych, w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia 

śladów i dowodów przestępstwa; 

– podjęcie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować  

w rodzinie, w szczególności składanie systematycznych wizyt sprawdzających 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. 

 

Do zadań przedstawicieli ochrony zdrowia (osób wykonujących zawód medyczny) należy 

udzielenie 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. 
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Do zadań przedstawicieli oświaty należy: 

– diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;  

– udzielenie kompleksowych informacji o 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 oraz o możliwościach podjęcia dalszych działań 

mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie;  

– zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

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

– prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie 

tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

– udzielenie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu  

lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej  

i pedagogicznej oraz wsparcia rodziny, w tym w zakresie form pomocy dzieciom 

świadczonej przez instytucje i podmioty na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

4. Praktyczne aspekty art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie 

 

Ponadto, szereg obowiązków instytucji względem osób co do których istnieje podejrzenie, 

że są dotknięte przemocą w rodzinie reguluje art. 3 pkt 1 „ustawy”. 

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, co oznacza,  

że wyszczególnione powyżej formy pomocy powinny zostać udzielone nie jako „z urzędu”  

a nie na wniosek. Osoba doświadczająca przemocy często jest w kryzysie, a nawet traumie, 

dlatego też instytucja udzielająca pomocy w ramach interwencji zobowiązana jest 

zaproponować każdą formę wsparcia zawartą w tym artykule, a osoba doświadczająca 

przemocy może ewentualnie odmówić ze skorzystania. Co ważne, należy pamiętać  

o potwierdzeniu swoich działań w dokumentacji (§ 10 ust 1 „Rozporządzenie NK”), w której 

powinny się także znaleźć informacje o propozycji poszczególnych form wsparcia. 

 

Udzielenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 

zawodowego i rodzinnego jest jedną z najczęściej udzielanych form pomocy osobom 

doświadczającym przemocy.  

 

Zgodnie z art. 46 „u.p.s.” poradnictwo specjalistyczne: w szczególności prawne, 

psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności  

lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,  

bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie 

informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje 



20 
Praktyczna realizacja zadań przez przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie z problemem alkoholowym 

 

 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  
 

się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii, a poradnictwo rodzinne obejmuje 

problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną,  

a także terapię rodzinną. Wyżej wymienione formy pomocy najczęściej udzielane są przez 

ośrodki poradnictwa specjalistycznego przy Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.  

 

Nie należy natomiast zapominać o konieczności i potrzebie zapewnienie poradnictwa 

medycznego. W praktyce poradnictwo medyczne zapewnia się jedynie osobom, które mają 

widoczne obrażenia ciała lub ewentualnie wykazują objawy chorób, np. psychicznych. 

Należy jednak pamiętać, że doświadczanie przemocy w rodzinie, w tym także przemocy 

psychicznej jest bardzo intensywnym przeżyciem co bardzo często wywołuje traumę  

i nierzadko także syndrom stresu pourazowego (PTSD). Bardzo często przedstawiciele 

instytucji udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy negatywnie oceniają 

ich zachowanie, klasyfikując je jako opór i niechęć do współpracy, nie mając często wiedzy, 

że zachowanie to może być konsekwencją traumatycznych doświadczeń. Oczywiście, 

diagnoza PTSD nie jest w kompetencjach każdego interwenta, dlatego też wskazane jest 

dążenie do udzielenia osobie doświadczającej przemocy poradnictwa medycznego. Mając 

świadomość, że poradnictwo psychiatryczne po pierwsze jest trudno dostępne, po drugie 

większość klientów ma opory przed korzystaniem z usług psychiatry obawiając się 

stygmatyzacji, należy dążyć przynajmniej do podstawowego poradnictwa medycznego. 

Niektórymi objawami PTSD jest uporczywe przypominanie sobie lub „odżywanie” stresora  

w postaci zakłócających „przebłysków” (ang. flashbacks), żywych wspomnień  

lub powracających snów, albo w postaci gorszego samopoczucia w sytuacji zetknięcia się  

z okolicznościami przypominającymi stresor (w tym także z członkami np. grupy roboczej). 

Osoba unika lub preferuje unikanie okoliczności przypominających stresor lub sytuacji z nim 

związanych (spotkania grup roboczych, chęć pomocy ze strony pracowników socjalnych czy 

innych przedstawicieli instytucji pomocowych), co często błędnie odbierane jest jako wrogość 

klienta lub manipulacja. Uporczywie utrzymujące się objawy zwiększonej psychologicznej 

wrażliwości i stanu wzbudzenia w postaci: trudności z zasypianiem i podtrzymaniem snu, 

drażliwość lub wybuchy gniewu, trudność w koncentracji, nadmierna czujność czy wzmożona 

reakcja zaskoczenia. Wszelkie te objawy w bardzo dużym stopniu utrudniają współpracę  

z klientem, dlatego niezbędne jest poradnictwo medyczne nawet wówczas, gdzie  

nie ma objawów fizycznych. Skorzystanie z poradnictwa medycznego w takich 

okolicznościach ma jeszcze jeden ważny atut. Bardzo często przemoc psychiczna jest 

trudna do udowodnienia, bowiem nie pozostawia widocznych śladów. Często, dokumentacja 

medyczna niezależnego lekarza może stanowić jedyny dowód tego typu sytuacji, co jest 

kolejnym argumentem do zapewnienia pomocy medycznej większej liczbie osób 

doświadczających przemocy. 

 

Udzielenie interwencji kryzysowej i wsparcia powinno być zgodne z art. 47 „u.p.s.” 

rozumiane jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób  

i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji,  

a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu  

na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa 
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socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy. Skoro 

celem interwencji jest przywrócenie równowagi i samodzielnego radzenia sobie w trudnej 

sytuacji wnioskujemy, że w tym momencie klient ma te zdolności ograniczone. Dlatego też 

interwencje od pomocy odróżnia między innymi częściowa dyrektywność. Często klient  

w związku ze swą sytuacją społeczną i emocjonalną nie podejmuje działań w zakresie 

ochrony siebie czy zależnych członków rodziny (np. dzieci), dlatego też duża część działań 

interwencyjnych skierowana powinna być na zapewnienie bezpieczeństwa i planowanie 

interdyscyplinarnych działań instytucji w zakresie interwencji (przykładem dyrektywności 

może być podejmowanie działań aby np. matka z dzieckiem, które doświadcza przemocy  

ze strony ojca czy partnera matki, nie wracała z nim do partnera, od którego bardzo często 

jest zależna, w tym zapewnienie dziecku i jego matce bezpieczeństwa nawet jeśli matka nie 

koniecznie wyraża na to pełną zgodę; bezpieczeństwo dziecka w takiej sytuacji ma wartość 

nadrzędną). 

