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Dzięki  informatorowi poznasz, czym jest przemoc i jakie przybiera formy, 
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Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:  

 

 

- KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym,   

  wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych  

- CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany  

- DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym  

  środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to  

  zapewnić  

- KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy  

  prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego  

  godności osobistej  

- KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie  

  z przemocą  

- KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w  

  rodzinie  

- KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom  

 przemocy w rodzinie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na 

temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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Rozdział I  

 

Zjawisko przemocy w rodzinie.  

 

1.DEFINICJA PRZEMOCY. 

  

Przemoc w rodzinie jest definiowana wg art. 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r, poz., 1390) jako wszystkie 

jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej wspólnie 

gospodarującej lub zamieszkującej, zmuszające do podejmowania zachowań wbrew woli 

pozostałych członków rodziny, przede wszystkim narażające ich na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające godność i nietykalność cielesną, wolność w tym również 

seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, wywołujące cierpienia i 

krzywdy moralne.  

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy. Wyróżnia się przemoc czynną i bierną.  

 

O przemocy czynnej mówimy w sytuacjach, gdy osoba stosująca przemoc skieruje gniew 

wprost na otaczającą ją osobę, powodując krzywdę psychiczną, fizyczną lub seksualną.  

O przemocy biernej mówimy w kontekście zaniedbania fizycznego, emocjonalnego, 

seksualnego lub ekonomicznego. Wówczas gniew osoby stosującej przemoc przejawia się w 

braku zainteresowania lub w unikaniu interakcji z drugą osobą.  

 

2. FORMY PRZEMOCY 

  

Do najczęstszych form przemocy w rodzinie zalicza się:  

 

 Przemoc fizyczną- obejmującą każde zachowanie wiążące się z zadawaniem bólu 

fizycznego, powodujące uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia a nawet pozbawianie życia.  

 

Przykłady: bicie, szturchanie, policzkowanie, popychanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, 

wykręcanie rąk, kopanie, zadawanie ran, odmawianie koniecznej pomocy medycznej, 

pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu, narkotyków.  

 

Przemoc seksualną, którą określa się, każde zachowanie podejmowane w celu zmuszenia 

osoby do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych, a także 

deprecjonowanie jej seksualności, wymuszanie podejmowania zachowań o charakterze 

seksualnym z osobami trzecimi.  

 

Przykłady: obmacywanie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form współżycia (seks 

oralny, analny, sodomia, sadomasochizm), poniżanie i wyśmiewanie preferencji seksualnych, 

gwałt.  

 

 Przemoc psychiczna obejmuje zachowanie mające na celu niszczenie poczucia własnej 

wartości u osoby, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia 

bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.  

 



6 
 

Przykłady: ciągłe krytykowanie, poniżanie w obecności innych, szydzenie, grożenie, 

upokarzanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie, grożenie odebraniem dzieci, 

izolowanie od rodziny i ograniczanie kontaktu z bliskimi, zabranianie opuszczania domu.  

 

 Przemoc ekonomiczną stanowiącą zachowanie, którego celem jest ekonomiczne 

zniewolenie osoby i całkowite uzależnienie jej od sprawcy. Bezprawne finansowe 

wykorzystanie i/lub kontrolowanie środków niezbędnych do utrzymania ekonomicznej 

niezależności.  

 

Przykłady: zabieranie wynagrodzenia, kart kredytowych, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, niezaspakajanie potrzeb materialnych, kontrolowanie 

wydatków, ukrywanie informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszanie do podpisywania 

zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka).  

 

Osobą doznającą przemocy w rodzinie może być każdy w tym:  

- współmałżonek, partner w związku nieformalnym 

- dziecko 

- osoba niepełnosprawna 

- osoba starsza 
 

UWAGA: różne formy złego traktowania występują łącznie w różnych postaciach i 

konfiguracjach. Akty przemocy mogą dotyczyć jednorazowego incydentu, jednakże w 

większości przypadków utrzymują się przez długi czas w różnej formie i o różnym stopniu 

natężenia.  

