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ddajemy w Państwa ręce VADEMECUM PROFESJONALISTY 

Informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w Dzielnicy Bemowo, mający na celu przybliżenie tematyki 

związanej z rozpoznawaniem zjawiska przemocy w rodzinie oraz opisujący 

system interwencji i pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie w ramach 

realizacji procedury „Niebieskie Karty”. 

Znajdziecie tu Państwo informacje o tym, w jaki sposób diagnozujemy zjawisko 

przemocy, jakie są charakterystyczne cechy osób doznających i stosujących 

przemoc, w tym jaka jest sytuacja dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą oraz 

jakie są typowe symptomy dziecka krzywdzonego. Znajdziecie tu Państwo 

również informacje, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę z osobami 

uwikłanymi w przemoc w rodzinie, a także w jaki sposób przebiega realizacja 

procedury „Niebieskie Karty” w Naszej Dzielnicy.  

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy także bazę 

placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc. 

Pragniemy, aby uzyskali Państwo jak największą wiedzę na temat zjawiska 

przemocy oraz interwencji w ramach procedury „Niebieskie Karty” i w oparciu 

o uzyskaną wiedzę mogli zapewnić niezbędną pomoc Waszym podopiecznym. 

*** 

Niniejsza publikacja wydana została w ramach Bemowskiej Kampanii 

na rzecz przeciwdziałania przemocy „Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?”, 

realizowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo oraz Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo 

m. st. Warszawy. 

Wierzymy, że promowane w ramach Kampanii hasło „Widzisz? Reaguj!” 

będzie przyświecać nam wszystkim nie tylko podczas wykonywania 

obowiązków służbowych, ale także w codziennych sytuacjach. 

 

                     Realizatorzy Kampanii 

                        Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to kto?  
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I 

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

1.1 Czym jest przemoc? 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem „demokratycznym”, które może dotknąć 

każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia, wyznania czy 

statusu materialnego. Z uwagi na silne psychologiczne mechanizmy przemocy 

oraz zależność od osoby stosującej przemoc osoby krzywdzone  bardzo często 

nie są w stanie samodzielnie zmienić swojej sytuacji i wymagają wsparcia oraz 

pomocy z zewnątrz.  

 

Aby udzielić skutecznej pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc należy 

zapoznać się z podstawowymi pojęciami prawnymi i psychologicznymi. Często 

niewłaściwe rozumienie definicji zjawiska przemocy lub nieznajomość 

przepisów utrudnia podjęcie skutecznej interwencji, a czasami wręcz blokuje 

uruchomienie działań pomocowych w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 
 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

definiuje przemoc jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub 

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 (art. 2 ust. 1). 

Z kolei definicja psychologiczna przemocy, przyjmowana przez polskich 

specjalistów, opisuje przemoc jako: 

 Intencjonalne działanie  lub zaniechanie działania przez sprawcę,  

 Działanie naruszające prawa i dobra osobiste drugiej osoby,  

 Działanie powodujące cierpienie i szkody osobiste, 

 Relację, w której występuje dysproporcja sił, tj. jedna osoba ma przewagę 

nad drugą. 
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Z powyższych definicji wyłaniają nam się podstawowe kryteria przemocy, 

według których możemy diagnozować, czy w danej rodzinie dochodzi do 

krzywdzenia. 

Kryteria przemocy - czyli kiedy mówimy o przemocy w rodzinie: 

 Intencjonalność – nie musi oznaczać świadomego, celowego 

krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu, ale działania sprawcy nie są 

przypadkowe. Sprawca przemocy dąży do uzyskania pełnej kontroli i 

władzy nad osobą doznającą przemocy, a nadto do jej bezwzględnego 

posłuszeństwa. Jest przekonany, że tylko on wie co jest dobre dla 

pozostałych członków rodziny, a w związku z tym wyłącznie on ma 

prawo podejmować decyzje, ustalać zasady życia w rodzinie – pozostali 

muszą się podporządkować (nie będzie zatem przemocą przypadkowe, 

niezamierzone sprawienie przykrości czy też uszczerbku na zdrowiu). 

 Dysproporcja siły – nie chodzi tu jedynie o różnicę sił fizycznych, 

ale także przewagę związaną z pozycją społeczną, odpornością 

psychiczną, statusem materialnym itp. W wyniku kolejnych aktów 

przemocy różnica sił coraz bardziej się pogłębia, osoba krzywdzona staje 

się coraz bardziej bezradna,  sprawca – coraz bardziej silny i bezkarny 

(zatem wymiana ciosów lub obraźliwa wymiana słowna pomiędzy 

osobami o podobnych możliwościach fizycznych i psychicznych nie jest 

przemocą a agresją, która może wyrażać konflikt). 

 Naruszanie godności i praw – sprawca przemocy przekracza wszelkie 

granice, narusza godność osoby doznającej przemocy, poniża ją, 

ośmiesza, pozbawia stopniowo wszelkich praw (np. do nietykalności 

cielesnej, do decydowania o sobie, do kontaktów z rodziną, do 

godziwych warunków życia, itp.). 

 Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy doznają zarówno 

szkód fizycznych jak i psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy 

mogą dojść do przekonania, że zasługują na takie traktowanie.  

Pamiętajmy! Nie każde zachowanie agresywne lub przykre jest przemocą! 

Abyśmy mogli stwierdzić wystąpienie przemocy w rodzinie musimy 

potwierdzić, że wystąpiły wszystkie cztery charakterystyczne dla niej elementy.
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Rodzaje  przemocy 

Fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej – jest 

intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub 

niosącym takie ryzyko. 
Formy: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za 

uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, policzkowanie, przypalanie 

papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, nieudzielenie koniecznej pomocy, użycie 

broni itp. 
 

Psychiczna – naruszenie godności osobistej – obejmuje 

zachowania, których celem jest zmniejszenie poczucia własnej 

wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej 

poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Przemoc 

psychiczna może przybierać złożone strategie postępowania (np. 

manipulowanie emocjami dziecka, przekonywanie otoczenia, że „ofiara” jest 

chora psychicznie). 
 Formy: obrażanie, wyzywanie, zawstydzanie, ciągłe krytykowanie, szantażowanie (np. 

grożenie odebraniem dzieci), używanie gróźb karalnych, wrogie nastawianie dzieci, 

izolowanie od rodziny i przyjaciół, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, czytanie 

osobistej korespondencji, wyśmiewanie, lekceważenie, ograniczanie kontaktów z 

bliskimi, narzucanie własnych poglądów, wmawianie choroby psychicznej, 

ograniczanie snu itp. 

 

Seksualna – naruszenie intymności – to każde zachowanie mające 

na celu zmuszenie ofiary do niechcianych zachowań seksualnych 

lub podjęcia współżycia, deprecjonowanie jej seksualności, może 

odbywać się z naruszeniem cielesności (np. gwałt) lub bez 

naruszenia cielesności (np. zmuszanie do oglądania pornografii). 
Formy: obmacywanie, gwałcenie, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, 

zmuszanie do współżycia z innymi osobami, wyśmiewanie preferencji seksualnych, 

komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, 

kazirodztwo itp. 

W stosunku do dzieci wyróżnić należy: 

 Przemoc bez kontaktu fizycznego (np. masturbowanie się, podglądanie) 

 Pobudzanie intymnych części ciała 

 Kontakty oralno – genitalne 

 Stosunki udowe 

 Penetrację 
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Ekonomiczna – naruszenie własności – wiąże się z celowym 

ekonomicznym uzależnieniem ofiary od sprawcy, w tym: 

niszczeniem jej własności, pozbawianiem środków do życia lub 

stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne 

dla przeżycia potrzeby. 
 Formy: niszczenie rzeczy osobistych, zabieranie wynagrodzenia, zakazywanie 

wykonywania pracy zawodowej, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek 

„na wspólne konto” bez wiedzy i/lub zgody partnera, sprzedawanie osobistych lub 

wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, ukrywanie informacji o stanie finansów rodziny, 

zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka, weksel). 

 

Zaniedbanie – naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich 

– obejmuje grupę zachowań, które prowadzą do niezaspokajania 

podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych osób bliskich, 

szczególnie dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych. 
Formy: niezapewnianie odpowiedniego pożywienia, ubrań, schronienia, opieki 

medycznej, bezpieczeństwa, zaniedbywanie edukacji dziecka, zaniedbywanie 

zdrowotne, emocjonalne itp.  

