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Rady Gminy Tułowice

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E 

Procedurę „Niebieskiej Karty” w rodzinie p. Marii i Andrzeja K. zakończono zgodnie z §18 ust.1 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r., Nr 209 poz. 1245). W ocenie Zespołu Interdyscyplinarnego 

nastąpiło ustanie przemocy w rodzinie z powodu zmiany miejsca zamieszkania osoby, co do której istniało 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. Fakt ten został udokumentowany w formie protokołu, który zawiera: 

1) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury, 

3) opis podjętych działań 

O zakończeniu procedury zostały powiadomione podmioty w niej uczestniczące tj. Komisariat Policji 

w Niemodlinie, Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich. W świetle obowiązujących przepisów 

, Zespół nie ma obowiązków informowania pisemnie osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą o zakończeniu procedury Niebieskiej Karty. Pani Maria K., mimo to podczas wywiadu środowiskowego 

w dniu 14 listopada 2012r. została poinformowana, że o dalszą pomoc należy ubiegać się w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie w Opolu, gdyż zamieszkiwanie tam, w przypadku klientki, ma znamiona pobytu stałego, bowiem 

małoletnia córka realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej i podstawowej szkole muzycznej w Opolu, 

a klientka była zdeterminowana, by zamieszkać w Opolu i tam pozyskać mieszkanie. Oświadczyła wielokrotnie 

i stanowczo, że nie wróci do Tułowic. W dniu 26.11.2012r. podczas rozmowy telefonicznej  (adnotacja 

pracownika), która dotyczyła wypłaty zasiłku celowego została powtórnie poinstruowana o konieczności 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu. Została również poinformowana o zakończeniu 

procedury „Niebieskiej Karty” oraz cyt.: ”Jeśli coś będzie się działo, to w Opolu również można założyć taką 

Kartę”. Dokumenty w tej sprawie przekazujemy do innego Zespołu Interdyscyplinarnego, znajdującego się na 

terenie nowego miejsca zamieszkania rodziny, tylko w przypadku, gdy cała rodzina w komplecie zmienia miejsce 

zamieszkania. Gdy zwróci się o to Zespół, który kontynuuje procedurę sporządzamy tylko obszerną informację bez 

przekazywania dokumentów.  Co do zarzutu, cyt.: ”Nie wskazano sprawcy, pomimo dostarczenia i wskazania 

okoliczności i dowodów w sprawie”. Otóż zadaniem Zespołu nie jest prowadzenie dochodzenia, szukanie winnego 

i osądzanie go! Zespół realizuje procedury, pracując z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą i z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Pani Maria K. otrzymywała 

wsparcie w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego i prawnego. Członkowie Grupy roboczej udzielali 

jej wsparcia wielokrotnie podczas długich spotkań w Ośrodku Pomocy Społecznej. Otrzymywała również wsparcie 

finansowe. Sprawa przemocy w tej rodzinie została skierowana do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny 

i Nieletnich oraz do Komisariatu Policji w Niemodlinie. 

Wobec powyższego w naszej ocenie skarga jest niezasadna.

Id: 3B475A7E-38FA-4F37-B5BA-98B3C31FD231. Uchwalony Strona 1