 

Ponadto o przemocy mówimy, gdy działanie osoby stosującej przemoc określa:  

- Intencjonalność – przemoc nie jest przypadkowa. Agresor chce przejąć kontrolę i władzę 

nad drugą osobą.  

- Dysproporcja siły – osoba stosująca przemoc ma widoczną przewagę (fizyczną, 

psychiczną, materialną itp.) nad osobą, która staje się jogo ofiarą. Każdy kolejny atak 

pogłębia dysproporcję.  

- Naruszanie godności i praw – sprawca poniża, ośmiesza, pozbawia praw, przejmuje 

kontrolę nad drugą osobą.  

- Powodowanie cierpienia i bólu – osoby doświadczające przemocy doznają zarówno szkód 

fizycznych jak i psychicznych. W efekcie wieloletniej przemocy osoby te mogą dojść do 

błędnego przekonania, że na to zasługują. 

3. CYKL i FAZY PRZEMOCY 

  

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym, znacznie częściej jest procesem o 

długiej nawet kilkunastoletniej historii, ma tendencje do powtarzania się według zauważanej 

prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz. 

  

 I Faza narastającego napięcia charakteryzuje się stopniowaniem przemocy sprawcy w 

stosunku do ofiary w coraz bardziej gwałtowny sposób. Ofiara stara się zaspokoić 

oczekiwania oprawcy, chce naprawić zły humor partnera, realizuje jego polecenia. Kiedy 

satysfakcja nie zostaje osiągnięta pomimo realizacji wszelkich obowiązków pokłady agresji 

sprawcy przybierają coraz ostrzejszych form. Najczęściej irytacja sprawcy a bezsilność i 

narastające napięcie pokrzywdzonego wywołuje awanturę.  
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Fazę narastającego napięcia wyraża:  

1. Ciągłe napięcie i poirytowanie partnera  

2. Nieustające awantury  

3. Wzmożona ilość substancji uzależniających (alkohol, narkotyki)  

4. Prowokacje ze strony partnera  

5. Złe fizyczne i psychiczne samopoczucie ofiary.  

 

II Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się brakiem kontroli u sprawcy nad własnymi 

emocjami. Wobec tego, wybuch drastycznych form przemocy spowodowany jest najczęściej 

mało istotnymi przyczynami. Ofiara najczęściej pozostaje w stanie szoku, niezrozumienia, 

osłabienia, rezygnacji i przerażenia. Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się:  

1. Gwałtowność, ataki szału  

2. Używanie przemocy fizycznej  

3. Bezradność, ból, szok poszkodowanego  

4. Uczucie wstydu i przerażenia strony poszkodowanej. 

 

 III Faza miodowego miesiąca to faza odmiany. Sprawca uświadamia sobie, że postąpił zbyt 

ostro. Chcąc się zrehabilitować w oczach ofiary, dokonuje u siebie chwilowej zmiany. 

Najczęściej przeprasza, wykazuje żal i skruchę, przynosi prezenty. Pojawiają się również 

sformułowania w stylu: „to się już nigdy nie powtórzy”, „zapomnijmy o tym, co już minęło”. 

W tej fazie ofiara nabiera znowu sił i odwagi, zaczyna wierzyć w obietnice i prawdziwość 

zachowania sprawcy. Często nawet czuje się szczęśliwa i zapomina o wyrządzonej 

krzywdzie, przynajmniej do wystąpienia ponownego pierwszej fazy.  

Faza miodowego miesiąca charakteryzuje się:  

1. Żal i skrucha sprawcy, zapewnienia o zmianie na lepsze  

2. Poszukiwania uzasadnienia popełnionych czynów  

3. Diametralna zmiana ze sprawcy- kwiaty, czułości, rozmowy, zapewnienia o lepszą 

przyszłość  

 

Fazy te trwają nieraz po kilkanaście lat, ofiara pozostaje w swoistego rodzaju pułapce 

czasowej i emocjonalnej, przechodząc do fazy do fazy powtarzając cały cykl od początku.  

pojawiania się reakcji ucieczki lub walki, bez sytuacyjnego uzasadnienia. Obawia się, że 

zwariowała, nie rozumie tego, co z nią się dzieje.  

