
PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR 

 

Czym jest przemoc? 

W każdej relacji zdarzają się problemy, konflikty, kłótnie. Nie ma w tym nic 

niepokojącego, dopóki umiemy je rozwiązywać, rozmawiać ze sobą, ustalać wspólne 

kompromisy. Jednak, gdy jedna ze stron zaczyna poniżać, obrażać, wyzywać, 

manipulować, wyśmiewać i używać siły, by osiągnąć swoje cele i zmusić druga                         

do określonych zachowań, oznacza to, że została przekroczona granica                                      

i zachowania te trzeba nazwać wprost przemocą. 

Przemoc to intencjonalne działanie, które wykorzystując przewagę sił, narusza 

prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody. 

 

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki: 

 jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania 

 jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą 

 działanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej 

 osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia, szkód 

fizycznych i psychicznych 

Gdzie szukać pomocy? 

 NIEBIESKA LINIA – to ogólnopolskie 

pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie i świadków przemocy (czynne całą dobę). 

Dzwoniąc pod numer 800 12 00 02 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, 

informacje o możliwościach uzyskania pomocy w lokalnych placówkach pomocowych. 



W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach przy ul. Majówka 

21a działa Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla ofiar przemocy                         

w rodzinie, w którym bezpłatnie przyjmują: 

 psycholog 

 terapeuta uzależnień 

 prawnik 

 specjaliści pracy socjalnej z uprawnieniami do pracy z ofiarami przemocy                                           

i sprawcą 

tel. 41 274 57 57,  533 053 322   pik@mops.starachowice.pl 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Starachowicach                            

ul. Radomska 70  

Zakres świadczonej pomocy: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, problemy 

wychowawcze, kryzysy egzystencjalne. 

tel. 41 274 88 06, 41 274 88 68 (pracownik socjalny), 518 860 008 

(psycholog) 

mailto:pik@mops.starachowice.pl


Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” już od 1995 roku zajmuje się 

organizacją wsparcia dla kobiet i dzieci powiatu starachowickiego, doznających 

przemocy w rodzinie. Oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, 

terapeutyczną, indywidualną i grupową. 

tel. 41 2740 997, 882 560 397, przystań.starachowice@wp.pl  

 

 

 

Przemoc a problem alkoholowy – gdzie się zgłosić? 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                 

w Starachowicach mająca siedzibę w Urzędzie Miasta,                             

przy ul. Radomskiej 45 podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia           

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej  od alkoholu obowiązku poddania 

się leczeniu. Postępowanie prowadzone jest na wniosek instytucji lub osoby 

fizycznej (członka rodziny, sąsiada, pracodawcy), której znane są problemy 

występujące w rodzinie – w związku z nadużywaniem alkoholu                             

bądź przemocą domową, tel. 41 273 83 65 

 

 Poradnia Leczenia Uzależnień, Starachowice, ul. Radomska 70                     

(I piętro, pok. 134, 137) oferuje indywidualną i grupową terapię dla 

osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, tel. 41 273 98 16 

 

 Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „Michałów”, 

Starachowice, ul. Ostrowiecka 151 oferuje pomoc psychiatryczną, 

psychologiczną w ramach NFZ, tel. 41 273 57 35 

 

mailto:przystań.starachowice@wp.pl


PRZEMOC W RODZINIE - CZYM JEST PROCEDURA 

NIEBIESKIEJ KARTY? 

Niebieska Karta to dokument wypełniany przez policjanta, pracownika 

socjalnego, lekarza czy pedagoga, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy. Niebieska 

Karta to także ogół czynności podejmowanych w przypadku stwierdzenia                                  

lub podejrzenia przemocy w rodzinie. 

Niebieska karta zakładana jest gdy pracownik policji, oświaty, służby zdrowia, 

pomocy społecznej lub Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                              

ma uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie (lub członek rodziny 

albo świadek zgłosił taką przemoc).  

Co trzeba wiedzieć o Niebieskiej Karcie? 

 procedura założenia Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie 

 założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem                      

o popełnieniu przestępstwa i nie jest podstawą do wszczęcia postępowania 

karnego. Jest to jedynie  informacja dla policji o tym, że w danej rodzinie 

występuje przemoc. Po jej założeniu dzielnicowy ma 7 dni na odwiedzenie 

rodziny, ma też monitorować sytuację i w razie potrzeby udzielać pomocy.  

 

Niebieska Karta nie dotyczy jedynie przemocy fizycznej, ale również psychicznej. 

Pod pojęciem „przemoc w rodzinie” rozumiane jest każde umyślne działanie                             

lub zaniechanie narażające osobę w rodzinie na utratę życia, zdrowia, naruszające 

jej godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody  na zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. 

 

Jakie korzyści dla ofiary niesie Niebieska Karta? 

Ofiara przemocy domowej, w rodzinie której wszczęto procedurę Niebieskiej 

Karty zostaje objęta nadzorem specjalnego zespołu interdyscyplinarnego, w skład 

której wchodzi m.in.: pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny                                

lub nauczyciel. Zespół wraz z osobą pokrzywdzoną przygotowują plan pomocy, 

który następnie wdrażają w celu zaprzestania przemocy domowej. 

 

 

https://www.mjakmama24.pl/prawo-i-finanse/porady-prawne/przemoc-w-rodzinie-czy-mozna-ja-powstrzymac-aa-nSPo-v6iN-uLEw.html


 



 



 



 







 

 



 







 

 