 

Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie 

 Normy społeczne i kulturowe  

Wielowiekowe przyzwolenie społeczne na krzywdzenie osób 

najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci; w wielu środowiskach 

nadal akceptuje się stosowanie kar cielesnych oraz przekonanie o 

dominującej roli mężczyzny w rodzinie. Również silne przekonanie, że 

to co dzieje się w rodzinie należy do sfery prywatności, powoduje 

poczucie bezkarności sprawcy i nasila bezradność ofiary, a także nasila 

niechęć do ingerowania w cudze sprawy rodzinne. 

 

 Dziedziczenie wzorca przemocy 

Dzieci wychowujące się w rodzinie, w której stosowana jest przemoc 

przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub 

ofiarami. Uczą się, że przemoc to najlepszy i najskuteczniejszy sposób 

osiągania swoich celów i rozwiązywania konfliktów. Dlatego też 

przemoc bywa przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
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 Uzależnienie i nadużywanie alkoholu (lub innych środków 

psychoaktywnych) 

Używanie środków odurzających osłabia kontrolę własnych zachowań, 

zwiększa prawdopodobieństwo reagowania gniewem i złością na 

trudności i niepowodzenia życiowe, zaburza ocenę sytuacji i interpretację 

zachowań innych osób. Badania dowodzą, że większość sprawców 

przestępstw popełnionych przy użyciu przemocy, jest pod wpływem 

środków odurzających (alkoholu i narkotyków).  

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione 

czyny, mimo że sprawcy często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym 

jako usprawiedliwienie swojego zachowania. 

 

 Środowisko społeczne 

Stres związany z sytuacją socjalno- ekonomiczną rodziny (bezrobocie, 

problemy finansowe, mieszkaniowe, zdrowotne) może wywoływać 

frustrację i sprzyjać pojawieniu się zachowań przemocowych. 

Osamotnienie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, 

izolacja, brak wsparcia z zewnątrz – osobistego lub instytucjonalnego – 

w sposób znaczący może wpływać na nasilenie zachowań związanych 

z przemocą. 

 

 Czynniki indywidualne 

Osobowościowe (np. wysokie poczucie własnej wartości 

i kompetencji społecznych) 

Psychopatologiczne (np. zaburzenia osobowości, nadużywanie alkoholu 

bądź innych substancji odurzających) 

Neurologiczne (uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego) 

Fizjologiczne (np. podwyższony poziom cukru we krwi,  pobudzenie) 
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1.2 Psychologiczne mechanizmy przemocy 

 

Cykl przemocy- analiza związków, w których dochodzi do przemocy ujawnia, 

że w pierwszych latach rozwijania się przemocy występuje często specyficzny 

cykl przemocy, składający się z trzech powtarzających się faz: faza 

narastającego napięcia, faza rozładowania napięcia, faza miesiąca miodowego. 

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy 

"miodowego miesiąca", wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy 

narastania napięcia i gwałtownej przemocy. Po pewnym czasie faza miodowego 

miesiąca zanika całkowicie. To co kiedyś było w fazie "miodowego miesiąca" 

przyjemnością, przekształca się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia.  

 

 
1. Faza narastania napięcia  

Charakteryzuje ją wyczuwalny wzrost napięcia w związku oraz pojawienie się 

coraz częstszych sytuacji konfliktowych. Partner staje się drażliwy, każdy 

drobiazg wyprowadza go z równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany. Każdy 

szczegół staje się pretekstem do wszczęcia awantury. Osoba doznająca 

przemocy stara się opanować sytuację i oddalić zagrożenie. Zaczyna 

przepraszać partnera za swoje zachowanie, uspokajać go, wywiązywać się 

z wielką starannością ze swoich obowiązków i zachcianek partnera. Stara się 

usprawiedliwiać partnera, szuka wytłumaczenia, dlaczego partner jest taki 

nerwowy: miał zły dzień, to przez alkohol, miał ciężki dzień w pracy. 

Faza 
narastania 
napięcia

Faza rozładowania 
napięcia

Faza
miesiąca

miodowego
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U ofiar narasta napięcie, mogą pojawić się dolegliwości psychosomatyczne np. 

ból żołądka, głowy, bezsenność, ból w klatce piersiowej, utrata apetytu. 

Niektóre ofiary stają się apatyczne, przygnębione lub odwrotnie bardzo 

nerwowe, spięte, niespokojne. Czasem zdarza się, że ofiary wywołują same w 

pewnym momencie kłótnie po to , żeby "mieć to wszystko już za sobą". 

UWAGA! 

Za stosowanie przemocy odpowiedzialność zawsze ponosi osoba, która 

dopuszcza się nagannego zachowania.  
 

2. Faza ostrej przemocy  

W tej fazie napięcie, które narastało w partnerze znajduje upust. Zachowanie 

sprawcy staje się nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada on w szał. 

Dochodzi do eksplozji różnych form przemocy. 

Osoba doznająca przemocy ponownie stara się zrobić wszystko, żeby uspokoić 

partnera i ochronić siebie. Jednak bez względu na to, co robi, nie przynosi to 

oczekiwanego efektu. Po zakończeniu wybuchu przemocy partnerka często jest 

w szoku. Odczuwa wstyd i przerażenie, jak również złość i bezradność, jest 

oszołomiona.  
 

3. Faza miodowego miesiąca  

W momencie, kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i zdaje sobie sprawę 

co zrobił, staje się inną osobą. Zaczyna przepraszać partnerkę za swoje 

zachowanie, tłumaczy się, szczerze żałuje, obiecuję że TO już nigdy się nie 

powtórzy, że nie wie zupełnie co się z nim stało. 

W tej fazie sprawca przemocy zaczyna okazywać skruchę, ciepło i miłość. 

Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała 

miejsca. Dba o ofiarę, spędza z nią czas, okazuje zainteresowanie. Ona 

natomiast zaczyna wierzyć, że jej ukochany się zmienił i akt przemocy był tylko 

wyjątkowym incydentem, który więcej się nie powtórzy. 

Jeśli wcześniej ofiara weszła na drogę prawną (złożenie zawiadomienia 

o popełnieniu przestępstwa, sprawa rozwodowa itp.) w tej fazie może się 

wycofać z tych działań, wierząc, że sytuacja wróciła do normy i przemoc już 

nie powróci. 
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UWAGA! 

Ta faza cyklu przemocy ma niezwykle silny wpływ na pozostawanie osoby jej 

doznającej w krzywdzącym związku. To tutaj powstają złudne nadzieje, 

że sprawca zmieni się. Łatwo pod wpływem tego co dzieje się w tej fazie, 

zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch etapów.  

 

Syndrom wyuczonej bezradności – to bezsilność, która pojawia się  

w wyniku nabytych doświadczeń. Osoba doznająca przemocy zwykle 

w początkowym okresie poszukuje wsparcia, często jednak okazuje się,  

że działania mające ją ochronić nie skutkują i nie przynoszą oczekiwanych 

efektów. Osoba długotrwale doznająca przemocy zaczyna odczuwać 

bezradność, brak kontroli nad swoim życiem i wierzyć, że nie ma wyjścia  

z obecnej sytuacji. W związku z tym zaprzestaje podejmowania dalszych 

działań, jest przekonana, że cokolwiek zrobi i tak nie przyniesie to pożądanego 

rezultatu. Syndrom wyuczonej bezradności jest tym większy im dłużej osoba 

doznająca przemocy pozostaje w sytuacji, na którą nie ma wpływu oraz im 

więcej ma rozczarowań związanych z poszukiwaniem wsparcia. 

 

Zjawisko prania mózgu – mechanizm polegający na systematycznym  

i celowym wpływaniu na czyjeś poglądy, przekonania, potrzeby, uczucia 

w taki sposób, aby osoba poddana wpływowi manipulacyjnemu działała 

zgodnie z oczekiwaniami sprawcy. Sprawca regularnie krytykuje ofiarę, 

wmawia jej bezradność, niskie umiejętności, okazuje lekceważenie. 