 

Ochrona przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz 

zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej to dwa odmienne 

działania. Pierwsze najczęściej stosowane są w ramach art. 11a „ustawy” „jeżeli członek 

rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu 

przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta 

przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Pomimo tego,  

że postanowienie w tej kwestii powinno zapaść na rozprawie maksymalnie  

do miesiąca od wpłynięcia wniosku, często trwa to zdecydowanie dłużej.  

W takich przypadkach należy rozważyć możliwość skorzystania ze schronienia do 3 

miesięcy w ramach interwencji kryzysowej lub zakazu kontaktowania się i zbliżania do osoby 

pokrzywdzonej. Warto także przypomnieć, że zapewnienie opuszczenia lokalu przez osobę 

stosująca przemoc powinno być bezpłatne (art. 3 „ustawy”), dlatego należy pomóc osobom 

doświadczającym przemocy w ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego w sporządzeniu 

wniosków sądowych, w tym wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej, jak również,  

po postanowieniu, z opłaty za postępowanie komornicze. Jeśli nie zostanie to zapewnione, 

osoby doświadczające przemocy mogą mieć uzasadniony żal, że musza ponosić dodatkowe 

koszty za chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Należy także pamiętać,  

że art. 11a „ustawy” w praktyce skuteczny jest jedynie w sytuacji, gdy osoba  

doświadczająca przemocy jest właścicielem nieruchomości lub jej współwłaścicielem.  

Nie jest w pełni skuteczna, gdy jedynym właścicielem nieruchomości jest osoba stosująca 

przemoc w rodzinie. Bowiem pomimo skutecznego nakazu opuszczenia lokalu, sąd nie ma 

prawa ingerowania w jego prawo własności, dlatego właściciel pomimo nakazu opuszczenia 

lokalu może skutecznie utrudniać życie osobom pozostającym w nieruchomości poprzez 

wymianę zamków, montowanie kamer, wynajem pomieszczeń osobom trzecim, a nawet 

sprzedaż nieruchomości. W takiej sytuacji ważne jest stosowanie zapisów zawartych  

w art. 3 ust 6 „ustawy” i zapewnić osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu 

prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu 

mieszkania. Nakaz opuszczenia lokalu może też być zastosowany niezwłocznie  

w trybie art. 275a § 1 „k.p.k.” przez prokuratora. Tytułem środka zapobiegawczego można 

nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby 

wspólnie zamieszkującej okresowe opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie  
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z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni 

przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego 

przestępstwa groził. Tryb ten może być stosowany do trzech miesięcy. 

 

Druga część art. 3 ust. 3 „ustawy” polegająca na zapewnieniu zakazu kontaktowania się  

i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej może być zrealizowane na dwa sposoby. Pierwsza 

droga ma zastosowanie w ramach postępowania przygotowawczego zgodnie z art. 275  

§ 1 „k.p.k”: „tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór  

Policji (…)”, § 2 „oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych 

w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na (…) zakazie 

zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, zakazie przebywania  

w określonych miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody oskarżonego, 

niezbędnych do wykonywania dozoru”. Co ważne, procedura ta może być wszczęta  

z urzędu, więc nie wymaga wniosku osoby pokrzywdzonej, co istotne jest w sytuacjach, gdy 

osoby doświadczające przemocy w rodzinie boją się wnioskować przeciwko swoim 

najbliższym, podejrzewanym o stosowanie przemocy. W związku z tym bardzo istotna jest 

współpraca zespołu interdyscyplinarnego z policją i prokuraturą. Druga forma zakazu 

zbliżania się i kontaktowania się może zostać ustanowiona na drodze sądowej. Zgodnie  

z art. 41a § 1. „k.k.” „Sąd może orzec zakaz (…) kontaktowania się z określonymi osobami, 

zbliżania się do określonych osób (…) jak również nakaz okresowego opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko 

wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo 

przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy,  

w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej. Zakaz lub nakaz może być połączony  

z obowiązkiem zgłaszania się na policję lub do innego wyznaczonego organu w określonych 

odstępach czasu, a zakaz zbliżania się do określonych osób – również kontrolowany  

w systemie dozoru elektronicznego. § 2.: „Sąd orzeka zakaz (…) kontaktowania się  

z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób (…), jak również nakaz 

okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania 

na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo 

przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. (…)” § 3.:  

„Sąd może orzec zakaz (…), kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się  

do określonych osób (…) dożywotnio w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach 

określonych w § 2. § 3a.: „W razie orzeczenia nakazu okresowego opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (…) sąd orzeka na ten sam okres zakaz zbliżania 

się do pokrzywdzonego”. § 4.: „Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób,  

sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować”.  

§ 5.: „Orzekając nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  

z pokrzywdzonym, sąd określa termin jego wykonania.”  

 

Jak widać zapewnienie bezpieczeństwa osobie w tym zakresie ma wiele dróg i może  

być realizowane zarówno we współpracy i na wniosek osoby pokrzywdzonej jak i z urzędu 

bez jej czynnego udziału, co niejednokrotnie błędnie uznawane jest za niemożliwe przez 

instytucje udzielające wsparcia.  
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Ważna jest również wiedza w zakresie złamania niniejszych zakazów. Zgodnie z art. 244 

„k.k.”, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu (…) nakazu okresowego 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się  

z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób (…) podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Minimalny okres 3 miesięcy kary  

za złamanie zakazu może być jednym ze środków zapewniającym bezpieczeństwo osobom 

doświadczającym przemocy. 

 

Zapewnieniu bezpieczeństwa osobie doświadczającej przemocy służyć ma także 

nowelizacja ustawy o policji. Wprowadzony art. 15aa upoważnia policjanta do wydania 

wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy, stwarzającej 

zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany 

dalej „nakazem”, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, 

zwany dalej „zakazem”. Przepis ten może w znaczny sposób poprawić skuteczność pomocy 

osobom doświadczającym przemocy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego 

przed dalszym krzywdzeniem. 

 

Udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia  

w specjalistycznym ośrodku wsparcia (SOW) dla ofiar przemocy w rodzinie jest kolejnym 

sposobem na udzielenie pomocy osobom doświadczającym przemocy. Niemniej jednak  

ta forma pomocy, ze względu na fakt, że SOW-ów w Polsce jest tylko 33 (średnio  

2 SOW-y na województwo) powinna być traktowana jako ostateczna, ze względu  

na odległość od miejsca zamieszkania tych osób. W miarę możliwości należy wykorzystać 

wszelkie inne możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, by nie zmuszać osoby 

doświadczającej przemocy do opuszczenia swojego środowiska (pracy, rodziny, szkoły itp.). 

W przypadku gdy jest konieczne schronienie, a istnieje możliwość zapewnienia  

go w powiatowych lub gminnych ośrodkach interwencji kryzysowej, w pierwszej kolejności 

należałoby skorzystać z tej formy wsparcia. 

 

Udzielenie pomocy poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego w celu ustalenia 

przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania 

zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego 

o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. 

