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32. 
MIĘDZYRESORTOWE PODEJŚCIE DO REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH 

Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 
- WSPÓŁPRACA SŁUŻB 

 
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” 

Henry Ford 
 

Efektywna międzysektorowa i interdyscyplinarna współpraca i koordynacja jest niezbędna do 
osiągnięcia zintegrowanego i całościowego podejścia w świadczeniu usług na rzecz rodziny. 
Koniecznym jest połączenie szerokiego wachlarza usług wymaganych do zapobiegania 
rozpadowi rodziny i wspierania zagrożonych rodzin, w tym: 

Þ pomocy materialnej,  
Þ opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego,  
Þ promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla pracujących 

rodziców,  
Þ edukacji wczesnoszkolnej i programów opieki,  
Þ szkoleń i wsparcia w zakresie umiejętności wychowawczych,  
Þ program wizyt domowych,  
Þ nadzoru zagrożonych rodzin,  
Þ interwencji kryzysowej, 
Þ ochrony dziecka w domu, w tym dla dzieci i opiekunów ze specjalnymi potrzebami,  
Þ wsparcia dla rodziców-migrantów.  

Kluczowe sektory i zawody pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci należy aktywnie włączać w 
pracę opieki społecznej, na przykład administracje szkolne i nauczycieli, pediatrów, osoby 
świadczące usługi opieki zdrowotnej, pracowników szpitali, ekspertów medycyny sądowej oraz 
przedstawicieli organów ścigania.  

Kierunki pracy służb samorządowych i ich partnerów to:  

Þ prewencja – w odniesieniu do rodzin, w których rozeznano potrzebę z zakresu opieki nad 
dziećmi, 

Þ interwencja – gdy występuje zagrożenie dobra dziecka, 
Þ aktywizacja i integracja rodzin – aby radziły sobie z realizacją ról społecznych, w tym 

rodzicielskich, przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz były zdolne korzystać z usług 
społecznych na ogólnych zasadach. 
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Podstawowym założeniem ustawowym jest uprawnienie rodziny, wychowującej dzieci, a 
przeżywającej okoliczności mogące skutkować ograniczeniem przez sąd władzy rodzicielskiej 
(uzależnienie, przemoc, długotrwała choroba, niewydolność wychowawcza) do uzyskania 
wsparcia w postaci lokalnych usług:  

Þ psychologicznych,  
Þ pedagogicznych,  
Þ prawnych,  
Þ mediacji,  
Þ interwencji kryzysowej,  
Þ asystentury rodzinnej – organizowanych przez samorząd gminy. 

Prawo rodzin do korzystania ze wsparcia to dla samorządów podstawa do zbudowania 
dostępnego systemu usług w gminie i w powiecie o raz w województwie samorządowym – 
dzięki którym realizowana będzie funkcja prewencyjna (zapobieganie oddzieleniu dzieci od 
rodziców: 1) gmina – asystent rodziny, rodzina pomocowa, poradnictwo, interwencja, usługi 
placówek wsparcia dziennego) a w przypadku konieczności czasowego ich rozdzielenia 
zarówno w sytuacji kryzysowej, jak i w wyniku planowego działania – zapewnienia przez 2) 
powiat stosownej formy pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, 
zawodowa specjalistyczna, o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinny dom dziecka, a 
następnie forma instytucjonalna).  

Piecza instytucjonalna świadczona jest w placówkach (socjalizacyjnych, interwencyjnych, 
rodzinnych) lub w placówkach organizowanych na szczeblu regionu, czyli w interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych oraz w regionalnych placówkach opiekuńczo–terapeutycznych. 

Podkreślenia wymaga o kresowy charakter pobytu dziecka we wszystkich formach pieczy 
zastępczej, czyli i w rodzinach zastępczych, dla których pomoc świadczą rodziny wspierające, 
oraz w placówkach każdego z typów.  

Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny? (uszczegółowienie w pkt. 16) 
 

Gdy usługi są projektowane i świadczone za pośrednictwem instytucjonalnych 
mechanizmów współpracy interdyscyplinarnej i międzysektorowej, można znacząco 
wzmocnić ich rolę prewencyjną. Takie mechanizmy współpracy muszą istnieć na szczeblu 
centralnym, regionalnym i lokalnym administracji publicznej i angażować zarówno podmioty 
państwowe, jak i prywatne.  
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Założenia (wytyczne) budowy systemu wsparcia rodziny 

v Należy wspierać opracowywanie zintegrowanego i całościowego podejścia do świadczenia 
usług w ramach planowania polityki w odpowiednich ministerstwach i departamentach. 

v Należy skonsolidować usługi w zakresie opieki społecznej, wsparcia na rzecz rodzin, 
ochrony dziecka i opieki zastępczej w ramach zintegrowanych modeli świadczenia usług 
na szczeblu lokalnym.  

v Na wszystkich poziomach istnieje potrzeba zwiększania świadomości, uwrażliwiania i 
szkolenia w celu wspierania stosowania podejścia interdyscyplinarnego w ramach kultury 
przywództwa i usług. 

v Interdyscyplinarne zespoły składające się z wielu zainteresowanych stron należy 
wzmocnić na szczeblu lokalnym przez wyraźnie określone przywództwo (w stosownych 
przypadkach), plany i budżety współpracy oraz odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości 
multidyscyplinarnego świadczenia usług na rzecz poszczególnych dzieci lub rodzi.  

v Wczesna interwencja i wsparcie ze strony zespołów interdyscyplinarnych muszą być 
dostępne dla rodzin począwszy od etapu ciąży i porodu, przez wczesne dzieciństwo, 
włączając w to wsparcie ze strony personelu szpitala położniczego, położnych, opiekunek i 
pracowników opieki społecznej odwiedzających rodziny posiadające małe dzieci w ich 
domach.  

v Dzieci muszą mieć możliwość niezależnego kontaktowania się ze służbami socjalnymi i 
uzyskania porad i pomocy. Należy wzmocnić dostępność usług socjalnych na rzecz dzieci i 
rodzin, w tym przed udostępnianie usług przy minimalnych wymogach, upowszechnianie 
informacji o nich i zachęcanie do korzystania z tych usług. 

v Służby opieki społecznej muszą skutecznie włączać się w lokalne sieci opieki i ochrony, w 
tym przez zatrudnianie w szkołach, posterunkach policji i szpitalach pracowników 
socjalnych lub psychologów specjalizujących się w zapobieganiu wykorzystywaniu i 
zaniedbywaniu dzieci1. 

Podejmowane działania wobec rodziny powinny mieć na celu wsparcie i umożliwienie 
przezwyciężania trudności życiowych, wykraczających poza własne możliwości rodziny. 
Pomoc rodzinie powinna wyprzedzać pomoc samemu dziecku i tak przebiegać, aby 
kompleksowo zabezpieczać jej potrzeby. 

