
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

W KRAKOWIE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kraków, dnia 03.06.2013 r. 

 

WYTYCZNE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERWENCYJNEGO MKRPA  

DOT. STOSOWANIA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” 

 

1. Informacja wynikająca z kopii druku Niebieska Karta A dostarczonej do MKRPA przez pracownika MOPS 

lub innej uprawnionej instytucji jest podstawą wszczęcia postępowania w MKRPA, w szczególności 

wezwania do Zespołu Interwencyjnego osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc  

w związku z nadużywaniem alkoholu. 

2. Po zgłoszeniu się na wezwanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc  

w związku z nadużywaniem alkoholu, członek Zespołu Interwencyjnego pełniący dyżur winien czytelnie 

wypełnić ankietę zgłoszenia, dokumentując każdorazową wizytę klienta.  

3. Każdy wpis z datą rozmowy należy potwierdzić własnoręcznymi podpisami.  

4. Osoba wezwana winna być poinformowana o trybie postępowania.  

5. Osobę w pierwszej kolejności proponuje się leczenie dobrowolne odwykowe i/lub leczenie specjalistyczne 

(terapia dla sprawców przemocy). Osobie odmawiającej podjęcia dobrowolnego leczenia proponuje się 

badanie przez biegłych sądowych (na koszt Gminy) lub kieruje sprawę do sądu z wnioskiem o ewentualny 

przymus leczenia. Klient zostaje równocześnie poinformowany, że w przypadku nie zgłoszenia się do 

biegłych po wyrażeniu zgody na to badanie, sprawa zostanie również skierowana do Sądu. Osoba, która 

decyduje się na leczenie, zobowiązana zostaje dostarczać zaświadczenie o kontynuowaniu leczenia nie 

rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

W przypadku nie dotrzymania w/w zobowiązania, sprawa zostanie również skierowana do Sądu. 

6. Każdorazowo wydaje się informacje o możliwościach Gminy Kraków w zakresie leczenia uzależnienia od 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień nie-chemicznych oraz terapii dla osób 

współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie. 

7. Informacje udzielane przez członków MKRPA nie powinny zawierać elementów wykraczających poza 

rzetelne, jednoznaczne określenie kompetencji MKRPA wynikających z przepisów.  

8. W przypadku podejrzenia przez członków MKRPA istnienia przemocy w rodzinie, członkowie MKRPA 

winni ustalić czy Niebieska Karta jest założona. W przypadku braku NK oraz stwierdzenia faktu, że 

sytuacja ta nie została zgłoszona do odpowiednich instytucji (Policja, Prokuratura Rejonowa), Komisja 

informuje niezwłocznie w/w instytucje, pisemnie o podejrzeniu istnienia przemocy w rodzinie.  

W przypadku podejrzenia przemocy wobec osoby małoletniej, stosowne zawiadomienie jest sporządzanie  

w trakcie dyżuru Zespołu Interwencyjnego przez Kierownika Biura MKRPA i podpisywane przez 

dyżurujących członków Komisji, a następnie przesyłane faksem do Policji lub Prokuratury. Wyżej 

wymieniony fakt wynika ze specyfiki i zakresu obowiązków MKRPA, zawartych w przepisach ustaw. 

9. W przypadku stwierdzenia przez członków MKRPA uzasadnionego podejrzenia istnienia przemocy  

w rodzinie (np. widoczne skutki przemocy fizycznej), członek ZI zobowiązany jest do wypełnienia 

formularza Niebieska Karta A, która zostaje niezwłocznie wysłana, za potwierdzeniem odbioru, na adres 

Kancelarii Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W celu wypełnienia formularza A Niebieskiej Karty, członek Komisji umawia się z klientem na dogodny 

dla nich termin, w siedzibie i w godzinach pracy Kierownika Biura MKRPA (poza godzinami dyżurów 

Zespołu Interwencyjnego – o ile nie jest możliwe wypełnienie formularza w godzinach dyżuru). 

W dalszej kolejności członek Komisji zobowiązany jest do uczestniczenia w zespołach roboczych 

(problemowych) dot. klienta, odbywających się w terminach wyznaczanych przez MOPS, aż do 

zakończenia sprawy. 

Za realizację całej procedury, po jej zakończeniu, członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie 

analogiczne jak za jeden dyżur w Zespole Interwencyjnym. 

10. Sprawy nie mieszczące się w niniejszych wytycznych, członkowie Zespołu Interwencyjnego winni zgłaszać 

na piśmie Przewodniczącemu MKRPA. 

 

 

Wytyczne przyjęte na posiedzeniu plenarnym MKRPA w dniu 03.06.2013r. 


