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PRZEMOC W RODZINIE 

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub 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. 

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 lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej 

 Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i 

psychicznych 

RODZAJE PRZEMOCY 

 

 Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. 

 Psychiczna - naruszenie godności osobistej. 

 Seksualna - naruszenie intymności. 

 Ekonomiczna - naruszenie własności. 

 Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. 

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym 

zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, 

szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, 

kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, 

duszenie, krępowanie ruchów, itp.; 

Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i 

groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, 

szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, 

oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, 

sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.; 

Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia. 

Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do 

aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie 

jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków 

obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym 

szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych 
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praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie 

szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.; 

Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym 

niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w 

których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, 

włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez 

pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie 

czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub 

wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.  

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą 

przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie 

jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, 

uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, 

łazienki, łóżka, itp.; 

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ  ORAZ 

PODMIOTY REALIZUJĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM KOREKCYJNO- EDUKACYJNE 

WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE GMINY ŁĘCZNA 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00 

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, 

tel. 81/ 462-83-74, 

www. mops.leczna.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej realizuje zadania własne i zlecone 

gminy z zakres pomocy społecznej. Celem działania MOPS w Łęcznej jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w 

stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest 

udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęcznej udziela:  

 szeroko rozumianą pracę socjalną, kompleksową pomoc rodzinom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy, wskazuje miejsca gdzie można uzyskać inną specjalistyczną 

pomoc i wsparcie, kieruje ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów, 

monitoruje sytuację w rodzinach, w których została wszczęta procedura Niebieska 

Kart, podejmuje interwencje domowe, uruchamia procedury mające na celu 

powstrzymanie przemocy, współprac z innymi instytucjami i organizacjami 

udzielającymi pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.  

 Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest bezpłatna pomoc, w 

szczególności w formie: poradnictwa socjalnego i rodzinnego, pomoc prawna (radca 



Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Łęcznej -  

Informator dla osób doświadczających przemocy oraz  osób stosujących przemoc w rodzinie  
4 

 

prawny), wsparcie i pomoc asystenta rodziny. Podejmowane są  interwencje w 

przypadku przemocy domowej i uruchamiana procedura mająca na celu jej 

powstrzymanie. Udzielana są informacje o przysługujących świadczeniach i formach 

pomocy. W uzasadnionych przypadkach udzielana jest pomocy finansowej w formie 

zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, 

żywności.  

MOPS wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w 

tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, ośrodkach. 

W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia 

organy ścigania, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami udzielającymi pomocy 

osobom dotkniętym przemocą znajdującymi się na terenie powiatu. 

Interwencja kryzysowa - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

udzielanie wsparcia socjalnego, podejmowanie interwencji domowych.  

Działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem 

interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w 

stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą - spotkania grupy odbywają się 

dwa razy w miesiącu w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Grupa prowadzona 

jest przez psychologa i pracownika socjalnego. Głównym celem pracy grupy wsparcia dla 

kobiet uwikłanych w przemoc jest nabycie przez uczestniczki umiejętności chronienia się 

przed krzywdzeniem oraz minimalizacja jego skutków. Cele szczegółowe: zwiększenie 

wiedzy uczestniczek na temat zjawiska przemocy domowej, Wzmocnienie poczucia własnej 

wartości, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie odbudowanie własnych granic i 

praw oraz zwiększenie umiejętności ich ochrony, nabycie umiejętności rozpoznawania i 

wyrażania uczuć w sposób konstruktywny, nabycie umiejętności ochrony własnych dzieci 

przed przemocą. 

Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej 

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, wtorek od godz. 8.00-16.00 

siedziba: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna 

tel. /81/ 462-83-74 

fax. /81/ 462-83-73 

Główne zadania powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego to: integrowanie  

i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu,  
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a także innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 

szczególności przez: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym; 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Współpraca z jednostkami podejmującym działania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

STAŁY PUNKT POMOCY  

OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 

W ŁĘCZNEJ 

ul. Jaśminowa 4 

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łęcznej 

pokój nr 218 

tel. 81/ 462-83-74,  537 404 430 

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ  

PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!  

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, 

pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają 

podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz 

pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, 

dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: 

Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób 

pokrzywdzonych  www.pokrzywdzeni.gov.pl. 

Godziny dyżurów specjalistów: 

http://www.ms.gov.pl/
http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/
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 Psycholog - poniedziałek : 16.00-19.00 

 Osoba pierwszego kontaktu/ specjalista pracy socjalnej - wtorek: 15.00-19.00 

 Prawnik  - Środa: 16.00-19.00 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY 

1. Pomoc prawna 

2. Terapia rodzin 

3. Pomoc osoby pierwszego kontaktu  

4. Pomoc psychologiczna 

5. Pomoc psychiatryczna 

6.  Grupa wsparcia 

7. Pokrywanie kosztów czasowego bezpłatnego zakwaterowania lub udzielanie 

schronienia  

8. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych 

9. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny 

osobistej 

10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie 

kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw 

związanych  z uzyskiwaniem pomocy. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Łęcznej 

 

od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna 

tel: 81 462 31 11 

e-mail: pcprleczna@op.pl 

www.pcprleczna.pl 

 

Specjalistyczne poradnictwa, oferowana pomoc: psychologa, pedagoga, prawnika. 

Pomoc pedagoga i psychologa - zajmują się m.in. osobami doświadczającymi przemocy 

fizycznej i psychicznej, osobami, które mają trudności w adaptacji do nowych sytuacji, 

osobami z trudnościami emocjonalnymi, wsparcie dla osób leczonych farmakologicznie 

(psychiatrycznie), osoby poszukujące wsparcia psychicznego.  Pomoc prawna z zakresu: 

mailto:pcprleczna@op.pl
http://www.pcprleczna.pl/
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prawa rodzinnego, prawa karnego, postępowania administracyjnego, prawa pracy. Pomoc 

obejmuje: informacje o istniejącym stanie prawnym, wskazanie sposobów załatwienia danej 

sprawy, wskazanie instytucji, do których należy się zwrócić, redagowanie pism, wniosków, 

pozwów.  

