
                                             

Instrukcja postępowania dla członków grup roboczych 

                                      i koordynatorów grup roboczych  

 

§ 1  

Zadania grup roboczych 

 

1. Do zadań grup roboczych należy w szczególności: 

a) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie; 

b) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

c) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

 

§ 2 

Organizacja pracy grup roboczych 

i obowiązki członków grup roboczych 

 

1. Spotkania grup roboczych odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puławach w godzinach jego pracy. W uzasadnionych przypadkach spotkania 

mogą  się  również  odbywać  na  terenie  innych  instytucji  lub w  miejscu pobytu klienta. 

2. Wszyscy członkowie grupy roboczej rozpoczynając pracę zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia o ochronie danych osobowych i zachowaniu poufności informacji i danych 

zgodnie z art. 9c Ustawy z dnia 29 lipca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie. 

3. Członkowie grupy roboczej współpracują ze sobą, informują się wzajemnie o realizacji 

planu pomocy i napotykanych trudnościach. 

4. Grupa robocza wyłania ze swojego składu koordynatora odpowiedzialnego za organizację 

pracy i właściwe prowadzenie dokumentacji grupy roboczej, nie później niż na drugim 

posiedzeniu. Głosowanie jest jawne i odbywa się w obecności co najmniej połowy 

członków (nie mniej niż 2 osoby). 

5. Grupa robocza podejmuje decyzje w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością 

głosów. 

6. Aby posiedzenie grupy mogło się odbyć wymagana jest obecność co najmniej 50% 

członków powołanej grupy. W przypadku, gdy w skład grupy wchodzą 2 osoby –  

w pełnym składzie. 

7. Wyjątkiem będą posiedzenia grup roboczych z udziałem osoby doznającej przemocy            

i stosującej przemoc – w których zaleca się udział 2 członków grupy roboczej chyba, że 

okoliczności sprawy uzasadniają inną liczbę. 

8. Grupa robocza uzgadnia, którzy członkowie będą uczestniczyli w posiedzeniach                  

z udziałem osoby doznającej przemocy i stosującej przemoc i zapisuje to w protokole. 

9. Skład grupy roboczej może być uzupełniany lub zmieniany w trakcie pracy grupy roboczej 



przez przewodniczącego Zespołu, na pisemny wniosek Zespołu, uprawnionej instytucji lub 

grupy roboczej. 

10. Działania grupy roboczej w początkowym okresie jej pracy powinny być 

zintensyfikowane. Rozmowy z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje 

przemocy i z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, powinny odbyć 

się w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od pierwszego spotkania grupy 

roboczej. 

11. W przypadku braku możliwości uczestniczenia członka grupy roboczej w posiedzeniu, 

powinien on uprzedzić o tym koordynatora i podać powód swojej nieobecności, jak 

również skontaktować się z koordynatorem w celu uzyskania informacji o terminie 

kolejnego spotkania. 

12. Przedstawiciele instytucji nie powołani do składu grupy roboczej nie mogą brać udziału      

w jej posiedzeniach (nie ma zastępstw w grupach roboczych). W sytuacjach uzasadnionych 

na wniosek grupy roboczej udział w posiedzeniu może wziąć przewodnicząca zespołu 

interdyscyplinarnego lub inny członek zespołu. 

13. Praca grupy roboczej nad problemami konkretnej rodziny jest procesem podzielonym na 

następujące etapy: 

a) opracowanie wstępnej diagnozy rodziny; 

b) zaplanowanie  działań   pomocowych,  zawierających   podział  zadań do wykonania 

przez poszczególnych członków grupy roboczej ze wskazaniem terminów ich 

realizacji; 

c) podjęcie przez poszczególnych członków grupy roboczej i instytucje/organizacje przez 

nich reprezentowane zaplanowanych działań, oraz ich dokumentowanie; 

d) ocena skuteczności zaplanowanych i zrealizowanych działań; 

e) modyfikacja planu pomocy rodzinie lub zakończenie pracy z daną rodziną. 

14. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzany jest protokół. Protokolantem nie 

powinien być koordynator. Członek grupy roboczej wskazany przez koordynatora 

sporządza protokół, który powinien zawierać istotne ustalenia dotyczące m.in. 

wieloaspektowej diagnozy, planu pomocy rodzinie, podziału zadań, terminów ich realizacji 

i czynności do wykonania przez członków grupy roboczej, a także terminu następnego 

spotkania. Na każdym posiedzeniu grupy roboczej sporządzana jest lista obecności. 

15. Koordynator grupy roboczej zaprasza na spotkanie grupy osobę, wobec której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i odnotowuje informację o zaproszeniu     

w notatce. W uzasadnionych przypadkach zaproszenie może być kierowane w formie 

pisemnej (przesyłka za pośrednictwem zwrotnym). Kopię zaproszenia i zwrotkę 

pozostawia się w aktach sprawy. 

16. Członkowie  grupy  roboczej  wraz  z  osobą,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest 

dotknięta  przemocą  w  rodzinie  ustalają  indywidualny plan pomocy wypełniając 

formularz „Niebieska Karta - C”. Dopuszcza się możliwość rozmowy i sporządzenia 

„Niebieskiej Karty - C” poza posiedzeniem grupy roboczej np. w miejscu zamieszkania 

osoby, jeśli nie ma innej możliwości. 

17. Członkowie grupy roboczej w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że 

stosuje przemoc w rodzinie wypełniają formularz „Niebieska Karta - D” i przeprowadzają  

rozmowę informującą, dyscyplinującą, wskazując na możliwość korygowania zachowań 



m.in. poprzez udział w programie korekcyjno – edukacyjnym lub innej formie 

oddziaływań psychologicznych. 

18. Gdy osoba podejrzewana o stosowanie przemocy nie stawi się na wezwanie, grupa robocza 

dąży do nawiązania z nią bezpośredniego kontaktu w inny sposób, zgodnie  

z przyjętą przez grupę roboczą strategią. 

19. Grupa robocza musi bezwzględnie przestrzegać zasady, aby spotkanie z osobą, wobec 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie nie odbywało się w tym samym 

miejscu i czasie. 

20. Członkowie grupy roboczej w trakcie posiedzenia przeprowadzają weryfikację realizacji 

zaplanowanych działań. Przedstawiają zrealizowane przez nich zadania, w przypadku 

zadań, które nie zostały wykonane rozważają przyczyny, które uniemożliwiły ich 

wykonanie  i opiniują kwestię dalszej potrzeby ich realizacji.  

21. Weryfikacja uwzględnia również opis działań podjętych przez osobę, co do której istnieje 

podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, jak również przez osobę, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.  

22. W przypadku dokonania zmian w diagnozie i rozeznania nowych potrzeb osoby 

doświadczającej przemocy w rodzinie, grupa robocza określa w indywidualnym planie 

pomocy następne, konieczne do wprowadzenia działania nanosząc je w już sporządzonej 

„Niebieskiej Karcie - C”. 

23. Treść wszystkich pism kierowanych do instytucji (m.in. sądu, prokuratury, MKRPA) jest 

uzgadniana z przewodniczącym Zespołu. Wskazane jest sporządzanie wniosku  

do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez powołanego 

członka komisji. 

24. W przypadku przeszkód i trudności w realizowaniu zadań oraz w sprawach wymagających 

szczególnych ustaleń, grupa robocza zwraca się z wnioskiem o pomoc  

i konsultacje do Zespołu lub przewodniczącego. 

25. W przypadku niewywiązywania się członka grupy roboczej z ciążących na nim 

obowiązków związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, koordynator grupy 

roboczej może skierować do przewodniczącego Zespołu wniosek o podjęcie stosownych 

działań, w szczególności w przypadku powtarzających się co najmniej  

3 nieusprawiedliwionych nieobecności na kolejnych posiedzeniach i braku realizacji planu 

pomocy. Wniosek taki może również złożyć grupa robocza w przypadku 

niewywiązywania się z obowiązków przez koordynatora. 