 

 
																																																													
1	D. Wenke, Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza. Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego, Sekretariat 
Rady Państw Morza Bałtyckiego, Sztokholm 2015, s. 48; 62.	
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Rodzą się pytania: 

Þ jak rozwijać współpracę międzyinstytucjonalną w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, 
Þ jak tworzyć zespoły interdyscyplinarne,  
Þ jakie osoby zapraszać do współpracy i jak kompleksowo pracować z rodziną nie tylko 

dotkniętą przemocą, ale także rodziną wieloproblemową; 
Þ jak organizować lokalny system wsparcia z uwzględnieniem możliwości i zasobów 

lokalnych każdej gminy. 

Najistotniejszym jest opracowanie modelu wdrażania partnerstwa, działania zintegrowanego i 
współpracy interdyscyplinarnej.  

System wspierania rodziny i piecza zastępcza opierają się na następujących założeniach i 
rozwiązaniach:  

Þ po pierwsze rodzina i zachowanie jej trwałości,  
Þ następnie aktywne wsparcie rodziny (gmina–asystent oraz inni profesjonaliści), gdy 

zagrożone jest dobro lub/i bezpieczeństwo wychowywanych dzieci,  
Þ czasowo piecza zastępcza – (powiat) jako wsparcie w procesie przywracania rodzinie siły i 

samodzielności z udziałem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
Þ obligatoryjna i w szerszym zakresie świadczona pomoc usamodzielnianym wychowankom 

pieczy zastępczej, a przy braku szans na powrót dziecka do własnej rodziny:  

adopcja przez osoby niespokrewnione, spokrewnione, powinowate.  
WSPÓŁPRACA LOKALNA (obowiązuje w pkt. 33) 

Przy budowie systemu wsparcia koniecznym jest wskazanie potrzeb, zadań i wyzwań dla 
samorządów oraz ich partnerów, tj.: 

1. Prowadzenie przez samorządy aktywnej polityki publicznej w dziedzinie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z 
EFS oraz innowacyjnych metod. 

2. Doradztwo dla samorządów przy opracowywaniu realistycznych i służących rozwojowi 
lokalnych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

3. Powierzanie w szerszym zakresie zadań z zakresu wspierania dziecka oraz systemu pieczy 
zastępczej wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym. 

4. Poszukiwanie kandydatów na rodziny pomocowe i rodziny wspierające oraz ich szkolenie. 
5. Interdyscyplinarne działania służb, instytucji i osób wspierających rodzinę, w tym 

budowanie partnerstw. 
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6. Systematyczne szkolenia kadry oraz wsparcie rozwoju takich zawodów, jak koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej i asystent rodziny. 

7. Integracja wszystkich zawodów, działających na polu pracy socjalnej i włączanie ich 
w działania na rzecz wsparcia rodziny, w tym rodziny adopcyjnej. 

8. Monitorowanie procesu zmian w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej2. 

Podział zadań – wspieranie rodzin/piecza zastępcza/adopcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie mazowieckim…, s. 8.  

																																																													
2	Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie mazowieckim na lata 2015-2020, 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Załącznik do uchwały Nr 744/48/15 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2015 r., s. 4. http://www.mcps.com.pl/images/articles/program-wspierania-
rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej.pdf  
	

WOJEWÓDZTWO 
ośrodek adopcyjny, 

regionalna placówka 
opiekuńczo-

terapeutyczna, 
interwencyjny ośrodek 

preadopcyjny 

POWIAT 
Interwencja/aktywizacja 

rodziny zastępcze i 
rodzinne domy dziecka 

(rodzinna piecza zastępcza), 
placówki opiekuńczo-

wychowawcze 
(instytucjonalna piecza 

zastępcza) 
usamodzielnienie 

wychowanków pieczy 

GMINA 
profilaktyka (wspieranie), 
świetlice, praca z rodziną 

(asystent rodziny) 
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Współpraca pomiędzy służbami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny 
 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej realizacja celu głównego, tj. podtrzymanie lub 
doprowadzenie do samodzielności rodziny (i jej członków), powinna odpowiadać strategii 
deinstytucjonalizacji, która oznacza nie tylko rozwój innych niż placówki form pieczy 
zastępczej, ale przede wszystkim działania prewencyjne, powstrzymujące proces 
degradacji i rozpadu rodziny, podejmowane przez organizacje publiczne i niepubliczne. Nie 
można więc osiągnąć postawionego celu bez wyszukiwania partnerów w środowiskach 
lokalnych i tworzeniu sieci współpracy.  

Deinstytucjonalizacji nie należy jednak pojmować redukcjonistycznie: to nie jest kwestia 
likwidacji usług placówek zamkniętych i powrotu ich beneficjentów do społeczności, ale 
kwestia zabezpieczenia ich potrzeb – o ile można – w środowisku. Dlatego też praca 
socjalna powinna obejmować nie tylko pracę z indywidualnym przypadkiem, pracę (socjalną) z 
rodziną, ale również pracę środowiskową, która dzięki działaniom naprawczym oraz 
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aktywizującym w otoczeniu rodzin, pomoże efektywniej realizować cele opracowanego 
lokalnego systemu wparcia rodziny. 

 

Wielosektorowe wspieranie rodzin – zadania instytucji 

Nazwa Podmiotu Rodzaj działań 
ROPS Działania diagnostyczne, planistyczne i strategiczne, monitoring potrzeb lokalnych  

I instytucjonalnych, mobilizowanie do działań lokalnych podmiotów, 
przygotowywanie modelowych rozwiązań, upowszechnianie dobrych praktyk, 
wspieranie matek przez ośrodki adopcyjne. 

PCPR Usamodzielnianie, pomoc materialna, finansowa i usługowa, zwłaszcza dla 
młodych matek – wychowanek pieczy zastępczej oraz rodzin z osobami 
niepełnosprawnymi (zwłaszcza dziećmi), rodzin imigranckich, zwłaszcza 
uchodźców;  
zawiązywanie partnerstw do działań pomocowych, interwencja kryzysowa, piecza 
zastępcza. 

OPS Pomoc materialna, finansowa i usługowa, zwłaszcza dla: kobiet w ciąży, młodych  
matek (w tym matek nastoletnich), rodzin z osobami niepełnosprawnymi 
(zwłaszcza dziećmi), rodzin wielodzietnych, rodzin ze specjalnymi potrzebami;  
prowadzenie placówek i domów samotnej matki;  
praca socjalna z rodziną, praca środowiskowa (w tym animowanie działań w 
środowisku lokalnym). 

Instytucje lokale Placówki opieki – wsparcie w zakresie opieki i wychowania;  
placówki oświatowe – edukacja dzieci, wsparcie rodziców;  
poradnie psychologiczne – wsparcie rodziców. 

