
 

 
 
 
Formy przemocy 

 przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi, 

 przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, 
kontroluje twoje działania, stale krytykuje, 

 przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych 
zachowań seksualnych,   

 inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której 
potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków. 

 
Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, 
partner, osoba starsza. 
Z  pomocy może skorzystać każdy, kto doznaje przemocy w rodzinie 

 
Zawiadom policję 
Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo twoje albo twoich bliskich jest zagrożone – nie zastanawiaj się –
 natychmiast wezwij policję.  
Pod jaki numer dzwonisz 

 112 – ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do 
odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego, 

 997 – numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki.  
Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę. 
Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, możesz skontaktować się z „Niebieską 
Linią” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w 
twojej sytuacji. 
Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę. 
Pamiętaj, Niebieska Linia to nie jest numer alarmowy! Jeżeli czyjeś zdrowie lub życie jest 
bezpośrednio zagrożone – dzwoń pod numer 112 lub 997. 
 
Co zrobi policja 
Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może: 

 zatrzymać osobę, która stosuje przemoc – jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je 
popełni, 

 zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa, 

 rozpocząć procedurę Niebieskie Karty. 

Czym jest przemoc w rodzinie 
 
Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak 
działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę 
i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka 
rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad 
ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, 
wolność i nietykalność cielesną. 
 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie


Podczas interwencji możesz powiedzieć policjantom, że chcesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze poinformują cię o dalszych krokach. 
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możesz również złożyć samodzielnie w 
dowolnym momencie. Skontaktuj się z najbliższym komisariatem policji. 

Jeżeli uciekasz przed sprawcą przemocy, możesz znaleźć schronienie w specjalnych ośrodkach, na 
przykład w: 

 Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w skrócie: Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia), 

 Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

 Ośrodki zapewniają schronienie i specjalistyczną pomoc, między innymi psychologiczną, 
prawną,  

 
Idź do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej: 
Sprawdź listę Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajdziesz na stronie internetowej twojego urzędu wojewódzkiego. 
Najczęściej znajduje się w zakładce Wydziału Polityki Społecznej w wykazie jednostek 
specjalistycznego poradnictwa. Sprawdź listę urzędów wojewódzkich. 
Jeżeli masz problem z samodzielnym znalezieniem ośrodka w swojej okolicy, skontaktuj się z 
„Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002. Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę. 
 
Skontaktuj się z „Niebieską Linią” 
Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, poradzą, co zrobić w twojej sytuacji, powiedzą o 
miejscach i formach pomocy w twojej najbliższej okolicy. 
Co musisz zrobić 
Masz 3 możliwości: 
1. Zadzwoń: 
Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę 
 Dodatkowo dyżury prawników pod numerem 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki od 17.00 do 
21.00. 
2.  Napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info 
3.  Połącz się przez SKYPE – jeśli chcesz porozmawiać w języku migowym: 
pogotowie.niebieska.linia 
poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 
Skorzystaj z pomocy specjalistycznych ośrodków 
Specjaliści w ośrodkach odpowiedzą na twoje pytania, pomogą poradzić sobie z twoimi problemami 
oraz powiedzą, jakie kroki prawne można albo trzeba wykonać. Ośrodki oferują różne formy 
wsparcia psychologicznego, na przykład terapie indywidualne lub grupowe. Porozmawiaj z 
pracownikiem danej placówki, aby dowiedzieć się, z jakiej pomocy możesz skorzystać. 
W jakich ośrodkach uzyskasz pomoc 

 Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, 

 Ośrodku Interwencji Kryzysowej, 

 podmiotach, które pomagają ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Korzystanie z pomocy we wszystkich wymienionych ośrodkach jest bezpłatne. 
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