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Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe
prawa!
Przemocy nic nie usprawiedliwia!
Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!
Ratuj się!
Nie wstydź się!
Szukaj pomocy!
Prawo stoi po Twojej stronie!
Możesz zatrzymać przemoc!
Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich
bliskich!
Jest to jedyna droga do normalności w życiu
Twoim i Twojej rodziny.

Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane
przeciwko członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie
i szkody.
Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu
społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.
Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Rodzaje przemocy
 Fizyczna – sprawca używa siły, powoduje urazy, zranienia, stłuczenia, złamania,
zasinienia.
Zaliczamy tu: popychanie, uderzanie, policzkowanie, szarpanie, szczypanie,
kopanie, duszenie, bicie otwarta dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami,
poparzenie i inne.
 Psychiczna – sprawca podejmuje działania w celu zachwiania pozytywnego
obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenia u niej poczucia własnej wartości,
powoduje wystąpienie stanów lękowych i nerwicowych. Robi to poprzez:
odmawianie uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanną krytykę,
wyśmiewanie, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej,
kontrolowanie i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie,
upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczenie snu, jedzenia itp.
 Seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu
zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy. Może to mieć postać: gwałtu,
przymuszania do pożycia seksualnego, do nieakceptowanych praktyk seksualnych
lub oglądania pornografii, krytyki zachowań seksualnych ofiary, zmuszania do
prostytucji.
 Ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitej zależności finansowej
ofiary od sprawcy. Nie zaspokaja on podstawowych potrzeb materialnych rodziny,
uniemożliwia podjęcie pracy , utrudnia aktywność zawodową, odbiera pieniądze,
okrada, wylicza wydatki, itp.

Oznaki przemocy
Istnieją pewne symptomy, wskazujące na to, że w rodzinie obecna jest przemoc. Aby
rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś bliskiego są przejawem przemocy
w rodzinie, musisz sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Jeśli ktoś bliski, ktoś z rodziny:
 zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie,
 rani Cię swoim zachowaniem,
 znieważa Cię, używa w stosunku do Ciebie obraźliwych słów, obelg, wyzwisk,
 ma nagłe napady gniewu lub furii,
 niszczy rzeczy, które są Twoją własnością,
 odbiera Ci pieniądze lub nie chce dawać Ci środków na życie,
 kontroluje wszystkie Twoje zachowania, nie pozwala Ci podejmować żadnych
decyzji,










uniemożliwia Ci spotykanie czy widywanie się ze znajomymi lub rodziną,
ośmiesza Cię, poniża, upokarza również w obecności innych,
nieustannie Cię krytykuje,
zastrasza Cię i manipuluje by kontrolować Ciebie i innych członków rodziny,
grozi, że skrzywdzi Ciebie, Twoje dzieci lub innych członków rodziny,
bije Cię, popycha, szarpie, kopie, policzkuje lub dusi,
obwinia Cię za to, że Cię bije, a następnie obiecuje, że to więcej się nie zdarzy,
wymaga od Ciebie, abyś uprawiała seks na zawołanie nawet jeśli nie masz na to
ochoty i się nie zgadzasz,
 musisz rozważyć czy jesteś bezpieczna w swoim domu.
Jeśli w Twoim życiu występuje lub wystąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej
oznak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
Nie lekceważ tego i zwróć się po pomoc do jednej z instytucji niosących pomoc
rodzinom znajdującym się w kryzysie.

Nadużywanie alkoholu, a przemoc domowa
Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoholu. Osoby
znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać się
w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące w człowieku
hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie. Częste nadużywanie alkoholu
prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za
spokojna i opanowaną, w stanie upojenia alkoholowego, może stosować przemoc
niszcząc swoją rodzinę. Mimo, iż pijany człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć
i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można
jednak w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań. Uzależnienie od
alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. To sam sprawca,
wprowadzając się w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.
Musisz pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę,
która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny.
Życie z alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo
niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu.
Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy
terapeutycznej.
Nie jest łatwo przyznać się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu
i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich bliskich,
obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne
poczucie bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po pomoc.

Cykl przemocy domowej
Przemoc nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem który ma tendencję do
powtarzania się według zauważalnej prawidłowości.