 

Zaświadczenie ma obowiązek wystawić każdy lekarz, można udać się do ośrodka nocnej 

pomocy lekarskiej, a w większych miastach na SOR lub do szpitala pełniącego ostry dyżur 

lub lekarza rodzinnego. Uzyskanie takiego zaświadczenia jest zawsze bezpłatne, niezależnie 

od tego, czy pokrzywdzony uda się do ośrodka mającego podpisany kontrakt  

z NFZ, czy pójdzie do prywatnego gabinetu lekarskiego. Ważne jest także to, że lekarz  

nie może odmówić wystawienia zaświadczenia. Lekarz dokonując badania osoby 

pokrzywdzonej w zaświadczeniu ujmuje wszelkie widoczne obrażenia oraz ich szczegółowy 

wygląd: rodzaj (rana: kłuta, cięta, szarpana, darta, tłuczona, podbiegnięcie krwawe, 

otarcie naskórka, obrażenie zderzakowe, etc.), kolor (szczególnie przy podbiegnięciach 

krwawych, ma to znaczenie dla ustalenia cech gojenia związanych z rozpadem 
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hemoglobiny), wielkość (w milimetrach lub centymetrach), przy ranach także głębokość, 

obecność ciał obcych, etc. W praktyce jednak stanowi to bardzo często problem.  

Raczej do wyjątków należy zaliczyć prawidłowe wykonanie tego obowiązku.  

Najczęściej lekarze odmawiają wydania dokumentu, tłumacząc się brakiem uprawnień, 

brakiem wzoru zaświadczenia itp. Dlatego ważne jest, aby przedstawiciel instytucji 

udzielającej wsparcia osobie doświadczającej przemocy, przedstawił jej kompleksowe 

informacje w tym zakresie, co do jej uprawnień i sposobów uzyskania tego dokumentu.  

W praktyce wiele instytucji wręcza osobie doświadczającej przemocy wydrukowane 

zarządzenie ministra zdrowia wraz ze wzorem zaświadczenia lekarskiego, aby podczas 

wizyty lekarskiej, osoba pokrzywdzona dysponowała narzędziem pomocnym  

do jego uzyskania. Należy pamiętać, że osoby doświadczające przemocy w rodzinie,  

w tym przypadku z obrażeniami ciała, bardzo często są w kryzysie, i trudno im dochodzić 

swoich praw, stąd często konieczna jest pomoc instytucji wsparcia. „Warto zaznaczyć,  

że zaświadczenie takie nie jest obdukcją lekarską. Jest ono jedynie dowodem na to, jakie 

obrażenia lekarz wystawiający zaświadczenie stwierdził u pokrzywdzonego.  

Natomiast nie jest ono dowodem w zakresie przyczyn i mechanizmu powstania obrażeń. 

Tylko biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej może to stwierdzić w wydanej  

na tę okoliczność opinii. Ta opinia, która jest płatna, jest właśnie obdukcją lekarską.  

Po wszczęciu postępowania przygotowawczego opinia jest wydawana na zlecenie 

prokuratury i jej koszt pokrywa Skarb Państwa. Biegły wypowiada się w niej, jakich obrażeń 

doznał pokrzywdzony (rodzaj, rozmiar, umiejscowienie), jaki był mechanizm zadania urazów, 

wnioskuje co do narzędzi, o ile jest to możliwe po rodzaju obrażeń, wypowiada się,  

czy mogły one powstać w sposób, jaki podaje pokrzywdzony oraz także co do czasu  

ich powstania (przewidywanego).  Jednakże obdukcja lekarska jest sporządzana nierzadko 

wiele dni po zdarzeniu, po akcie przemocy domowej. Do tego czasu większość obrażeń, jeśli 

nie są to złamania i głębokie rany, które zostały udokumentowane podczas udzielania 

pokrzywdzonemu pierwszej pomocy, zdąży się wygoić. Dlatego ważne jest uprzednie 

wykonanie przez ofiarę przemocy badania lekarskiego i uzyskanie bezpłatnego 

zaświadczenia, które potem składane jest do akt postępowania i biegły także  

na jego podstawie opisuje obrażenia i dokonuje wnioskowania na temat  

przyczyn ich powstania. Takie zaświadczenie, jeśli nie ma fotografii, jest niekiedy jedynym 

dowodem na to, jakich obrażeń doznał pokrzywdzony. Rzadko kiedy ofiara przemocy  

sama potrafi opisać obrażenia w sposób wystarczający na potrzeby sporządzenia opinii  

przez biegłego”. 2 

 

5. Działania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie,  
że stosują przemoc w rodzinie i osób stosujących przemoc 
w rodzinie 

 

Poza działaniami interwencyjnymi i pomocowymi wobec osób doświadczających przemocy 

bardzo ważnymi, a w zakresie zatrzymania przemocy niezbędnymi, są działania wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Należy mieć świadomość, że działania pomocowe wobec 

osób doświadczających przemocy mają jedynie na celu ich ochronę, natomiast  

 
2 Informacje zawarte na stronach Sądu Okręgowego w Radomiu: https://radom.so.gov.pl/  

https://radom.so.gov.pl/
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nie przeciwdziałają przemocy, bowiem odpowiedzialne za przemoc są jedynie osoby,  

które ją stosują. W niemal dziesięcioletnich już doświadczeniach funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych zaobserwować można prawidłowość: gdy skupiano się jedynie  

na pomocy osobom doświadczającym przemocy bez podejmowania pracy z osobami, 

które ją stosują, po kilku latach pojawiały się nowe zachowania przemocowe tych samych 

osób wobec nowych członków rodziny lub w nowych rodzinach, które założyła ta osoba  

po rozpadzie poprzedniego związku. Dlatego w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie niezbędna jest zaplanowana i systematyczna praca z osobami,  

co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  

 

Zgodnie z § 17 ust. 1 „Rozporządzenia NK” - przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego 

wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie 

zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Efektem spotkania, zgodnie z § 8 ust. 6 

„Rozporządzenia NK”, jest wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” przez członków 

zespołu interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej w obecności tej osoby.   

 

Pozostałe obowiązki względem osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie reguluje § 17 ust. 3, który zobowiązuje członków zespołu interdyscyplinarnego 

lub grupy roboczej do podejmowania działań w stosunku do niej w zakresie:  

1) diagnozy sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;  

2) przekazania mu informacji, o  konsekwencjach popełnianych czynów;  

3) motywowania do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,  

co oznacza podejmowanie większej liczby działań motywujących, niż jedynie 

ograniczanie się do informacji o funkcjonowaniu takich programów; 

4) przeprowadzenia rozmowy pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub leków jeżeli taka sytuację podejrzewamy 

5) przekazania informacji o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania 

stosowania przemocy w rodzinie, które są do wykonania po stronie osoby, co do której 

istnieje podejrzenie że stosuje przemoc w rodzinie. 