U ofiary powoduje to zupełną zmianę obrazu siebie: uważa się za głupią  

i niezdolną do niczego, co sprawia, że nie podejmuje nowych, czy trudniejszych 

działań. Jej życie koncentruje się na dostosowaniu do żądań sprawcy. Przeżywa 

stały lęk i poczucie winy, ma osłabioną zdolność psychiczną i fizyczną do 

stawiania oporu, nie potrafi się przeciwstawić, bezkrytycznie przyjmuje obraz 

rzeczywistości, jaki kreuje sprawca. 

Metody stosowane w „praniu mózgu” to: izolacja, poniżanie i degradacja, 

monopolizacja uwagi, doprowadzenie do wyczerpania, wywoływanie lęku 

i depresji, naprzemienność kary i nagrody. 
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Mechanizm „psychologicznej pułapki”- osoba doznająca przemocy jest 

przekonana, że nie może zrezygnować ze związku, w który zainwestowała tak 

dużo zapału, energii i czasu. Trwa w relacji, która przynosi jej cierpienie, przy 

czym ciągle żyje nadzieją, że jeśli się postara, będzie lepiej. Im więcej wkłada 

pracy i energii w ratowanie związku, tym trudniej jej z niego zrezygnować. 

 

Proces wiktymizacji – powtarzające się akty przemocy, brak pomocy 

i umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji sprawiają, że osoba doznająca 

przemocy nabiera przekonania, że zasługuje na takie traktowanie. 

W konsekwencji dochodzi do zmiany tożsamości osoby krzywdzonej, która 

wchodzi w rolę ofiary – przestaje się bronić, obwinia się i przestaje oczekiwać 

poprawy swojej sytuacji, traci nadzieję. 

Zdarza się, że dzieląc się swoimi problemami osoba doznająca przemocy 

spotyka się z bagatelizowaniem, niedowierzaniem i obwinianiem ze strony 

otoczenia. Takie zachowania nazywamy „wtórną wiktymizacją” 

 

Syndrom sztokholmski – mechanizm, który przejawia się tym, że ofiara 

pomimo krzywd doznawanych od sprawcy żywi do niego ciepłe uczucia, 

popiera go i chroni przed konsekwencjami. Osoba doznająca przemocy 

odczuwa „patologiczną wdzięczność” za drobne przywileje, „miodowe 

miesiące”, chwile spokoju, czy namiastkę uczuć ze strony sprawcy. 

Do czynników rozwoju syndromu sztokholmskiego należą: realne zagrożenie 

życia lub zdrowia osoby doznającej przemocy, izolacja od otoczenia, całkowita 

zależność od sprawcy, zachowanie sprawcy nacechowane pewnego rodzaju 

uprzejmością lub opiekuńczością. 

 

Zespół stresu pourazowego (PTSD) -  występuje u ofiar traumatycznych 

wydarzeń, np. wojen, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, gwałtów, 

przemocy. Dotyczy sytuacji, w których człowiek narażony jest na utratę 

zdrowia i życia. Nasilenie PTSD zależy od intensywności i czasu trwania 

traumy. 

Objawy PTSD (m.in. zaburzenia snu, drażliwość, wybuchy gniewu, złości, 

czujność, natarczywe wspomnienia, koszmary senne) są intensywniejsze 

u osób, które przeżyły traumę w wyniku aktywności człowieka (gwałt, przemoc 

domowa), niż u ofiar zjawisk naturalnych (powódź, huragan).  
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2142

474

186 70 69

Liczba NK przekazanych do Zespołów Interdyscyplinarnych
w Warszawie w 2018r.

Policja

Pomoc społeczna

Oświata

KRPA

Ochrona Zdrowia

1.3 Statystyki dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Oficjalne statystyki policyjne wskazują, że każdego roku ok. 90 tys. osób  

w Polsce doświadcza przemocy domowej, przy czym powyższe dane dotyczą 

jedynie osób, które zgłosiły zdarzenie. Szacuje się, że tak naprawdę liczba 

Polaków dotkniętych przemocą może być wielokrotnie wyższa (badania prof. 

Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu 

Warszawskiego wskazują, że może ich być nawet 800 tys.! rocznie). 

W 2018r. w samej Warszawie uruchomiono 2941 procedur „Niebieskie Karty”, 

z czego 73% stanowiły procedury wszczęte przez Policję, 16% przez Jednostki 

Organizacyjne Pomocy Społecznej, 6% przez Oświatę, 3% przez Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 2 % przez Ochronę Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemoc w rodzinie na terenie Dzielnicy Bemowo  

Chcąc unaocznić liczbę spraw prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy warto przyjrzeć się danym liczbowym, które dają obraz ujawnionych 

na terenie Dzielnicy przypadków występowania przemocy w rodzinie. 
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Przedstawione poniżej dane zgromadzone są w okresie 2012 – 2019. 

 Liczba realizowanych Procedur „Niebieska Karta” – 1314 

 Liczba rodzin objętych Procedurą „Niebieska Karta” – 1149 

 Liczba osób uwikłanych w przemoc  – 3128, w tym dzieci – 807 

 Liczba powołanych Grup Roboczych – 629 

 Liczba spotkań Grup Roboczych – 2688 

 

Koncentracja zjawiska na terenie Dzielnicy 

Poniżej przedstawiamy obraz zjawiska przemocy na Bemowie na podstawie 

Lokalnej Diagnozy Przemocy przygotowanej przez Zespół Interdyscyplinarny 

w 2018 roku. 

 

  

Nowe Bemowo/ 

Lotnisko - 35% 

Górce – 12% 

Jelonki – 46% 
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II 

RODZINA DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ 

 

2.1 Osoby doznające przemocy w rodzinie 

Nadal bardzo powszechne jest postrzeganie osób doznających przemocy jako 

takich, które w pewien sposób akceptowały doświadczanie przemocy. 

Nierzadko osoba doświadczająca przemocy widziana jest jako zniewolona, 

bezczynna, bezsilna. Samo słowo ofiara, choć oddaje dobrze kontekst 

sytuacyjny i naturę przemocy ma charakter stygmatyzujący. Postrzeganie ofiar 

przemocy domowej odzwierciedlają również stereotypy funkcjonujące 

w polskim społeczeństwie, np. „niektóre kobiety lubią być bite”, „jak się 

kobiety nie bij, to jej wątroba gnije”, „zasłużyła sobie na przemoc, 

bo prowokowała”. Są to stwierdzenia szczególnie deprecjonujące i obarczające 

niezasłużoną winą, najczęściej wynikające z braku wiedzy osoby, która 

je wypowiada. Nikt bowiem nie zasługuje na przemoc, znieważenie czy bicie.  

Za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca! 

Dla dorosłych osób doznających przemocy charakterystyczne są: 

 Niska samoocena 

 Bierne mechanizmy radzenia sobie 

 Poczucie braku wpływu na własne życie 

 Silna zależność 

 Obniżony nastrój 

 Negatywne przekonania o sobie i świecie 

 Zinternalizowane poczucie winy 

 Izolacja społeczna 

 Dolegliwości psychosomatyczne 

Powyższe zachowania i postawy mogą prowadzić do występowania zaburzeń 

lękowych (lęk przed podejmowaniem odpowiedzialnych zadań, napady lęku 

i paniki, ponowne nawracające przeżywanie doświadczeń związanych 

z przemocą) i zaburzeń depresyjnych (smutek, przygnębienie, bezsenność lub 

nadmierna senność). 

Osoba doznająca przemocy bardzo często zachowuje się w sposób 

niezrozumiały, a nawet irytujący dla tych którzy usiłują pomóc. 
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Aby zrozumieć zachowanie osoby doznającej przemocy pamiętaj, że: 

 Boi się ona sprawcy, często ma przekonanie, że jeśli komuś powie o tym 

co ją spotyka, będzie jeszcze gorzej. 

 Obawia się, że sama sobie nie poradzi. 

 Podejmowała już próby szukania pomocy, jednak nie przyniosły 

rezultatu. 

 Obawia się, że nikt jej nie uwierzy. 

 Pamięta, że osoba stosująca przemoc potrafi przeprosić, być miła i na 

jakiś czas zmienić swoje zachowanie (cykl przemocy). 

 Wierzy, że osoba stosująca przemoc się zmieni. 

 Wierzy, że zasłużyła na takie traktowanie. 

 Jest przekonana, że przemoc jest mniejszym złem niż rozwód,  

a dzieci powinny wychowywać się w pełnej rodzinie. 
 

