POROZUMIENIE
O WSPÓŁPRACY NA RZECZ
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

zawarte w dniu ………………………………., w Warszawie

między Ministrem Sprawiedliwości w osobie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego,
a
Sekretarzem Stanu w
Pana Jarosława Dudy

Ministerstwie

Pracy

i

Polityki

Społecznej

w

osobie

zwanymi dalej „Stronami”
§1
Celem porozumienia jest zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
w szczególności przy wykorzystaniu środków i form zawartych w ustawie z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
jak również skoordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi przemocy.
§2
1. Przedmiotem porozumienia jest wzmocnienie dotychczasowej współpracy między
Stronami i obsługującymi je urzędami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności przez zintensyfikowanie działań w kierunku wykorzystania dostępnych
instrumentów prawnych służących pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie jak
również działań wobec osoby stosujące przemoc w rodzinie.
2. Współpraca między Stronami będzie realizowana wszelkimi sposobami i dogodnymi
dla Stron środkami, w szczególności przez:
1) opracowywanie i wdrażanie projektów służących ochronie i pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie;
2) wzmocnienie współpracy między służbami realizującymi zadania w obszarze
właściwości Stron, w celu szybkiej i właściwej wymiany informacji, służącej
skutecznej ochronie i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
3) wymianę informacji o opracowywanych publikacjach oraz organizowanych
szkoleniach;
4) wzajemne zapewnienie udziału Stron w organizowanych konferencjach poświęconych
problematyce przemocy w rodzinie;
5) wzajemne zapewnienie udziału Stron w opracowywaniu materiałów informacyjnoedukacyjnych;
6) zapewnienie warunków skutecznej wymiany informacji między Specjalistycznymi
Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwanymi dalej
„Specjalistycznymi Ośrodkami” a Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem, zwanymi dalej „Ośrodkami Pomocy”.

