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r.
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Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych
Członkowie 
Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych 
Wójtowie/Burmistrzowie/Prezydenci
w województwie warmińsko-mazurskim
 

      

Ogromny niepokój budzą pojawiające się doniesienia medialne o 
powtarzających się przypadkach agresji i przemocy w rodzinie. Niestety zdarza się 
często, że konsekwencje przemocy są dramatyczne. Opinia publiczna dowiaduje się o 
przemocy, której sprawcą jest najbliższy członek rodziny, a skutkiem jest śmierć albo 
poważny rozstrój zdrowia ofiary. Takie tragedie miały miejsce także w naszym 
województwie. Jest poza wszelką wątpliwością, że wczesne rozpoznanie i 
równoczesne podjęcie właściwych działań daje szansę na pomoc i ochronę oraz 
warunkuje w wielu przypadkach powstrzymanie przemocy.

Znaczącą rolę w działaniach na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie odgrywają zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze oraz właściwa 
realizacja zadań określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, w tym podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskie 
Karty”.

 Wprowadzone w ostatnich latach regulacje prawne miały przede wszystkim 
przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
oraz zapobiec tragicznym sytuacjom. Za podstawę skuteczności działań przyjęto 
interdyscyplinarną współpracę podmiotów, w których obszarze działania znajduje się 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Szczególnie istotne znaczenie w przyjętych 
rozwiązaniach prawnych, mają przepisy art. 9d ww. ustawy, dotyczące podejmowania 
interwencji w rodzinach z problemem przemocy w ramach procedury „Niebieskie 
Karty”.  W ust. 2 ww. artykułu wskazano katalog podmiotów, których przedstawiciele 
mają obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty” w przypadku powzięcia, w 
toku czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy w 
rodzinie.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 9d ust. 1  ww. ustawy podejmowanie 
interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą nie wymaga zgody 
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Dlatego też, mając na uwadze specyfikę 
zjawiska przemocy w rodzinie, zachowania ofiar i postępowania sprawców przemocy, 
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niedopuszczalne jest uzależnianie wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” od zgody 
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Niepodjęcie działań, pomimo powzięcia 
podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, poza zarzutem niedopełnienia 
obowiązków służbowych czy zawodowych, skutkować może zagrożeniem zdrowia, a 
nawet utratą życia osoby doświadczającej przemocy.

Szczegółowy sposób postępowania, od wszczęcia procedury po jej zakończenie, 
określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w 
sprawie procedury „Niebieskie  Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 
Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, zakończenie procedury „Niebieskie Karty” 
następuje w przypadku:
1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy

lub
2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
W myśl § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia zakończenie procedury wymaga 
udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu 
interdyscyplinarnego, co oznacza, że ostateczną decyzję w kwestii zakończenia 
procedury, podejmuje przewodniczący zespołu.

Podkreślam, że procedura „Niebieskie Karty” przeprowadzana jest niezależnie 
od innych rodzajów postępowań, w tym postępowania karnego, rodzinnego lub 
cywilnego. Wobec czego okoliczności takie jak np. zgłoszenie organom ścigania 
podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, prowadzenie 
postępowania przygotowawczego, jego umorzenie lub wniesienie do sądu aktu 
oskarżenia, a nawet orzeczenie wyroku sądowego w sprawie nie mogą być podstawą 
zakończenia procedury. Procedura powinna być prowadzona nadal, aż do wystąpienia 
przesłanek uzasadniających jej zakończenie określonych w ww. rozporządzeniu. W 
każdym przypadku, priorytetem w działaniach podejmowanych, przez zespół 
interdyscyplinarny czy grupę roboczą, powinno być zapewnienie osobie dotkniętej 
przemocą ochrony przed krzywdzeniem. 

Jednocześnie przypominam, że w myśl przepisu § 20 ust. 1 pkt 5 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu 
wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach 
karnych wykonawczych (Dz. U. poz. 335 ze zm.), w przypadku orzeczonego dozoru 
wobec sprawcy przemocy w rodzinie, kurator zawodowy zobowiązany jest do 
uczestniczenia w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej. Mając 
na uwadze dobro rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, współpraca 
kuratorów sądowych prowadzących dozór wobec sprawców przemocy z zespołem 
interdyscyplinarnym lub grupą roboczą  i wymiana informacji pomiędzy nimi jest 
niezbędna w celu rzetelnej i skutecznej realizacji działań.
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Mając na uwadze konieczność podnoszenia kompetencji służb działających w 
obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuję, że Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej organizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, o czym poinformowało Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast pismem z 
dnia 13 sierpnia 2015 r. Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego 
PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, 
współfinansowanego z Funduszy Norweskich. 

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych. Jego celem jest 
wzmacnianie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup 
roboczych potrzebnych w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. 
Szczególny nacisk zostanie położony na zdobycie przez uczestników szkolenia 
praktycznych umiejętności współpracy interdyscyplinarnej oraz podejmowania 
szybkich i efektywnych decyzji w przypadku przemocy w rodzinie. 

Należy zaznaczyć, że pierwszeństwo udziału w szkoleniu zyskują zespoły 
interdyscyplinarne, które zgłoszą chęć uczestnictwa w pełnym składzie, tj. określonym 
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, co sprzyjać powinno usprawnieniu 
współpracy pomiędzy przedstawicielami podmiotów powołanymi do pracy w zespole, 
wzmocnieniu ich kompetencji, a w konsekwencji zwiększeniu skuteczności 
podejmowanych   w obszarze problematyki przemocy w rodzinie działań.

Mając na uwadze powyższe, program tematyczny szkolenia, a także możliwość 
wzięcia bezpłatnego w nim udziału, zachęcam wszystkich członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz grup roboczych do wzięcia udziału w przedmiotowym 
szkoleniu. 

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Olsztynie
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