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PS.MOPR.ZI.-0015/11/15       Gdańsk, dnia 22.04.2015 r. 
 

       
    
 

Osoby zarządzające jednostkami miejskimi, publicznymi  
i podmiotami niepublicznymi, działającymi w obszarze: 

-  opieki nad dziećmi do lat 3, 
- ochrony zdrowia oraz życia mieszkańców Gdańska 

- wsparcia dziennego i pieczy zastępczej 
- edukacji i profilaktyki 

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 
              
 
            Szanowni Państwo, 
 
 
 Działając w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 
koordynującym na mocy Zarządzenia Nr 197/15 wdrażanie „Procedury interwencji 
w sytuacji krzywdzenia dziecka” pragnę zaprosić Państwa do szczególnie ważnej formy 
współdziałania.. 

Prezydent Miasta Gdańska w lutym bieżącego roku zarządził realizowanie na terenie 
miasta Gdańska „Procedury”, która opisuje sposoby postępowania poszczególnych: osób, 
służb, instytucji i podmiotów w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci. Materiał ten w prosty 
sposób wskazuje, krok po kroku działanie: od podejrzenia, do rozpoznania, a gdy zajdzie 
taka konieczność nawet do izolowania dziecka od osób je krzywdzących.  

„Procedura” jest instrukcją podzielona na kilka kategorii jej realizatorów: 
- podmioty nie uprawnione do wszczynania procedury Niebieskie Karty,  
- podmioty uprawnione do wszczynania procedury Niebieskie Karty, 
- podmioty realizujące Niebieskie Karty, upoważnione w szczególnych okolicznościach do 
odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie oraz na podstawie Kodeksu 
Rodzinnego i Opiekuńczego. 
            Ponadto, Prezydent Miasta postanowił o sposobie wdrażania i realizowania 
„Procedury” (w/w Zarządzenie) w drodze ustanowienia tzw. polityk wewnętrznych placówek. 
Polityki są dokumentami tworzonymi w każdej placówce realizującej zadania w jakiejś części 
(lub w całości) adresowane do dzieci. Można przyjąć, że są dokumentem mówiącym 
o zasadach ochrony dzieci i deklaracji woli chronienia dzieci przez każdą realizującą 
je placówkę. Wynika z tego też, że nie ma jednego, uniwersalnego wzoru polityki 
wewnętrznej, lecz muszą być one „skrojone” na miarę każdej z nich.   
 W oparciu o obowiązujące zarządzenia, dla ułatwienia realizowania zadań 
związanych z ochroną dzieci Zespół Interdyscyplinarny wypracował dla Państwa „Ramowe 
założenia Polityk Wewnętrznych”, które są materiałem pomocniczym do rozpoczęcia procesu 
budowania wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Wyjaśniamy w tym 
materiale, m.in.: czym jest wewnętrzna polityka, z jakich elementów powinna się składać, 
jakie obszary aktywności placówki wymagają szczególnej uważności, ze względu na 
możliwość narażenia dziecka na krzywdę, dajemy tam, również wskazówki co do samego 
procesu przygotowywania, realizacji i monitorowania oraz ewaluacji. Jak  

Zatem przekazuję Państwu „Procedurę” i „Ramowe założenia” licząc, że tak jak ja 
i pozostali członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego doceniacie wagę zadania ochrony 
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dziecka przed skrzywdzeniem, tak jak my jesteście gotowi do podjęcia stosunkowo 
niewielkiego wysiłku przygotowania i realizowania procedury „skrojonej” na miarę zadań, 
które realizujecie. 
 

Zdając sobie jednak sprawę, że proces przygotowania dokumentów o których mowa 
może niektórym z Państwa stwarzać na początku trudność  - w imieniu Zespołu 
Interdyscyplinarny oferuję wsparcie i pomoc w pracach nad dokumentami.  
 
Zapraszam na konsultacje, które rozpoczynają się od 4 maja do 30 września br. adresowane 
do przedstawicieli wszystkich podmiotów i instytucji działających na terenie miasta oraz na 
4  panele szkoleniowe. 
 
Konsultacje odbywać się będą w Centrum Niebieskich Kart (CNK) w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. K. Leczkowa 1a,  pok. 222 I piętro:  

- w poniedziałki g.12.00-15.30, środy g.8.00-11.00, piątki godz.8.00-11.00  
Ponadto, możliwe jest indywidualnie omówienie telefoniczne przygotowań. Pomocą w tej 
formie służą Państwu:  
              Krzysztof Sarzała tel. 601 656 263, 58-304-58-18  
              Magdalena Szerszyńska tel. 512 395 533, 58- 342-31-79; 
Szkolenia odbędą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. K. Leczkowa 1a 
–duża sala parter, w dniach: 

19 maja  godz. 8.00-12.00 - szkolenie dla placówek edukacyjnych (szkoły, 
przedszkola) 

26 maja – godz. 8.00-12.00 - inne placówki i podmioty 
8 czerwca - godz. 8.00-12.00 - szkolenia dla placówek edukacyjnych 
18 czerwca - godz. 8.00-12.00 - inne placówki i podmioty. 

 
Podmioty zobowiązane do ich przygotowania proszone są o przekazanie 

(lub przesłanie) gotowych dokumentów do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 
30 września 2015 r. Pozostałe placówki zachęcamy także do przedstawienia nam 
przygotowanych materiałów. Wszystkie podmioty, których polityki uzyskają akceptację 
Zespołu otrzymają certyfikat potwierdzający realizowanie polityki ochrony dzieci (proces 
certyfikacji w przygotowaniu). 

 
Zapraszam do współpracy wierząc, że razem przyczynimy się do zmniejszenia liczby 

dramatów z udziałem najmłodszych, których w ostatnich miesiącach nie szczędził nam los. 
   
 
         Z poważaniem 
        

Krzysztof Sarzała 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 