 

Proces przemocy przebiega w dwóch fazach:  
- faza, w której ofiara na rzecz spokoju rezygnuje z własnej autonomii, własnego postrzegania 

świata, zasad moralnych, kontaktów z innymi;  

- faza nieodwracalna, w której następuje załamanie osobowości, utrata chęci  

 

Rozdział III Mity i stereotypy dotyczące przemocy  

 

Mity i stereotypy to kulturowo uwarunkowane, silne i często ponadczasowe przekonania 

gromadzące wiedzę i sposób rozumienia różnych wydarzeń danej społeczności, niesione 

przez pokolenia.  
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Wiele z nich również, w najlepszej intencji ochrony rodziny, sprzyja niestety przemocy, 

usprawiedliwia ją i postuluje powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz.  

 

 Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien się wtrącać – 

NIEPRAWDA  
 

Przemoc, bicie, wykorzystywanie, gwałt jest przestępstwem ściganym przez prawo, a 

mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na krzywdzenie 

innych.  

 Przemoc występuje tylko w rodzinach z marginesu społecznego – NIEPRAWDA  
 

Przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu 

wykształcenia czy sytuacji materialnej.  

 

 Przemoc występuje wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele – NIEPRAWDA  
 

Przemoc występuje w różnych formach, są to nie tylko zachowania pozostawiające siniaki 

czy złamania, ale także poniżanie, grożenie, zastraszanie, zmuszanie do określonych 

zachowań.  

 

 Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył – NIEPRAWDA  
 

Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, maltretować i bić innych, nikt nie zasługuje na takie 

zachowanie bez względu na to, co powiedział lub zrobił  

 

 Nikt nie powinien interweniować w sprawach rodzinnych- NIEPRAWDA  
 

Przemoc domowa jest przestępstwem, ściganym przez prawo, nie jest tylko „sprawą 

rodzinną”. Każdy, kto się o niej dowie jest zobowiązany poinformować o tym odpowiednie 

służby, w celu udzielenia wszechstronnej pomocy.  

  

 dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze strony współmałżonka - 

NIEPRAWDA  
 

Nic nie usprawiedliwia i nie uzasadnia znoszenia przemocy ze strony partnera. Dzieci 

wychowujące się w rodzinach, gdzie jest przemoc "nasiąkają" przemocą. Nawet, jeśli nie są 

bezpośrednio bite, upokarzane, wykorzystywane, zaniedbywane i molestowane, a "tylko" 

obserwują przemocowe traktowanie matki przez ojca, to równocześnie są osobami 

doznającymi przemocy. Dzieci, które są "tylko" świadkami przemocy w rodzinie, są 

jednocześnie jej ofiarami.  

 

 Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc – NIEPRAWDA  
 

Osoby doświadczające przemocy zawsze próbują się bronić, wykorzystują różne strategie 

obronne, które niekiedy mogą wydawać się nieracjonalne, brak skuteczności powoduje 

nasilenie przemocy.  

 

 Gdyby sytuacja była taka okropna, ofiara odeszłaby od sprawcy – NIEPRAWDA  
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Przemoc doznawana od osoby bliskiej stanowi dla ofiary źródło prawdziwego cierpienia, 

często te osoby nie odchodzą od sprawcy z powodów wynikających z zależności od sprawcy, 

braku mieszkania i środków do życia. 

  

 Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol – NIEPRAWDA  
 

Stosowaniu przemocy często towarzyszy nadmierne picie alkoholu jednak nie zawsze 

uzależnienie od alkoholu jest powodem stosowania przemocy. Picie alkoholu ułatwia sprawcy 

stosowanie przemocy i znęcanie się na rodziną, jednak zauważa się, że podjęcie leczenia 

uzależnienia i utrzymywanie abstynencji nie powstrzymują sprawcy od stosowania przemocy 

wobec bliskich. 