Organizacje 
pozarządowe 

Specjalne programy kierowane do rodzin w potrzebie, kobiet w ciąży, samotnych  
matek, zwłaszcza nastoletnich;  
wsparcie rodziców w procesie wychowawczym;  
prowadzenie placówek dla matek i dzieci; 
działania usługowe na rzecz rodzin, m.in. organizacja czasu wolnego. 

Środowisko 
lokalne 

Działania samopomocowe, sąsiedzkie, parafialne i inne. 

Źródło: Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie mazowieckim…, s. 12-13. 

 
Współpraca i role instytucji interweniujących w życie rodziny (sąd) i wspierających (pomoc 
społeczna, instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej) może przybrać postać 
działań 

1) od interwencji do zachowania władzy rodzicielskiej ; 
2) od interwencji do pieczy zastępczej 
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Przebieg pracy z rodziną – od interwencji do zachowania władzy rodzicielskiej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: A. Prusinowska-Marek, Kurator Zawodowy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Grodzisku 
Mazowieckim za: Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej…, s. 58. 

RODZINA	W	KRYZYSIE	

SĄD	RODZINNY	
Postępowanie	rozpoznawcze	

POSTANOWIENIE	
zobowiązanie	do	pracy	z	
asystentem	+	ew.	nadzór	

kuratora	

POSTĘPOWANIE	WYKONAWCZE	
Sąd	bada	sytuację	dziecka	co	6	m-cy	

SĄD		
orzeczenie	

art.572	KPC	–	wniosek	do	sądu	o	zbadanie	
sytuacji	opiekuńczej	małoletnich	dzieci	

	

zmiana	formy	
ograniczenia	

lub	pozbawienie	
władzy	

	

wniosek	o	zmianę	orzeczenia	
kierowany	przez	rodziców/kuratora	

	

POSTĘPOWANIE	WYKONAWCZE	
informacja	o	realizacji	planu	pomocy	rodzinie	

od	jedn.	organizującej	wsparcie	

Zespół	Kuratorskiej	Służby	Sądowej	
nadzór	nad	wykonywaniem	władzy	rodz.	

WSPRACIE	(GMINA)	
praca	z	rodziną	(asystent)	

+	pomoc	w	opiece	i	wychowaniu	
	

POSTĘPOWANIE	WYKONAWCZE	
sprawozdania	z	przebiegu	nadzoru,	

wnioski	o	zmianę	orzeczenia	

przywrócenie		
władzy	
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Przebieg pracy z rodziną – od interwencji do pieczy zastępczej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZINA	W	KRYZYSIE	

SĄD	RODZINNY	
postępowanie	rozpoznawcze	

POSTANOWIENIE	
o	umieszczeniu	dziecka	
	w	pieczy	zastępczej	

POSTĘPOWANIE	WYKONAWCZE	

SĄD	–	orzeczenie	
powrót	dziecka	do	rodziny/adopcja	lub	opieka	zastępcza	długoterminowa	

	

Maks.18	miesięcy	– wniosek	o	zmianę	orzeczenia	

POSTĘPOWANIE	WYKONAWCZE	
stała	współpraca	kuratora	zawodowego	

(teczka	„K”)	z	PCPR	lub	ORPZ	

• kuratorzy	sądowi	pełnią	nadzory	
zgodnie	z	ustawą	o	kuratorach	
sądowych	i	in.	

• składają	sądowi	sprawozdania	z	
przebiegu	nadzoru	

• składają	sądowi	wnioski	o	modyfikację	
orzeczenia	sądu	

POSTĘPOWANIE	WYKONAWCZE	
Nadzór	kuratora	(OPM/K)	

RODZINA	W	KRYZYSIE	–	brak	poprawy	

NADZÓR	KURATORA	
–	ograniczenie	władzy	rodziców	

(asystent	rodziny)	

WSPRACIE	(GMINA)	
praca	z	rodziną	(asystent)	

+	pomoc	w	opiece	i	wychowaniu	
	

art.572	KPC	–	wniosek	do	sądu	o	zbadanie	
sytuacji	opiekuńczej	małoletnich	dzieci	

sąd	np.	zasięga	opinii,	potwierdza	wymogi	
formalne	kandydatów,	zarządza	wywiad	
środowiskowy	kuratora	zawodowego	

	

Kurator	zawodowy:	
• współpracuje	z	PCPR/ORPZ	
• składa	sądowi	wnioski	o	modyfikację	
orzeczenia	

• uczestniczy	w	zespołach	
interdyscyplinarnych	i	posiedzeniach	
ds.	oceny	sytuacji	dziecka	
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Źródło: A. Prusinowska-Marek, Kurator Zawodowy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Grodzisku 
Mazowieckim za: Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej…, s. 59. 
	

Dzięki współpracy interdyscyplinarnej tworzy się platforma współpracy między instytucjami 
oraz buduje się społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających.  

Współpraca jest procesem długofalowym i dynamicznym, wymaga czasu i zaangażowania. 

Współpraca interdyscyplinarna jest działaniem skoordynowanym, łączącym wiedzę, 
umiejętności oraz doświadczenia specjalistów reprezentujących instytucje i organizacje, dla 
których priorytetem jest wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny i 
poszczególnych jej członków. 

Współpraca instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny zakłada: 

Þ konieczność określenia celów i planu działania uwzględnienia specyfiki działalności 
poszczególnych służb,  

Þ wykorzystania zasobów środowiska lokalnego pod względem infrastruktury 
instytucjonalnej, kadrowej oraz wypracowanych wspólnych modeli i procedur 
postępowania 

Współdziałanie służb pozwala spojrzeć na sytuację rodzin z wielu perspektyw, co ma istotne 
znaczenie dla przyjęcia najlepszej strategii postępowania umożliwiającej przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, a także daje możliwość prowadzenia równoczesnych 
oddziaływań interwencyjnych i pomocowych. 

Współpraca pomiędzy służbami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny przyjmuje postać 
zespołu interdyscyplinarnego, grupy roboczej, zespołu multiprofesjonalnego.  

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadza do obowiązków 

samorządów nowe zadanie – tworzenie i obsługę zespołów interdyscyplinarnych. 



	

	

11	|	S t r o n a 	

	

	

Zespół interdyscyplinarny w myśl nowych przepisów stanowi najważniejszy element 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma na celu skupienie 

przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą 

kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia 

systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy3. 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

Þ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 
Þ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 
Þ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
Þ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 
Þ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Członkami zespołu interdyscyplinarnego są przedstawiciele: 

• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
• gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 
• Policji, 
• oświaty, 
• ochrony zdrowia, 
• organizacji pozarządowych. 

