
Procedura niebieskiej karty.  

Klient jest regularnie bity i zastraszany przez swoją żoną. Prosi o wyjaśnienie procedury 
niebieskiej karty.  

Czym jest procedura niebieskiej karty? 

Procedura niebieskiej karty to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają 
przemocy domowej. Jej głównym celem jest zapobieganie przemocy w środowisku rodzinnym. 
Rozpoczęcie procedury niebieskiej karty nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.  

Sama procedura obejmuje ogół czynności przeprowadzanych przez poszczególne instytucję, 
między innymi: policję, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony 
zdrowia, miejskie ośrodki pomocy społecznej/rodzinie. Procedurę wszczyna się w przypadku, 
gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie.  

Co zyskasz dzięki procedurze niebieskiej karty?  

Przede wszystkim pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale również czynne wsparcie w 
trudnych sytuacjach np. uniezależnienie się od sprawcy w kwestiach materialnych, 
mieszkaniowych. Również pomoc psychologiczną oraz prawną.  

Twoja sprawa będzie na bieżąco monitorowana. Wszystkie nowe sygnały np. nowe przypadki 
przemocy – zapisywane i sprawdzane. Specjaliści w ramach procedury niebieskiej karty będą 
podejmowali działania celem zmiany zachowania sprawcy – poprzez uświadamianie mu 
skutków jego zachowania, wskazania konsekwencji stosowania przemocy, ale również 
działania zmierzające do zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem 
przypadkach również np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji, czy pozbawienie 
wolności wobec sprawcy przemocy.  

Procedurę prowadzą przedstawiciele różnych instytucji (wskazanych wyżej), które tworzą 
wspólnie zespół interdyscyplinarny. Zespół interdyscyplinarny po analizie sytuacji 
poszkodowanego wyznaczy grupę roboczą złożoną z przedstawicieli instytucji, które są 
najbardziej przydatne w danej sytuacji.  

Wszczęcie procedury niebieskiej karty.  

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A. 
Dokumenty wypełnia jeden z wyżej wymienionych przedstawicieli danej instytucji np. 
policjant lub pracownik pomocy społecznej w przypadku powzięcia w toku przeprowadzonych 
przez ciebie czynności służbowych (np. interwencja policji) informacji dot. stosowania 
przemocy (zarówno psychicznej, jak i fizycznej) wobec członków rodziny lub bezpośrednio w 
wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka dotkniętej przemocy rodziny lub przez świadka 
takiego zdarzenia.  

Wypełnienie formularza następuje w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
ofiarą przemocy. Nie jest to jednak niezbędne w każdym przypadku – gdy nie ma możliwości 
nawiązania bezpośredniego kontaktu z ofiarą przemocy formularz wypełnia się bez jej udziału.  

Przebieg procedury niebieskiej karty:  

1. Wszczęcie procedury  
2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy  



3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy  
4. Realizacja indywidualnego planu pomocy  
5. Zakończenie procedury  

Rola zespołu interdyscyplinarnego  

Zespół interdyscyplinarny jest kluczowym elementem procedury niebieskiej karty. Najogólniej 
przyjmując zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest scalanie oraz zarządzanie działaniami 
wszystkich instytucji zaangażowanych w pomoc osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie. 
Spektrum działań zespołu interdyscyplinarnego obejmuje przede wszystkim rozpoznanie 
problemu przemocy w rodzinie oraz podjęcie konkretnych działań mających na celu 
wyeliminowanie zjawiska przemocy, te działania polegają przede wszystkim na: diagnozie 
sytuacji rodzinnej, przekazaniu stosownych informacji dot. konsekwencji popełnianych 
czynów, zachęcaniu do udziału w programach z zakresu przeciwdziałaniu przemocy; wpływie 
przemocy na rodzinę, informują osobę pokrzywdzoną o wszelkich jej uprawnieniach, w razie 
potrzeby zawiadamiają stosowne instytucje .  

Należy podkreślić, że wszystkie podmioty zaangażowane w działania na rzecz ofiary 
przekazują informację o podjętych czynnościach przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego. Wszystkie czynności podjęte w ramach procedury niebieskiej karty są 
dokumentowe. Nierzadko informacje zebrane w toku procedury są wykorzystywane w procesie 
karnym lub w postępowaniu przed sądem rodzinnym.  

Procedura niebieskiej karty jest nieodpłatna.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


