
 

Zarządzenie Nr   7 /2017 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie z dnia 15.09.2017 

 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania 

dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

Na podstawie art.12a i b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia                                             

29 lipca 2005r. (  Dz.U.2015.1390 ) zarządzam co następuje: 

§1 

1. Wprowadza się procedurę postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z 

rodziny w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

2. Procedura stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. W przypadku podjęcia przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem 

Policji, a także przedstawicielem ochrony zdrowia decyzji o odebraniu dziecka i 

umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub całodobowej placówce opiekuńczo 

wychowawczej wypełnia się oświadczenie o powierzeniu dziecka przez pracownika 

socjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

1. Pracownik socjalny zobowiązany jest powiadomić rodzica/opiekuna prawnego o 

możliwości złożenia zażalenia na odebranie dziecka. Wzór pouczenia o możliwości 

złożenia zażalenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

2. W przypadku decyzji rodzica/opiekuna prawnego o złożeniu zażalenia, pracownik 

socjalny zobowiązany jest udostępnić wzór zażalenia. Wzór zażalenia stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

        §3 

Wprowadza się obowiązek dokumentowania czynności podjętych przez pracownika 

socjalnego zgodnie z zapisami § . Wzór protokołu z podjętych czynności stanowi załącznik                         

nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia NR 7/2017  

Kierownika OPS w Dęblinie 

z dnia 15.09.2017 

 

PROCEDURA 

postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a  

ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie 

 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Zgodnie z art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „W razie 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  

w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać 

dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, 

w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny 

(Dz.U.2016.1137), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej. (Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej 

samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). 

2. Do podstawowych zadań pracownika socjalnego należy min. przeprowadzanie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r., wywiad przeprowadza 

się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach 

roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum 

pomocy rodzinie albo w innym terminie uzgodnionym z osobą lub rodziną, za zgodą 

dyrektora jednostki organizacyjnej pomocy społecznej(…). 

 

 

 

 



II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Jeżeli pracownik socjalny w czasie wykonywania swych obowiązków służbowych 

stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, związane 

z występowaniem w tej rodzinie przemocy w jakiejkolwiek formie, ma prawo zabrać 

dziecko z miejsca zdarzenia i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby 

najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 

karny (Dz.U.2016.1137), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Przez przemoc w rodzinie - należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

najbliższych w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą; 

3. W przypadku rozpoczęcia interwencji w godzinach pracy Ośrodka pracownik socjalny 

jest zobowiązany do pozostania w dyspozycji pracodawcy  

i dokończenia procedury tak długo jak to będzie konieczne do zabezpieczenia 

zdrowia i życia dziecka/dzieci, których dotyczy interwencja. 

4. Pracownik socjalny wykonuje czynności związane z odbiorem dziecka wyłącznie 

przy asyście funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli ochrony zdrowia tj. lekarza, 

ratownika medycznego, pielęgniarki. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 12a ust. 1 pracownik wzywa 

na miejsce funkcjonariusza policji i przedstawiciela ochrony zdrowia. Wezwanie 

funkcjonariusza może mieć formę dowolną, np. zgłoszenie osobiste, lub telefoniczne 

pod numery alarmowe: Policji - 997 lub 112,  Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 

6. Pracownik socjalny  obowiązany jest wstrzymać się z podjęciem jakichkolwiek 

czynności do czasu przybycia na miejsce policji i przedstawiciela ochrony zdrowia. 

Rola policji przy wykonywaniu czynności opisanej w art. 12a ust. 1 polega m.in. na 

zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego uczestnikom tej czynności, czyli dziecku                      

i pracownikowi socjalnemu, oraz zapewnieniu pracownikowi socjalnemu i innym 

służbom (tu: przedstawicielowi ochrony zdrowia) dostępu do miejsca wykonywania 

obowiązków służbowych i porządku w tym miejscu. 



7. Pracownik socjalny wspólnie z funkcjonariuszem Policji i przedstawicielem ochrony 

zdrowia podejmuje decyzje w sprawie odebrania dziecka Policja na wezwanie 

pracownika socjalnego udzieli mu pomocy w wykonywaniu czynności, między 

innymi ustala adres najbliższej osoby wspólnie niezamieszkującej, /rodziny 

zastępczej/placówki opiekuńczo wychowawczej, w której umieszczone zostanie 

dziecko.  

8. Policja na wezwanie pracownika socjalnego usunie z miejsca osoby przeszkadzające 

w wykonywaniu czynności.  

9. Pracownik socjalny /funkcjonariusz policji pouczy rodziców /opiekunów                                        

o prawie złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka. Zażalenie 

może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza 

policji, którzy dokonali odebrania dziecka; 

10. Pracownik socjalny  powiadomi właściwy Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny                     

i Nieletnich w ciągu 24 godz. o odebraniu dziecka.  