Ustawa wskazuje również kuratorów sądowych, prokuratorów oraz inne podmioty które w 
środowisku lokalnym działają na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego. Cała dokumentacja gromadzona z 
posiedzeń zespołu powinna być odpowiednio zabezpieczona (dane wrażliwe) i przechowywana przez 
ośrodek pomocy społecznej. Posiedzenia zespołu winny odbywać się również w siedzibie ośrodka lub w 
miejscu wskazanym przez ośrodek, bowiem to pomoc społeczna organizuje wszystkie działania 
podejmowane w ramach zespołu, zawiadamia członków o terminie spotkania, a także prowadzi rejestr 
Niebieskich Kart wpływających do ośrodka. Z tego też powodu dobrym rozwiązaniem jest, aby 

																																																													
3 Model współpracy interdyscyplinarnej, ROPS, Kraków 2011, s 5. 
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przewodniczący zespołu był pracownikiem socjalnym ośrodka, co znacznie umożliwi płynną 
organizację spotkań, przesyłanie korespondencji oraz monitorowanie sytuacji rodziny pozostającej w 
zainteresowaniu zespołu. 

Przewodniczący zespołu to najczęściej pracownik socjalny danego ośrodka pomocy społecznej (choć 
ustawa tutaj nie wskazuje na taką konieczność, wprowadza jedynie obowiązek, że osoba kierująca pracą 
zespołu wybierana jest spośród członków na pierwszym posiedzeniu zespołu). Zdarzają się sytuacje, że 
przewodniczącym zespołu jest osoba nie będąca pracownikiem ośrodka, jednak ze względów 
organizacyjnych nie jest to dobre i praktyczne rozwiązanie. 

Częstotliwość posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych. Ustawa wskazuje, że posiedzenia członków 
zespołu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Pytanie czy spotkania raz na kwartał 
nie spowodują nawarstwienia się spraw oraz czy będzie możliwe sporządzanie i weryfikacja 
indywidualnych planów pomocy sporządzanych dla osób i rodzin omawianych na posiedzeniach 
zespołu. Spotkania zespołu raz w miesiącu pozwoli na bieżąco monitorować sytuację rodziny, 
weryfikowanie celów krótkoterminowych oraz wymianę wiedzy z zakresu pracy z osobą czy rodziną. 
Okres trzech miesięcy nie jest dobrym rozwiązaniem biorąc pod uwagę fakt prowadzenia procedury 
„Niebieskiej Karty”, która w chwili obecnej przeznaczona jest nie tylko dla Policji i pomocy społecznej, 
ale również daje uprawnienia innym służbom, które winny wypełnić druk i niezwłocznie przesłać do 
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, celem podjęcia określonych działań. 
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Tworzymy zespół interdyscyplinarny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Policja
– umożliwi	uzyskanie

informacji	o	
interwencjach
podejmowanych

w	środowisku	lokalnym.

Sąd	i	kuratorzy	
– informuje	o	osobach	i	

rodzinach	
pozostającychw	

zainteresowaniu	Sądu	
oraz	umożliwi	

monitorowanie	sposobu	
wywiązywania	się	z	

obowiązkównałożonych	
przez	Sąd	wobec	ofiaryi	

sprawcy.
GKRPA	

– daje	możliwość	
skierowania	osób	
uzależnionych	od	

alkoholu	na	terapię	w	
systemie	otwartym	i	

zamkniętym.

Pedagog	szkolny
– daje	możliwość	

monitorowania	sytuacji	
szkolnej	małoletnich	

dzieci	z	rodzin	
dotkniętych	przemocą.

Służba	zdrowia
– pielęgniarka	

środowiskowa,	lekarz	
dostarczą	zespołowi	
informację	o	zjawisku	

przemocy	
zaobserwowanym	

podczas	wykonywania	
swoich	obowiązków	
służbowych;	ponadto	
przedstawiciel	służby	
zdrowia	to	osoba	

niezbędna	w	sytuacjach	
odbierania	dziecka	ze	

środowiska	naturalnego.

Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej

– zapewnia	specjalistyczną	pomoc	
psychologiczną,	pedagogiczną,	

prawną,	socjalną,	
socjoterapeutyczną	oraz	

hostelową;	prowadzi	terapię	
krótkoterminową;	

- prowadzi	grupy	wsparcia	dla	
osób	doświadczających	przemocy	

w	rodzinie;	
prowadzi	terapię	dla	osób	

uzależnionych	od	alkoholu	i	innych	
środków	odurzających;	zapewnia	
miejsca	hotelowe	w	przypadku	
konieczności	izolacji	ofiary.

Asystent	rodziny	

Uchwała	Rady	Gminy	
Zespół	interdyscyplinarny	powołuje:	Burmistrz,	Wójt,	Prezydent	Miasta.	Tryb	i	sposób	
powoływania	i	odwoływania	członków	zespołu	interdyscyplinarnego	oraz	szczegółowe	

warunki	jego	funkcjonowania	określa	Rada	w	drodze	uchwały.	

Porozumienia	w	sprawie	współpracy	
Porozumienia	zawierane	są	przez	Wójta,	Burmistrza,	Prezydenta	Miasta	z	

instytucjami	prowadzącymi	działania	w	zakresie	przeciwdziałania	przemocy	w	
rodzinie.	Do	takich	instytucji	należą:	Policja,	Sąd,	oświata,	przedstawiciel	służby	

zdrowia,	przedstawiciel	gminnej	komisji	rozwiązywania	problemów	alkoholowych,	
Ośrodek	Interwencji	Kryzysowej,	Sąd	oraz	Prokuratura.	To	na	podstawie	tych	

porozumień	osoby	wskazane	w	porozumieniu	uczestniczą	w	posiedzeniach	zespołu.	

Opracowanie	Regulaminu	Zespołu	Interdyscyplinarnego	
Regulamin	zespołu	interdyscyplinarnego	jest	podstawowym	aktem	prawnym	

określającym	zasady	funkcjonowania	zespołu	a	w	szczególności:	
1.	Siedzibę	zespołu	–	najczęściej	jest	to	pomieszczenie	w	OPS,	gdzie	gromadzona	jest	

dokumentacja	zespołu	(odpowiednio	zabezpieczona,	zawiera	dane	wrażliwe).	
2.	Cele	główne	-	strategiczne	zespołu.	

3.	Zasady	pracy	i	sposób	prowadzenia	dokumentacji.	
4.	Sposób	monitorowania	osób	i	rodzin	objętych	oddziaływaniami	zespołu.	
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Źródło: Model współpracy interdyscyplinarnej…,  s. 8. 
 

 
Najczęstsze ograniczenia przy tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych: 
– brak kadry w ośrodkach pomocy społecznej; 
– przeciążenie pracowników pomocy społecznej obowiązkami służbowymi; 
– brak kadry świadczącej usługi psychologiczno-pedagogiczne oraz socjalno-prawne; 
– brak odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia posiedzeń zespołu; 
– brak szkoleń i wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej. 
	

