
ZARZĄDZENIE NR 162 

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 18 lutego 2008 r. 

 

w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku  

z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

(Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

      § 1. 

Zarządzenie określa: 

1) okoliczności i sposoby podejmowania przez policjantów czynności wobec 

przemocy w rodzinie; 

2) formy i metody wykonywania zadań podejmowanych wobec rodziny dotkniętej 

przemocą; 

3) dokumentację prowadzoną w związku z realizacją procedury „Niebieskie 

Karty”. 

 

      § 2. 

Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć: 

1) procedura „Niebieskie Karty” – ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez policjantów, zgodnie z przepisami zarządzenia,  

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy  

w rodzinie, rozumianej w sposób określony w art. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493); 

2) interwencja domowa – natychmiastowe podjęcie czynności policyjnych, 

będących realizacją ustawowych obowiązków i uprawnień Policji,  

w mieszkaniu, domu lub innym miejscu prywatnym, w związku z naruszeniem 

                                            
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, 

Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.  
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norm prawnych lub zasad współżycia społecznego bądź zagrożeniem ich 

naruszenia, w celu przywrócenia porządku, zapewnienia spokoju bądź 

ochrony bezpieczeństwa ludzi; 

3) interwencja domowa wobec przemocy w rodzinie – interwencję domową 

podejmowaną w sytuacji uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy  

w rodzinie; 

4) ofiara przemocy – osobę dotkniętą przemocą, o której mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 1; 

5) sprawca przemocy – osobę stosującą przemoc, o której mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 1. 

 

§ 3. 

1. Policjant podejmuje czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”  

w przypadku przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie.  

2. Podstawą interwencji, o której mowa w ust. 1, jest: 

1) polecenie wydane przez dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji;  

2) polecenie wydane przez inną upoważnioną osobę; 

3) inicjatywa własna wynikająca z dokonanych ustaleń.  

3. Policjant podejmuje  także czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 

jeżeli podczas wykonywania innych, niż wymienione w ust. 1, obowiązków 

służbowych, w tym podejmowania różnych interwencji, uzyskał informację  

o istniejącej przemocy w rodzinie bądź ma uzasadnione podejrzenie  

jej występowania i jednocześnie zachodzi konieczność udzielenia pomocy  

jej ofiarom. 

 

Rozdział 2 

Zakres zadań i obowiązków policjantów w ramach  

procedury „Niebieskie Karty” 

 

§ 4. 

1. Podczas przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie 

policjant ma obowiązek: 

1) udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, w tym udzielenia 

pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego lub zawiadomienia 

innych instytucji, które mogą udzielić pomocy; 
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2) podjęcia, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających 

ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy, 

włącznie z zastosowaniem, na podstawie odrębnych przepisów, wobec 

sprawcy przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;  

3) ustalenia przebiegu zdarzenia i jego następstw; 

4) przeprowadzenia, jeżeli jest to możliwe, ze sprawcą przemocy rozmowy,  

w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub 

psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub 

osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz 

wezwania sprawcy do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 

współżycia społecznego;   

5) przeprowadzenia na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 

zwłoki, czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach 

koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. 

2. Policjant przeprowadzający interwencję każdorazowo sporządza „Notatkę 

urzędową o przemocy w rodzinie”, zwaną dalej „Kartą A”, której wzór określa 

załącznik nr 1 do zarządzenia. W zależności od zaistniałych okoliczności 

policjant sporządza ją na miejscu interwencji lub bezpośrednio po jej 

zakończeniu w jednostce organizacyjnej Policji.  

3. Policjant, o którym mowa w ust. 2, przekazuje ofiarom przemocy  

w rodzinie „Informację dla ofiar przemocy w rodzinie”, zwaną „Kartą B”, której 

wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia, informując jednocześnie  

o uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty” i zasadach jej realizacji, w tym  

o możliwości przekazania przez Policję organom administracji rządowej  

i jednostkom samorządu terytorialnego bądź podmiotom, którym zleciły one 

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacji  

o sytuacji rodziny i potrzebie udzielenia jej pomocy. 

 

§ 5. 

Policjant, realizując procedurę „Niebieskie Karty” w trybie określonym w § 3 ust. 2,  

w zależności od okoliczności wykonuje czynności określone w § 4 ust.1 pkt 1 - 5 lub 

podejmuje inne niezbędne działania, których przebieg dokumentuje w sposób 

określony w § 4 ust. 2 i 3. 
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§ 6. 

1. Policjant po wykonaniu czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

przekazuje wypełnioną „Kartę A” dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji, który 

postępuje zgodnie z zasadami dokumentowania służby, określonymi  

w odrębnych przepisach dotyczących organizacji służby dyżurnej  

w jednostkach organizacyjnych Policji. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba, po 

otrzymaniu od dyżurnego jednostki Policji „Karty A”, zleca przekazanie jej 

dzielnicowemu lub policjantowi realizującemu zadania dzielnicowego, zwanemu 

dalej „dzielnicowym”. 

 

§ 7. 

1.Czynności wynikające z realizacji procedury „Niebieskie Karty” podejmowane 

po sporządzeniu „Karty A” wykonuje dzielnicowy.  