§3
1. W celu realizacji postanowień § 2 ust. 2 pkt 6 Minister Pracy i Polityki Społecznej
zobowiązuje się do:
1) umieszczenia na stronie internetowej www.mpips.gov.pl aktualnego wykazu
Specjalistycznych Ośrodków z danymi teleadresowymi oraz corocznej jego
aktualizacji – do dnia 15 marca każdego kolejnego roku;
2) umieszczenia na stronie internetowej www.mpips.gov.pl aktualnego wykazu
Ośrodków Pomocy wraz z opisem oferowanych świadczeń i danymi teleadresowymi,
przesłanego uprzednio przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ust. 2 pkt 3;
3) przesłania Ministerstwu Sprawiedliwości zaktualizowanego wykazu Specjalistycznych
Ośrodków w celu umożliwienia jego udostępnienia na stronach internetowych
www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl do pobrania dla użytkowników
i przesłania Ośrodkom Pomocy, w terminie do dnia 10 listopada 2011 roku;
4) poinformowania Specjalistycznych Ośrodków o umieszczeniu tego wykazu na stronie
internetowej www.mpips.gov.pl, w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku;
5) wystąpienia do właściwych wojewodów z prośbą o zwrócenie się do działających
na terenie ich województw Specjalistycznych Ośrodków o:
a) informowanie Wydziału Polityki Społecznej właściwego urzędu wojewódzkiego
o zmianach w zakresie danych teleadresowych, w terminie 14 dni od ich
wystąpienia,
b) zapoznanie się z ofertą Ośrodków Pomocy, działających w województwie,
na którego obszarze jest zlokalizowana siedziba Specjalistycznego Ośrodka
i nawiązanie lokalnej współpracy między tymi ośrodkami,
c) informowanie zgłaszających się osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którym
Specjalistyczne Ośrodki udzielają wsparcia, o ofercie Ośrodków Pomocy,
zlokalizowanych w tym samym województwie, w celu umożliwienia tym osobom
kontynuowania skierowanych do nich działań pomocowych albo skorzystania
z dodatkowych form pomocy,
d) ustalanie przez Specjalistyczne Ośrodki liczby podjętych interwencji na skutek
przekazania informacji przez Ośrodki Pomocy, gromadzenie informacji o sposobie
ich załatwienia oraz opracowanie informacji na temat współpracy z Ośrodkami
Pomocy działającymi w województwie, na którego obszarze jest zlokalizowana
siedziba Specjalistycznego Ośrodka,
e) przekazywanie właściwym wojewodom informacji, o których mowa w lit. d,
w formie zbiorczych zestawień półrocznych w terminie do ostatniego dnia
miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza;
6) wystąpienia do właściwych wojewodów o umieszczenie wykazów Specjalistycznych
Ośrodków oraz Ośrodków Pomocy na stronie internetowej właściwego urzędu
wojewódzkiego, a także ich aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji, o których mowa w pkt 5 lit. a;
7) wystąpienia do właściwych wojewodów o przekazywanie Ministerstwu Pracy
i Polityki Społecznej informacji o aktualizacjach określonych w pkt 5 lit. a oraz
zbiorczych zestawień wskazanych w pkt 5 lit. e w terminie 1 miesiąca od ich
otrzymania;
8) przekazania Ministerstwu Sprawiedliwości informacji, o których mowa w pkt 7,
nadesłanych przez urzędy wojewódzkie, w terminie 1 miesiąca od ich otrzymania.
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2. W celu realizacji postanowień § 2 ust. 2 pkt 6 Minister Sprawiedliwości zobowiązuje się
do:
1) opublikowania na stronie www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl aktualnego
wykazu Ośrodków Pomocy wraz z opisem oferowanych świadczeń i danymi
teleadresowymi oraz corocznej jego aktualizacji – do dnia 15 marca każdego
kolejnego roku;
2) umieszczenia na stronie internetowej www.ms.gov.pl aktualnego wykazu
Specjalistycznych Ośrodków wraz z danymi teleadresowymi, przesłanego uprzednio
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ust. 1 pkt 3;
3) przesłania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowanego wykazu
Ośrodków Pomocy w celu umożliwienia jego udostępnienia na stronie internetowej
www.mpips.gov.pl do pobrania przez użytkowników i przesłania Specjalistycznym
Ośrodkom, w terminie do dnia 10 listopada 2011 roku;
4) poinformowania Ośrodków Pomocy o umieszczeniu tego wykazu na stronie
internetowej www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl, w terminie do dnia
30 listopada 2011 roku;
5) wystąpienia do Ośrodków Pomocy o:
a) informowanie Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianach w zakresie świadczonych
usług lub danych teleadresowych, w terminie 14 dni od ich wystąpienia,
b) zapoznanie się z ofertą Specjalistycznych Ośrodków, działających
w województwie, na którego obszarze jest zlokalizowana siedziba danego Ośrodka
Pomocy i nawiązanie lokalnej współpracy między tymi ośrodkami,
c) informowanie zgłaszających się osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którym
Ośrodki Pomocy udzielają wsparcia, o ofercie Specjalistycznych Ośrodków
zlokalizowanych w tym samym województwie, w celu umożliwienia tym osobom
kontynuowania skierowanych do nich działań pomocowych albo skorzystania
z dodatkowych form pomocy,
d) ustalanie przez Ośrodki Pomocy liczby podjętych interwencji na skutek
przekazania informacji przez Specjalistyczne Ośrodki, gromadzenie informacji
o sposobie ich załatwienia oraz opracowanie informacji na temat współpracy
ze Specjalistycznymi Ośrodkami działającymi w województwie, na którego
obszarze jest zlokalizowana siedziba Ośrodka Pomocy,
e) przekazywanie informacji, o których mowa w lit d, w formie zbiorczych zestawień
półrocznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu
półrocza;
6) przekazania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej danych, o których mowa
w pkt 5 lit. a oraz zbiorczych informacji, o których mowa w pkt 5 lit. d w terminie
1 miesiąca od ich otrzymania.
§4
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie spraw objętych niniejszym
porozumieniem są:
- w Ministerstwie Sprawiedliwości – osoba wyznaczona w Departamencie Praw
Człowieka,
- w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – osoba wyznaczona w Departamencie
Pomocy i Integracji Społecznej.
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2. Strony są zobowiązane do przekazania sobie nawzajem danych teleadresowych osób,
o których mowa w ust. 1, a także informowania o zmianach, w przypadku wyznaczenia
nowych osób uprawnionych do kontaktu.
§5
Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
§6
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
§7
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§8
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

………………...……………...…….

………………………………………

Minister Sprawiedliwości
Krzysztof Kwiatkowski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
Jarosław Duda
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