Nawiązanie kontaktu z osobą uwikłaną w przemoc jest pierwszym krokiem do 

podjęcia skutecznej interwencji, mającej na celu zatrzymanie przemocy  

i zapewnienie bezpieczeństwa. Niezwykle ważny w przypadku pierwszych 

rozmów z  osobami doznającymi przemocy jest klimat prowadzenia tych 

rozmów i umiejętne motywowanie do podjęcia wysiłku zmierzającego do 

poprawy sytuacji życiowej. 

Rola osoby odbierającej zgłoszenie dotyczące doznawania przemocy: 

 W pierwszej kolejności upewnij się, że nie jest zagrożone życie lub 

zdrowie osoby doznającej przemocy. Jeśli tak, natychmiast podejmij 

interwencję. 

 Staraj się stworzyć bezpieczny klimat do rozmowy- używaj prostych 

słów, ciepłej intonacji głosu, mów wyraźnie, w razie potrzeby powtórz. 

 Każde z prezentowanych przez osobę zgłaszającą w czasie rozmowy 

zachowań przyjmij ze zrozumieniem i uwagą (osoba zgłaszająca 

przemoc może być wzburzona, nerwowa, ruchliwa lub otępiała, 

emocjonalnie obojętna, bierna). 

 Wysłuchaj do końca, nie pośpieszaj. 

 Zapewnij, że jesteś tutaj, by pomóc. 

 Podkreśl, że osoba doświadczająca przemocy nie jest winna,  

a przemoc jest przestępstwem i nikt nie ma prawa krzywdzić innej osoby. 
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 Staraj się zebrać jak najwięcej informacji, które będą potrzebne  

w procesie wsparcia osoby doznającej przemocy. 

 Pokieruj do odpowiednich instytucji pomocowych. 

 

ZAPYTAJ: 

 Od jak dawna i jak często takie zachowania mają miejsce? 

 Czy zachowania przemocowe nasiliły się w ostatnim czasie? 

 Czy są świadkowie takich zachowań? 

 Jaka jest sytuacja rodzinna, zawodowa, mieszkaniowa? 

 Czy mówił Pan /mówiła Pani komuś o tym, co się dzieje w rodzinie? Czy 

może Pan /Pani liczyć na pomoc kogoś z bliskich (członkowie rodziny, 

przyjaciele)? 

 Czy Pan /Pani wie, do jakich osób/ miejsc może zwrócić się o pomoc? 

 Co spowodowało, że zdecydował/a się Pan /Pani szukać pomocy? 

 Jakie są Pana /Pani oczekiwania /nadzieje związane z uruchomioną 

procedurą? 

 Czego Pan /Pani potrzebuje w związku ze swoją sytuacją? 

 

UNIKAJ: 

- wypowiedzi typu: „wszystko będzie dobrze”, „jakoś się ułoży”, „weź się 

w garść”, „dlaczego nic Pan/Pani nie zrobił/a wcześniej?”, 

- onieśmielania, pouczania, oceniania, 

- pytań typu „dlaczego?” (osoba może poczuć się osądzana), 

- określenia „ofiara” w stosunku do osoby doznającej przemocy, 

- oskarżania i krytykowania osoby stosującej przemoc - może to 

spowodować, że osoba doznająca przemocy zacznie bronić partnera 

i atakować osobę udzielającą pomocy, 

- ponaglania, pospieszania osoby doznającej przemocy, 

- obiecywania i zapewniania o możliwości szybkiej poprawy sytuacji 

życiowej osoby krzywdzonej. 

 

Celem pierwszej rozmowy z osobą doznającą przemocy jest ocena stopnia 

zagrożenia życia i zdrowia oraz zapewnienie wsparcia (instytucjonalnego, 

emocjonalnego) w sytuacji kryzysu.  
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2.2 Osoby stosujące przemoc w rodzinie 
 

Badania prowadzone wśród osób, które stosują przemoc wobec najbliższych 

jednoznacznie pokazują, że nie ma jednolitego portretu (jednego typu) sprawcy 

przemocy w rodzinie. Udało się jednak wyodrębnić u sprawców przemocy 

pewne cechy wspólne, które posiadają oni w stopniu większym niż osoby, które 

nie krzywdzą członków swojej rodziny. 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie cechuje: 

 słaba kontrola, impulsywność, 

 niska wrażliwość, brak /niska empatia,  

 mały kontakt ze sobą (niska samoświadomość i zdolność rozpoznawania 

emocji),  

 niepewność zwłaszcza w sferze tożsamości,  

 łatwość przeżywania złości i gniewu,  

 niskie poczucie własnej wartości,  

 zaborczość, zazdrość oraz lęk przed porzuceniem, 

 tożsamość męska oparta na dominacji i próbach podporządkowania 

innych,  

 zakorzeniony w makrosystemie stosunek władza vs posłuszeństwo,  

 silne przekonanie o posiadaniu kogoś (MOJA Żona, MOJE dzieci, MÓJ 

dom),  

 duża tendencja do racjonalizacji,  

 sztywne zasady porządku (brak tolerancji dla spontaniczności lub innych 

niż ustalone zasad),  

 przekonanie, że najlepszą drogą do uzyskania szacunku jest wywołanie 

lęku i obawy,  

 przekonanie, że kobieta jest gorsza, czasem inna, autorytarne poglądy, 

rozwiązywanie konfliktów poprzez używanie siły. 

Osoby stosujące przemoc kwestionują: własną odpowiedzialność, wyrządzoną 

krzywdę, ofiarę! 
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Rozmowa interwencyjna z osobą stosującą przemoc w rodzinie: 

 koncentruj się na faktach, 

 rozmawiaj spokojnie i z szacunkiem, 

 mów o zachowaniu nie o osobie, 

 nazywaj wprost przemoc (konkretne zachowania), 

 informuj o konsekwencjach stosowania przemocy, 

 wskaż jakie konkretnie zachowania mają ulec zmianie, 

 wskaż miejsca, gdzie osoba stosująca przemoc może uzyskać pomoc 

w zmianie swojej sytuacji, 

 zauważaj i podkreślaj zasoby osoby stosującej przemoc (np. słyszę, 

że zależy Panu /Pani na rodzinie, na tym by była szczęśliwa), 

 okaż zrozumienie dla przeżywanych emocji, 

 poinformuj, co będzie się dalej działo w rodzinie z perspektywy służb. 

 

ZAPYTAJ: 

 Co oznacza dla Pana /Pani fakt uczestniczenia w naszej rozmowie? 

 Jakie reakcje obserwuje Pan /Pani u swoich bliskich zachowując się 

w ten sposób?  

 Co chciałby Pan /Pani osiągnąć stosując takie zachowania (wymienić 

konkretne zachowania przemocowe) wobec bliskich? 

 Co Pan /Pani rzeczywiście osiąga stosując te zachowania? 

 Czy to na czym Panu /Pani zależy  potrafi  Pan /Pani osiągać innymi 

sposobami? Jakie to są sposoby? 

 Co z Pana/ Pani perspektywy musi Pan/ Pani zrobić, by służby wycofały 

się z waszej rodziny, dały Panu /Pani spokój? 

 Jak Pan /Pani rozumie to co ja mówię? 

 Czy  Pan /Pani  chciałby /aby  skorzystać z  pomocy  specjalistycznej,  

aby  móc osiągać to  na  czym  Panu / Pani  zależy  bez  uciekania  się do  

zachowań,  które  są krzywdzące  dla  innych  a  dla  Pana  samego  /Pani  

samej powodują przykre skutki? 
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 UNIKAJ: 

- Określeń typu „jest Pan /Pani sprawcą przemocy”. 

- Zbitek  pojęciowych np.  „zachowanie  przemocowe” , mów  konkretnie: 

„kiedy Pan /Pani  bije, szarpie,  krzyczy, przeklina…”. 

- Nie oceniaj osoby, nie oskarżaj, nie krytykuj. 

- Nie staraj się za wszelką cenę, by sprawca przemocy przyznał się do 

winy. 

- Opowiadania się po którejkolwiek stronie konfliktu. 

 

Celem rozmowy z osobą stosującą przemoc jest to, by usłyszała jak sytuację  

w rodzinie widzą służby i wiedziała jakie działania w ramach procedury 

„Niebieska Karta” zostaną podjęte. Celem rozmowy interwencyjnej nie jest 

przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy! 

