
MOŻESZ  ZADZWONIĆ  POD  NUMERY 
TELEFONÓW:

Gminnej  infolinii dla  osób  doznających 
przemocy,  znajdujących  się  w  sytuacjach 
kryzysowych oraz ich otoczenia, pomoc można 
uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 668  994 
230  (infolinia  czynna  jest  codziennie  w 
godzinach  od  15.00  do  21.00  z  możliwością 
podjęcia  interwencji  kryzysowej  w  miejscu 
zamieszkania  osób  doznających  przemocy, 
połączenie  płatne  standardowo,  istnieje 
możliwość  oddzwonienia  przez  osobę 
obsługującą infolinie)

Ogólnopolskiego  Pogotowia  dla  Ofiar 
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 
801  12  00  02 (płatny  pierwszy  impuls,  linia 
czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 
8.00-22.00,  w  niedziele  i  święta  w  godzinach 
8.00-16.00), tel.  22 666 28 50 - dyżur prawny 
(linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w 
godzinach  17.00-21.00),  Poradnia  e-mailowa: 
niebieskalinia@niebieskalinia.info

Policyjnego  Telefonu  Zaufania  tel. 
800 120 226 (linia  bezpłatna przy połączeniu z 
telefonów  stacjonarnych,  czynna  codziennie  w 
godzinach od 9.00 do 15.30, od godz. 15.30 do 
9.30 włączony jest automat).

WAŻNE  Zawsze  możesz  wzywać  Policję  na 
interwencję,  poinformować  prokuraturę  oraz 
zwrócić się o pomoc do wymienionych w ulotce 
instytucji.

PAMIĘTAJ!!!
Zahamowanie przemocy w rodzinie jest 

możliwe - możesz się sprzeciwić i uzyskać 
pomoc dla siebie i swoich bliskich

PRZEMOC  W  RODZINIE  MOŻNA 
ZATRZYMAĆ

Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc  w  rodzinie  to  jednorazowe  albo 
powtarzające  się  umyślne  działanie  lub 
zaniechanie  naruszające  prawa  lub  dobra 
osobiste członków rodziny, a także innych osób 
wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 
w  szczególności  narażające  te  osoby  na 
niebezpieczeństwo  utraty  życia,  zdrowia, 
naruszające  ich godność,  nietykalność  cielesną, 
wolność,  w tym seksualną,  powodujące szkody 
na  ich  zdrowiu  fizycznym lub  psychicznym,  a 
także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
-    współmałżonkowie
-    partnerzy w związkach nieformalnych
-    dzieci
-    osoby starsze
-    osoby niepełnosprawne

www.ops.brzeszcze.pl

mailto:niebieskalinia@niebieskalinia.info


Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

-    bicie,  popychanie,  kopanie,  duszenie,  bicie 
przedmiotami, parzenie, policzkowanie...
Przemoc psychiczna:
-    wyśmiewanie,  szydzenie,  lżenie, 
okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej 
krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu 
z bliskimi...
Przemoc seksualna:
-    wymuszanie  pożycia  seksualnego, 
wymuszanie  nieakceptowanych  praktyk 
seksualnych,  wymuszanie  seksu  z  osobami 
trzecimi...
PAMIĘTAJ!!!

Prawo  zabrania  stosowania  przemocy  i 
krzywdzenia  swoich  bliskich.  Jeżeli  Ty  lub 
ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy 
ze  strony  osoby  najbliższej,  nie  wstydź  się 
prosić  o  pomoc.  Prawo  stoi  po  Twojej 
stronie!     

Masz  prawo  do  złożenia  na  Policji  lub  w 
prokuraturze  zawiadomienia  o  popełnieniu 
przestępstwa  przez  osobę,  która  krzywdzi 
Ciebie  i  Twoją  rodzinę.  Sprawca  przemocy 
wobec  bliskich,  gdy  czuje  się  bezkarny, 
prawdopodobnie  nie  zmieni  się,  będzie  dalej 
stosował  przemoc,  bez  względu  na  składane 
obietnice; następnym razem może być znacznie 
gorzej

Jeżeli doznajesz przemocy powiadom:
-   Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,
-   prokuraturę
-  zgłoś  się  do  instytucji  takich  jak  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej,  Gminna  Komisja 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
szkoła,  przedszkole  bądź  placówka  ochrony 
zdrowia (dane teleadresowe poniżej). W razie 
stwierdzenia  bądź  uzasadnionego  podejrzenia 
występowania  przemocy  policjant  bądź 
przedstawiciel  wymienionych  instytucji  jest 
zobowiązany  wszcząć  procedurę 
NIEBIESKIE KARTY. Na skutek wszczęcia 
procedury  "Niebieskie  Karty"  informacja 
dotycząca  Twojej  sytuacji  rodzinnej  zostanie 
przekazana  przewodniczącemu  zespołu 
interdyscyplinarnego,  który  podejmie  dalsze 
działania w celu zatrzymania przemocy.

Polskie  prawo ściga  sprawców  przestępstw 
przeciwko  osobom  bliskim  za 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 Kodeksu karnego

POMOC MOŻESZ UZYSKAĆ W 
NASTĘPUJĄCYCH INSTYTUCJACH:

Komisariat  Policji  w  Brzeszczach ul.  Ofiar 
Oświęcimia  28,  tel:  32  2111551,  tel.  Alarmowy 
997

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Brzeszczach 
oraz  Punkt  Wsparcia  i  Pomocy  dla  Osób 
Uwikłanych w Przemoc  ul. Mickiewicza 6, tel: 
32 2111251, 32 7373213, udziela pomocy min. w 
formie:

• pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna
- w wtorek od 8.00 do 13.00 

• porady prawne dla osób doznających przemocy
- w poniedziałki od 16.00 do 17.00 

• specjalistyczna praca socjalna dla osób 
doznających przemocy
- w środy od 16.00 do 18.00 

• program psychoedukacyjny dla osób 
stosujących przemoc
- w środy od 15.00 do 17.00

Kierowanie na poszczególne konsultacje i 
uzgadnianie terminów wizyt za pośrednictwem 
pracowników socjalnych Ośrodka, więcej 
informacji: www.ops.brzeszcze.pl 

Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzeszczach 
ul. Nosala 7, tel. 32 2111852

Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna ul. 
Kosynierów 20 tel. 32 7374645

http://www.ops.brzeszcze.pl/

