
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – materiały informacyjne 

Obowiązki szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i krzywdzeniu dzieci 
określają: 

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 r. nr 180, 
poz. 1493 ze zm.) - art. 9d, art. 12 ust. 1. 

Art. 9d.  
 
1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w 
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.  
2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w 
oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu 
zespołu interdyscyplinarnego.  
4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska 
Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, 
podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego 
przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.  
 
Art. 12. 

1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych 
powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w 
rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.  

• zmiany wprowadzone 10 czerwca 2010 r. Art.1 Ustawy wprowadza zmiany w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym i dodaje do niego:  

Art. 961: „Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad 
małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”. W myśl nowelizacji Ustawy kary cielesne 
(w tym klapsy) uznaje się za przemoc wobec dziecka. Pracownicy placówek oświatowych są 
zobowiązani do każdorazowego reagowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec 
dziecka. 

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209, poz. 1245) - §15. 

§ 15. W ramach procedury przedstawiciel oświaty:  
1) podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 i 5;  
2) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;  
3) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie 
najbliższej o  możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i  pedagogicznej oraz 
wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i  podmioty 
w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 



 
 
Rodzice!  Nie  bądźcie  obojętni w sytuacji,  kiedy  dzieciom dzieje się krzywda.  Wszelkie 
sygnały o krzywdzeniu dzieci  powinny zostać zgłoszone! 
 
INSTYTUCJE W WARSZAWIE 
UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE 
 
„Niebieska Linia” 
Dyżury telefoniczne (psychologowie, pedagodzy, konsultanci ds. przemocy) 
tel. 801 12 00 02, poniedziałek – sobota godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta godz. 8.00 – 16.00 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
konsultacje psychologiczne, psychoterapia, konsultacje wychowawcze, zajęcia grupowe, porady 
prawne 
ul. Żurawia 16/20 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 
tel. 22 499 37 33 
info@niebieskalinia.org 
 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy 
konsultacje psychologiczne, psychoterapia dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób 
stosujących przemoc, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne, trening asertywności, grupy 
korekcyjno – edukacyjne. 
 
dla sprawców przemocy 
ul. Belgijska 4 (Mokotów) 
tel./fax 22 845 12 12 
kom. 667 833 400 
pomoc@przemocdomowa.pl 
 



Centrum Praw Kobiet 
porady psychologiczne, prawne, spotkania edukacyjne 
ul. Wilcza 60 lok.19 
tel. 22 622 25 17 
tel./fax 22 652 01 17 
sekretariat@cpk.org.pl 
temida@cpk.org.pl 
porady prawne porady.prawne@cpk.org.pl 
porady psychologiczne porady.psychologiczne@cpk.org.pl 
 
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM 
pomoc psychologiczna i prawna osobom doznającym przemocy 
ul. Walecznych 59 
tel. 22 616 10 36 
Czynne całodobowo 
spb.dom@wp.pl 
 
Przydatne linki: 
Gdzie po pomoc w Rembertowie? 
http://rembertow.waw.pl/strona-961-gdzie_po_pomoc_w_rembertowie.html 
OPS 
http://www.opsrembertow.waw.pl/profilaktykad708d708.html?id=3 
PIK 
http://rembertow.waw.pl/strona-659-punkt_informacyjno_konsultacyjny.html 