2.3 Dziecko w rodzinie dotkniętej przemocą 

Dzieci są szczególnie narażone na przemoc, ponieważ zawsze są słabsze  

i zależne od dorosłych. Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych 

konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny  

i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego 

tak ważne jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i wczesna identyfikacja 

zagrożeń ich bezpieczeństwa. 

Dziecko - ofiara przemocy w rodzinie 

                    Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka 
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Czynniki środowiskowe związane ze strukturą i funkcjonowaniem rodziny: 

• sytuacje kryzysów w rodzinie (naturalne i losowe), 

• głębokie konflikty małżeńskie lub rodzinne, 

• deprywacja społeczna i niekorzystna sytuacja ekonomiczno-bytowa,  

• izolacja społeczna rodziny (brak lub ubogie relacje z otoczeniem), 

• zaburzenia więzi uczuciowej i seksualnej,  

• przewlekłe choroby somatyczne lub inwalidztwo w rodzinie, 

• zakłócenia w komunikacji wewnątrzrodzinnej,  

• zakłócenia w zakresie ról pełnionych przez poszczególnych członków 

rodziny, 

• posiadanie dzieci z różnych związków, 

• posiadanie dzieci przysposobionych, 

• znaczna różnica wieku pomiędzy rodzicami/ opiekunami dziecka, 

• wielodzietność, 

• samotne rodzicielstwo. 

Czynniki rodzinne wynikające z cech rodzica: 

• uzależnienia, 

• niepełnosprawność intelektualna, 

• problemy emocjonalne, choroba psychiczna,  

• doświadczenie krzywdzenia w rodzinie generacyjnej, 

• brak satysfakcji w obecnym związku, 

• niewystarczające umiejętności rodzicielskie, 

• wcześniejsze nieudane związki, 

• brak akceptacji ciąży, 

• rozczarowanie związane z płcią dziecka. 
 

Czynniki związane z dzieckiem: 

• dziecko niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, 

• dziecko przewlekle chore somatycznie,  

• specyficzne cechy dziecka (nadpobudliwość, trudności z jedzeniem, 

trudności ze snem, moczenie, zanieczyszczanie się), 

• nawykowy szacunek dziecka do osób dorosłych, 

• naturalne potrzeby dziecka (bliskości, ciepła, akceptacji, uwagi, 

troski….), 

• naturalna seksualność dziecka, 

• wiek dziecka i naturalna ciekawość poznawcza, 
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• brak wiedzy i możliwości obiektywnej oceny zachowań osób 

dorosłych. 
 

Na co należy zwrócić uwagę, jeśli podejrzewamy występowanie 

przemocy wobec dziecka: 
 

 Przemoc fizyczna:  

Dziecko: ma widoczne obrażenia ciała, których pochodzenie trudno 

wyjaśnić, nosi ubrania zakrywające całe ciało, nawet w upalne dni, boi się 

rodzica lub opiekuna, wzdryga się, gdy podchodzi do niego osoba dorosła, 

podawane przez nie wyjaśnienia dotyczące ran i siniaków wydają się 

nieprawdopodobne, częste, niewyjaśnione absencje w szkole/ przedszkolu.  

Rodzic lub opiekun: podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyjaśnienia 

obrażeń dziecka bądź w ogóle odmawia wyjaśnień, opóźnia udzielenie 

pomocy w następstwie urazu, mówi o dziecku w negatywny sposób, np. 

„głupek”, „gówniarz”, „fajtłapa”, poddaje dziecko surowej fizycznej 

dyscyplinie, nadużywa alkoholu lub narkotyków. 

 Przemoc psychiczna: 

Dziecko: zachowuje się w sposób nieadekwatny do wieku, wykazuje 

zaburzenia jedzenia, jest opóźnione w rozwoju fizycznym bądź 

emocjonalnym, moczy się bądź zanieczyszcza, samookalecza się, ma 

problemy ze snem, koszmary nocne, boi się chodzić spać, ma trudności  

z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami i funkcjonowaniem w grupie- 

izoluje się bądź przeciwnie- zachowuje się agresywnie 

Rodzic lub opiekun: ciągle obwinia, poniża i strofuje dziecko, nie interesuje 

się problemami dziecka, otwarcie odrzuca dziecko, wyraźnie faworyzuje 

jedno z rodzeństwa, w oczekiwaniach i wymaganiach wobec dziecka nie 

bierze pod uwagę jego możliwości, nadużywa alkoholu lub narkotyków. 

 Zaniedbywanie: 

Dziecko: często jest nieobecne w szkole lub przedszkolu, nie otrzymuje 

potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów, jest często brudne, 

nieprzyjemnie pachnie, ubrane nieadekwatnie do pogody, mówi, że w domu 

nie ma osoby, która mogłaby się nim zająć, kradnie jedzenie bądź 

pieniądze, żebrze. 

Rodzic lub opiekun: nie interesuje się losem dziecka, jest apatyczny lub 

pogrążony w depresji, często nie dociera na umówione spotkania, wizyty, 

nadużywa alkoholu lub narkotyków. 
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 Przemoc seksualna: 

Dziecko: ma wyraźne ślady, otarcia, zaczerwienienie okolic intymnych, 

przejawia dziwną bądź nieadekwatną do swojego wieku wiedzę  

i 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 obecności innych, ma trudności z chodzeniem lub siadaniem, doświadcza 

bólu intymnych części ciała, jest w ciąży lub jest chore wenerycznie. 

Rodzic lub opiekun: przekracza dopuszczalne granice w kontakcie 

fizycznym z dzieckiem (np. podczas zabawy), nie utrzymuje relacji  

z osobami spoza rodziny, przejawia nadopiekuńczość w stosunku do 

dziecka, ogranicza jego kontakty z rówieśnikami. 

Występowanie pojedynczego objawu na ogół nie jest dowodem na to, 

że dziecko doświadczyło krzywdzenia, ale nasilenie się go lub pojawienie 

kolejnych, zwiększa prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia 

z krzywdzeniem dziecka! 
 

Konsekwencje doznawania przemocy (psychicznej, fizycznej, zaniedbania) 

przez dzieci mają niezwykłe znaczenie dla ich rozwoju emocjonalnego- 

literatura specjalistyczna opisuje zjawisko zespołu dziecka maltretowanego. 

Zespół dziecka maltretowanego wynika z krzywdzenia dziecka na różne 

sposoby- krzywdy fizyczne, nadużycia seksualne, krzywdzenie emocjonalne, 

zaniedbywanie, opuszczenie, zaniechanie dbania o rozwój psychofizyczny 

dziecka, traktowanie dziecka przedmiotowo, wykorzystywanie dziecka do 

zaspakajania własnych potrzeb. 

Krzywdzenie dziecka w skrajnych przypadkach może spowodować jego 

śmierć, może także być przyczyną trwałego kalectwa fizycznego, upośledzenia 

umysłowego, zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.  

Objawy te manifestują się trudnościami w relacjach z samym sobą  

i otoczeniem społecznym. 

Dziecko małe, które jest krzywdzone jest smutne, apatyczne, bez kontaktu, nie 

przejawia zainteresowania, nie uśmiecha się, nie płacze wcale lub płacze ciągle, 

boi się dotyku, unika dotyku, uchyla się przed nim. Charakterystyczny jest tu 

lęk przed rodzicami. Należy zauważyć, że niektóre dzieci są w czasie kontaktu 

z dorosłymi pobudzone, niespokojne, nadmiernie uczuciowe. 
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Dzieci starsze bywają nadmiarowo pobudzone, niespokojne, agresywne, 

przekraczające cudze granice lub też są smutne, unikające rówieśników, 

wycofane, lękowe, przygnębione, depresyjne, bierne. Mają problemy  

w relacjach z otoczeniem, a także problemy w nauce. 

Często u dzieci krzywdzonych obserwujemy niedobór masy ciała  

w stosunku do wzrostu, większy niż powstały wskutek zwykłego niedożywienia 

lub anoreksję. 