 

GRUPA ROBOCZA 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach. 

Grupa robocza powoływana jest przez przewodniczącego, a jej skład określa zespół w 
zależności od potrzeb osoby i rodziny, której sprawa dotyczy. W grupie roboczej powinny 
znaleźć się osoby, które kompetencyjnie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu i zaprzestaniu 
przemocy. 

Przykład: Jeżeli pracujemy z rodziną pozostająca w zainteresowaniu ośrodka pomocy społecznej ze 
względu na trudną sytuację materialno-bytową, w której to rodzinie dochodzi do przemocy, a sprawca 

jest osobą spożywająca alkohol w sposób wskazujący na uzależnienie i pozostającą w zainteresowaniu 
Sądu, a także w rodzinie wychowują się małoletnie dzieci, wtedy osobami wskazanymi do grupy 

roboczej będą: 

pracownik socjalny – pracujący z rodziną celem określenia sytuacji materialno-bytowej i wskazania 

ewentualnych możliwości wsparcia w tym zakresie (np. pomoc finansowa w formie zasiłków celowych 

lub okresowych); 

kurator sądowy – celem określenia sposobu wywiązywania się sprawcy z nadzoru oraz wskazania 

dalszych działań mających na celu zaprzestanie stosowania przemocy przez sprawcę, w tym złożenie 

wniosku o leczenie w systemie otwartym lub zamkniętym; 

pedagog szkolny – informujący o sytuacji szkolnej małoletnich dzieci i występujących problemów w 

tym zakresie; 
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pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej – celem przedstawienia możliwości objęcia rodziny 
pomocą psychologiczno-pedagogiczna, terapeutyczną, możliwością uczestnictwa ofiary w grupach 

wsparcia np. dla osób doświadczających przemocy lub grupy dla osób współuzależnionych. Ważna jest 
tutaj możliwość objęcia sprawcy pomocą w formie programu korekcyjno-edukacyjnego, którego 

realizacja będzie mogła być egzekwowana przez kuratora zawodowego. 

 

Różnice występujące pomiędzy zespołem a grupą roboczą 

Zadania 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

Zadania 
GRUPA ROBOCZA 

Diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie (art. 9b 
ust.2 pkt1). 

• pełna diagnoza skali 
zjawiska przemocy 

• w rodzinie na terenie Gminy, 
• rozeznanie potrzeb w 

zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

• zasoby instytucjonalne. 

Opracowanie i 
realizacja planu 
pomocy w 
indywidualnych 
przypadkach 
wystąpienia 
Przemocy w 
rodzinie; (art.9b ust.3 
pkt1). 

• określenie celów 
głównych i 
szczegółowych w pracy 

• z osobą lub rodziną 
doświadczającą 
przemocy, 

• wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za 
realizacje celów i 
terminy ich realizacji, 

• wyznaczenie osób i 
instytucji 
wspierających klienta 
w realizacji celów. 

Podejmowanie 
działań w 
środowisku 
zagrożonym 
przemocą w 
rodzinie, mających 
na celu 
przeciwdziałanie 
temu zjawisku (art. 
9b ust.2 pkt 2). 

• praca z osobami i rodzinami 
z grupy ryzyka, 

• edukacja osób 
doświadczających przemocy 
w rodzinie o konieczności 
podejmowania działań 
mających na celu 
zaprzestanie przemocy, 

• organizacja grup wsparcia 
dla ofiar przemocy. 

Monitorowanie 
sytuacji rodzin, 
w których dochodzi 
do przemocy oraz 
rodzin zagrożonych 
wystąpieniem 
przemocy (art.9b 
ust.3 pkt 2). 

• regularne 
monitorowanie 
sposobu wywiązywania 
się klienta z 
założonych celów, 
weryfikacja 
niepowodzeń w tym 
zakresie. 

Inicjowanie 
interwencji w 
środowisku 
dotkniętym 
przemocą w 
rodzinie (art.9b 
ust.2 pkt 3). 

• współpraca 
interdyscyplinarna w 
zakresie udzielania 
kompleksowej pomocy 
osobie lub rodzinie 
doświadczającej przemocy w 
rodzinie. 

Dokumentowanie 
działań 
podejmowanych 
wobec rodzin, w 
których dochodzi do 
przemocy oraz 
efektów tych działań 
(art.9b ust.3 pkt 3). 

• prowadzenie pełnej 
dokumentacji z zakresu 
pracy z rodziną, w tym 
ocena realizacji 
wyznaczonych celów. 
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Rozpowszechnianie 
informacji o 
instytucjach, 
osobach 
i możliwościach 
udzielenia pomocy 
w środowisku 
lokalnym 
(art.9b ust.2 pkt 4). 

• promowanie działań i 
inicjatyw lokalnych 
mających na celu 
kształtowanie właściwych 
postaw społecznych wobec 
zjawiska przemocy w 
rodzinie, 

• podejmowanie działań 
edukacyjno-informacyjnych 
o zasobach lokalnych w 
obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

  

Inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących 
przemoc w rodzinie 
(art.9b ust.2 pkt 5) 

Umożliwienie osobom 
stosującym przemoc w 
rodzinie udział w programie 
korekcyjno-edukacyjnym, a w 
przypadku osób 
uzależnionych 
od alkoholu podjęcia terapii w 
systemie otwartym albo 
zamkniętym. 

  

 

Źródło: Model współpracy interdyscyplinarnej…, s. 12. 

 
 
 
 

Korzyści z pracy interdyscyplinarnej: 
Þ daje poczucie większego wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów 

społecznych, 
Þ zwiększa efektywność w zespołowym rozwiązywaniu problemów, 
Þ pomaga w skuteczniejszej pomocy rodzinie, 
Þ daje poczucie większego wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów 

społecznych, 
Warunki skutecznego działania: 

Þ podzielana przez partnerów potrzeba współdziałania i skoordynowanego 
postępowania, 

Þ poparcie kierownictwa macierzystych organizacji dla podejścia interdyscyplinarnego, 
Þ wspólne ustalenie głównych celów zespołu oraz zakresu jego działań, 
Þ opracowanie regulaminu zespołu określającego role, obowiązki oraz zakres 

odpowiedzialności instytucji członkowskich. 
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Dlaczego warto tworzyć zespoły interdyscyplinarne: 
Þ jest działaniem a nie instytucją, 
Þ polega na skoordynowanym, zintegrowanym działaniu różnych służb pracujących z 

rodziną, 
Þ opiera się na istniejących już zasobach: nie wymaga nowych inwestycji, sprzętu, 

etatów, 
Þ ukierunkowany jest głównie na wzmocnienie oraz wspieranie rodziny, 
Þ opiera się o zestaw metod i procedur pracy dostosowanych do lokalnych potrzeb. 

