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Procedura umieszczenia osoby doświadczającej przemocy w rodzinie  

w specjalistycznym ośrodku wsparcia 

 

Zjawisko przemocy domowej stanowi od wielu lat poważny problem społeczny  

i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. 

Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej są rozłożone pomiędzy 

samorząd gminny i powiatowy, a także administrację rządową i samorząd województwa.  

Ich zasadniczym celem jest stworzenie skutecznie działającego systemu pomocy osobom 

poszkodowanym w wyniku przemocy domowej oraz efektywne podejmowanie oddziaływań 

profilaktycznych w odniesieniu do rodzin zagrożonych tym zjawiskiem. Bezpośrednia pomoc 

dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie organizowana i realizowana jest na 

szczeblu gminnym i powiatowym, na podstawie opracowanych programów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 Każda z instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku 

przemocy w rodzinie ma obowiązek opracowania własnych, wewnętrznych procedur dot. 

zarówno postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych m.in.  

z wystąpieniem przemocy w rodzinie, jak i procedur umieszczenia osoby doświadczającej 

przemocy w rodzinie w specjalistycznym ośrodku wsparcia czy w ośrodku interwencji 

kryzysowej. 

 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 

180, poz. 1493 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209,  

poz. 1245). 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 j.t.). 

 



II. Działania podejmowane przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodziniew Olkuszu -Konsultanta ds. poradnictwa specjalistycznego i organizacji 

interwencji kryzysowej, w przypadku zgłoszenia się osoby doznającej przemocy 

1. Przyjęcie informacji. 

2. Diagnoza sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie i ocena ryzyka  

w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa jej lub dzieci pozostających pod jej opieką. 

3. Udzielanie specjalistycznej natychmiastowej pomocy psychologicznej,  

a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie. 

5. Zapewnienie wsparcia dzieciom, poprzez umożliwienie skorzystania  

z poradnictwa specjalistycznego w tym z pomocy psychologicznej lub skierowanie do 

placówki wsparcia dziennego. 

6. Udzielenie informacji na temat innych instytucji i organizacji pomagających osobom 

doznającym przemocy w rodzinie. 

7. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, jeśli nie została zainicjowana przez inne 

jednostki lub służby. 

8. Zgłoszenie sprawy do właściwego przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

9. W razie konieczności zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc  

w ośrodkach wsparcia. 

10. W razie konieczności umieszczenia osoby doświadczającej przemocy w rodzinie  

w specjalistycznym ośrodku wsparcia pracownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olkuszu podejmuje działania zmierzające do: 

1) ustalenia, który specjalistyczny ośrodek wsparcia posiada wolne miejsca 

2) uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem PCPR a Starostą Olkuskim terminu 

przewiezienia samochodem służbowym osoby doświadczającej przemocy  

z miejsca zamieszkania do specjalistycznego ośrodka wsparcia. Wraz z osobą 

doświadczającą przemocy przewozi się również jej dzieci. 

11. Z przewiezienia osoby do SOW-u sporządza się protokół – załącznik nr 2 

12. Miejsca w specjalistycznych ośrodkach wsparcia poszukuje się dla osób będących 

mieszkańcami Powiatu Olkuskiego. 

13. W pierwszej kolejności poszukuje się wolnych miejsc w SOW-ach na terenie 

województwa małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 