  

 Gwałt w małżeństwie nie istnieje – NIEPRAWDA  
 

Zgodnie z art. 197 kodeksu karnego gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się 

czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną 

lub podstęp. Nie ma przepisu, że nie dotyczy to bliskich napastnika, każdy ma prawo do 

decydowania o swoim życiu intymnym, a ślub i wspólne życie tego prawa nie odbiera.  

 

Rozdział IV. Dziecko wobec przemocy 

  

Zjawisko przemocy w rodzinie jest problemem społecznym. Przemoc wobec dzieci jest 

szczególnym zjawiskiem, ponieważ dzieci w przeciwieństwie do osób dorosłych często nie 

potrafią zinterpretować intencji sprawcy, co więcej są ofiarami często zastraszanymi przez ich 

oprawców.  

Ochronę Praw Dziecka zapewnia Konstytucja Rzeczpospolita Polska. Każdy ma prawo żądać 

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem 

i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy 

władz publicznych.  

Przemoc wobec dziecka w rodzinie to wszelkie zachowania (działania lub zaniechania) osoby 

bliskiej, w szczególności rodzica lub opiekuna, wykraczające poza społeczne zasady i 

standardy postępowania z dzieckiem, a godzące w jego zdrowie, rozwój i wolność.  

 

1. Formy przemocy wobec dziecka i ich rozpoznawanie  

  Przemoc fizyczna. 

  

 Z dniem 1 sierpnia 2010 r. wszedł w życie art. 96. 1 Kodeksu Rodzinnego i 

Opiekuńczego, który zakazuje stosowania kar cielesnych: 

 „Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad 

małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”.  
Wielu rodziców dziwi się, słysząc, że przemoc fizyczna to także szturchanie, popychanie 

dziecka, szarpanie, ściskanie za szyję, kark czy zatykanie ust. Przemoc fizyczna to celowe 

uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy 

fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.  

 

Rozpoznawanie przemocy fizycznej - na co zwrócić uwagę?  
Dziecko: - ma widoczne obrażenia ciała (poparzenia, ugryzienia, siniaki, złamania kości), 

których pochodzenie trudno jest wyjaśnić - boi się rodzica lub opiekuna - wzdryga się, kiedy 

podchodzi do niego osoba dorosła - podawane przez nie wyjaśnienia dotyczące ran i siniaków 

wydają się nieprawdopodobne - nie chce chodzić do szkoły, wagaruje, częste nieobecności - 
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unika zajęć wychowania fizycznego - pozostawanie po zajęciach w szkole - niechęć powrotu 

do domu  

 

Przemoc psychiczna, emocjonalna.  

 

Jest to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, brak odpowiedniego 

wsparcia, uwagi i miłości. To również wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym niej 

jest ono w stanie sprostać.  

 

Formy przemocy psychicznej:  
- poniżanie dziecka, ośmieszanie   

- świadome lub nie odrzucanie emocjonalne dziecka, niezaspokajanie podstawowych potrzeb 

dziecka  

- agresja słowna  

- zastraszanie dziecka, straszenie, stosowanie pogróżek, szantażu  

- manipulowanie dzieckiem (najczęściej w sytuacji rozstania rodziców)  

-wywoływanie poczucia winy  

-nadopiekuńczość  

Rozpoznawanie przemocy psychicznej - na co zwrócić uwagę?  
Dziecko: - zachowuje się w sposób nieadekwatny do wieku (w sposób zbyt dorosły bądź zbyt 

infantylny) - wykazuje zaburzenia jedzenia (niedojada, nadmiernie się objada, wymiotuje) - 

jest opóźnione w rozwoju fizycznym bądź emocjonalnym - moczy się bądź zanieczyszcza 

kałem - samookaleczenia się - ma problemy ze snem, nocne koszmary, boi się chodzić spać - 

ma objawy hipochondrii, histerii, obsesji lub fobii - pozostaje po zajęciach w szkole - nie 

chce, nie spieszy się, aby wracać do domu  

Przemoc psychiczna jest najtrudniejsza do zdiagnozowania. Zawsze powinna zaniepokoić 

nagła zmiana w zachowaniu dziecka, np. dziecko, które do tej pory było pogodne, zaczyna 

być wycofane, smutne, apatyczne.  