 
Działania interwencyjne wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie jak i osób 
stosujących przemoc w rodzinie podejmowane są w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.  

Procedura NK oraz rola służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej w procedurze NK w materiale do 20 szkolenia (Interwencja 
kryzysowa) s. 16-23 – obowiązuje też do szkolenia 33. 

Kompetencje służb w ramach procedury „Niebieska Karta” (20 szkolenie s. 22) 

 

INDYWIDUALNE PLANY PRACY ZESPOŁU 

Indywidualny plan pomocy rodzinie obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz działania przedstawicieli 
instytucji pomocowych zaproszonych do uczestnictwa w zespole, celem poprawy sytuacji 
życiowej osoby oraz jej rodziny zgodnie z swoimi kompetencjami. 

Ustawodawca daje możliwość weryfikacji indywidualnego planu pomocy w zależności od 
potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 
rodzinie, w szczególności w sytuacjach, gdy zachowania przemocowe nadal występują i 
konieczne jest np. odizolowanie ofiary od sprawcy. 
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Obowiązki służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w procedurze NK 

Obowiązki  
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

(na podstawie § 11 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury 
Niebieska Karta oraz wzorów formularzy ( Dz. U. Nr 209 poz.1245) 

1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 
rodzinie 

2. udziela kompleksowych informacji o: 
a)  możliwościach udzielenia pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i 

pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczna 
pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach 
świadczących tę pomoc; 

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

3. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co 
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

4. zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w 
zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w 
szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

5. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w 
rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o 
możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 

Obowiązki przedstawicieli  
KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

(na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury  
Niebieska Karta oraz wzorów formularzy (Dz. U. Nr 209 poz.1245) 

1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 
rodzinie 

2.  udziela kompleksowych informacji o: 
a) możliwościach udzielenia pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i 

pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczna 
pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach 
świadczących tą pomoc; 

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

3. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co 
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

4.  może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w 
rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o 
możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-
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edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 
 
 

Obowiązki  
FUNKCJONARIUSZY POLICJI 

(na podstawie § 13 ust.1 – 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie 
procedury Niebieska Karta oraz wzorów formularzy (Dz. U. Nr 209 poz.1245) 

1. udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej 
pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy; 

2.  organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co 
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

3. podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i 
mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z 
zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania; 

4. przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie, rozmowę, 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 osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad 
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, 
wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem 
i zasadami współżycia społecznego; 

5. przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w 
niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa; 

6. podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w 
szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych 
przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 
 

Obowiązki  
PRZEDSTAWICIELI SŁUŻBY ZDROWIA 

(na podstawie § 14 ust.1 – 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie 
procedury Niebieska Karta oraz wzorów formularzy (Dz. U. Nr 209 poz.1245) 

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i 
wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i 
rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.  
Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta - A” wypełnia 
przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona. 
Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w 
tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny. 
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Obowiązki  
PRZEDSTAWICIELI OŚWIATY 

(na podstawie § 15 ust.1 – 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie 
procedury Niebieska Karta oraz wzorów formularzy (Dz. U. Nr 209 poz.1245) 

W ramach procedury przedstawiciel oświaty udziela kompleksowych informacji o: 
1. możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i 

pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną 
pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

2. możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

3.  organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co 
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

4. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w 
rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o 
możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

5. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 
rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci; 

6. udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie 
najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz 
wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w 
zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Źródło: Model współpracy interdyscyplinarnej…, s. 27-30. 

Kryzys rodziny oraz wielość i złożoność problemów dotykających poszczególnych jej 
członków wymaga kompleksowego podejścia do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina, a także 
wskazuje na potrzebę systemowych rozwiązań w zakresie jej wsparcia, mieszczących się w 
formule zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań. 

Rodzina w kryzysie, to nie tylko rodzina dotknięta przemocą. Grupy robocze czy zespoły 

interdyscyplinarne najczęściej pracują z rodziną, w której problemem jest przemoc. W 

odróżnieniu do nich pracą z każdą rodziną może się zająć zespół multiprofesjonalny złożony 

ze specjalistów pracujących z daną rodziną. Jego celem jest wymiana informacji o rodzinie, 

utworzenie i realizacja planu współpracy z rodziną i koordynacja działań. 
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Problemy rodziny 
 

 
 
Źródło: oprac. własne na podst. D. Ławniczak i in., dz. cyt., s. 6. 

 
 

Tak jak różnorodna jest rodzina i mogące pojawić się w niej problemy, tak i działania 

pomocowe zespołu multiprofesjonalnego wobec rodziny muszą być zróżnicowane, ale 

zarazem spójne i kompleksowe. Rodzina funkcjonuje zarówno w systemie pomocy społecznej, 

w systemie zdrowia, oświaty i innych. Jej problemy stanowią swoiste identyfikatory trudnej 

sytuacji w rodzinie. 
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Narzędzie do multiprofesjonalnego działania z rodziną  
 
Narzędzie nr 230. Protokół z posiedzenia Multiprofesjonalnego Zespołu Pomocy Rodzinie 
 

Miejscowość data   
 

Protokół z posiedzenia 
Multiprofesjonalnego Zespołu Pomocy Rodzinie 

 
 

W sprawie poszukiwania rozwiązań trudnej sytuacji  
Rodziny ..........................., Pani .............., Pana ............... 
oraz zaspokojenia potrzeb, zapewnienia warunków do wychowania i rozwoju oraz bezpieczeństwa ich 
dzieci: .................................. 
W spotkaniu uczestniczyli: 
 
Rodzice: 

Koordynator Zespołu Asystentów: 

Asystent rodziny: 

Pracownik Socjalny: 

Kurator sądowy: 

Pedagog szkolny: 

Pielęgniarka środowiskowa: 

Przedstawiciel Fundacji .....: 

Inne osoby obecne na spotkaniu: 
 
 
 
Z opisu aktualnej sytuacji rodziny i propozycji pomocy, dokonanego ustnie przez każdą ww. osób wynikają: 
 
 
Trudności Rodziny: 
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Cele: 
 
 
Zasoby rodziny i środowiska lokalnego : 
 
 
Zasoby instytucjonalne: 
 
W trakcie debaty ustalono następujący plan działań, służący rozwiązaniu trudności rodziny i zapewnieniu 
warunków do rozwoju i wychowania dziecka: 
 

L.p. Działanie Czas/miejsce 
realizacji 

Osoba realizująca/ 
nadzorująca wykonanie 

działania 
 

    

    

    

Data kolejnego spotkania: 
 
Podpisy: 
 
 
Kopię protokołu przekazano wszystkim uczestniczącym w spotkaniu osobom. 