 

Zadania te nie wyczerpują całego katalogu możliwości działań wobec sprawcy  

lub potencjonalnego sprawcy. Są one szczegółowo opisywane i uwzględnione w planie 

pomocy rodzinie i zależą od indywidualnych potrzeb rodziny i jej członków.  

 

6. Diagnoza przemocy w rodzinie. Wyjaśnienie pojęcia przemocy  
w rodzinie 

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych należy diagnoza przemocy  

w rodzinie. Celem jest podjęcie decyzji o dalszym postepowaniu w związku z wszczętą 

procedurą. W sytuacji gdy członkowie instytucji stwierdzą, iż przemoc w rodzinie  

nie występuje, zgodnie z § 16 ust 1 pkt 5 „Rozporządzenia NK” „w ramach procedury 

członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej: (…) rozstrzygają o  braku 

zasadności podejmowania działań.” 
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Ważne jest aby tego typu rozstrzygnięcia nie były nadużywane. To znaczy, żeby pochopnie 

nie podejmować decyzji o braku występowania przemocy, tłumacząc sytuację rodzinną 

konfliktem małżeńskim, konfliktem okołorozwodowym czy niewydolnością opiekuńczo-

wychowawczą, bowiem występowanie tych sytuacji nie wyklucza występowania przemocy.  

 

W celu uniknięcia pochopnych rozwiązań należy dobrze zrozumieć definicję przemocy  

w rodzinie. Zgodnie z „ustawą” przemocą jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, 

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 psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 

moralne u osób dotkniętych przemocą. Definicja ta wskazuje na kilka kwestii. Instytucje 

podejmujące działania w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie mają obowiązek ich 

realizacji po otrzymaniu informacji nawet o jednorazowym incydencie przemocy.  

Zapis ten ma bardzo duże uzasadnienie w praktyce. Powszechnie definiuje się przemoc jako 

zjawisko powtarzalne. Jednak w momencie interwencji trudno określić czy miało to miejsce 

po raz pierwszy czy kolejny raz. Wynika to ze specyfiki zjawiska przemocy.  

Bardzo duży odsetek osób doświadczających przemocy nie informuje o pierwszym 

incydencie. Najczęściej zgłaszane są dopiero kolejne zachowania przemocowe.  

Dlatego też, podejmując interwencję w sytuacji przemocy istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że nie jest to pierwszy raz. Ponadto, duża część społeczeństwa  

i niestety także przedstawicieli instytucji publicznych utożsamia przemoc jedynie z przemocą 

fizyczną i takimi incydentami, gdy natomiast zdiagnozujemy sytuację bardziej  

szczegółowo może się okazać, że „ofiara” doświadczała także przemocy psychicznej 

ale jej nie zgłaszała, bowiem nie była świadoma, że to także przemoc.  

Po za tym, istnienie sformułowania „jednorazowe” w ustawowej definicji  

przemocy, przeciwdziała zaniechaniu działań instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, w sytuacji gdy osoba stosująca przemoc tłumaczy się 

jednorazowym zachowaniem, a osoba doświadczająca przemocy z lęku przed sprawcą  

nie zaprzecza jego wersji. Dlatego też należy podejmować działania interwencyjne 

i pomocowe w sytuacji nawet jednorazowego zgłoszenia aktu przemocy, bowiem  

bez głębszej diagnozy, na etapie wszczynania procedury nie jesteśmy w stanie  

w pełni ocenić sytuacji.  

 

Przemocą jest umyślnie działanie lub zaniechanie, co w praktyce klasyfikuje jako przemoc 

nie tylko określone działania ale także zaniedbania, a wiec niedopełnienie pewnych 

obowiązków, które są prawem osób bliskich. Np. nie zapewnienie należytej opieki dziecku, 

czy pomocy medycznej przez rodzica, opiekuna prawnego czy faktycznego, może  

być uznane za przemoc w formie zaniedbania jeśli narażało to dziecko  

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, mogło powodować szkody na jego zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym lub wywoływać cierpienie lub krzywdę moralną.  

 

Zakres naruszania praw w obszarze nietykalności fizycznej czy godności jest ważny  

w kwestii definiowania przemocy wobec dzieci. Wielu rodziców dopuszcza stosowanie 

przemocy wobec dzieci jako prawo w zakresie władzy rodzicielskiej będąc elementem 

wychowania. Należy jednoznacznie określić, że wychowanie kończy się tam gdzie 
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naruszane są prawa dziecka do jego godności, bezpieczeństwa i nietykalności fizycznej.  

W momencie gdy ta granica jest przekraczana nie mamy już do czynienia z wychowaniem,  

a przemocą w rodzinie. Podejście to zostało wzmocnione nowelizacją kodeksu rodzinnego  

w artykule 961, który osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę 

lub pieczę nad małoletnim zakazuje stosowania kar cielesnych. Zapis ten powinien 

jednoznacznie zakończyć dyskusję o niedopuszczalności stosowania tzw. „klapsów 

rodzicielskich”. 

 

Warto także wyjaśnić co oznacza „umyślne” działanie lub zaniechanie. Bowiem dużo osób 

stosujących przemoc w rodzinie tłumaczy się, „że nie chciało wyrządzić krzywdy 

innej osobie”. Takie tłumaczenie nie zaprzecza występowaniu przemocy.  

„Umyślne”, w tym wypadku oznacza konkretne działanie lub jego zaniechanie  

(np. uderzenie lub pozostawienie dziecka bez opieki), a nie konsekwencje takiego  

działania lub zaniechania (siniak czy krzywda dziecka pozostawionego bez opieki).  

 

W praktyce pracy ze sprawcami przemocy, „umyślność działania” czyli jego „intencjonalność” 

definiuje się jako chęć władzy i kontroli nad drugą osobą lub grupą osób.  

Więc umyślne jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie władzy i kontroli,  

a nie koniecznie konsekwencje tych działań (cierpienie, ból, zranienie, obrażenia itp.). 

Inaczej rzecz biorąc, stosowanie zachowań przemocowych jest narzędziem, sposobem 

do uzyskania władzy i kontroli nad druga osobą, a więc jej posłuszeństwa  

i podporzadkowania się („nie chciałem zrobić krzywdy, chciałem żeby wziął się do nauki, 

posprzątał pokój, odczepił się, była dobrą matką czy żoną” itp. itd.). 

 

W definiowaniu przemocy poza intencjonalnością należy zwrócić uwagę na przewagę  

siły występującą między osobą stosująca przemoc a osobę doznającą przemocy. 

Definiujemy ją w trzech aspektach: fizycznym, emocjonalnym i ekonomicznym.  

