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W grudniu w sposób 
szczególny Miasto Czę-
stochowa włącza się 
w działania na rzecz nie-
sienia pomocy ofiarom 

przemocy domowej między innymi poprzez 
organizację konferencji on-line pt. „Wspólnie 
przeciwko przemocy” oraz szeroko zakrojoną 
kampanię społeczną w lokal-
nych mediach oraz akcję 
plakatową w przestrzeni 
miejskiej. Takie działania 
mają ogromne znaczenie 
dla społeczności lokalnej, 
bo jak wynika z ankiety 
– przeprowadzonej przez 
poszczególne Komisariaty 
Policji w Częstochowie, przy 
współudziale Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Częstochowie - prawie 
60 procent badanych nie posiada odpowied-
niej wiedzy dotyczącej profilaktyki wobec 
zjawiska przemocy w rodzinie. Przy okazji 
ponad 50 procent ankietowanych uznało, iż 
znana jest im cała procedura niebieskiej karty, 
ale aż 46,2 procent badanych stwierdziło, iż 
procedura ta jest skomplikowana i nieznana. 
Stąd potrzeba wdrożenia odpowiednich dzia-
łań prewencyjnych oraz edukacyjnych i temu 
właśnie służy partnerstwo wielu podmiotów 
na gruncie Częstochowy, w tym Komendy 

Miejskiej Policji w Częstochowie, ZGM „TBS”, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, któ-
rych zadaniem będzie dotarcie - różnymi 
kanałami informacyjnymi - do społeczno-
ści lokalnej, tak by wzmocnić skuteczność 
wszystkich działań chroniących ofiary prze-
mocy domowej. 

Wiemy już, że kwarantanna i długotrwała 
izolacja w czasie pandemii 
koronawirusa spowodowały 
bardzo dużo zmian spo-
łecznych. Między innymi 
zwiększyły zagrożenie dla 
ofiar przemocy domowej. 

Dlatego nie możemy 
pozostać obojętni. Jeśli jeste-
śmy świadkami przemocy 
domowej – reagujmy. Służy 
temu telefon alarmowy 112, 
pod którym możemy zgła-
szać podobne przypadki. 

Wierzę, że wspólnie możemy pomóc tym, 
którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. 

Wspólnie przeciwko przemocy!

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Drogie Mieszkanki 
i Mieszkańcy!

Częstochowa 
włącza się 

w działania na rzecz 
niesienia pomocy 
ofiarom przemocy 

domowej
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Bardzo się cieszę, 
że jako Senator Rze-
czypospolitej Pol-
skiej oraz dyrektor 
Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Czę-

stochowie mogę uczestniczyć w konferencji partnerskiej 
pt. „Wspólnie przeciwko przemocy” organizowanej przez 
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ZGM 
„TBS”, Komendę  Miejską Policji w Częstochowie oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z partnerami: 
fundacjami, organizacjami społecznymi, kuratorami sądo-
wymi oraz przedstawicielami Prokuratury. 

Temat przemocy domowej jest tematem bardzo deli-
katnym, wymagającym szczególnego podejścia i stałych 
działań wielu instytucji, co też ma miejsce na terenie 
miasta Częstochowy od wielu lat. 

Wiemy, jak wiele osób w Polsce cierpi dziś z powodu 
zjawiska przemocy domowej. Ze wstępnych badań wynika 
także, że do jego nasilenia doszło w trakcie pandemii koro-

nawirusa - podczas zbiorowej izolacji i trwającej wiele 
tygodni kwarantanny. Zamknięcie spowodowało większe 
zagrożenie dla ofiar przemocy, a także w pewien sposób 
utrudniło kontakt z tymi, którzy niosą im pomoc. Wie-
lodniowa izolacja, niejednokrotnie utrata zatrudnienia 
oraz pogorszenie warunków życiowych  przyczyniły się do 
powstania przemocy domowej nawet tam, gdzie dotąd jej 
nie było.   

Pamiętajmy, przemoc nie jest sprawą prywatną. Kiedy 
słyszymy, że za ścianą komuś dzieje się ogromna krzywda, 
musimy reagować. To po prostu nasz obywatelski obowią-
zek. 