Opracowanie : Izabela Krasiejko 
 
Źródło: I. Krasiejko, Diagnoza pedagogiczna w metodycznym działaniu asystenta rodziny, „Przegląd 

Pedagogiczny” 2015, s. 42-43 http://pimis.home.pl/kreator/data/documents/Narzedzia_ar_diagnoza.pdf  
 
 

 

Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej  
instytucjonalnej i rodzinnej 

 
 

Rozdział 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa Ocenę sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia: 

Þ sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka; 
Þ rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
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Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny w celu: 

Þ ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 
Þ analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 
Þ modyfikowania planu pomocy dziecku; 
Þ monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą 

przysposobienie; 
Þ oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 
Þ oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
Þ informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej. 

Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje w konsultacji w 
szczególności z: 

Þ odpowiednią rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka; 
Þ pedagogiem; 
Þ psychologiem; 
Þ właściwym asystentem rodziny; 
Þ przedstawicielem ośrodka adopcyjnego; 
Þ koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 
Þ rodzicami dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej.  

Do udziału w posiedzeniu w sprawie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej 
mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, właściwego powiatowego 
centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji 
oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, 
a także osoby bliskie dziecku. 

Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie 
opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją 
do właściwego sądu. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego 
rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości 
wykonywanej pracy. 

Oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej dokonuje w konsultacji w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka. 
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Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka 
 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i 
specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka 
ocenia sytuację umieszczonego dziecka. 

Zespół dokonuje oceny dziecka w celu: 

Þ ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 
Þ analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 
Þ modyfikowania planu pomocy dziecku; 
Þ monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

umożliwiającą przysposobienie; 
Þ oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 
Þ oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 
Þ informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przepisów ustawy o 
działalności leczniczej lub o pomocy społecznej. 

W skład zespołu wchodzą: 

Þ dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona; 
Þ pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce; 
Þ wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka; 
Þ przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 
Þ lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka; 
Þ opcjonalnie rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich; 
Þ inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz 

przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. 

Do udziału w posiedzeniu zespołu mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: sądu 
właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum 
pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji światowych 
oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a 
także osoby bliskie dziecku. 
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Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół 
roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące. 

Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący 
zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu. 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje 
dyrektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej właściwym ze względu 
na położenie placówki. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sporządzeniu planu pomocy dziecku4. 

 
Przykładowy wzór 

Protokołu Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU DO SPRAW OKRESOWEJ OCENY SYTUACJI 

DZIECKA UMIESZCZONEGO W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

      Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka po dokonaniu oceny sytuacji  dziecka 
………………………………………………………………………………………………   umieszczonego 
w rodzinie zastępczej spokrewnionej/ niezawodowej/ zawodowej/ rodzinnym domu dziecka u 
………………………………………………………………….. stwierdza zasadność : 

Þ powrotu dziecka do rodziny biologicznej, 
Þ dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  
Þ umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, 
Þ przygotowania dziecka do usamodzielnienia,  
Þ umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce terapeutycznej, 
Þ modyfikacja Planu Pomocy Dziecku. 
 
Uzasadnienie: 

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

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

Podpisy osób dokonujących okresowej oceny sytuacji dziecka: 

Dyrektor PCPR   ………………………………………………………………………………. 

Psycholog          ……………………………………………………………………………….. 

Koordynator pieczy zast.  ……………………………………………………………………. 

																																																													
4 Art. 130-139. Art. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 575 z późn. zm.) 
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Specjalista pracy z rodziną ………………………………………………………………….. 

Przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego   ……………………………………………….. 

Inny przedstawiciel w przypadkach tego wymagających 

 

Podpisy osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu: 

Rodzina zastępcza ………………………………………………………………………………… 

Asystent rodziny …………………………………………………………………………………… 

Rodzice biologiczni dziecka …………………………………………………………………… 

Opiekun prawny ………………………………………………………………………………….. 

Inny przedstawiciel w przypadkach tego wymagających 

 

Data posiedzenia ………………………………………… 

Data następnej oceny ………………………………… 

Źródło: www.bip.powiattoruński 	

 
 
 

Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę 
 

Rola asystenta rodziny 

 
Postuluje się wykreślenie z zadań asystenta rodziny działań interwencyjnych 

 
Źródło: I. Krasiejko, Stan prac nad profesjonalizacją zawodu asystenta rodziny, e-seminarium V zlot asystentów 

rodziny, Gdynia 2016. 
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Ustawa nakłada na asystenta zadanie współpracy z innymi podmiotami na rzecz dziecka i 
rodziny. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 18 ustawy, do zadań asystenta rodziny należy między 
innymi współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 
działaniach na rzecz dziecka i rodziny, jak również współpraca z zespołem interdyscyplinarnym 
lub grupą roboczą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których 
pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.  

To, z jaką jednostką asystent będzie współpracował, zależy od specyfiki rodziny, znajdującej 
się pod jego pieczą, oraz od rodzaju występujących dysfunkcji. Taka współpraca jest jednak 
bardzo ważna, gdyż asystent często nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać danego problemu. 

Celem współpracy asystenta z innymi pracownikami służb społecznych jest harmonizowanie 
wysiłków wszystkich osób, które podejmują działania adresowane do danej rodziny. Spotkania 
takie wyznaczają granice i ramy działań poszczególnych osób, które polegają na wspólnym 
opracowywaniu analizy i oceny sytuacji rodziny oraz planu działania. Współpraca asystenta 
rodziny z innymi jednostkami i organizacjami pozwala mu na lepsze wypełnianie obowiązków, 
jakie do niego należą i kierowanie poszczególnych członków rodziny do odpowiednich 
specjalistów5. 

W pracy z rodziną ważna jest bowiem koordynacja działań wszystkich instytucji i służb 
powołanych do wspierania rodziny, których pomoc asystent rodziny uzna za niezbędną przy 
wykonywaniu swoich zadań. W szczególności asystent powinien podejmować współpracę z: 

Þ jednostkami administracji rządowej i samorządowej,  
Þ właściwymi organizacjami pozarządowymi, 
Þ innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i 

rodziny. 

Asystent rodziny pracuje w zespole multiprofesjonalnym, zgodnie z fragmentem preambuły 
ustawy o wspieraniu rodziny (…) w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny 
przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona 
dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i 
																																																													
5 I. Krasiejko, Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa 2016, s. 82-83. 
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organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Przedstawiciele innych służb społecznych 
(np. pracownik socjalny, pedagog szkolny, policjant, kurator) mają bowiem wobec 
rodziny inne zadania i uprawnienia (np. do interwencji), wchodzą więc do rodziny, gdy 
możliwości działania asystenta stają się ograniczone ze względu na pełnioną rolę 
wspierającą6. 