 

Dziecko - świadek przemocy w rodzinie 

Z uwagi na niezwykle duże koszty emocjonalne dzieci, które są świadkami 

przemocy w rodzinie traktowane są jako osoby doznające przemocy 

psychicznej. Dziecko będące świadkiem zachowań przemocowych  

w rodzinie odczuwa lęk i niepokój, obawia się o życie i zdrowie rodziców oraz 

własne, żyje w chaosie emocjonalnym odczuwając zarówno miłość  

i nienawiść do rodzica który stosuje przemoc, ale też rodzica doświadczającego 

przemocy i nie starającego się jej przerwać. Często doświadcza poczucia winy 

myśląc, że jest przyczyną takiego zachowania rodziców, przeżywa smutek, 

czując się przygniecione ciężarem swojej bezradności wobec tego, co dzieje się 

w domu. 

Dziecko będące świadkiem przemocy w rodzinie zyskuje przekonanie, że: 

 To ono jest winne przemocowym zachowaniom osób 

najbliższych. 

 To normalne, że np. mężczyźni biją/ wyzywają kobiety. 

 To usprawiedliwione zachowanie- można stosować przemoc 

dla „dobra” rodziny. 

 To silniejszy ma przewagę- trzeba mu ulegać lub stosować 

podobne zachowania by przetrwać. 

Przygotowując się do rozmowy z dzieckiem, należy pamiętać o kilku 

podstawowych regułach: 

 Celem rozmowy z dzieckiem jest nie tylko zebranie informacji  

o trudnych dla niego wydarzeniach, ale również udzieleniu mu 

wsparcia. 

 Ważne, aby zdjąć z dziecka poczucie winy oraz 

współodpowiedzialności za sytuację w rodzinie. 

 Rozmowa z dzieckiem powinna się odbyć w bezpiecznym, 

spokojnym pomieszczeniu. 
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 Dzieci ujawniają doświadczenie przemocy, używając swojego 

języka. Ważne, aby dostosować się do poziomu na jakim 

dziecko się komunikuje. 

 Dzieci opisują niektóre zachowania sprawcy, swoje odczucia 

jako wyraz lęku, obawy, prośby o pomoc lub jako 

konsekwencje przemocy.  

 Dzieci często usprawiedliwiają bliskich, którzy je krzywdzą. 

 Pozwól dziecku ujawnić to, na co jest gotowe. Nie jest Twoim 

zadaniem zbieranie dowodów i ustalanie szczegółów. 

Głównymi celami rozmowy z dzieckiem ujawniającym przemoc powinny być: 

ocena stopnia zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, wstępne rozpoznanie 

sytuacji dziecka, ewentualne ustalenie osób, które mogą zadbać  

o bezpieczeństwo dziecka! 

 

Niezwykle ważna jest reakcja osoby, której dziecko zdecydowało się 

opowiedzieć o swojej sytuacji. W takiej sytuacji warto wykorzystać schemat 

rozmowy przedstawiony poniżej: 

1. Powiedz dziecku, że to ważne, że Ci o tym mówi. 

2. Poproś, by opowiedziało Ci więcej o sytuacji/ zdarzeniach, jakie 

ujawnia. 

3. Poinformuj, że dorośli nie mogą zachowywać się w ten sposób  

w stosunku do dzieci. 

4. Powiedz dziecku, co będzie się dalej działo, jakie działania podejmiesz. 

 

Rodzice / opiekunowie dziecka doświadczającego przemocy 

Rozpoczynając interwencję wobec dziecka doznającego przemocy musimy 

pamiętać, że oprócz rozmowy z samym dzieckiem, niezwykle ważne jest także 

podjęcie działań z rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

Gdy sprawcą nie jest rodzic /opiekun: udzielamy wsparcia; podajemy 

sposoby zachowania się wobec dziecka; polecamy profesjonalną pomoc 

prawną, psychologiczną, socjalną; ustalamy dalsze postępowanie 

(zawiadomienie prokuratury, policji, pomoc medyczna, udzielenie 

schronienia).  
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Gdy sprawcą jest rodzic /opiekun: informujemy o konsekwencjach 

stosowania przemocy oraz podejmowanych działaniach, staramy się pozyskać 

rodzica do współpracy; zawieramy konkretną umowę, czego oczekujemy 

i w jakim terminie (np. podjęcie terapii); jeśli rodzic nie wywiązuje się z założeń 

umowy, bądź odmawia współpracy, powiadamiamy prokuraturę, sąd rodzinny 

lub policję. Jeśli uznamy, że życie lub zdrowie małoletniego jest zagrożone 

natychmiast powiadamiamy w/w instytucje. 

Emocje rodzica są bardzo silne i mogą oddziaływać także na nas, zwłaszcza, 

gdy rodzic chce przerzucić odpowiedzialność dalszego losu rodziny na 

profesjonalistę. 

Zdarza się, że lęk przed utratą partnera, wstyd i poczucie bezradności powodują, 

że rodzic odrzuca dziecko, nie chce mu wierzyć i poświęca je dla zachowania 

dotychczasowego statusu quo. 

Nie należy oceniać, krytykować, czy też się obrażać na rodzica  

podstawowym celem interwencji bowiem jest pomoc dziecku krzywdzonemu 

i pozyskanie do tego sojuszników w jego otoczeniu! 

Obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na 

szkodę dziecka lub zgłoszenia zaniedbań opiekuńczych, nadużywania 

władzy rodzicielskiej, czy też niewłaściwego jej wykonywania ciąży  

w szczególności na szkołach, przedszkolach, ośrodkach pomocy społecznej, 

placówkach ochrony zdrowia. 

Czynniki utrudniające ujawnienie krzywdzenia dziecka: 

 Obawa, że nikt nie będzie w stanie pomóc rodzinie. 

 Przekonanie, że kolejna nieudana interwencja nasili przemoc. 

 Wstyd przed otoczeniem, stygmatyzacją. 

 Obawa o poniesienie przez rodzinę negatywnych konsekwencji (rozpad 

rodziny, utrata pracy i środków do życia, umieszczenie dzieci 

w placówce). 

 Ambiwalencja uczuć wobec sprawcy krzywdzenia. 

 Myślenie życzeniowe „że wszystko się ułoży”. 

 Przejęcie odpowiedzialności za agresję sprawcy przemocy i zmianę jego 

postawy.  
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III 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”  

 

Procedura „Niebieskie Karty” jest to ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym 

podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

 

Wszelkie kwestie dotyczące procedury „Niebieskie Karty” regulują dwa akty 

prawne: 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1390) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 

2011r. (Dz. U. z 2011r. poz. 1245) 
 

3.1 Podstawowe pojęcia związane z Procedurą „Niebieskie Karty” 
 

Zespół Interdyscyplinarny (ZI) to zespół składający się z przedstawicieli służb 

i instytucji pracujących na rzecz ochrony osób doznających przemocy.  

W skład ZI wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Policji, oświaty, ochrony zdrowia, mogą również wchodzić przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, prokuratorzy i przedstawiciele 

innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Zespół powoływany jest w każdej gminie (w przypadku Warszawy 

każda dzielnica ma swój ZI).  

Według stanu na 01.10.2019r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy liczy 20 członków. 

Według Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie 

działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 (tj. wymienionych 

wyżej) oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to szczególny rodzaj interwencji 

podejmowanej wobec rodziny, w przypadku której istnieje podejrzenie 

występowania przemocy. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy 
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społecznej, GKRPA, Policji, oświaty i ochrony zdrowia zobligowani są do 

podejmowania działań mających na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta- A”. W jej ramach podejmowane są działania 

o charakterze interwencyjnym (np. złożenie zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa, wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka) 

i wspierającym (np. motywowanie osoby stosującej przemoc do zmiany 

zachowania, motywowanie osoby doznającej przemocy do skorzystania 

z pomocy psychologicznej). 

Wymienione służby realizując procedurę „Niebieskie Karty” ściśle ze sobą 

współpracują, a ich działania koordynuje Zespół Interdyscyplinarny. 

Zainicjowanie procedury „Niebieskie Karty” nie jest tożsame 

z zawiadomieniem organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. 

Grupa robocza (GR) - tworzą ją profesjonaliści powołani przez Zespół 

Interdyscyplinarny, którzy bezpośrednio pracują z daną rodziną. Skład GR 

dobierany jest indywidualnie do potrzeb danej rodziny. Członkowie GR pracują 

z rodziną w oparciu o ustalony wspólnie plan pomocy, każdy zgodnie 

z kompetencjami i obowiązkami w ramach czynności służbowych. Do ich 

głównych zadań należy ochrona osób doznających przemocy, żądanie od osoby 

stosującej przemoc zmiany zachowania, okresowa kontrola sytuacji rodziny. 