Życzę wszystkim organizatorom konferencji owocnych 
obrad i wypracowania takich wniosków, które uspraw-
nią i ulepszą system niesienia pomocy ofiarom przemocy 
domowej. 

                                                                    
                 Senator RP 

Wojciech Konieczny 

Szanowni Państwo

W czwartym kwartale 2020 roku pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także MOPS w Częstochowie, 
przeprowadzili badanie dotyczące zjawiska przemocy w mieście Częstochowa „Wspólnie 
przeciwko przemocy”. Badanie to prowadzone było dwutorowo. Z jednej strony odnosiło się do  
pozyskania informacji o przemocy w rodzinie w mieście Częstochowa, z drugiej zaś do określenia 
postaw pracowników miejskiego zarządcy mieszkaniowego w Częstochowie.  

Wspólnie przeciwko PRZEMOCY

W pierwszej części badania uczestniczyło 261 osób 
zamieszkujących miasto Częstochowa, 165 kobiet (63,2%) 
oraz 96 mężczyzn (36,8%). Respondenci Ci odpowie-
dzieli na 13 pytań odnoszących się do zjawiska przemocy.  
Badani częstochowianie określili nie tylko czym jest prze-
moc, ale także kto najczęściej staje się ofiarą, a także kto 
jest sprawcą przemocy. Zdaniem większości badanych 
przemoc to  przede wszystkim zamierzone i wykorzystu-
jące przewagę siły działanie przeciwko drugiej osobie, to 
także obrażanie, obrzucanie wyzwiskami, przekleństwami, 
zadawanie bólu fizycznego (38,1% odpowiedzi). Potwier-
dziło się, iż sprawcą przemocy są przede wszystkim męż-
czyźni (70,5% odpowiedzi), a przemoc dotyka najczęściej 
osoby bezbronne wobec takiego zachowania, w szczegól-
ności są to osoby niepełnosprawne, dzieci, a także osoby 
starsze (ponad 90% odpowiedzi). Ponadto  zjawisko prze-
mocy w głównej mierze występuje w rodzinach, w których 
rodzice bądź opiekunowie nadużywają alkoholu, a także 
rodzinach patologicznych, a główną przyczyną przemocy 
są różnego rodzaju używki, głównie alkohol i substancje 
psychoaktywne (97,9% odpowiedzi). 

U ponad połowy badanych istnieje potrzeba zdobycia 
wiedzy dotyczącej profilaktyki wobec zjawiska przemocy 

w rodzinie.  Z tego też względu należy zwrócić szczególną 
uwagę na cykliczne spotkania z policją, prelekcje doty-
czące zjawiska przemocy i działaniom zapobiegawczym. 
Ponadto, aby podnieść skuteczność działań zmierzają-
cych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście 
Częstochowa (opinia badanych) należy w dalszym ciągu 
doskonalić funkcjonowanie obecnie dostępnych rozwią-
zań, a także zwiększyć dostępność działań pomocowych 
dla osób doznających przemocy, co ma szczególne zna-
czenie w dobie pandemii COVID 19. Zdaniem 51,6% 
badanych Gminny Zarządca Nieruchomości powinien 
angażować się w pomoc rodzinom – osobom dotkniętym 
przemocą. Pomimo, iż owa pomoc nie jest bezpośrednio 
związana z profilem jego działalności może on podjąć 
działania mające na celu poprawę sytuacji osoby dotknię-
tej przemocą w rodzinie, a także prowadzić szereg działań 
zapobiegawczych (rys.1 / str. 3).

 Druga część badania została przeprowadzona wśród 
126 pracowników ZGM TBS w Częstochowie. 

Badanie ujawniło, iż pracownicy ZGM TBS prezentują 
zaangażowaną postawę wobec zjawiska przemocy w rodzi-
nie – 83 % z nich uznało, że przemoc wymaga reakcji oto-
czenia i nie jest prywatną sprawą danej rodziny. 

czytaj dalej str.3
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Ustalono, iż pracownicy ZGM TBS posiadają ponad-
przeciętną wiedzę na temat profi laktyki zjawiska prze-
mocy. Równolegle prezentują potrzebę poszerzania 
wiedzy i kompetencji w tym zakresie. Szczególnie dotyczy 
to pracowników którzy zetknęli  się ze zjawiskiem prze-
mocy bezpośrednio podczas wykonywania pracy, a zatem 
co trzeciego pracownika.  