26. Członkowie grupy roboczej dokumentują wszystkie działania podejmowane w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” w formie protokołu lub notatki i niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 14 dni przekazują je koordynatorowi.  

27. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” wymaga udokumentowania w formie 

protokołu (zał. nr 6 do Regulaminu Zespołu) podpisanego przez wszystkich członków 

grupy roboczej z uwzględnieniem ich stanowiska. W przypadku braku możliwości 

uzyskania podpisów wszystkich członków grupy roboczej, można odstąpić od tego 

wymogu zamieszczając stosowną adnotację. 

 

 



§3 

Dokumentacja grup roboczych 

 

1. Dokumentacja bieżąca pracy grupy roboczej jest gromadzona w siedzibie  Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 

2. Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią w szczególności: 

a) protokół z każdego posiedzenia grupy roboczej (zał. nr 1 Regulaminu ZI); 

b) lista obecności uczestników posiedzenia grupy roboczej (zał. nr 2 Regulaminu ZI); 

c) notatki i protokoły dokumentujące podjęte działania (zał. nr 3 i 4 Regulaminu ZI); 

d) raport grupy roboczej o podjętych działaniach i efektach działań (zał. nr 5 Regulaminu 

ZI) 

e) informacja do przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań grupy roboczej                 

w sprawie konkretnej rodziny (zał. nr 6 Regulaminu ZI); 

f) inne dokumenty wypracowane lub pozyskane przez grupę roboczą (w szczególności 

formularz „Niebieska Karta - A, C i D”). 

 

§4 

Obowiązki koordynatora grupy roboczej 

 

1. Koordynator grupy roboczej odbiera pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności 

wszelkich informacji i danych w związku z pracami wykonywanymi w ramach 

grupy  roboczej od osób, które przystępują do pracy w grupie roboczej, a następnie 

podpisane oświadczenia przekazuje w terminie 3 dni roboczych pracownikowi 

wyznaczonemu do obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu. 

2. Koordynator grupy roboczej raz na 6 miesięcy przedkłada przewodniczącemu Zespołu 

dokumentację z realizowanej procedury w każdej sprawie oraz raport grupy roboczej  

o podjętych działaniach i efektach działań zgodnie z zał. nr 5 Regulaminu ZI. 

3. Koordynator grupy roboczej prowadzi posiedzenia, a w przypadku jego nieobecności inny 

członek grupy roboczej powołany do realizacji procedury. Dokumentację sprawy wówczas 

przekazuje przewodniczący Zespołu lub wyznaczona osoba do obsługi organizacyjno-

technicznej. 

4. W przypadku rozszerzenia składu grupy roboczej o kolejnego członka koordynator 

zwołuje posiedzenie grupy roboczej w rozszerzonym składzie w terminie 10 dni roboczych 

lub spotyka się indywidualnie z nowym członkiem również w tym samym terminie. Nowy 

członek grupy roboczej zostaje zapoznany z sytuacją rodziny, planem pomocy i proponuje 

swoje działania pomocowe. 

5. Koordynator grupy roboczej zaprasza na spotkanie grupy osobę, wobec której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i odnotowuje tę informację w notatce. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wystosowania pisemnego 

zaproszenia do osoby doznającej przemocy. 

6. Koordynator grupy roboczej zwraca się do przewodniczącego Zespołu z wnioskiem               

o pisemne wezwanie na spotkanie grupy osoby, wobec której istnieje podejrzenie,  

że stosuje przemoc w rodzinie. 

7. Koordynator przybija pieczątkę „Data wpływu” na wszystkich dokumentach 



wpływających, w tym notatkach przekazywanych przez członków grupy roboczej,  

a w przypadku jego nieobecności przewodniczący Zespołu lub inna osoba upoważniona. 

8. Protokół z zakończenia procedury zostaje przekazany przez koordynatora 

przewodniczącemu Zespołu wraz z pełną dokumentacją sprawy w terminie siedmiu dni od 

ostatniego posiedzenia grupy roboczej. 

 

 

Instrukcja wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Zespół Interdyscyplinarny                   

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach z dniem 12.06.2019 r. 