Formularze „Niebieskie Karty” 

„NIEBIESKA KARTA – A” – zakładana przez uprawnione podmioty 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. 

„NIEBIESKA KARTA – B” – wręczana przez wypełniającego formularz 

NK „A” osobie doznającej przemocy. Stanowi pouczenie dla osób 

dotkniętych przemocą. Zawiera informacje o miejscach pomocy. 

„NIEBIESKA KARTA – C” – wypełniana przez członków ZI lub GR 

w obecności i z udziałem zaproszonej osoby doświadczającej przemocy. 

„NIEBIESKA KARTA – D” – wypełniana przez członków ZI lub GR 

w obecności i z udziałem wezwanej osoby, co do której istniej podejrzenie, 

że stosuje przemoc. 
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diagnozuje sytuację 
i potrzeby osoby, 
co do której istnieje 
podejrzenie,  
że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

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, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 

organizuje niezwłocznie 
dostęp do pomocy 
medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, 
co do której istnieje 
podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą  
w rodzinie 

 

zapewnia osobie, co 
do której istnieje 
podejrzenie, że jest 
dotknięta 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 

może prowadzić rozmowy 
z osobami, wobec których 
istnieje podejrzenie,  
że stosują przemoc  
w rodzinie, na temat 
konsekwencji stosowania 
przemocy w rodzinie oraz 
informuje te osoby  
o możliwościach podjęcia 
leczenia lub terapii  
i udziale w programach 
oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc  
w rodzinie

3.2 Uprawnione służby i ich zadania w ramach Procedury „Niebieskie 

Karty” 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W ramach art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

pracownik socjalny (razem z policją i przedstawicielem ochrony zdrowia) 

ma możliwość odebrania dziecka z rodziny, jeśli zagrożone jest jego życie 

i zdrowie. 

Dziecko w takiej sytuacji przekazywane jest innej najbliższej, 

niezamieszkującej razem osobie, a jeśli nie jest to możliwe – umieszczone 

w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo - 

wychowawczej. O odebraniu dziecka informuje się Sąd, który w ciągu 

24h podejmuje decyzję o tym, co dalej będzie się działo z dzieckiem. 

 

Pracownik socjalny 
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diagnozuje sytuację 
i potrzeby osoby, 
co do której istnieje 
podejrzenie,  
że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

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, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 

organizuje niezwłocznie 
dostęp do pomocy 
medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, 
co do której istnieje 
podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą  
w rodzinie 

 

może prowadzić 
rozmowy z osobami, 
wobec których 
istnieje podejrzenie,  
że stosują przemoc 
w rodzinie, na temat 
konsekwencji 
stosowania 
przemocy  
w rodzinie oraz 
informuje te osoby 
o możliwościach 
podjęcia leczenia 
lub terapii i udziale 
w programach 
oddziaływań 
korekcyjno-
edukacyjnych dla 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Przedstawiciele KRPA mogą uruchomić procedurę sądowego 

zobowiązania do leczenia odwykowego w stosunku do osoby uzależnionej 

od alkoholu. 

 

 

Przedstawiciel KRPA 
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udziela osobie, 

co do której 

istnieje 

podejrzenie, że 

jest dotknięta 

przemocą  

w rodzinie, 

niezbędnej 

pomocy, w tym 

udziela 

pierwszej 

pomocy 

medycznej 

przeprowadza, o ile jest to 

możliwe, z osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, rozmowę, 

w szczególności  

o odpowiedzialności karnej za 

znęcanie się fizyczne lub 

psychiczne nad osobą najbliższą 

lub inną osobą pozostającą w 

stałym lub przemijającym 

stosunku zależności od osoby, 

wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie, albo nad małoletnim 

lub osobą nieporadną ze 

względu na jej stan psychiczny 

lub fizyczny, oraz wzywa osobę, 

wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie, do zachowania 

zgodnego  z prawem i zasadami 

współżycia społecznego 

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 

przeprowadza na miejscu 

zdarzenia, w przypadkach 

niecierpiących zwłoki, 

czynności procesowe w 

niezbędnym zakresie, w 

granicach koniecznych do 

zabezpieczenia śladów i 

dowodów przestępstwa 

podejmuje działania mające na celu 

zapobieganie zagrożeniom mogącym 

występować w rodzinie, w szczególności 

składa systematyczne wizyty sprawdzające 

stan bezpieczeństwa osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb 

określonych przez zespół interdyscyplinarny 

lub grupę roboczą 

 

Policja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Funkcjonariusz 

Policji 
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diagnozuje sytuację 
i potrzeby osoby, 
co do której istnieje 
podejrzenie,  
że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

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, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 

organizuje niezwłocznie 
dostęp do pomocy 
medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, 
co do której istnieje 
podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą  
w rodzinie 

 

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 rodzinie 

może prowadzić rozmowy 

z osobami, wobec których 

istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w 

rodzinie, na temat 

konsekwencji stosowania 

przemocy  

w rodzinie oraz informuje 

te osoby o możliwościach 

podjęcia leczenia lub 

terapii i udziale w 

programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych 

dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

Oświata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedstawiciel 

oświaty 
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Przedstawicielem ochrony zdrowia 

uprawnionym do działań jest osoba 

wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, 

pielęgniarka, położna i ratownik medyczny 

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

przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania 

pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego  

zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń 

ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 

Jeżeli stan zdrowia osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, 

wymaga przewiezienia jej do 

podmiotu leczniczego, formularz 

„Niebieska Karta — A” wypełnia 

przedstawiciel podmiotu 

leczniczego, do którego osoba ta 

została przewieziona

Ochrona zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała 

związanych z użyciem przemocy w rodzinie ma obowiązek wystawić każdy 

lekarz (na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

11 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru 

zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała 

związanych z użyciem przemocy w rodzinie). Uzyskanie takiego 

zaświadczenia jest zawsze bezpłatne, niezależnie od tego, czy 

pokrzywdzony uda się do ośrodka mającego podpisany kontrakt z NFZ, 

czy pójdzie do prywatnego gabinetu lekarskiego. 

Lekarz nie może odmówić wystawienia takiego zaświadczenia! 

 

 

Każda z wymienionych służb w uzasadnionych przypadkach ma 

prawo i obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa i/lub wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację 

rodzinną dziecka. 

 

  

Przedstawiciel 

ochrony zdrowia 
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3.3 Interwencja w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie w ramach 

Procedury „Niebieskie Karty” 

Zgodnie z art. 9d ust. 4. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy „wszczęcie 

procedury ”Niebieskie Karty” następuje przez 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”. 

Z kolei §2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

doprecyzowuje, że „wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta - A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów 

wymienionych w art. 9d ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w obecności osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie”. 

 Formularz „Niebieska Karta- A” wypełnia się w obecności osoby, wobec 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

Zdarza się, że klient nie wyraża zgody na wszczęcie procedury. 

Zadaniem specjalisty jest próba zmotywowania go do wyrażenia zgody 

na udział w procedurze. Jeśli jednak osoba doznająca przemocy nie 

wyrazi zgody, a specjalista oceni sytuację jako zagrażającą jej 

bezpieczeństwu, powinien podjąć decyzję o wszczęciu procedury. 

 Obowiązek obecności osoby doznającej przemocy podczas wypełniania 

formularza nie obowiązuje, gdy nawiązanie z nią kontaktu jest 

niewykonalne. 

 Po wszczęciu procedury poprzez wypełnienie formularza „Niebieska 

Karta- A” osobie doznającej przemocy należy przekazać formularz 

„Niebieska Karta - B”, zawierający podstawowe informacje dotyczące 

zjawiska przemocy oraz wykaz miejsc, w których osoba ta może uzyskać 

pomoc. 

 Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko, to czynności 

podejmowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności 

rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego (tym osobom wręcza się 

także formularz „Niebieska Karta- B”). Brak obecności rodzica lub brak 
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jego zgody na założenie „Niebieskiej Karty” nie jest przesłanką do 

wstrzymania wszczęcia procedury. 

 Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta- A” zostaje on przekazany 

do Przewodniczącego ZI niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia wszczęcia procedury.  