2.Dzielnicowy po otrzymaniu „Karty A”, w trybie określonym w § 6 ust. 2, jest 

obowiązany do podejmowania działań wobec rodziny dotkniętej przemocą  

w ramach procedury „Niebieskie Karty” i dokumentowania wykonanych czynności 

w celu dalszego monitorowania sytuacji w rodzinie, zapobiegania zagrożeniom 

oraz inicjowania innych działań pomocowych, w tym w szczególności do: 

1) bezpośredniego kontaktu z rodziną, wobec której rozpoczęto procedurę 

„Niebieskie Karty”, w celu rozpoznania sytuacji w rodzinie, potwierdzenia 

występowania przemocy w rodzinie oraz ustalenia rodzaju i charakteru 

potrzebnych działań pomocowych – niezwłocznie, nie później niż w terminie  

7 dni od dnia otrzymania „Karty A”;  

2) przekazania ofiarom przemocy „Karty B”,  jeśli wcześniej nie było takiej 

możliwości, poinformowania o zasadach podjęcia działań prawnych,  

o organizacjach i instytucjach udzielających pomocy, a także o możliwościach 

przekazania przez Policję organom administracji rządowej i jednostkom 

samorządu terytorialnego bądź podmiotom, którym zleciły one realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacji o sytuacji 

rodziny i potrzebie udzielenia jej pomocy; 

3) systematycznych wizyt, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzających stan 

bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzinie; 

4) podejmowania działań prewencyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie, 

w tym prowadzenia rozmów profilaktycznych ze sprawcą oraz informowania 
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go o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziału w programach 

korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy; 

5) umożliwienia ofiarom przemocy zapoznanie się, na ich żądanie, z treścią 

„Karty A”, dokumentującej rozpoczęcie procedury „Niebieskie Karty” wobec jej 

rodziny; 

6) przekazywania pisemnych informacji dotyczących rodzin, w których zachodzi 

przemoc, organom administracji rządowej i jednostkom samorządu 

terytorialnego bądź podmiotom, którym zleciły one realizację zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z procedurą ustawową; 

7) podejmowania współpracy z przedstawicielami organów administracji 

rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz kościołów  

i związków wyznaniowych na  rzecz rodzin dotkniętych przemocą; 

8)  udziału w tworzeniu i funkcjonowaniu lokalnych zespołów pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie w ramach współpracy z powołanymi do tego instytucjami 

i organizacjami; 

9)  przekazywania komórce organizacyjnej właściwej w sprawach nieletnich  

i patologii informacji dotyczących małoletnich z rodzin, w których występuje 

przemoc; 

10)  przekazywania oryginałów „Kart A” oraz dodatkowych materiałów istotnych 

dla sprawy do komórek organizacyjnych prowadzących postępowania 

przygotowawcze w celu przeprowadzenia w danej sprawie postępowania 

sprawdzającego ― w przypadku posiadania informacji nasuwających 

przypuszczenie, że popełniono przestępstwo lub wszczęcia postępowania 

przygotowawczego ― w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa i gromadzenia ich kopii w celu dalszej realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”; 

11)  przekazywania oryginałów „Kart A” do akt postępowania przygotowawczego 

― w przypadku wszczęcia w danej sprawie postępowania i gromadzenia ich 

kopii w celu dalszej realizacji procedury „Niebieskie Karty”. 

3. Komórki organizacyjne, które uzyskały od dzielnicowego informacje lub materiały 

z realizacji procedury „Niebieskie Karty”, są obowiązane do przekazania 

pisemnych informacji zwrotnych o sposobie ich wykorzystania i podjętych 

działaniach. 
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§ 8. 

1. Dokumentacja prowadzona przez dzielnicowego na zasadach określonych  

w § 7 ust. 2 pkt 1 -11 powinna zawierać między innymi takie informacje, jak: 

1) dane o rodzinie: w szczególności liczba i wiek jej członków  

z uwzględnieniem dzieci, status prawny rodziny, inne osoby wspólnie 

zamieszkujące z rodziną; 

2) sytuacja socjalno-bytowa rodziny, w szczególności źródła utrzymania, 

warunki lokalowe;  

3) sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci; 

4) zachowanie się sprawcy, w szczególności nadużywanie alkoholu, 

używanie środków odurzających, inne zachowania patologiczne, 

zaspokajanie potrzeb rodziny, wywiązywanie  się z obowiązków wynikających  

z władzy rodzicielskiej; 

5) termin i sposób powiadomienia osoby, uznawanej w trakcie realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” za ofiarę przemocy, o zakończeniu prowadzenia procedury;  

6) inne ważne informacje niezbędne dla realizacji celu procedury „Niebieskie 

Karty”. 

2. Dokumentację z realizacji czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”  

dzielnicowy gromadzi w teczce o nazwie „Przemoc w rodzinie”. 

 

§ 9. 

1. Dzielnicowy może zakończyć prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” wobec 

rodziny, gdy z posiadanej dokumentacji i uzyskanych informacji wynika,  

że w rodzinie tej nie występuje już zjawisko przemocy. 

2. Zakończenie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” dzielnicowy dokumentuje 

w formie notatki urzędowej, wskazując przesłanki jej zakończenia. Notatkę 

zatwierdza przełożony, o którym mowa w § 10. 

3.  Dzielnicowy ma obowiązek powiadomienia osoby, uznawanej w trakcie realizacji 

procedury „Niebieskie Karty” za ofiarę przemocy, o zakończeniu prowadzenia 

procedury. 

 

§ 10. 

Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, lub wyznaczona przez niego osoba, jest 

zobowiązany do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wynikających  

z przepisów zarządzenia.  
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§ 11. 

Sprawozdawczość dotycząca działań Policji podejmowanych w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi 

sprawozdawczość i planowanie w Policji. 

 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 12. 

Dopuszcza się stosowanie druków „Karty A” i „Karty B”, stanowiących załączniki do 

zarządzenia, o którym mowa w § 13, do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej 

jednak niż do dnia 31 października 2008 r. 

 

§ 13. 

Traci moc zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy  

w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty” (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 111). 

 

§ 14. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 r. 

 

 

 

 

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

      nadinsp. Tadeusz BUDZIK 

 