Cykl składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz:
 faza narastania napięcia
W fazie pierwszej narasta napięcie i agresywność sprawcy. Każdy drobiazg wywołuje
jego irytacje, za byle co robi awanturę, zaczyna więcej pić, prowokuje kłótnie i staje się
coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara stara się opanować sytuację i oddalić zagrożenie.
Często pojawiają się u niej różne dolegliwości fizyczne, bóle żołądka i głowy,
bezsenność i utrata apetytu. Wpada w apatię lub ogarnia ją silny niepokój. Czasem, nie
mogąc wytrzymać tego oczekiwania sama prowokuje spięcie, żeby już wreszcie "mieć to
za sobą".
 faza gwałtownej przemocy
Z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości. Sprawca
wpada w szał, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, nie liczy się z konsekwencjami
swoich agresywnych działań. Faza ta trwa stosunkowo krótko, ale może się zakończyć
dramatycznie. Kobieta jest raniona fizycznie i psychicznie, znajduje się w stanie szoku.
Stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Odczuwa przerażenie, bezradność , wstyd,
a także złość, która powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby
doznające jej decydują się na wezwanie pomocy (np. Policji) i złożenie skargi. Jest to
ostatni moment by przerwać cykl przemocy, nim rozpocznie się na nowo.
 faza "miodowego miesiąca"
W tej fazie wszystko się zmienia. Gdy partner wyładował już swą złość i zaczyna sobie
zdawać sprawę z tego, co zrobił, nagle staje się inną osobą. Stara się znaleźć jakieś

wytłumaczenie i usprawiedliwienie. Przeżywa poczucie winy, okazuje skruchę,
przeprasza i obiecuje, że to się już nie powtórzy. Zaczyna okazywać ciepło i miłość. Staje
się znowu podobny do tego mężczyzny, jakim był na początku związku, kiedy ofiara się
w nim zakochała. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się jakby nie było żadnej
przemocy. Kobieta zaczyna wierzyć, że partner się zmienił i że przemoc była jedynie
wyjątkowym incydentem, który już nigdy się nie powtórzy. Jednak bez specjalistycznej
pomocy sprawca nie jest w stanie długo wytrzymać w spokoju. Ponownie zrasta napięcie
i wszystko zaczyna się od nowa. Przemoc w następnym cyklu na ogół jest bardziej
gwałtowna i dłuższa, a chwile ulgi coraz krótsze. Doświadczenia miodowej fazy
utrwalają u sprawcy poczucie bezkarności oraz nadzieję, że następnym razem znowu
sobie jakoś poradzi i uzyska przebaczenie.

Można przerwać cykl przemocy!
Osoba doznająca przemocy musi zwrócić się o pomoc do odpowiednich instytucji,
zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym członkom rodziny, stopniowo uczyć się
wyzwalać z przemocy. Sprawca musi poddać się oddziaływaniom korekcyjnoedukacyjnym, przy wsparciu specjalistów nauczyć się właściwych zachowań, radzenia
sobie ze złością i agresją, tak, aby życie w rodzinie bez przemocy było możliwe.

Pamiętaj!!!
Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą, w którą nikt nie
powinien ingerować
Przemoc wobec bliskich jest PRZESTĘPSTWEM. Zawarcie związku małżeńskiego,
czy też mieszkanie pod wspólnym dachem w żadnym przypadku nie daje przyzwolenia
na stosowanie przemocy i nie znosi odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa
karalnego przez prawo.

Przemoc w rodzinie nie występuje tylko w rodzinach z najniższych klas
społecznych
Przemoc zdarza się wszędzie. Wbrew pozorom nie ma charakterystycznych rodzin,
w których to zjawisko występuje najczęściej. Przemoc jest w rodzinach biednych,
bogatych, średnio zamożnych. W mieście i na wsi. Jej sprawcą może być mąż, żona,
rodzic, opiekun, itp.

Przemoc występuje nie tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele
ofiar
Przemoc to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, to także
poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie,
pozostawianie bez środków dożycia.

Jeśli ktoś jest bity to nie znaczy, że na to zasłużył
Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to co zrobił czy
powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, bić innych.

Policja powinna interweniować w sprawach rodzinnych
Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym przez prawo.
Policja jest powołana dla ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu
przestępstw i ścigania sprawców przestępstw bez względu na to czy ofiara należy do
rodziny sprawcy czy nie.

Ofiary przemocy w rodzinie nie akceptują przemocy
Ofiary przemocy domowej zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak często mało
skuteczne. Wypróbowują różne, czasami nieracjonalne strategie obronne, które niekiedy
powodują nasilenie przemocy.

Często przemoc nie jest to jednorazowym incydentem, który się nie
powtórzy
Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte
stanowcze działania wobec sprawcy przemoc będzie się powtarzać. Policja zwykle jest
wzywana w ekstremalnych sytuacjach, gdy przemoc ma już długą historię.

Ofiara mimo cierpienia nie jest w stanie odejść od sprawcy
Ofiary naprawdę cierpią, nikt nie lubi być bitym i poniżanym. To, że ofiary nie odchodzą
od sprawcy wynika zwykle z ich zależności od sprawcy, z trudności mieszkaniowych,
z przekonań odnośnie małżeństwa, z nacisków jakim są poddawane ofiary ze strony
sprawcy, a także rodziny, kolegów, sąsiadów.