W aspekcie fizycznym w zdecydowanej większości przewagę fizyczną posiadają mężczyźni  

nad kobietami, dorośli nad dziećmi, osoby zdrowe nad osobami chorymi  

lub z niepełnosprawnościami itd. Taka charakterystyka nie wyklucza sytuacji występujących 

rzadziej, czyli wyjątków od reguł, bowiem nie należy wykluczyć sytuacji przewagi  

siły fizycznej kobiety nad mężczyzną, czy np. nastoletniego dziecka nad rodzicem. 

Nieco trudniej jednoznacznie określić przewagę emocjonalną, bowiem tutaj czynniki mające 

na to wpływ są bardziej złożone, choć pewnie za normę można byłoby uznać  

przewagę emocjonalną dorosłego nad dzieckiem. W relacjach partnerskich nie jest  

to już takie jednoznaczne, ale to co jest regułą to powstawanie zależności emocjonalnej  

i psychicznej ofiary od sprawcy. W sferze ekonomicznej jednoznacznie można stwierdzić,  

że dzieci są zależne od rodziców. Natomiast w relacjach partnerskich pojawia się błąd 

interpretacyjny, że wyznacznikiem przewagi ekonomicznej jest to kto więcej zarabia, 

lub kto pracuje lub nie. Takie spostrzeżenie jest błędne, bowiem wykluczałoby  

z doświadczania przemocy ekonomicznej osoby w związku, które zarabiają więcej, ale pełną 

kontrolę nad środkami ekonomicznymi posiadają partnerzy. Dlatego w tym obszarze 

wyznacznikiem jest to, kto ma władzę w sferze ekonomicznej, a nie kto więcej zarabia  

lub pracuje, choć w wielu sytuacjach będzie to tożsame. 
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Kolejnym istotnym elementem definiującym przemoc jest jej cykliczność, którą obrazuje 

poniższy schemat: 

 
 

W schemacie tym nie najważniejszy jest fakt, która z faz cyklu występuje najpierw,  

choć można założyć, że każda relacja aby powstała musi zacząć się od jakiegoś 

pozytywnego aspektu, przynajmniej na samym początku, żeby mogła trwać dłużej.  

To co jest istotne, to fakt że kolejne etapy następują kolejno po sobie i powtarzają się 

cyklicznie. Ważnym do zrozumienia zjawiska przemocy, ale także jego definiowania  

jest to, co charakteryzuje poszczególne fazy cyklu.  

 

W trakcie miodowego miesiąca obserwujemy pozorny spokój, który często może zostać 

błędnie uznany za ustanie przemocy i stać się uzasadnieniem zakończenia „procedury 

Niebieskie Karty”. Jednakże w zjawisku przemocy jest to pozorne, bowiem jest to etap,  

w którym osoba stosując przemoc posiada poczucie pełnej władzy i kontroli. W związku 

wszystko, dzieje się zgodnie z jego wolą lub intencją, dlatego też zewnętrznie  

nie obserwujemy bardzo widocznych zachowań przemocowych.  

 

Kolejna faza cyklu – faza narastającego napięcia – zaczyna powstawać, gdy osoba będąca 

sprawcą przemocy zaczyna jednostronnie odczuwać utratę władzy i kontroli. Bardzo istotny 

jest fakt, że jest to subiektywne poczucie po stronie osoby stosującej zachowania 

przemocowe, bowiem za poczuciem utraty kontroli mogą stać obiektywnie niezagrażające 

zachowania innych osób, które jednak nie są zgodne z oczekiwaniami sprawcy  

przemocy (spotkanie z rodziną lub znajomymi z pracy, niezrealizowanie żądań sprawcy, 

bądź dokonanie ich w inny sposób niż tego oczekiwał). Poczucie utraty kontroli  

wpływa na wzrost napięcia i powstawanie emocji takich jak złość, frustracja, lęk, poczucie 

zagrożenia, zazdrość itp. Osoba stosująca przemoc, źródła tej sytuacji upatruje  

w zachowaniach osób trzecich interpretując to jako prowokacje lub działania wrogie,  

nie dostrzegając przyczyn swoich zachowań w błędach poznawczych. Nie upatruje  

także przyczyn powstawania swoich emocji  w specyficznej i subiektywnej interpretacji  

przez siebie zdarzeń. 
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Dlatego też faza rozładowania napięcia jest tak naprawdę działaniem mającym  

na celu odzyskanie władzy i kontroli, czyli przywrócenia stanu oczekiwanego i pożądanego  

przez osobę stosującą przemoc. Celem jest podporzadkowanie sobie osoby,  

a nie jej skrzywdzenie, które ewentualnie jest narzędziem do odzyskania pełnej  

władzy i kontroli oraz posłuszeństwa. Gdy to nastąpi, automatycznie napięcie emocjonalne 

sprawcy maleje bowiem odzyskał stan pożądany. I znów następują faza miodowego 

miesiąca, czyli pełnej władzy i kontroli.  

 

Można zaobserwować metaforycznie, że im bardziej mechanizm przemocy w danej  

relacji jest zaawansowany, tym koło przemocy „kręci się” coraz szybciej. Fazy względnego 

spokoju są krótsze, a metody odzyskiwania władzy i kontroli, czyli formy przemocy bardziej 

agresywne i inwazyjne. 

 

Zrozumienia zjawiska cykliczności jest ważne w dwóch aspektach. Po pierwsze, pokazuje 

pełną odpowiedzialność sprawcy za zachowania przemocowe w relacji (np. rodzinie).  

Po drugie ukazuje, że czasowe ustanie zachowań agresywnych sprawcy nie świadczy  

o ustaniu przemocy, a jedynie może wskazywać na podporzadkowanie sobie członków 

rodziny. W tym aspekcie o ustaniu przemocy możemy mówić wtedy, gdy osoba stosująca 

przemoc pomimo braku podporzadkowania sobie członków rodziny i braku władzy i kontroli 

nad nią rezygnuje z zachowań siłowych osiągania celów, na rzecz zachowań opartych  

na wzajemnym poszanowaniu praw, szacunku i godności.  

 

Poza zrozumieniem definiowania zjawiska przemocy ważna jest interpretacja określenia 

„członka rodziny”, w związku z tym, że w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmujemy 

działania tylko i wyłącznie w związku z przemocą w rodzinie.  

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 „ustawy” członek rodziny, to osoba najbliższa w rozumieniu art. 115  

§ 11 „k.k.” (czyli małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej  

linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,  

a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także inna osoba wspólnie 

zamieszkująca lub gospodarująca. Oznacza to, że mogą być spełnione obydwa czynniki 

(pokrewieństwo i wspólne zamieszkanie) ale do zasadności prowadzenia działań instytucji  

w ramach „procedury Niebieskie Karty” wystarczy, że zostanie spełniony jeden z tych dwóch 

warunków. Odmawianie wszczęcia procedury w sytuacjach, gdy osoby są spokrewnione  

ale nie mieszkają razem (rodzic i dorosłe dziecko, mąż i żona mieszkający oddzielnie itp.) 

jest niewłaściwe ponieważ jeden z dwóch warunków został spełniony i istnieje podejrzenie 

przemocy. Błędem jest również zakończenie procedury w związku z wyprowadzeniem się 

męża lub żony, lub wyjazdu jednego z nich za granice np. do pracy, uznając  

to za brak zasadności dalszych działań. Jest to  niewłaściwe ponieważ osoby te nadal  

są rodziną i jeżeli zachowania przemocowe nie ustały, bądź jest to jedynie faza miodowego 

miesiąca, nie można kończyć działań pomocowych.  