11. Będący na miejscu funkcjonariusz Policji sporządza szczegółową notatkę  

z przebiegu zdarzenia, którą przekazuje do Sądu Rejonowego w Rykach Wydział III 

Rodzinny i Nieletnich a jej kopię przekazuje do OPS w Dęblinie.  

12. Pracownik socjalny OPS w Dęblinie/funkcjonariusz policji niezwłocznie przekaże do 

właściwego Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich ewentualne 

zażalenie rodziców/opiekunów; 

13. Pracownik socjalny sporządza protokół z czynności podjętych w sytuacji 

konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie stwierdzenia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia. 

14. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Rykach Wydział III Rodzinny i Nieletnich 

zatwierdza decyzję o odebraniu dziecka lub zarządza natychmiastowe zwolnienie pod 

opiekę rodziców/opiekunów.  

15. W przypadku bezzasadnego, nielegalnego lub nieprawidłowego odebrania dziecka, 

sąd zawiadamia o tym fakcie Kierownika  OPS. 

 

III.  PRZEWÓZ DZIECKA 

Przepisy nie regulują wprost sposobu przewozu dziecka po jego odebraniu do miejsca 

umieszczenia. Należy przyjąć za zasadę, że za kompleksowe zabezpieczenie sytuacji 

dziecka odpowiadają trzy służby biorące udział w procedurze odbierania dziecka                        



z rodziny. Pracownik socjalny decyzję o odebraniu dziecka podejmuje wspólnie                          

z policją oraz pracownikiem ochrony zdrowia. Jedna ze wskazanych służb będzie 

dysponowała samochodem służbowym lub wykorzystywanym do celów służbowych. 

Kwestie techniczne należy więc rozstrzygnąć przy współpracy i wspólnym 

podejmowaniu decyzji pomiędzy trzema służbami działającymi na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczącymi w zdarzeniu. Zgodnie z art. 39 

ust.3 - 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U.2017.1260) w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa 

dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku 

ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze                       

i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym, nie dotyczy to jednak 

przewozu dziecka taksówką osobową, specjalistycznym środkiem transportu 

sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.                           

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2016.1868) lub pojazdem Policji. 

Jeżeli po uzgodnieniu z pozostałymi służbami, obowiązku przewiezienia dziecka 

podejmie się pracownik socjalny, to obowiązek ten spoczywa na samorządzie 

gminnym lub powiatowym jako organie odpowiedzialnym za realizację wszystkich 

zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W takim przypadku to 

samorząd gminny lub powiatowy będzie zobowiązany do zorganizowania dowiezienia 

dziecka do określonego miejsca w celu zabezpieczenia jego sytuacji lub do pokrycia 

kosztów zorganizowania transportu. Należy także mieć na uwadze, że na żądanie 

pracownika socjalnego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy 

czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostałej pod opieką ( w związku z art. 12a ustawy                                          

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Pomoc udzielona przez Policję może więc 

podlegać na dowiezieniu dziecka do odpowiedniej placówki lub do dalszej rodziny.  

 

IV. DALSZE POSTĘPOWANIE PO ODEBRANIU DZIECKA (SĄD, ZESPÓŁ 

INTERDYSCYPLINARNY) 

Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu 

opiekuńczego na odebranie dziecka. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem 

sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub 

funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. 

Pouczenie to należy wręczyć na piśmie. W zażaleniu można domagać się zbadania 



zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania. Zażalenie 

może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza 

Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega 

niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego. Sąd rozpatruje zażalenie 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W razie uznania bezzasadności 

lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka 

rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane. W 

przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania 

dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania. Jeżeli 

umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

nastąpiło MW trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sąd 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie o 

umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny. 

Jeżeli rodzina, w której miało miejsce odebrania dziecka nie była objęta procedurą 

„Niebieskie Karty”, należy wypełnić druk „Niebieska Karta - A” i przekazać go 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Jeżeli procedura „Niebieskie Karty” 

była wcześniej wszczęta, należy ją kontynuować.  

 

Podstawa prawna 

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

2. Rozporządzenie MSWiA z dn. 31.03.2011r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności 

odbierania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z 

przemocą w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia NR 7/2017  

Kierownika OPS w Dęblinie 

      z dnia 15.09.2017 

 

  

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU DZIECKA ODEBRANEGO PRZEZ 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

                                                                                                                 
.................................................................... 