 

 Zaniedbywanie dziecka  
Jest to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez 

rodzica lub opiekuna; nie zapewnianie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki 

medycznej, bezpieczeństwa.  

 

Zaniedbywanie dziecka - na co zwrócić uwagę?  
Dziecko: - często jest nieobecne w szkole lub przedszkolu - kradnie jedzenie bądź pieniądze 

kolegom, żebrze - nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów - jest 

często brudne, nieprzyjemnie pachnie - często jest ubrane nieodpowiednio do pogody - mówi, 

że w domu nie ma osoby, która mogłaby się nim zająć - pozostaje po zajęciach w szkole - nie 

chce, nie spieszy się, aby wrócić do domu.  

Zaniedbywanie dzieci nie dotyczy tylko, – jako sprawców – rodziców. Każdy dorosły, pod 

którego opieką jest dziecko, czy to jest lekarz, nauczyciel, pracownik socjalny, psycholog czy 

pedagog ma obowiązek dbać w sposób wystarczający dla dziecka, o jego szeroko rozumiane 

potrzeby i zaspokajać je adekwatnie do pełnionej roli zawodowej.  

 

Wykorzystywanie seksualne  
 

Wykorzystywanie seksualne dziecka (definicja Światowej Organizacji Zdrowia WHO) to 

włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie potrafi ono w pełni zrozumieć i udzielić 
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na nią świadomej zgody, i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w 

ważny prawnie sposób, i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi 

danego społeczeństwa. Z wykorzystywaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka 

aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te 

osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, 

władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby.  

W polskim prawie, jako ofiarę wykorzystywania seksualnego określa się dziecko poniżej 15 

roku życia. Do przemocy seksualnej zaliczamy: gwałt, pedofilię i kazirodztwo.  

 

Wykorzystywanie seksualne - na co zwrócić uwagę?  
Dziecko: - przejawia dziwne bądź niezwykłe dla swojego wieku zachowania seksualne (np. 

jest nadmiernie rozbudzone, dużo mówi o seksie) - jest wycofane, depresyjne, infantylnie się 

zachowuje, ma trudności w relacjach z rówieśnikami - odmawia przebierania się w 

towarzystwie innych (np. przed zajęciami sportowymi) - nadużywa alkoholu lub narkotyków 

- pogorszyło się w nauce - ma trudności z chodzeniem lub siadaniem - doświadcza bólu 

intymnych części ciała - jest w ciąży lub jest chore wenerycznie - ucieka z domu - pozostaje 

po zajęciach w szkole - nie chce, nie spieszy się, aby wrócić do domu - chwali się nagłym 

przypływem gotówki lub prezentów  

Występuje erotyzacja zachowań dziecka, która przejawią się: - prowokacyjnie i 

uwodzicielsko zachowuje się w stosunku do osób z otoczenia - nasilona masturbacja 

nieadekwatna do sytuacji - przejawia erotyczną twórczość - agresja seksualna wobec innych 

dzieci - angażowanie rówieśników młodszych dzieci w nieadekwatną do wieku aktywność 

seksualną  

Dzieci krzywdzone bardzo rzadko ujawniają doświadczenia przemocy mówiąc o tym 

dosłownie, np. moja mama, mój tata – mnie biją, źle mnie traktują, są dla mnie niedobrzy itd.  

 

2. Dzieci będące świadkami przemocy domowej  

 

Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często zapomnianymi jej ofiarami. 

Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane 

przez rodziców lub opiekunów. Cierpią i są krzywdzone także wtedy, gdy są świadkami 

przemocy dorosłych, co nie pozostaje bez wpływu na ich rozwój.  

