Miejski Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu
Sekcja Pomocy Úrodowiskom Rodzinnym

Zasady postêpowania pracowników socjalnych
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spoùecznej w Wolborzu
przy wykonywaniu czynnoœci odebrania dziecka z rodziny w sytuacji
bezpoœredniego zagro¿enia jego ¿ycia lub zdrowia w zwi¹zku z przemoc¹
w rodzinie
______________________________
nazwa usùugi

Wymagane dokumenty:


„Niebieska Karta”,



Rodzinny wywiad œrodowiskowy,



Zawiadomienie s¹du o odebraniu dziecka z rodziny.

Miejsce zùo¿enia dokumentów


Gminny Zespóù ds. Przeciwdziaùania Przemocy w Rodzinie w Wolborzu,



S¹d Rodzinny

Opùaty
Dokumenty nie podlegaj¹ opùacie skarbowej.

Termin i sposób zaùatwienia
1. Je¿eli pracownik socjalny w czasie wykonywania swych obowi¹zków sùu¿bowych
stwierdzi bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia dziecka, zwi¹zane z wystêpowaniem
w tej rodzinie przemocy w jakiejkolwiek formie, niezwùocznie zawiadamia:
- Policjê,
- jednostkê ochrony zdrowia (lekarza, pielêgniarkê, ratownika medycznego)
i ma prawo zabraã dziecko z miejsca zdarzenia.
Wezwanie funkcjonariusza mo¿e mieã formê dowoln¹, np. zgùoszenie osobiste, lub
telefoniczne pod numery alarmowe:
Policji: 997 lub 112,
Komenda Policji w Wolborzu: (44) 616-42-97
Pogotowie Ratunkowe: 999,
Przychodnia Zdrowia w Wolborzu: (440 616-43-23
Miejski Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu: (44) 616-44-78
2. Pracownik socjalny oraz przedstawiciele Policji i ochrony zdrowia:
a) diagnozuj¹ sytuacjê, oceniaj¹c stan zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia dziecka, pod k¹tem
zasadnoœci odebrania dziecka,

b) podejmuj¹ decyzjê dotycz¹c¹ odebrania dziecka z rodziny i umieszczenia go:
- u innej niezamieszkuj¹cej wspólnie osoby najbli¿szej,
- w rodzinie zastêpczej,
- caùodobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej.
Z przeprowadzonych czynnoœci czùonek Zespoùu Interdyscyplinarnego sporz¹dza notatkê
sùu¿bow¹. Kopiê notatki przekazuje do s¹du opiekuñczego.
3. Pracownik socjalny MOPS obowi¹zany jest wstrzymaã siê z podjêciem jakichkolwiek
czynnoœci do czasu przybycia na miejsce policji i przedstawiciela ochrony zdrowia. Rola
policji przy wykonywaniu czynnoœci opisanej w art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziaùaniu
przemocy w rodzinie polega m.in. na zapewnieniu bezpieczeñstwa osobistego uczestnikom tej
czynnoœci, czyli dziecku i pracownikowi socjalnemu, oraz zapewnieniu pracownikowi
socjalnemu i innym sùu¿bom (tu: przedstawicielowi ochrony zdrowia) dostêpu do miejsca
wykonywania obowi¹zków sùu¿bowych i porz¹dku w tym miejscu.
4. Pracownik socjalny lub przedstawiciel Policji wrêcza rodzicom/opiekunom pouczenie
o prawie do zùo¿enia za¿alenia na odebranie dziecka. W sytuacji braku mo¿liwoœci wrêczenia
za¿alenia (np. ze wzglêdu na stan znacznego upojenia alkoholowego) pouczenie pozostawia
siê w widocznym miejscu w mieszkaniu. W razie braku osób dorosùych
(rodziców/opiekunów) pracownik socjalny przesyùa pouczenie poczt¹ za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
5. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun nie zùo¿yù na piœmie za¿alenia na odebranie dziecka i chce
je zùo¿yã ustnie, pracownik socjalny przyjmuje to za¿alenie do protokoùu w terminie
wskazanym w pouczeniu.
6. Pracownik socjalny niezwùocznie - nie póêniej ni¿ w ci¹gu 24 godzin - powiadamia
wùaœciwy s¹d opiekuñczy o odebraniu dziecka i umieszczeniu go:
- u innej niezamieszkuj¹cej wspólnie osoby najbli¿szej,
- w rodzinie zastêpczej,
- caùodobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej.
7. Zùo¿one za¿alenie na odebranie dziecka pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji
niezwùocznie przekazuje do wùaœciwego s¹du opiekuñczego
.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoùecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1362
z póên. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaùaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr
180, poz. 1493 z póên. zm.)
3. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie procedury postêpowania przy wykonywaniu czynnoœci odebrania dziecka
z rodziny w razie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia dziecka w zwi¹zku
z przemoc¹ w rodzinie,
4. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrzeœnia 2011r. w sprawie procedury

