
Procedura „Niebieskie Karty” - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
„Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób 
wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 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”. 
Typy przemocy w rodzinie: 
- przemoc fizyczna, 
- przemoc emocjonalna, 
- zaniedbywanie, 
- wykorzystanie seksualne, 
- dziecko świadkiem przemocy. 
Procedura „Niebieske Karty” nakłada na szkołę określone zadania w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy domowej, jeżeli np. uczeń: 

 ma ślady przemocy fizycznej – ślady uderzeń, oparzeń, siniaki, rany, często zdarzające 
się opuchlizny, złamania, zwichnięcia itd., 

 ma ślady przemocy psychicznej – moczenie, nadmierna potliwość, bóle, zaburzenia 
mowy związane z napięciem nerwowym itd., 

 przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktu, niską samoocenę, wycofanie, lęki, 
depresję, płaczliwość, zachowania destrukcyjne, agresję, apatię, nieufność, 
uzależnianie się od innych, zastraszenie, unikanie rozmów itd., 

 ma brudny strój, nieodpowiedni do pory roku, rozwój, wzrost i wagę nieadekwatne 
do wieku, nie korzysta z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby itd. 

Karta stanowi ważny element w walce z przemocą w rodzinie, ponieważ dokumentuje 
sytuację pokrzywdzonego ucznia i stanowi dowód w postępowaniu przygotowawczym  
i ewentualnej sprawie karnej o znęcanie się. 
Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie „Niebieskie Karty” to początek procesu 
wspierania ofiary przemocy. Podejmowanie interwencji  wobec rodziny dotkniętej przemocą 
odbywające się na podstawie procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody ucznia 
dotkniętego przemocą. Wszczęcie procedury na terenie szkoły następuje przez wypełnienie 
formularza „Niebieska Karta” – a w obecności ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięty przemocą w rodzinie. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania 
interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa  takiemu uczniowi. 
 
REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY” W SZKOLE: 
„Niebieską Kartę” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do 
przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskie Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz  
w porozumieniu z zespołem wychowawczym szkoły). 
Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”  
w obecności osoby, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                               
w rodzinie. 
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego ucznia, 
czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, 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 ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby 
najbliższej.  
Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w 
rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga szkolnego lub 
psychologa. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska 
Karta –B”; 
W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz „Niebieska 
Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, 
która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie ( formularza „Niebieska Karta – 
B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie) 
Wypełniony formularz „Niebieska Karta –A” szkoła przekazuje przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w terminie nie później 
niż 7 dni od wszczęcia procedury. 