 

Zasadne jest w tym miejscu wyjaśnienie przesłanek do zakończenia „Procedury Niebieskie 

Karty”. 
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7. Zakończenie procedury NK – warunki, praktyczne wskazówki 
 

Zakończenie „Procedury Niebieskie Karty” nastąpić może tylko i wyłącznie w dwóch 

sytuacjach opisanych w § 18 ust 1 „Rozporządzenia NK”. 

 

Po pierwsze: w przypadku ustania przemocy w  rodzinie i  uzasadnionego przypuszczenia  

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy. Oznacza to, że wszystkie trzy okoliczności zawarte  

w przepisie prawnym muszą zaistnieć łącznie. Przed podjęciem decyzji o zakończenie  

na tej podstawie procedury „Niebieskie Karty”, należy posiadać udokumentowane działania 

wskazujące na pełne zrealizowanie planu pomocy rodzinie. Co ważne, brak współdziałania 

osoby co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy nie zwalnia członków 

instytucji pracujących z rodziną z opracowania planu pomocy i jego realizowania. 

Dlatego ważne jest aby w trakcie jego tworzenia, zwrócić uwagę na to, by był on możliwy 

do zrealizowania i udokumentowania. Członkowie grupy roboczej lub zespołu 

interdyscyplinarnego musza mieć uzasadnione przypuszczenie o ustaniu przemocy  

– nie tylko ustania zachowań przemocowych, co może mieć miejsce w fazie miodowego 

miesiąca ale nie być ustaniem przemocy a jedynie kolejną jego fazą.  

Ustanie przemocy nie następuje wtedy, gdy osoba doświadczająca przemocy 

podporządkowała się sprawcy i „nie prowokuje go” do zachowań agresywnych, a wtedy 

gdy osoba wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w pełni szanuje  

i respektuje prawa innych członków rodziny do samostanowienia, odrębności i wolności  

i nie narusza ich, domagając się posłuszeństwa poprzez siłowe dążenie do władzy i kontroli 

w rodzinie. Musi także zaistnieć przypuszczenie, że przemoc nie powtórzy się, co oznacza 

że niedopuszczalne jest zakończenie działań w sytuacji gdy osoba doświadczająca 

przemocy w dalszym ciągu informuje o swoich obawach ze strony sprawcy, a członkowie 

instytucji pracujących z rodziną z powodu braku pomysłu na dalsze działania, kończą  

pracę z rodziną bo od jakiegoś czasu nie dochodzi do zachowań przemocowych 

lub osoby uwikłane w przemoc w rodzinie nie chcą współpracować. Ważne jest,  

aby przeświadczenie o spełnieniu tych trzech warunków powstało na skutek intensywnej 

pracy z rodziną, a zwłaszcza z osobą co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc  

w rodzinie, pod kątem zaprzestania zachowań przemocowych. Nie jest możliwe zakończenie 

pracy z rodziną bez podejmowania działań wobec przyczyny przemocy, która zawsze jest  

po stronie sprawcy. Dlatego pozyskiwanie oświadczeń woli od osoby doświadczającej 

przemocy, które miałoby dokumentować ustanie przemocy w rodzinie, jest co najmniej 

nieetyczne i w żadnym wypadku nie oznacza ustania przemocy, a może jedynie  

być wynikiem zastraszenia i podporzadkowania osobie stosującej przemoc. Czasami zdarza 

się, że takie oświadczenia wymuszane są na drukach, na których widnieje pouczenie  

o odpowiedzialności za składanie informacji nie zgodnych z prawdą. Wykorzystywanie 

takich druków oświadczeń woli w procedurze „Niebieskie Karty” jest nielegalne i bezprawne. 

Podsumowując należy dopełnić wszelkich starań, aby stwierdzenie ustania przemocy, 

przypuszczenie o ustaniu dalszego jej stosowania i zrealizowanie planu pomocy miało 

podstawy merytoryczne i uzasadnione było udokumentowanymi działaniami. 

 

Po drugie zakończenie procedury „Niebieskie Karty” może nastąpić w przypadku 

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Powinno mieć to miejsce jedynie  
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w kilku przypadkach. Może nastąpić, jeśli procedura „Niebieskie Karty” została  

wszczęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami czyli np. nie zostały spełnione kryteria 

występowania przemocy lub definicji członka rodziny opisanej w rozdziale wcześniejszym. 

Należy jednak zachować szczególną ostrożność w podejmowaniu takich rozstrzygnięć, 

bowiem często są one nadużywane.  

 

Nie można stwierdzić braku zasadności dalszych działań, występowaniem kart wzajemnych, 

argumentując to konfliktem małżeńskim lub równowagą sił. W praktyce coraz więcej osób, 

wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, zgłasza przemoc 

względem siebie, co powoduje wszczęcie procedury wzajemnej, licząc na to, że członkowie 

zespołu interdyscyplinarnego automatycznie zakończą obie procedury stwierdzając konflikt 

małżeński, a nie przemoc. Zadaniem członków zespołu interdyscyplinarnego i grupy  

roboczej jest szczegółowa diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie, która w większości 

przypadków wzajemnych kart może potwierdzić przypuszczenie występowania przemocy 

i wskazać, że karta wzajemna była odwetem. W tym przypadku zespół interdyscyplinarny 

może podjąć decyzję o braku zasadności działań w jednej sprawie, a w drugiej podjąć 

decyzje o dalszych działaniach grupy roboczej. O równowadze sił czy konflikcie nie świadczy 

także fakt, że podobne zachowania (uderzenia czy wyzwiska) miały miejsce z dwóch stron. 

Bowiem nie wyklucza to stosowania przemocy. Bardzo często zdarza się, że osoby 

doświadczające przemocy również w sytuacji skrajnej stosują zachowania agresywne.  

Ale nie można ich zawsze definiować jako przemoc (jedna z kobiet doświadczających 

przemocy powiedziała, że owszem czasem wyzywa męża a nawet go popchnie,  

ale robi to tylko dlatego, żeby ją uderzył, bo gdy to zrobi daje jej spokój i idzie spać  

w przeciwnym wypadku zmusza ja fizycznie do aktu seksualnego, dlatego podejmuje takie 

działanie w obawie przed gwałtem). Opisany przykład pokazuje pełną władzę i kontrolę 

sprawcy przemocy nad ofiarą pomimo jej wzajemnych zachowań agresywnych.  