PAMIĘTAJ! Pozwalając na to, by Twoje dziecko było świadkiem przemocy, stajesz się 

nieświadomie również osobą stosującą przemoc wobec własnego dziecka i jesteś za to 

odpowiedzialna/y.  

Krzywdzenie jest dla dziecka często emocjonalnie przytłaczające. Dziecko odczuwa smutek, 

lęk, miewa koszmary nocne, natrętne myśli i uczucia, bywa uczulone na wszystko, co 

przypomina mu o zdarzeniu i unika wszelkich bodźców, miewa problemy z zachowaniem 

seksualnymi itp. 

Rozdział V.  

Prawo a przemoc w rodzinie. 

  

Przemoc w rodzinie ścigana jest przez prawo karne  
Polskie prawo (Kodeks karny) ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim, m.in. 

za:  

1. znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą 

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 207 k.k.;  
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2. uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób – art. 217 

k.k. (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego);  

3. pozbawienie człowieka wolności – art. 189 k.k.;  

4. grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby 

najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – 

art. 190 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);  

5. wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub 

naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie (tzw. stalking)  

– art. 190a § 1 k.k., zniewaga – art. 216 k.k.), publiczne zniesławienie -art. 212 k.k. (ściganie 

na wniosek pokrzywdzonego);  

6. stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do 

określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.;  

7. utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie 

wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku 

nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody – art. 191a k.k.  

(ściganie na wniosek pokrzywdzonego); 

8. zakłócenie miru domowego, tj. wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, 

pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo nie opuszczenie takiego miejsca, wbrew żądaniu 

osoby uprawnionej - art. 193 k.k.;  

9.doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub 

podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się 

innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności – art. 197 k.k. Przestępstwo to 

popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka;  

10. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka 

wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby 

nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 

psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 

istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – art. 156 k.k.;  

11. spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku, 

którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa –art. 157 § 1 i 2 k.k.;  

12. uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia 

sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby 

i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych 

(uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 k.k. (ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu);  

13. kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej –art. 278 k.k. i art. 279 

k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);  

14. niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku – art. 288 k.k. 

(ścigane na wniosek pokrzywdzonego);  

15. porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o 

osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 210 k.k.;, narażenie 

dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia –art. 160§2 k.k.  

16. uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze 

względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub 

nadzoru – art. 211 k.k.;  

17. obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby 

innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do 

ich wykonania (tzw. pedofilia) – art. 200 k.k., wykorzystywanie osoby upośledzonej – art.198 

k.k., kazirodztwo –art.201 k.k., prezentowanie małoletnim pornografii –art.202§2 k.k.  
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18. rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego 

spożycia, lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju – art. 208 k.k.  

Podstawowym celem postępowania karnego jest, w razie stwierdzenia popełnienia 

przestępstwa jego sprawca został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej oraz 

uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, przy jednoczesnym 

poszanowaniu jego godności. 

Rozdział VI.  

Procedura Niebieskiej Karty.   
Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z 

uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  

 

Obowiązki przedstawicieli poszczególnych służb  

1. Obowiązki funkcjonariusza Policji  
W ramach procedury funkcjonariusz Policji:  

1) udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela 

pierwszej pomocy;  

2) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;  

3) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, 

zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do 

sprawcy przemocy w rodzinie, środków  

przymusu bezpośredniego i zatrzymania;  

4) przeprowadza, o ile jest to możliwe, ze sprawcą przemocy w rodzinie, rozmowę, w 

szczególności o odpowiedzialności karnej  

za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą, albo nad dzieckiem lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa tego sprawcę do 

zachowania  

zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;  

5) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących  

zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do 

zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;  

6) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym  

występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan 

bezpieczeństwa osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych 

przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą (te zadania będzie realizował zwykle 

dzielnicowy).  