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Tryb odwoùawczy
Rodzic/opiekun prawny mo¿e zùo¿yã za¿alenie do S¹du Rodzinnego na czynnoœã odebrania
dziecka.

Zaù¹czniki:
1. Pouczenie o mo¿liwoœci zùo¿enia za¿alenia w sytuacji odebrania dziecka,
2. Oœwiadczenie o powierzeniu dziecka odebranego przez pracownika socjalnego,
3. Powiadomienie s¹du o odebraniu dziecka,
4. Za¿alenie na czynnoœã odebrania dziecka na podstawie art. 12 a ust. 1 ustawy o
przeciwdziaùaniu przemocy w rodzinie.

Zaù¹cznik nr 1

POUCZENIE O MOÝLIWOÚCI Z£OÝENIA ZAÝALENIA W SYTUACJI ODEBRANIA DZIECKA
....................................................
(miejscowoœã, data, godzina)
..................................................................
(imiê i nazwisko pracownika socjalnego
lub funkcjonariusza policji)

Pouczenie
Pouczam Pani¹/Pana/Pañstwa …………………………………………………………………………………,
(imiê i nazwisko przedstawiciela/li ustawowych dziecka lub opiekunów faktycznych)

zam. ………………………………………………………………………………………………………………..,
legitymuj¹cych siê ………………………………………………………………………………………………..,
(nr i seria dokumentu)

¿e na czynnoœã odebrania maùoletniego dziecka ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imiê i nazwisko dziecka, data urodzenia)

w dniu ………………… o godzinie ………………… z …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(podaã adres wykonania czynnoœci)

przysùuguje prawo do zùo¿enia do S¹du Rejonowego w ……………………………………………………...
…………… Wydziaù Rodzinny i Nieletnich, mieszcz¹cego siê w ………………………………………… przy
ul.

……………………………………………………………………………………………………………,

za¿alenia na dokonan¹ czynnoœã odebrania dziecka.

Uwaga:
1.

W za¿aleniu mo¿na domagaã siê zbadania przez s¹d zasadnoœci i legalnoœci odebrania dziecka oraz
prawidùowoœci jego dokonania.

2.

Za¿alenie mo¿na wnieœã bezpoœrednio do s¹du lub za poœrednictwem pracownika socjalnego lub
funkcjonariusza policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W przypadku zùo¿enia za¿alenia za
poœrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza policji za¿alenie podlega niezwùocznemu
przekazaniu do s¹du opiekuñczego.

………………………………………
(podpis osoby wykonuj¹cej odebranie)

Zapoznaùam/ùem siê z treœci¹ pouczenia.

…………………………………………
(miejscowoœã, data)

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

Zaù¹cznik nr 2
OÚWIADCZENIE O POWIERZENIU DZIECKA ODEBRANEGO PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

.................................................
(miejscowoœã, data, godzina)

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

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

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

Oœwiadczenie
Oœwiadczam,

¿e

w

dniu

…………………

o

godzinie

…………………

pracownik

socjalny

…………………………………………………… przekazaù pod moj¹ opiekê, do czasu wydania przez s¹d
(imiê i nazwisko pracownika)

opiekuñczy orzeczenia w sprawie, maùoletniej/ego:
1. ...................................................................... ur. ...............................................................
2. ...................................................................... ur. ...............................................................
3. ...................................................................... ur. ...............................................................
4. ...................................................................... ur. ...............................................................