Wnioski opracowane przez pracowników Wydziału 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na podstawie 

przeprowadzonych badań, zostaną wykorzystane przez 
uczestniczące w nich instytucje do doskonalenia procedur 
służących przeciwdziałaniu zjawisku przemocy i podnie-
sieniu jakości życia członków rodzin dotkniętych prze-
mocą. 

Dr Katarzyna Olejniczak-Szuster
Dr Michał Dziadkiewicz 

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Prowadzić kampanie społeczne mające na celu podwyższenie świadomości lokalnej
społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Prowadzić spotkania z mieszkańcami mające na celu przedstawienie możliwości
pomocy poszkodowanym

Umieszczać plakaty, a także inne informacje o możliwości pomocy, w tym  adresy 
i telefony pomocowe

Współpracować z Policją, a także MOPS

Reagowanie na zjawisko przemocy poprzez uwrażliwienie pracowników na obawy
występowania przemocy domowej

Udzielić wsparcia socjalnego w postaci najmu mieszkania dla ofi ary przemocy

Udzielić wsparcia fi nansowego poprzez pomoc w rozłożeniu na raty zadłużenia 
w czynszu dla ofi ar przemocy, które zostały bez środków fi nansowych

Pomoc w eksmisji sprawców przemocy

rys. 1

Kopanie, szarpanie, bicie, wyzwiska, groźby, ośmieszanie, izolowanie... wszystko to powoduje, 
że dom rodzinny przestaje kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, a zaczyna przywoływać 

na myśl lęk. Zjawisko przemocy może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat przybierając rozmaite 
formy. Jeżeli jesteś świadkiem bądź osobą dotkniętą przemocą domową, nie pozostawaj bierny 
wobec tego typu sytuacji. Nikt nie ma przyzwolenia na zadawanie innej osobie bólu i cierpienia. 

Przemoc w rodzinie to przestępstwo.

 Czym jest przemoc?

W każdej rodzinie bywają lepsze i gorsze chwile. 
Wiele osób wychodzi z założenia, że problemy rodzinne 
powinno się rozwiązywać w czterech ścianach i do pew-
nego stopnia jest to zasadne. Czasami jednak zdarza się, że 
kłótnia rodzinna, awantura to za zbyt delikatne określenie 
tego co się dzieje pomiędzy osobami mieszkającymi pod 
jednym dachem. Zaczyna dochodzić do sytuacji, gdzie 
dom rodzinny już nie kojarzy się z miejscem bezpiecznym, 
ale z lękiem i bólem. Kopanie, szarpanie, bicie, wyzwiska, 
groźby, ośmieszanie, izolowanie... to już nie sprzeczka, to 
przemoc – przemoc w rodzinie. Zjawisko przemocy może 
trwać kilka, a nawet kilkanaście lat, ponieważ ofi ary często 
żyją nadzieją, że sprawca się zmieni. Zatrzymanie prze-

mocy jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzie-
lenia pomocy ofi arom przemocy.

Przemoc w rodzinie – jednorazowe albo powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa 
lub dobra osobiste osób (członków rodziny lub innych 
osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), 
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fi zycznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotknię-
tych przemocą.

czytaj dalej str.4
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Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:
• przemoc fizyczna – bicie, popychanie, szarpanie, 

kopanie, duszenie, policzkowanie, uderzanie pięścią, rzu-
canie przedmiotami;

• przemoc psychiczna – groźby, obrażanie, wyzywanie, 
wyśmiewanie, poniżanie 
w obecności innych osób, 
pozbawianie kontaktu 
z bliskimi, kontrolowa-
nie, stałe krytykowanie;

• przemoc seksualna 
– zmuszanie do współży-
cia, do zachowań seksu-
alnych;

• przemoc ekono-
miczna – odmawia-
nie dokładania się do 
budżetu domowego; 
dysponowanie bez poro-
zumienia z partnerem 
pieniędzmi ze wspólnego 
budżetu; zaciąganie bez 
porozumienia pożyczek 
i kredytów obciążających wspólny budżet; wymuszanie 
dostępu do konta współmałżonka lub utrudnianie dostępu 
do konta wspólnego.