Dodatkowo, funkcjonariusz Policji ma obowiązek:  

a) przekazania w trakcie interwencji informacji o interweniujących  

policjantach (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny  

policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę);  

b) późniejszego przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury9,  

dokumentacji policyjnej, jako dowodów w postępowaniu;10  

c)uczestniczenia, na wezwanie sądu, jako świadek w sprawie karnej.  

 

2. Obowiązki pracownika socjalnego  
W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:  
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1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;  

2) udziela kompleksowych informacji o:  

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej,  

prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym  

o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc  

na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,  

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz  

o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,  

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu  

poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;  

3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga  

tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;  

4) zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności  

od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc,  

w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia  

dla ofiar przemocy w rodzinie;  

5) może prowadzić rozmowy ze sprawcą przemocy w rodzinie, na temat  

konsekwencji stosowania przemocy oraz informuje te osoby o możliwościach  

podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań  

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

 

3. Obowiązki przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania  

problemów alkoholowych  

 

W ramach procedury przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów  

alkoholowych ma podobne obowiązki jak pracownik socjalny, za wyjątkiem  

zapewnienia schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc.  

 

4. Obowiązki przedstawiciela ochrony zdrowia  

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia uprawniony do działań – wykonujący 

zawód medyczny w tym lekarz, pielęgniarka , położna lub ratownik medyczny w ramach 

procedury każdorazowo udziela osobie , co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie:  

a) informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia  

b) w razie doznania obrażeń ciała udziela pomocy medycznej oraz kieruje do 

specjalistycznych poradni lekarskich  

c) wystawia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała 

związanych z użyciem przemocy w rodzinie  

d) w przypadku konieczności przewiezienia osoby ze względu na stan zdrowia do podmiotu 

leczniczego formularz „NIEBIESKA KARTA – A” wypełnia przedstawiciel tego podmiotu , 

do którego osoba ta została przewieziona11  

 

5. Obowiązki przedstawiciela oświaty  

 

W ramach procedury przedstawiciel oświaty (nauczyciel, pedagog szkolny):  

1) udziela kompleksowych informacji o:  

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej,  

prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym  
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o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc  

na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;  

b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę  

sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;  

2) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga  

tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;  

3) może prowadzić rozmowy ze sprawcą przemocy w rodzinie na temat  

konsekwencji stosowania przemocy oraz informuje te osoby o możliwościach  

podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach  

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie;  

4) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,  

w tym w szczególności dzieci;  

5) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu,  

faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej,  

prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie,  

w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje  

i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób  

dotkniętych przemocą w rodzinie12  

W przypadku zakończenia procedury „Niebieska Karta” osoba dotknięta przemocą ma takie 

same prawa ja wcześniej. Można wzywać Policję na interwencję, poprosić dzielnicowego, 

żeby przyszedł do Twojego domu i zwracać się o innego rodzaju pomoc czy udzielenie 

informacji. „Niebieską Kartę „ można założyć na nowo. 

 

Rozdział VII  

Gdzie szukać pomocy.  

 

Pamiętaj, że do przemocy w rodzinie może dojść w każdej rodzinie niezależnie od 

statusu materialnego i pozycji społecznej czy wykształcenia. Przemoc nie skończy się 

sama.  

Doznajesz przemocy ze strony bliskiej osoby lub jesteś jej świadkiem? Poniżej 

znajdziesz informacje gdzie szukać pomocy: 

 

1. Dane adresowe instytucji działających na terenie powiatu łęczyńskiego.  

 

 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/ 531-55-26, 

www. mops.leczna.pl 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej udziela kompleksowej pomocy rodzinom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy, wskazuje miejsca gdzie można uzyskać inną 

specjalistyczną pomoc i wsparcie, kieruje ofiary 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, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami udzielającymi 

pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.  
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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 

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna tel. /81/ 531-55-26 

fax. /81/ 462-83-73 

 

Główne zadania powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego to: integrowanie  

i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, 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 