……………………………………………………………
(podpis osoby odbieraj¹cej dziecko od pracownika socjalnego)

Zaù¹cznik nr 3

POWIADOMIENIE S¥DU O ODEBRANIU DZIECKA
.................................................
(miejscowoœã, data, godzina)

.....................................................
(imiê i nazwisko pracownika socjalnego)

.....................................................
(nazwa jednostki, pieczêã)

S¹d Rejonowy w …………………………
.……… Wydziaù Rodzinny i Nieletnich

Informujemy, ¿e w dniu ………………… o godz. ………………… w obecnoœci:
1. ........................................................................ pracownika socjalnego z............
(imiê i nazwisko pracownika socjalnego)

......................................................................
(nazwa jednostki pomocy spoùecznej)

2. ………………………………………………… – funkcjonariusza policji z
(imiê i nazwisko funkcjonariusza)

………………………..………………………………
…………(nazwa jednostki policji)

3. .......................................................................... – przedstawiciela ochrony zdrowia
nast¹piùo odebranie maùoletniego/ich dziecka/ci:
1. ..................................................................... ur. .........................................................
(syn/córka)

2. ..................................................................... ur. .........................................................
(syn/córka)

3. ..................................................................... ur. .........................................................
(syn/córka)

na podstawie art. 12a ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziaùaniu przemocy w rodzinie w zwi¹zku ze
stwierdzeniem zagro¿enia ¿ycia/zdrowia wymienionych dzieci.
Maùoletnie dziecko/ci przebywaùo/y pod adresem:
………………………………………………………………………………………………………………………
w obecnoœci nastêpuj¹cych osób:
1. …………………………………………………………………………………………………………………
(imiê i nazwisko)

(stopieñ pokrewieñstwa)

2. …………………………………………………………………………………………………………………
(imiê i nazwisko)

(stopieñ pokrewieñstwa)

3. …………………………………………………………………………………………………………………
(imiê i nazwisko)

(stopieñ pokrewieñstwa)

Decyzja o odebraniu dzieci zostaùa podjêta w zwi¹zku z nastêpuj¹cymi okolicznoœciami:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
(nale¿y opisaã okolicznoœci zdarzenia)
Maùoletni zostaù/li umieszczony/ni:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nale¿y podaã informacjê, gdzie zostaùo umieszczone dziecko)

Do niniejszej informacji doù¹czamy:
1) kopiê pouczenia rodziców/opiekunów,
2) za¿alenie rodziców/opiekunów na czynnoœã odebrania dziecka*,
3) notatkê sùu¿bow¹ funkcjonariusza policji,
4) .............................................................
(inne dokumenty)

………………………………………
(podpis osoby upowa¿nionej)

*) niepotrzebne skreœliã

Zaù¹cznik nr 4
………………………………………
(miejscowoœã, data, godzina)

……………………………………………
(imiê i nazwisko)

……………………………………………
(adres)

S¹d Rejonowy w …………………………
………… Wydziaù Rodzinny i Nieletnich
*)

za poœrednictwem :
……………………………………………………
(imiê i nazwisko pracownika socjalnego./funkcjonariusza policji)

ZAÝALENIE NA CZYNNOÚÃ ODEBRANIA DZIECKA NA PODSTAWIE ART. 12 A UST. 1 USTAWY
O PRZECIWDZIA£ANIU PRZEMOCY W RODZINIE

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póên. zm.)

Wnoszê za¿alenie na czynnoœã odebrania maùoletniego/ich dziecka/ci .............................................…
....................................................................................................................................................…
(imiê i nazwisko, data urodzenia)

w dniu ................................................... przez ............................................................................……
....................................................................................................................................................……
(podaã imiona i nazwiska osób wykonuj¹cych czynnoœã)
*)

Ponadto wnoszê o :
1. Zbadanie zasadnoœci i legalnoœci tej czynnoœci.
2. Zbadanie prawidùowoœci wykonania tej czynnoœci.

UZASADNIENIE
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nale¿y podaã okolicznoœci/argumenty zwi¹zane z czynnoœci¹ odebrania dziecka budz¹ce w¹tpliwoœã osoby skùadaj¹cej
za¿alenie)

....................................................................
(podpis/y osoby/ób skùadaj¹cej/ych za¿alenie)

*) Niepotrzebne skreœliã