 

 

Adres na jaki należy przekazać wypełniony formularz „Niebieska Karta- A”  

w Dzielnicy Bemowo. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 

ul. Rozłogi 10 

01-310 Warszawa 
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- Ustalenie planu pomocy 

- Monitorowanie sytuacji rodziny 

- Spotkanie i wypełnienie NK „C” z ODP 

- Spotkanie i wypełnienie NK „D” z OSP 

- Ochrona osoby doznającej przemocy (ODP) 

- Żądanie zmiany zachowania u osoby stosującej przemoc (OSP) 

- Ocena realizacji planu pomocy 

 

zgłoszenie/ podejrzenie przemocy 

 nie rzadziej  

niż raz na 3 m- ce 

brak reakcji 

3.4 Realizacja Procedury „Niebieskie Karty” w Dzielnicy Bemowo 

 

 

  

 

 

powzięcie uzasadnionego przypuszczenia 

o wystąpieniu przemocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdarzenie 

przemocy 

Policja, OPS, Oświata, Ochrona Zdrowia, KRPA 

Wypełnienie formularza NK- A -> wszczęcie procedury 

Przewodniczący ZI Członkowie ZI 

Omówienie sytuacji rodziny dotkniętej przemocą 

-> ustalenie trybu postępowania 

Powołanie GR 
Podzespół ZI ds. procedury NK -> 

omówienie sytuacji rodziny 

Zakończenie NK -> 2 przesłanki 

7 dni 
3 dni 

1 m-c wstępna diagnoza sytuacji rodziny (pracownik 

socjalny  i dzielnicowy) 

1 m- c 

§ 18.1 pkt 1. – uzasadnione 

przypuszczenie ustania 

przemocy i zrealizowanie 

indywidualnego planu 

pomocy 

 

§ 18.1 pkt 2. 

– brak zasadności 

podejmowania 

działań 
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IV 

OFERTA POMOCY 

 

BEMOWO 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (ZI) 

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel. (22) 487 13 42 

e- mail: zesp.interdyscyplinarny@opsbemowo.waw.pl 

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji 

i pomocy w  zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów 
działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie, 

realizacja procedury „Niebieskie Karty” 
 

Komisariat Policji Warszawa Bemowo (POLICJA) 

ul. Raginisa 4, 01-317 Warszawa, tel. (22) 603 25 80 

 Wydział Prewencji KP Warszawa Bemowo 

         ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa, tel. (22) 603 25 52 

 Wydział Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP IV 

         ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa, tel. (22) 603 94 50 

interwencja w rodzinach dotkniętych przemocą, zabezpieczenie śladów i dowodów 

przestępstwa, ochrona życia, zdrowia i mienia osoby doznającej przemocy 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (OPS) 

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel. (22) 487 13 00 

e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl 

 Zespół Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy 

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel. (22) 487 13 13 lub (22) 487 13 42 

diagnoza występowania przemocy, monitorowanie sytuacji rodziny, udzielenie 

pomocy osobie doznającej przemocy, poradnictwo specjalistyczne w obszarze 

przeciwdziałania przemocy (dla dorosłych osób doznających przemocy 
i stosujących przemoc) 

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowy Zespół 

Bemowo (KRPA) 

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel. (22) 325 40 46 
e-mail: f-n-d@o2.pl 

diagnoza uzależnienia od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia 

odwykowego, kierowanie do sądu wniosku o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego 

 

mailto:sekretariat@opsbemowo.waw.pl
mailto:f-n-d@o2.pl


37 
 

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 

(PIK) 

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel. (22) 325 40 46 

e- mail: u.jablonska@um.warszawa.pl 

poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, terapeuty uzależnień, 

specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy)  w obszarze przeciwdziałania przemocy 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Bemowo - Włochy 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

ul. gen. M. C. Coopera 5, 01-315 Warszawa, tel. (22) 163 70 46 

e-mail: poradnia.u@zozbemowo.pl 

terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola 

ul. Ciołka 14, 01-443 Warszawa, tel. (22) 42 02 600 

przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prowadzenie 
i nadzorowanie postępowań karnych 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 20 (PPP) 

ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, tel. (22) 666 17 74 

e- mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl 

diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, pomoc psychologiczna w sytuacjach 
kryzysowych, diagnoza i terapia dzieci krzywdzonych seksualnie, warsztaty 

umiejętności wychowawczych 

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 

ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa, tel. (22) 664 08 49 

e- mail: info@spr.bemowo.waw.pl 

prowadzenie psychoedukacji, psychoterapii, terapii rodzinnej, mediacji, 

warsztatów umiejętności wychowawczych i warsztatów dla rodziców w konflikcie 
okołorozwodowym 

 

Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta” 

ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa, tel. 22 665-08-00, 792 506 070, 606 305 435 
e- mail: stowarzyszenie_reduta@wp.pl 
konsultacje indywidualne z terapeutą, grupa wsparcia korekcyjno – edukacyjna, 

warsztaty psychologiczne i korekcyjne, pomoc prawna 

  

mailto:u.jablonska@um.warszawa.pl
mailto:poradnia.u@zozbemowo.pl
mailto:ppp20@edu.um.warszawa.pl
mailto:info@spr.bemowo.waw.pl
mailto:stowarzyszenie_reduta@wp.pl
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WARSZAWA 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”  

ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa 

tel. (22) 499 37 33 

e- mail: info@niebieskalinia.org 
 

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  

ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa,  

tel. (22) 842 25 01 

e- mail: pogotowie@niebieskalinia.pl 
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

Centrum Pomocy Dzieciom  

ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa  

tel. (22) 826 88 62 

e- mail: cpd@fdds.pl 
 

Komitet Ochrony Praw Dziecka  

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, III piętro  

tel. (22) 626 94 19 

e- mail: kopd@kopd.pl 
 

Stowarzyszenie OPTA   

ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa  

tel. (22) 424 09 89 

e- mail: biuro@opta.org.pl 
 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy  

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa  

tel. (22) 845 12 12, kom. 667 833 400 

mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl 
 

Fundacja Centrum Praw Kobiet 

ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa,  

tel. (22) 622 25 17 

e- mail: sekretariat@cpk.org.pl 
 

 

mailto:info@niebieskalinia.org
mailto:pogotowie@niebieskalinia.pl
mailto:cpd@fdds.pl
mailto:kopd@kopd.pl
mailto:biuro@opta.org.pl
mailto:poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
mailto:sekretariat@cpk.org.pl


39 
 

Stowarzyszenie Aslan 

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa 

tel. 22 636 49 04 
 

Fundacja Mederi 

ul. Złota 7/20, 00-019 Warszawa 

tel. (22) 111 00 36, 505 576 189 

e-mail: mederi@czd.pl 

 

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ul. 6 sierpnia 1/5, 02-843Warszawa 

tel. (22) 855 44 32, kom. 514 202 619 

e-mail: sekretariat@woik.waw.pl 

W ramach WOIK działa całodobowy hostel dla osób doświadczających 

przemocy. 

 

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” 

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej 

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa 

tel. (22) 616 10 36 

e-mail: spb.dom@wp.pl 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

"Niebieska Linia" prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, 

na zlecenie PARPA 

Telefon  nr 800 12 00 02 czynny przez całą dobę. 

Telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w 

godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 - 22.00 

 

 

 

 oferta pomocy dla dzieci doznających przemocy 

 oferta pomocy dla osób doznających przemocy 

 oferta pomocy dla osób stosujących przemoc 

  

mailto:mederi@czd.pl
mailto:sekretariat@woik.waw.pl
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KAMPANIA   

„WIDZISZ? REAGUJ! – JEŚLI NIE TY, TO KTO?” 

 

We wrześniu 2019 roku Urząd Dzielnicy Bemowo i Zespół 

Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy zainicjowali Kampanię  edukacyjno - profilaktyczną  

„Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto?”, którą kierują do wszystkich 

mieszkańców Dzielnicy, potencjalnych  świadków przemocy w rodzinie 

i otoczeniu społecznym. 

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat 

zjawiska przemocy, podwyższenie motywacji do właściwych zachowań, 

osobistej odpowiedzialności za reakcję wobec przejawów przemocy, 

a w szerszym kontekście za kształtowanie relacji społecznych 

w bliższym i dalszym otoczeniu. 

Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej grupy 

mieszkańców z informacją o rodzajach i formach przemocy, a nadto, aby 

wyposażyć mieszkańców w wiedzę o możliwościach pomocy  

 

 