Przyczyną przemocy w rodzinie nie zawsze jest alkohol
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny dokonywane
pod jego wpływem. Alkohol jedynie ułatwia stosowanie przemocy, sprawcy często piją
po to, by znęcać się i bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują
usprawiedliwiać swoje zachowania, by uniknąć odpowiedzialności.

Gwałt w małżeństwie istnieje
Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do
wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp i nigdzie nie
jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do
decydowania o swoim życiu intymnym, akt ślubu nie odbiera tego prawa.

Zadbaj o swoje
bezpieczeństwo!!!
Przerwij milczenie i zwróć się o pomoc!
Zgłoś się po poradę do organizacji społecznej. Tam możesz uzyskać pomoc prawną
i psychologiczną. Nie bój się poprosić o pomoc, spróbuj, a na pewno uda Ci się uciec od
przemocy.
PRZEMOC MUSI BYĆ UKARANA!!!

Pamiętaj przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie!
 Podczas kłótni przejdź do takiego miejsca w domu, które znajduje się blisko
głównego wyjścia. Unikaj pomieszczeń- pułapek np. łazienki, kuchni, garażu.
 Na wypadek konieczności opuszczenia domu przygotuj wcześniej i zabierz ze
sobą:
* dowód osobisty i prawo jazdy,
* metrykę urodzenia swoją i dzieci,
* pieniądze, kartę kredytową, książeczkę czekową,
* akt własności mieszkania, dokument dzierżawy, świadectwo najmu,
* książeczkę ubezpieczeniową,
* klucze do mieszkania i samochodu,
* lekarstwa, recepty i książeczki zdrowia,
* świadectwa szkolne,
* dokumenty sądowe,
* ubrania i inne niezbędne artykuły dla siebie i dzieci,
 Powiedz sąsiadom, do których masz zaufanie, o przemocy i poproś ich, aby
zadzwonili na policję w sytuacji, gdy usłyszą podejrzane hałasy
 Poszukaj bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich dzieci, najlepiej jeśli będą
to Twoi znajomi, bliska rodzina, ale może to być również miejsce publiczne,
z którego mogłabyś zadzwonić na policję. Schowaj dodatkową parę kluczy do
mieszkania i samochodu poza domem na wypadek, gdybyś uciekała szybko.

Bardzo ważne są dowody
Zeznania świadków: rodziny, sąsiadów, znajomych, którzy słyszeli, jak mąż cię bił. Jeśli
zostałaś pobita lub zgwałcona idź również do lekarza, tak szybko jak to będzie możliwe
i poproś go, aby wystawił zaświadczenie o stanie zdrowia (obdukcje) opisujące obrażenia
jakich doznałaś. Spisuj wszystkie incydenty, pamięć jest czasami zawodna, a informacje
te mogą okazać się bardzo ważne, jeżeli zdecydujecie się na złożenie skargi.

Zadzwoń lub idź na policję i poproś o interwencję
Za każdym razem, gdy dojdzie do przemocy, zgłaszaj to policji. To także jest dowód na
to, ze padłaś ofiarą przemocy. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie.

Nie wolno Ci się poddawać!
Funkcjonariusz policji może Ci powiedzieć, że nic nie może zrobić bo to sprawa
prywatna. Nie wolno ci się jednak poddawać, pamiętaj że masz swoje prawa!!!

Pamiętaj o swoich prawach!
Jeśli wezwałaś policję na interwencję i funkcjonariusze przyjechali do Twojego domu
masz prawo:
 domagać się aby sporządzili notatkę służbową (tzw. Niebieskie Karty) na temat
zajścia;
 zapisać nazwiska policjantów lub ich numery służbowe;
 ich obowiązkiem jest pokazać Ci legitymację służbową. Pamiętaj, że oni również
mogą świadczyć w Twojej sprawie.
 dowiedzieć się o numer pod jakim interwencja została zarejestrowana i poprosić
o kopię notatki służbowej (lub karty meldunku o przeprowadzonej interwencji).
Zanotuj i przechowuj w bezpiecznym miejscu wszystkie informacje na temat zajścia
(zajść).

Złóż zawiadomienie o przestępstwie lub wniosek o ściganie
Jeśli chcesz, aby sprawca był ukarany domagaj się, aby policja lub prokuratura wszczęła
postępowanie karne. Jest to ich obowiązek!