Interwencja kryzysowa - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

udzielanie wsparcia socjalnego, podejmowanie interwencji domowych. 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych oferuje pomoc w zakresie: 

 konsultacje indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, 

 pomoc prawna rodzinom i osobom dotkniętym problemem uzależnień,  

 szkolenia i edukacja nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie 

profilaktyki uzależnień,  

 szkolenia i edukacja rodziców i dzieci w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie 

profilaktyki uzależnień,  

 szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla kadry pomocy społecznej 

 i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna,  

 współpraca i doradztwo metodyczne dla nauczycieli, pedagogów, studentów, 

pracowników służb społecznych, służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych,  

 konsultacje i porady dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu 

Gminy Łęczna. 

 udzielanie pomocy prawnej,  

 dyżury specjalisty ds. uzależnień  

 prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Program korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. 

„Gniewni ludzie”. 

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym: 

 osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do 

uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, 

 osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej 

terapii, 

 osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności. 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

prowadzone w ramach programu „Gniewni ludzie” mają na celu: 

 powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 

przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych, 
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 rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie 

umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie, 

 nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w 

rodzinie bez stosowania przemocy, 

 uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej 

 

ul. Księży Wrześniewskich 10, 21-010 Łęczna 

tel. 81/752-72-10, fax. 81 752-72-44 

www.lubelska.policja.gov.pl 

 

Do podstawowych zadań policji należy m.in. działania chroniące ofiary przemocy 

domowej podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem:  

 interwencja, 

 sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa), 

 zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty 

zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, 

 wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w 

przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa, 

 zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, 

 podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, 

 udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy 

 monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których wszczęto procedura Niebieska Karta. 

 

Współpraca z jednostkami podejmującymi działania w zakresie przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie 

 

Stowarzyszenie MONAR  

Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna  

w Łęcznej 

 

ul. Pl. Kościuszki 1, 21-010 Łęczna 

Tel. 81/ 462-87-21, fax. 81/ 462-87-21 

http://www.lubelska.policja.gov.pl/
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www.narkomania.org.pl 

 

Oferowana pomoc w zakresie: 

 diagnostyka uzależnień, 

 poradnictwo, 

 wsparcie psychologiczne, 

 terapia indywidualna, grupowa, 

 kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego, 

 konsultacji lekarza psychiatry, 

 skierowań na różnorodne formy terapii, 

 poradnictwa dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, 

 systemowej terapii rodziny. 

 

Zakres udzielanej pomocy: 

1. Przyjmowani pacjenci od 12 r. ż. 

2. Dla osób z problemem narkotykowym: 

• Poradnictwo 

• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia 

• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków 

3. Dla osób z problemem narkotykowym: 

• Poradnictwo 

• Grupy wsparcia/edukacyjne 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: 

• Grupy wsparcia/edukacyjne 

• Grupy zapobiegania nawrotom 

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia: 

• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem 

narkotyków 

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 

• Konsultacje prawne 

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej 

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z: 

• Lekarzem psychiatrą 

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu: 

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – płatnie 

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków 

rehabilitacyjnych 
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Regionalne Centrum Trzeźwości  

„MAKSYMILIAN”  

w Łęcznej 

 

dyżury: wtorek-sobota w godzinach 17:00- 20:00 

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, 

tel. 81/ 462-94-99 

www.maksymilian_leczna.republika.pl 

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar i 

sprawców przemocy ( w tym grupa wsparcia prowadzona przez psychologa -  dwa razy w 

miesiącu). 

Metody pracy Stowarzyszenia to m.in. : 

 inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form 

oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub 

winny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie; 

 motywowanie do indywidualnego oraz grupowego samokształcenia w zakresie norm 

moralno – etycznych osób uzależnionych i współuzależnionych; 

 ugruntowanie własnego rozwoju i właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, w 

rodzinie, środowisku, poprzez szkolenia, terapie i obozy terapeutyczne dla osób 

uzależnionych i ich rodzin; 

 organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami 

różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu 

działania; 

Grupy samopomocowe:  

 ALL-ANON - poniedziałek 17:00-19:00 (w RCT ”Maksymilian”) 

 A-A - środa 17:00-19:00, niedziela 9:00-11:00 (w RCT ”Maksymilian”) 

 

 

 

 

http://www.maksymilian_leczna.republika.pl/
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Gminna Komisja Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych  

w Łęcznej 

 

ul. Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna 

Tel. 81/ 752-11-50 

Pisma można składać w Urzędzie Miejskim, Komisja pracuje w każdy poniedziałek w 

godzinach 15:30-17:00 w lokalu Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 22. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela pomocy 

rodzinom z problemem alkoholowym w szczególności poprzez: 

 prowadzenie rozmów i nakłanianie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, 

 kierowanie do sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego osób 

uzależnionych, 

 kierowanie osoby zgłoszonej na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia i wskazanie zakładu leczniczego, 

 podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych 

z problemem alkoholowym, 

 inicjowanie i włączanie się w działania zmierzające do ograniczenia skutków 

przemocy w rodzinie, 

 współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym, 

pomagającymi ofiarom przemocy domowej. 

 

 

Poradnia Terapii Uzależnień w Łęcznej 

 

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna  

(siedziba Szpitala Powiatowego w Łęcznej), 

tel. 81/ 752 00 82 

Poradnia terapii  

Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  

w Łęcznej 

 

ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, 

tel. 81/ 752 07 41 
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