Dlatego tak bardzo ważna jest szczegółowa diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie,  

a nie podejmowanie rozstrzygnięć pochopnych, mając jedynie wiedzę cząstkową  

o wzajemności zachowań. 

 

Nie wolno także ulegać nieprzemyślanym interpretacjom i uprzedzeniom. Fakt, że osoba 

doświadczająca przemocy w trakcie pierwszego kontaktu z instytucją pomocową, zgłasza 

zgodnie z prawdą, że wysłał ją prawnik aby wypełnić „Niebieską Kartę”, bo właśnie złożyła 

wniosek o rozwód, nie oznacza że jest to manipulacja i chęć wykorzystania procedury 

„Niebieskie Karty” do celów rozwodowych. Prowadzenie działań rozwodowych nie wyklucza 

występowania przemocy w rodzinie. Bardzo często zdarza się, że osoby doświadczające 

przemocy, z powodu jej występowania podejmują decyzję o rozwodzie.  

Często dopiero w trakcie rozmowy z prawnikiem uświadamiają sobie, że tkwiły w związku 

przemocowym i to on poinformował je o obowiązujących przepisach i możliwościach 

uzyskania pomocy. Dlatego nie oceniajmy sytuacji przedwcześnie kierując się uprzedzeniami 

i stereotypami. Jeśli osoba zgłasza zachowania przemocowe, na podjęcie działań 

proceduralnych nie powinno mieć wpływu czy jest w trakcie rozwodu, czy nie, a nawet  

to czy informację o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” wykorzysta w rozprawie 

rozwodowej. 
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Kolejnym argumentem o braku zasadności dalszych działań jest śmierć jednej ze stron 

procedury, w takim przypadku brak podstaw do dalszych działań jest bezdyskusyjny. 

 

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy osoba co do której istnieje podejrzenie,  

że doświadcza przemocy w rodzinie zmieni miejsce zamieszkania i wyprowadzi się do innej 

gminy. Brak zasadności dalszych działań w tym przypadku polega na tym, że obsługa 

zespołu interdyscyplinarnego prowadzona jest przez ośrodek pomocy społecznej, który 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może podejmować działania jedynie wobec 

mieszkańców swojej gminy. Dlatego formalnie należy przekazać prowadzenie procedury 

„Niebieskie Karty” do zespołu interdyscyplinarnego w gminie właściwej, wg nowego miejsca 

zamieszkania. Od tego momentu realizatorem procedury jest nowy zespół interdyscyplinarny 

i to on tworzy i realizuje plan pomocy rodzinie oraz inicjuje działania interwencyjne,  

także w ramach współpracy z instytucjami na terenie, których zamieszkuje osoba,  

wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

 

Ważne jest także krótkie omówienie popełnianych błędów w rozstrzyganiu o braku 

zasadności dalszych działań. Nie należy podejmować takiej decyzji powołując się  

na umorzenie bądź odmowę wszczęcia dochodzenia przez policję lub prokuraturę. Należy 

przyjąć praktykę, że postepowanie karne jest oddzielnym i niezależnym działaniem  

i nie ma wpływu na  funkcjonowanie procedury „Niebieskie Karty”. Dlatego dopuszczalne jest 

występowanie sytuacji, w której organy ścigania, w związku z brakiem dowodów,  

nie prowadzą już postępowania karnego, a mimo to istnieje zasadność prowadzenia 

procedury „Niebieskie Karty”, bowiem będzie miało miejsce uzasadnione przypuszczenie 

występowania przemocy w rodzinie. Może wystąpić także sytuacja odwrotna,  

polegająca na tym, że procedura „Niebieskie Karty” zostanie zakończona, w związku 

z ustaniem przemocy w wyniku działań grupy roboczej mających wpływ na zmianę 

zachowań potencjalnego sprawcy (może tez być ustanie przemocy w związku z rozwodem, 

wyprowadzką sprawcy, i zaprzestaniem stosowania zachowań przemocowych),  

jednak postepowanie karne będzie kontynuowane wobec oskarżonego ze względu 

na działania, które miały miejsce wcześniej. Ponadto, może zaistnieć także sytuacja,  

którą będziemy definiować jako przemoc w rodzinie, ale nie będzie spełniała kryteriów 

przestępstwa ściganego z urzędu (np. niszczenie mienia, groźby, stalking). W tym przypadku 

jeśli osoba pokrzywdzona sama nie złoży zawiadomienia o przestępstwie wraz z wnioskiem 

o ukaranie, postepowania karnego nie będzie wcale, ale wszczęcie i prowadzenie procedury 

„Niebieskie Karty” będzie jak najbardziej uzasadnione. 

 

8. Nowe oblicze art. 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie 

 

W połowie 2019 roku, w związku z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, znowelizowano  

także zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. W art. 9 c „ustawy” uszczegółowiono zakres danych osobowych osób 

uczestniczących w procedurze „Niebiskie Karty”, które można przetwarzać zgodnie z ustawą. 
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Ważne jest, że zakres przetwarzanych danych musi być niezbędny do realizacji działań  

i stanowi katalog zamknięty. Wprowadzona zmiana różnicuje rodzaj przetwarzanych danych 

w zależności od statusu osoby uczestniczącej w procedurze. Najszerszy zakres 

przetwarzanych danych dotyczy osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, są to: imię i nazwisko, 

imiona rodziców, wiek, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres 

poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, informacje o stanie zdrowia, 

nałogach i skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i innych orzeczeniach wydanych  

w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, informacje o sytuacji rodzinnej, 

zawodowej i źródłach utrzymania jak również sytuacji mieszkaniowej. 

 

Nieco mniejszy katalog możliwych do przetwarzania danych osobowych dotyczy osób,  

co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Jest on mniejszy o informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej. 

Wynika to z art. 3 ust. 6 „ustawy”, bowiem osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, 

która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, 

zobowiązani jesteśmy zapewnić pomoc w uzyskaniu mieszkania. 

 

Najistotniejsze zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczą innych osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie,  

że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie - dotyczy to osób, 

które w kwestionariuszu „Niebieska Karta – A” wskazane są w tabeli w punkcie XVII  

i są to osoby które nie doświadczają przemocy tylko wspólnie zamieszkują, w związku  

z powyższym, zakres ich danych możliwych do przetwarzania jest ograniczony. Jeśli  

są to osoby dorosłe możemy przetwarzać: imię i nazwisko, stosunek pokrewieństwa  

z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą 

stosującą przemoc w rodzinie, wiek oraz informacje o sytuacji zawodowej i źródłach 

utrzymania. Jeśli jest to dziecko wspólnie zamieszkujące nie doświadczające przemocy, 

można jedynie przetwarzać jego imię i nazwisko, stosunek pokrewieństwa z osobą,  

co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą 

przemoc w rodzinie, wiek oraz dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko, co bardzo 

ogranicza pozyskiwanie informacji o sytuacji dziecka. Dlatego też zawsze gdy występują 

okoliczności podejrzenia przemocy w rodzinie, w której są dzieci należy rozważyć szersze 

podejście do definicji krzywdzenia dziecka. Z perspektywy dziecka oraz w interpretacji wielu 

instytucji zajmujących się ochroną dzieci przed krzywdzeniem propagowane jest podejście 

określające dziecko, będące świadkiem przemocy w rodzinie np. miedzy rodzicami, jako 

zagrożone doświadczaniem przemocy w rodzinie w zakresie demoralizacji lub przemocy 

emocjonalnej. Dziecko świadek przemocy = dziecko doświadczające przemocy.  