Prawo wobec przemocy
w rodzinie
Prawo ściga sprawców przemocy przeciw osobom bliskim za:
 art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie 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 - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5
lat
 art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu
zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
 art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza
inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10

 art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z
mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki prze nie łożenie na
utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - podlega karze pozbawienia
wolności do lat 2

Przemoc domowa jest
przestępstwem!
Znęcanie się nad rodziną należy do przestępstw ściganych z urzędu, czyli organy ścigania
są zobowiązane do wszczęcia postępowania, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że
doszło do przestępstwa. Do wszczęcia postępowania nie jest więc wymagana skarga
osoby pokrzywdzonej.

Pamiętaj, że jest ktoś, kto może ci pomóc!
W każdej chwili możesz zwrócić się o pomoc do różnych organizacji, w których
otrzymasz poradę prawna i wsparcie. Nie zapominaj o tym, gdy stwierdzisz, że nie masz
juz siły dalej walczyć, a składanie skargi nie ma sensu.

Służby, od których możesz uzyskać pomoc:
Policja
Do podstawowych zadań policji należy m.in:
1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra,
2. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi.
3. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję 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.

Osoby wzywające policję mają prawo do:
 uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny
policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie
karnej przeciw sprawcy przemocy,
 zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Prokuratura
Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć
w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie
publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw
ściganych na wniosek osoby poszkodowanej).
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura
wspólnie z policją ma obowiązek:
 wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy
faktycznie popełniono przestępstwo,
 wyjaśnienia okoliczności czynu,
 zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 ujęcia sprawcy,
 w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy
przemocy w postaci:
- dozoru policyjnego,
- tymczasowego aresztowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać,
a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc udzielana również między
innymi w przypadku przemocy w rodzinie.
W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:
 przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny
lub osoby („Pomoc Społeczna - Niebieska Karta”),
 przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 monitoruje efekty podjętych działań,
 pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub
wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 w uzasadnionych przypadkach wnioskuje o udzielenie pomocy finansowej,
rzeczowej
 informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji
o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami
policji,
 w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia
organy ścigania,

 może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy
wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie
z prawem powinna przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad
środowiskowy).
Członek Gminnej Komisji może wspólnie z dzielnicowym i pracownikiem socjalnym
wchodzić w skład zespołu odwiedzającego rodzinę po interwencji policji.
W ramach swoich kompetencji Komisja może:
 Wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę
ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy
wobec bliskich
 Udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom
poszkodowanym
 Poinformować członków rodziny o możliwościach szukania pomocy w zakresie
problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie
 Prowadzić dokumentację przypadku
 W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przestępstwa powinna powiadomić
organy ścigania
 W razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objecie rodziny
działaniami zgodnie z kompetencjami np.: wizyty dzielnicowego
 W razie konieczności powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodnie z kompetencjami
 Wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od
alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 Współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom
przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym

Służba zdrowia
W przypadku występowania u pacjentów sygnałów świadczących o występowaniu
przemocy domowej, lekarze, oprócz udzielenia pomocy medycznej zobligowani są do
realizacji świadczeń na rzecz osoby poszkodowanej:
 Informowania o możliwościach uzyskania pomocy
 Wystawienie na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego
o stwierdzonych obrażeniach i podjętym leczeniu
 Informowania o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji (obdukcję może
wykonać tylko lekarz, który jest do tego uprawniony, czyli lekarz sądowy.
Zarówno obdukcja, jak i zaświadczenie wystawione przez lekarza może być
przedstawione jako dowód w sprawie karnej).
Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o zawodzie lekarza, jest on zwolniony z zachowania
tajemnicy lekarskiej, gdy:
 Z mocy szczególnych przepisów jest zobowiązanych poinformować władze
o określonych okolicznościach
 Gdy zachowanie tajemnicy może spowodować istotne niebezpieczeństwo dla
życia lub zdrowia osoby leczonej lub osoby z jej otoczenia

Pomocy i wsparcia możesz
także szukać u dzielnicowego!
Dzielnicowy jest obowiązany podejmować niezbędne przedsięwzięcia
zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie.
Piotr Kurzydło
Teren działania: Zaskale, Skrzypne, Bańska Wyżna, Maruszyna, Bańska Niżna
Przyjmuje mieszkańców w godzinach służby w siedzibie Posterunku Policji w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Tel: (18) 27-547-23
tel. KPP Nowy Targ (18) 26-10-441
Mirosław Nowobilski
Teren działania: Szaflary, Bór
Przyjmuje mieszkańców w godzinach służby w siedzibie Posterunku Policji w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Tel: (18) 27-547-23
tel. KPP Nowy Targ (18) 26-10-447

Pomocy możesz także szukać
pod numerem telefonu
800-120-002
jest to ogólnopolska infolinia dla ofiar przemocy

