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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. 
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• POWODUJE SZKODY PSYCHICZNE I 

FIZYCZNE 
CECHY 

 

• WYSTĘPUJE WYRAŹNA PRZEWAGA 
JEDNEJ ZE STRON NAD DRUGĄ 

PRZEMOCY 

 

• NARUSZA PRAWA I DOBRA 
OSOBISTE DRUGIEGO CZŁOWIEKA 

W 

 

• INTENCJONALNOŚĆ RODZINIE 
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  przemoc fizyczna 

  przemoc psychiczna 

  przemoc seksualna 

  przemoc ekonomiczna 

  zaniedbanie 

 

Źródło: http://pl.clipart.me/premium-people/domestic-violence-401119 
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   Policja  

   Prokuratura 

   Pomoc Społeczna 

   Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

   Zespoły interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy 

  w Rodzinie  

   Służba zdrowia  

   „Niebieska Linia” 

   Telefony informacyjno-interwencyjne oraz zaufania 

   Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia  

     Ofiar Przemocy   

http://tarnow.policja.gov.pl/pl/kontakt
http://www.tarnow.po.gov.pl/?page_id=11
http://www.mops.tarnow.pl/index.php/telefony
http://www.tarnow.pl/Miasto/Dla-mieszkanca/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-Spoleczna/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka/Miejska-Komisja-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych
http://www.mops.tarnow.pl/index.php/zespol
http://www.mops.tarnow.pl/index.php/zespol
http://www.mops.tarnow.pl/index.php/zespol
http://www.mops.tarnow.pl/index.php/zespol
http://www.pspr.idl.pl/kontakt.html
http://www.niebieskalinia.pl/kontakt
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=133410
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=133410
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=133410
http://www.oik.tarnow.pl/index.php?id=102
http://www.oik.tarnow.pl/index.php?id=102
http://www.oik.tarnow.pl/index.php?id=102
http://www.oik.tarnow.pl/index.php?id=102
http://www.oik.tarnow.pl/index.php?id=102
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 Podejmowanie interwencji 

w środowisku wobec 

rodziny dotkniętej 

przemocą odbywa się w 

oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty” i nie 

wymaga zgody osoby 

dotkniętej przemocą w 

rodzinie.  
Źródło :http://www.prometeusz.myslenicki.pl/czytelnia/przemoc-w-rodzinie-kto-moze-pomoc.html 
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W ramach procedury funkcjonariusz Policji:  

 udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;  

 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego 

stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie; 

 podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę 

życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych 

przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania; 

 

 



 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TARNOWIE 

 Wszczęcie procedury „NK” następuje poprzez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia w 

toku prowadzonych czynności służbowych lub 

zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec 

członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego 

przez członka rodziny  lub przez osobę będącą świadkiem 

przemocy w rodzinie.  
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   Formularz  „Niebieska Karta — A” wypełnia się  w obecności osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie w przypadku , gdy jest to niewykonalne, wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta — A” następuje bez udziału tej osoby. 

 

 W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska 

Karta — A” z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia 

lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta — A” następuje niezwłocznie po 

nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu 

przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. 
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Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta A” osobie, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta B”. 

Formularz „Niebieska Karta B” – zawiera informacje na temat 

przemocy jak również gdzie szukać pomocy. 

 

 Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska 

Karta A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 

następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia wszczęcia procedury. 
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Zadania Dzielnicowego wynikają z planu 

pomocowego rodzinie ustalonego  

indywidualnie na grupach roboczych 

 

Najczęściej stosowane w zakresie 

 pomocy rodzinie jest systematyczne  

monitorowanie jej, prowadzenie rozmów  

ostrzegawczych z osobą stosującą przemoc 

 i wsparcie merytoryczne dla osób  

doznających przemocy 



TYLKO ZADZWOŃ !!!   
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