
Teraz również nauczyciele mogą zakładać Niebieskie Karty 

Nauczyciele zyskali uprawnienia do zakładania Niebieskiej Karty a sprawcy 
przemocy w rodzinie poniosą większe konsekwencje. Zmienione przepisy 

mają na celu większą ochronę ofiar przemocy domowej. 

Szkoła ma obowiązek dostrzec i zgłosić problem przemocy w rodzinie 

Od 18 października 2011 r. obowiązek założenia „Niebieskiej Karty" mają 
m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec 
ucznia przemocy w rodzinie. Szkoła ma obowiązek dostrzeżenia i 

zgłoszenia problemu stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia. To 
uruchomi procedurę „Niebieskie Karty", która ma na celu pomoc ofiarom 

przemocy domowej. 

Prawo i obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty" ma każda 

placówka oświatowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty - 
a zatem zarówno szkoła publiczna, jak i niepubliczna. 

Przekazanie wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A" do 
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię 
wypełnionego formularza należy pozostawić w szkole. Osobie, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się 
formularz "Niebieska Karta - B". 

Procedura „Niebieskie Karty" - obowiązki szkoły 

W ramach procedury „Niebieskie Karty" przedstawiciel szkoły (placówki 
oświatowej): 

1) udziela 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, 

 możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę 

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

2) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej , jeżeli 

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

3) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje 
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji 

stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach 



podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w 
szczególności wobec dzieci; 

5) 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. 

Zaostrzone przepisy w stosunku do sprawcy przemocy 

Od 16 listopada 2011 r. sprawcy przemocy w rodzinie, czyli osoby, które 
muszą opróżnić lokal z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub 

uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu,  nie 
otrzymają pomieszczenia tymczasowego i związku z tym komornik usunie 

ich do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca 
noclegowe. 

  

Podstawa prawna:  

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) - art. 9d ust. 5. 

 Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 

2001 r. Nr 224, poz. 1342). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245) - §7, §15. 

 


