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Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli 
skuteczności realizacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 
ze zm.). W informacji zawarto negatywną oceną skuteczności realizacji tych zadań. 
Z ustaleń kontrolnych wynika, iż wprowadzone z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany 
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. Nr 125, poz. 842 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 
w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" -
Dz. U. Nr 209, poz. 1245), znacznie pogorszyły sytuację osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie oraz doprowadziły do wyraźnego spadku liczby ujawnianych przypadków 
przemocy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli związane to było ze znacznym 
zbiurokratyzowaniem procedury oraz przekazaniem nowo utworzonym zespołom 
interdyscyplinarnym, kluczowych zadań w systemie przeciwdziałania przemocy, bez 
uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków 
niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Okazało się, bowiem, że połączenie 
w ramach zespołów interdyscyplinarnych kompetencji wszystkich instytucji 
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie sprawdza się w praktyce, 
a procedura „Niebieskiej Karty" jest nadmiernie zbiurokratyzowana i czasochłonna. 
Wyniki kontroli NIK wskazują również, że utworzenie zespołów interdyscyplinarnych 
i grup roboczych opóźnia pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą. Zwrócono także 
uwagę na nierealizowanie przez gminy bezpłatnego wsparcia dla ofiar przemocy, w tym 
schronienia w specjalistycznym ośrodku z powodu niewystarczającej liczby ośrodków 
i niespełniania przez takie placówki standardów. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 
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zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o podjętych 
przez resort działaniach, mających na celu usprawnienie systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie zgodnie z wnioskami, zawartymi w materiale Najwyższej Izby 
Kontroli. 