  

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM RZESTĘPSTWEM 

Łęczna  Pl. Kościuszki 22 

Czwartek: prawnik godz. 8.00-13.00 

Piątek: psycholog godz. 12.00-17.00 

      Piątek: pracownik pierwszego kontaktu  

godz. 8.00-12.00 

tel. : 81 5343887, 782515474 

e-mail: poczta@agape.lublin.pl 

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, 

socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tym celu podejmuje 

działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania 

związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Celem Ośrodka jest 

zapewnienie kompleksowego wsparcia ofierze przestępstwa oraz przywrócenie jej do stanu 

emocjonalnego sprzed traumatycznego wydarzenia. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łęcznej 

od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna 

tel: 81 531-53-84 

e-mail: pcprleczna@op.pl 

www.pcprleczna.pl 

 
Specjalistyczne poradnictwo, 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 

mailto:poczta@agape.lublin.pl
mailto:pcprleczna@op.pl
http://www.pcprleczna.pl/
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wsparcia psychicznego.  Pomoc prawna z zakresu: 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 - W ramach interwencji kryzysowej PCPR w Łęcznej udziela 

natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – 

poradnictwa socjalnego lub prawnego . 

 

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: 
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 powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 

przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych, 

 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, 997,112 

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 

www.narkomania.org.pl 

 

Oferowana pomoc w zakresie: 

 diagnostyka uzależnień, 

 poradnictwo, 

 wsparcie psychologiczne, 

 terapia indywidualna, grupowa, 

 kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego, 

http://www.lubelska.policja.gov.pl/
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 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 uzależnionych utrzymujących abstynencję: 

• Grupy wsparcia/edukacyjne 

• Grupy zapobiegania nawrotom 

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia: 

• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem 

narkotyków 

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 

• Konsultacje prawne 

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej 

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z: 

• Lekarzem psychiatrą 

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu: 

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – płatnie 

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków 

rehabilitacyjnych 

 

Regionalne Centrum Trzeźwości „MAKSYMILIAN” w Łęcznej 

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

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, 

tel. 81/ 462-94-9 

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; 

http://www.maksymilian_leczna.republika.pl/
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 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”) 

 

 

 

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. 

 

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 

ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, 

tel. 81/ 752 07 41 

 

Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej 

Ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna 

Tel. 81/7520288 

 

2. Infolinie 

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002 
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 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 

 Centrum Praw Kobiet w Warszawie (22) 622-25-17 

 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 

 Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 

 Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 800 676 676 

 Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116123 

 Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 801 199 990 

 

 

3. Strony internetowe 

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ  

www.fdn.pl  

Strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem, 

pomocą dzieciom krzywdzonym oraz ich rodzinom i opiekunom. Prowadzi szereg kampanii 

społecznych, szkoleń, programów profilaktycznych, w tym bezpłatny telefon dla dzieci i 

młodzieży 116 111. 

NIEBIESKA LINIA 

www.niebieskalinia.pl  
Strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które jest placówką 

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mieści się w 

Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13, prowadzi Poradnię telefoniczną Warszawska 

„Niebieska Linia” 22 668 70 00 (dni powszednie w godzinach 14 – 22), Poradnię prawną, 

Poradnię e-mailową. Na stronie internetowej można znaleźć informacje o różnego rodzaju 

inicjatywach z zakresu szeroko pojętej profilaktyki przemocy.  
 

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

www.parpa.pl 

 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest specjalistyczną agendą 

rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, 

opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami 

administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, 

interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie 

baz danych). 

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  

www.pokrzywdzeni.gov.pl  
Strona Ministerstwa Sprawiedliwości, zawiera m.in informacje przydatne dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem. 

 

 

 

http://www.parpa.pl/
http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/
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Zamieszczone w informatorze rysunki są dziełem uczniów szkół z terenu powiatu łęczyńskiego.  

Prace wykonane zostały w ramach konkursu plastycznego na plakat kampanii społecznej 

„RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY – DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”.  
 