Takie podejście obliguje do umieszczenia danych dzieci będących świadkami przemocy  

w rodzinie w kwestionariuszu „Niebieska Karta – A” w punkcie I i IV, a nie XVII, 

co uprawniałoby przedstawicieli instytucji pomocowych zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie do pozyskiwania większej liczby danych dotyczących dziecka,  

tym samym będzie to sprzyjało lepszej diagnozie sytuacji rodziny i planowaniu 

skuteczniejszych działań pomocowych. W przeciwnym razie, zakres przetwarzanych danych 

dotyczących dziecka jest ustawowo mocno ograniczony.  
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Najmniejszy zakres danych możliwych do przetwarzania w ramach ustawy dotyczy osób 

zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy. 

Wobec tych osób przetwarzać możemy jedynie imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, 

oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli  

jest posiadany. Większy zakres danych nie jest niezbędny do realizacji zadań wynikających  

z ustawy. Dane te są także wystarczające do dopełnienia obowiązków zgłoszenia 

pozyskania wiedzy na temat podejrzenia występowania przestępstwa ściganego z urzędu 

zgodnie z art. 304 „k.p.k.” opisanym wcześniej. 

 

Art. 9c ust. 2 i 3 „ustawy” zobowiązuje członków zespołu interdyscyplinarnego  

i grup roboczych do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali  

przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa  

w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. Każdy członek zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania czynności  

w ramach ustawy podpisuje oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam,  

że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy  

o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich 

dostępu osobom nieuprawnionym”. Czynności w ramach „ustawy” zgodnie z art. 9a ust 13  

są obowiązkami służbowymi lub zawodowymi. W związku z powyższym, podpisanie  

ww. oświadczenia zobowiązuje członków zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej  

do tajemnicy zawodowej. Co za tym idzie, ujawnienie tajemnicy zawodowej może mieć 

miejsce tylko i wyłącznie w sytuacjach uregulowanych prawnie. Zgodnie z Art. 180 § 1 

„k.p.k.” osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli 

tajności: „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu  

lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, 

chyba że sąd lub prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni je od obowiązku 

zachowania tajemnicy. Zwolnienie z tajemnicy służbowej możliwe jest jedynie dla dobra 

wymiaru sprawiedliwości, a więc w ramach postepowań karnych a nie cywilnych. Dlatego 

błędną praktyką jest przekazywanie dokumentacji w ramach procedury „Niebieskie Karty”  

na wezwanie sądów okręgowych w ramach spraw rozwodowych. Wynika to także z art. 9c 

ust. 4 „ustawy”, który mówi, że poza przypadkami wskazanymi w „ustawie” do dokumentacji 

wytworzonej przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, dostęp mają wyłącznie 

członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych oraz osoby wskazane w ust. 1 

pkt 1 i 3 czyli osoby co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 

oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby, co do których istnieje podejrzenie,  

że stosują przemoc w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie. Tylko te osoby 

mają prawo do wglądu w dokumenty i informacji w tym zakresie i ewentualnie mogą  

one te informacje dostarczyć sądowi cywilnemu. Ma to także zastosowanie w sytuacji 

dotyczącej określania władzy rodzicielskiej podczas sprawy rozwodowej, bowiem sąd 

okręgowy ma dostęp do dokumentacji sądu rodzinnego, który został poinformowany zgodnie 

art. 572 „k.p.c.” o sytuacji dziecka i kopia dokumentów dotyczących procedury „Niebieskie 

Karty” nie jest niezbędna. 

 

Należy także pamiętać, że zakres dokumentacji do której dostęp mają osoby wskazane  

w art. 9c ust. 1 pkt 1 i 3 „ustawy” jest różny. Dostęp do pełnej dokumentacji ma jedynie 
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osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz osoba 

dotknięta przemocą w rodzinie. Natomiast osoba, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, oraz osoba stosująca przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9c ust 5 

„ustawy” mają dostęp do dokumentacji, z wyłączeniem informacji zawierających dane  

osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania  

przemocy w rodzinie, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub osób  

zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. W związku z powyższym  

nie ma ona dostępu do: 

1) formularzy „Niebieska Karta” – A i C, może mieć wgląd jedynie to formularza Niebieska 

Karta – D, o ile został wypełniony na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego  

lub grupy roboczej w obecności tej osoby zgodnie z § 8 ust. 6 „Rozporządzenia NK”;  

2) protokołów z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, chyba,  

że dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie;  

co oznacza że nie ma ona dostępu do żadnego protokołu w całości, jeśli posiada choć 

wzmiankę o osobach doświadczających przemocy lub świadkach przemocy; 

3) notatek i dokumentów wytworzonych przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b 

„ustawy” chyba że dokumenty te dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec 

osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób 

stosujących przemoc w rodzinie; co oznacza że nie ma ona dostępu do żadnej notatki  

w całości, jeśli posiada choć wzmiankę o osobach doświadczających przemocy  

lub świadkach przemocy;  

4) innych dokumentów zgromadzonych przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b 

„ustawy”, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia  

lub bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub osób zgłaszających 

podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

 

Powyższe przepisy należy mieć na uwadze udostępniając dokumentację lub sporządzając 

informacje o podjętych działaniach na wniosek osób, wobec których istnieje podejrzenie,  

że stosują przemoc w rodzinie. 

 

Udostępnianie informacji powinno być realizowane w sposób zapewniający zachowanie 

poufności informacji i danych oraz przeciwdziałając udostępnienia ich osobom 

nieupoważnionym. Oznacza to, że powinno mieć miejsce w siedzibie administratora danych 

(zgodnie z art. 9c ust 6 „ustawy” administratorem danych przetwarzanych na podstawie 

przepisów niniejszego artykułu jest ośrodek pomocy społecznej zapewniający obsługę 

organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego) w obecności uprawnionego 

pracownika zapewniającego brak dostępu do dokumentów innym osobom (również 

pełnomocnikom). W celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do danych 

należy zakazać także ich kopiowania, kserowania czy utrwalania w formie zdjęć czy skanów 

podczas udostępniania ich osobom, co do których istnieje podejrzenie, że doświadczają 

przemocy lub ją stosują.   
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