               (miejscowość, data, godzina) 

 

.................................................................................. 
   (imię i nazwisko osoby, której powierzono dziecko) 

 

................................................................................... 
                         (adres) 

 

...................................................................................... 
     (nazwa placówki lub seria i nr dowodu osobistego) 

 

 

Oświadczam, że w dniu …………………………… o godzinie………………………. 

Pracownik socjalny ……………………………………………………………………. 
                                                 (imię i nazwisko pracownika) 

 

                                                                                            

przekazał pod moją opiekę, do czasu wydania przez sąd opiekuńczy orzeczenia                         

w sprawie, małoletniej/ego: 

1. .................................................................. ur. ....................................................... 

2. .................................................................. ur. ....................................................... 

3. .................................................................  ur. ....................................................... 

4. ..................................................................  ur. ...................................................... 

 

………………………………                                        ………………………………..               
(podpis osoby odbierającej dziecko                                                       (podpis pracownika socjalnego) 

 od pracownika socjalnego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

Do Zarządzenia nr 7/2017 

Kierownika OPS w Dęblinie   

z dnia 15.09.2017 
 

 

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAŻALENIA W SYTUACJI ODEBRANIA DZIECKA 

Prawa rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych: 

1.  Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje prawo zażalenia do Sądu 

Rejonowego w Rykach  Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki, na 

odebrania dziecka. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od faktycznej 

czynności odebrania dziecka. 

2.    Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub 

funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie 

podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego. 

3.  W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka 

oraz prawidłowości jego dokonania. 

4. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE Z POWYŻSZYMI UPRAWNIENIAMI ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I 

POTWIERDZAM ODBIÓR POUCZENIA. 

 

 

 

 

        …………………………………………… 
                   (podpis/y osób/y pouczanej) 

 
 

 

 

 

 Podstawa prawna:  

 

Art. 12b Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 7/2017 

Kierownika OPS w 

Dęblinie   

z dnia 15.09.2017 

 

 

.................................................................... 

               (miejscowość, data, godzina) 

.................................................................................. 
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

................................................................................... 
                         (adres) 

       Sąd Rejonowy w Rykach 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki 

 

ZAŻALENIE 
 

Zgodnie z art. 12b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku 

wnoszę zażalenie na odebranie mi dziecka/dzieci: 

…………………………………………………………………………………………………... 
( Imię i nazwisko dziecka/dzieci data urodzenia )  
 

…………………………………………………………………………………………………  

    

z………………………………………………………………………………………………… 
                                                 ( miejsce odebrania dziecka/dzieci)  
 

 

Jednocześnie domagam się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka/dzieci oraz 

prawidłowości jego dokonania. 

Zażalenie wnoszę za pośrednictwem pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. 

…………………………………………………………………………………………….. 
( imię i nazwisko pracownika socjalnego) 

 

 

 

 

 

                         

           …………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego) 

 

 

 

…………………………………………….. 
(podpis pracownika socjalnego przyjmującego zażalenie) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Do Zarządzenia nr 7/2017 

Kierownika OPS w 

Dęblinie   

z dnia 15.09.2017 

 

PROTOKÓŁ 
z czynności podjętych w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ( w związku z art.12a ustawy                                                             

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

Dnia………w związku z 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….(  ̽  ) 

 

W obecności: 

1………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………………………………………….. 

5………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opis zaistniałej sytuacji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Osoby obecne na miejscu zdarzenia: 

 

1.................................................................................................................................................. 

2................................................................................................................................................... 

3.................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................... 

5..................................................................................................................................................... 

 



W związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka/dzieci: 

 

1………………………………………………………………………………………………. 

2.................................................................................................................................................. 

3.................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................... 

5..................................................................................................................................................... 

 

pracownik socjalny ...................................................................... zdecydował o zabezpieczeniu 

dobra dziecka/dzieci w formie umieszczenia w: ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………(**) 

 

O odebraniu dzieci, w dniu …………………... został zawiadomiony pisemnie Sąd Rejonowy 

w ………………………. III Wydział Rodzinny i Nieletnich.  

Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni zostali powiadomieni o możliwości złożenia 

zażalenia na odebranie dziecka oraz domaganie się zbadania zasadności i legalności odebrania  

dziecka, jak i prawidłowości dokonania odebrania, zgodnie z art. 12b ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493  

z późniejszymi zmianami) oraz o fakcie możliwości i złożenia takiego zażalenia  

za pośrednictwem pracownika socjalnego.  

Otrzymaną informację potwierdzili/nie potwierdzili pisemnie. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………….................................................................(***) 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………. 

                                     (podpis pracownika socjalnego) 

 

 
* rodzaj/forma zgłoszenia 

** nazwa placówki opiekuńczo –wychowawczej lub dane osoby pod, której opiekę  

powierzono dzieci 

*** przyczyna nie potwierdzenia uzyskania informacji 