Z drugiej strony asystent rodziny pomaga zrealizować nie tylko to, co rodzina chce, ale również 
to, co inne służby społeczne wymagają od rodziny, by stwarzała bezpieczne warunki do 
wychowania dzieci. Pomaga jednak tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia. Ponadto radą 
w skomplikowanych sytuacjach powinien służyć asystentowi również bezpośredni przełożony, 
zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w 
oglądzie pracy pomóc superwizor. 

Kluczową kwestią w prowadzeniu pracy z rodziną jest nawiązanie współpracy z innymi 
specjalistami, np. pedagog szkolny, kurator sądowy, pracownik socjalny, pracownicy placówki 
wsparcia dziennego. Współpraca ta powinna obejmować wszystkie etapy metodycznego 
postępowania: 

Þ Diagnoza: jednym ze źródeł informacji o rodzinie powinni być inni specjaliści. 
Zaobserwowane przez asystenta rodziny objawy, problemy mogą być potwierdzone przez 
właściwego specjalistę; 

Þ Wyznaczenie celów i opracowanie planu działania: należy uwzględnić rodzaj i zakres 
działań realizowanych przez innych specjalistów, w tym także rezultat usług, które były 
realizowanie przed objęciem rodziny pracą socjalną7.  

 
Współpracę z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, 
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.  

 
 
 

 
																																																													
6 I. Krasiejko, Asystent rodziny jako członek zespołu multiprofesjonalnego, „Doradca w Pomocy Społecznej”, 
kwiecień 2015.	
7 K. Kadela, J. Kowalczyk, Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, 2013, s. 54.  

 

W pracy z rodziną wykorzystuj w jak najszerszym zakresie zespół interdyscyplinarny 
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W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą służby zainteresowane rozwiązaniem problemu 
danej rodziny w szczególności: asystent rodziny, przedstawiciel instytucji oświatowych 
(pedagog szkolny, przedszkolny), pracownik socjalny, przedstawiciel policji, kurator sądowy, 
oraz inne osoby w zależności od rodzaju problemów oraz kompetencji i możliwości 
poszczególnych służb, instytucji i organizacji.  

Zespół wraz z asystentem diagnozuje trudności występujące w rodzinie oraz dokonuje 
okresowej oceny sytuacji rodziny.  

Rozwiązując problemy danej rodziny asystent powinien korzystać ofert działających na jego 
terenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów i osób specjalizujących się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin asystent jest powołany do przedstawiania 
właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków. 
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Przykładowy model wsparcia dla dziecka i rodziny w obszarze działań prewencyjnych 
opierający się na funkcjonującym systemie:  

asystent rodziny-koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
 

I. Działania prewencyjne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Obszary do intensyfikacji prac  

Zdrowie Edukacja 
Dzieci z 
niepełnosprawnościami i	
zaburzeniami	
neurorozwojowymi	(np. 
autyzm, porażenie mózgowe, 
zespół Downa) 

 
 

• Usamodzielniający się 
wychowankowie systemu pieczy 
zastępczej 

• Młodzież niepełnosprawna 
opuszczająca system edukacji 
specjalnej 

• Młodzież opuszczająca Zakłady 
Poprawcze i Młodzieżowe Ośrodki 
Wychowawcze i 
Socjoterapeutyczne 

• Kurator 
• Nauczyciel 
• Pedagog 
• Policja-dzielnicowy 
• Wychowawca/terapeuta 
 

Asystent rodziny – to osoba, która, zgodnie 
z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej realizuje w gminie 
zindywidualizowaną pracę z rodziną, w 
rodzinie i dla rodziny. Rolą asystenta jest 
koordynacja działań /wsparcia dla rodziny 
by nie dopuścić 
do jej rozpadu i umieszczania dzieci w 
placówkach opiekuńczych lub rodzinach 
zastępczych.  
Zadania prewencyjne:  

• Praca środowiskowa z rodziną 
• Rodziny wspierające  
• Świetlice 
• Poradnie rodzinne 
• Lokalne programy działania 
• Kluby i grupy wsparcia 

 
Osoba na tym stanowisku zapewni 
organizację usług środowiskowych dla 
konkretnej rodziny/osoby, ograniczając w 
ten sposób umieszczenie dzieci w 
placówkach opiekuńczych czy rodzinach 
zastępczych. 

 

Asystent rodziny 
Zadania w interwencji 

Współpraca z koordynatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej na rzecz jak najszybszego 
powrotu do biologicznej rodziny dzieci 
znajdujących się w pieczy zastępczej i 
placówkach opiekuńczych. 

	

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to  
osoba, którą zgodnie z Ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje  
wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka.  
Zadania prewencyjne: 
• przygotowanie, we współpracy z 

asystentem rodziny i odpowiednio 
rodziną zastępczą lub prowadzącym 
rodzinny dom dziecka, planu 
usamodzielnienia wychowanka i 
współpraca przy jego realizacji. 
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III. Monitoring systemu: jakości, dostępność, skuteczność 

Źródło: Deinstytucjonalizacja i Rozwój Usług Społecznych na Mazowszu. Biuletyn informacyjny, Mazowieckie 
Centrum Polityki Społeczne, Warszawa 2016, s. 18. 

Skuteczność realizowanego wsparcia zależy od podejmowania prób zastosowania podejścia: 

jedna rodzina – jeden plan – jeden koordynator = wymiana informacji i zasobów o 

osobie/rodzinie. 

Najbliższa współpraca asystenta rodziny winna być z pracownikiem socjalnym. 

Role i zadania asystenta rodziny i pracownika socjalnego zazębiają się. Dzieje się tak, dlatego, 

że obszar ich działań jest wspólny: 

Þ Wspólny jest adresat – rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych; 

Þ Wspólny jest zakres realizowanych przez nich działań – pomoc rodzinom w zapewnieniu 
stworzenia właściwych warunków do wywoływania dzieci; 

Þ Podobne metody działania. Aby uniknąć sytuacji powielania zadań przez pracownika 
socjalnego i asystenta rodziny oraz zapewnić efektywną i skuteczną pomoc, z punktu 
widzenia rodziny objętej wsparciem, konieczne jest określenie obszarów działań tych 
dwóch specjalistów w rodzinie.  

 
W zależności od tego jakie role będą pełnić, można wyróżnić dwa modele pracy asystenta 
rodziny: 
 

Modele pracy asystenta rodziny 

asystent zastępuje pracownika socjalnego i 

pełni rolę koordynatora pracy z rodziną 

 

asystent rodziny wspomaga pracownika 

socjalnego; funkcję koordynatora pracy z 

rodziną pełni pracownik socjalny 

 
Źródło: K. Kadela, J. Standardy Pracy Socjalnej…, s. 56. 
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