
INFORMACJE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 

 

Co to jest przemoc w rodzinie?  

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 

rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na 

ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i 

krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

 Narusza prawa i dobra osobiste, 

 Powoduje cierpienie i ból, 

 Działania są zamierzone, 

 Siły są nierówne – osoba doznająca przemocy jest słabsza wobec osoby silniejszej stosującej 

przemoc, 

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? 

 współmałżonkowie  

 partnerzy w związkach nieformalnych  

 dzieci  

 osoby starsze  

 osoby niepełnosprawne  

 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to: 

Przemoc fizyczna: 

 bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie...  

Przemoc psychiczna: 

 wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, 

kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi...  

Przemoc seksualna: 

 wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, 

wymuszanie seksu z osobami trzecimi...  

Inny rodzaj zachowań: 

 zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia 

pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych...  

 niszczenie rzeczy osobistych  

 demolowanie mieszkania  

 wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie  

 pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku 

nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb  

 zmuszanie do picia alkoholu  

 zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków. 



PAMIĘTAJ!!! 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia 

swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich 

jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie 

wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej 

stronie! 

 

 

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA 

 
 „Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym, który jest wypełniany w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie przez:, funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego, 

przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony 

zdrowia. Służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia 

dalszą przemocą, oraz jako dowód w sprawach sądowych. 

 

 

Podczas wypełniania Niebieskiej Karty zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji: 

 - Twoje dane osobowe (imię, nazwisko); 

 - Twój adres zamieszkania; 

 - Jaki jest stosunek pokrewieństwa między Tobą a sprawcą; 

 - Kontakt do Ciebie (najlepiej telefon).  

 

Wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. 

Niebieska Karta dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, 

jednak jeżeli chcesz, aby sprawca został ukarany, potrzebne może być złożenie przez Ciebie 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Twoją szkodę, chyba że Policja lub prokurator zajmą 

się sprawą z własnej inicjatywy. Ponadto po wypełnieniu Niebieskiej Karty Twoja sytuacja będzie 

stale nadzorowana przez Policję lub pracownika socjalnego. Zostanie powołana Grupa Robocza przez 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, na którą zostaniesz zaproszony, a osoba podejrzana 

o stosowanie przemocy zostanie wezwana. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele instytucji, które 

zajmują się rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie. Bardzo ważne jest abyś 

współpracował z członkami  Grupy Roboczej bo oni chcą Ci pomóc. Pamiętaj, tylko Ty wiesz jak na 

prawdę wygląda sytuacja w Twojej rodzinie, nie wstydź się mówić o swoich problemach bo Grupa 

Robocza jest stworzona dla Ciebie i Twojej rodziny po to by pomóc Wam wyjść z trudnej sytuacji w 

jakiej się znaleźliście.  

 

 

SIĘGNIJ PO POMOC! 

 

http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/dowiedz-si-wicej/przemoc-przestpstwo.html


 

INSTYTUCJE UDZIELAJACE WSPARCIA I POMOCY 

OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE – TUTAJ 

ZNAJDZIESZ POMOC: 

 

 

 

L.P. 

Nazwa instytucji Adres 
instytucji  

Telefon 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu ul. Krakowska 6 
Wodzisław 

41 3806117 

2. Komisariat Policji w Sędziszowie ul. Dworcowa 17 
Sędziszów 

41 3811007 

3. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wodzisławiu 

ul. Krakowska 6 
Wodzisław 

41 3806118 

4. Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu ul. Ariańska 4 
Wodzisław 

41 3806024 

5. Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie Al. Piłsudskiego 1 
Jędrzejów  

41 3802320 

6. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie  ul. 11 Listopada 74 
Jędrzejów  

41 3861441 

7. Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Rodzinie  
w Nagłowicach, psycholog 

ul. Walewskiego 6 
Nagłowice 

41 3814584 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Jędrzejowie 

ul. Okrzei 49B 
Jędrzejów 

41 3863600 

9. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 

ul. 1 Maja 196 
Kielce  

41 3861867 
 

10. Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących 
Przemoc w Rodzinie SOW 

ul. Wiśniowa 3 
Kielce   

41 3628973 

11. Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób 
Doznających Przemoc w  Rodzinie SOW 

ul. Kołłątaja 4 
Kielce 

41 3661052 
całodobowy 

12. Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Urzędnicza 7 b 
Kielce 

41 3664847 
całodobowy 

 

Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.  

Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub 

udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.  

Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą 

przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także 

opracują plan pomocy.  

Ośrodki wsparcia - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w 

rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.  



Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewnią bezpłatne schronienie 

Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, 

w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w 

przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.  

Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na 

Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.  

Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący 

spraw opiekuńczych Twoich dzieci.  

Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o 

pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.  

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie 

alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie 

odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.  

 

 

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów: 
 

 Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02 
(płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8

00
-22

00
, w niedziele i 

święta w godzinach 8
00

-16
00

), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek 

i wtorek w godzinach 17
00

-21
00

), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.  
Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów 

stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9
30

 do 15
30

, od godz. 15
30

 do 9
30

 włączony jest 

automat).  

Dziecięcy telefon zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka – 800 12 12 12 czynny w godzinach od 8
15 

do 20
00

. 

Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym ( przy Instytucie Psychologii Zdrowia) – 116 123 

czynny w godzinach od 14
00 

do 22
00

. 

 