Podstawowym przepisem dotyczącym przemocy 
w rodzinie jest art. 207 kodeksu karnego mówiący o znę-
caniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą 
lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijają-
cym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny 
lub fizyczny. Aby przemoc mogła być uznana za przestęp-

stwo musi ona mieć charakter ciągły. Ściganie następuje 
z urzędu.

W większości przypadków to Policja otrzymuje od 
ofiar przemocy lub jej świadków sygnał o tym, że coś złego 
dzieje się w rodzinie. Podejmowanie interwencji w śro-

dowisku wobec rodziny 
dotkniętej przemocą 
odbywa się w oparciu 
o procedurę „Niebieskiej 
Karty” i nie wymaga 
zgody osoby dotkniętej 
przemocą w rodzinie. Od 
tej pory rodzina objęta 
procedurą Niebieskiej 
Karty otoczona będzie 
stałą opieką policjantów, 
którzy składając systema-
tyczne wizyty w domach 
będą kontrolować stan 
bezpieczeństwa domow-
ników i zachowanie 
sprawców.

Celem przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie jest zatrzymanie tego zjawiska na 
etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. 
Policja, realizując swe ustawowe obowiązki, reaguje na 
każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska 
przemocy w rodzinie. Policjanci podejmują szereg inicja-
tyw, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie 
zadań realizowanych w tym obszarze.

opracował asp. Daniel Zych 
KMP w Częstochowie

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 
2, realizują procedurę „Niebieskiej Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje 
o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Niebieska Karta i co dalej?

Po otrzymanu zgłoszenia na miejsce jedzie patrol 
policji, w dużej ilości przypadków uruchomiona zostaje 
procedura „Niebieskiej Karty”. Zatrzymanie sprawców 
przemocy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego to czynność, która pozwala 
szybko i skutecznie odizolować sprawcę od pokrzywdzo-
nych. W przypadku, gdy policjanci stwierdzą, że doszło 
do popełnienia przestępstwa, wszczynane zostaje postę-
powanie przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy. 
Za każdym razem osoby pokrzywdzone dowiadują się, 
gdzie mogą i powinni szukać dalszej pomocy. Ale nie tylko 

z nimi prowadzone są rozmowy. Także sprawca przemocy 
zostaje poinformowany o konsekwencjach prawnych 
fizycznego i psychicznego znęcania się. W tym delikatnym 
obszarze, jakim jest przemoc wobec najbliższych, działa-
nia policyjne wspierane są przez kuratorów, pracowników 
socjalnych, lekarzy, ratowników medycznych.

Jak działa system pomocy?
W chwili stwierdzenia przemocy w rodzinie Niebieską 

Kartę może założyć policjant ale także kurator, pracownik 
socjalny, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia. To wła-
śnie te wszystkie podmioty współpracują razem realizując 

czytaj dalej str.5
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zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie w ramach pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych 
i Grupach Roboczych. W sytuacji wszczęcia procedury 
„Niebieskiej Karty” przez przedstawiciela jednego z pięciu 
uprawnionych z mocy ustawy do tego podmiotów kopia 
formularza pozostaje u wszczynającego, oryginał zostaje 
przekazany w ciągu 7 dni do przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu po otrzy-
maniu „Niebieskiej Karty” w ciągu 7 dni zobowiązany jest 
przekazać ją członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub 
Grupy Roboczej. Grupa robocza, w skład której wchodzą 
przedstawiciele policji, pomocy społecznej, ochrony zdro-
wia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych ustala termin spotkania i w pierwszej 
kolejności na spotkanie zaprasza osobę, wobec której ist-
nieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 
Po dokonaniu oceny sytuacji w rodzinie i w obecności tej 
osoby wypełniany jest formularz Niebieska Karta C.

Niestawiennictwo ofi ary przemocy na spotkanie grupy 
nie wstrzymuje prac grupy lub zespołu. Następnie ustalane 
jest kolejne spotkanie grupy, na które zapraszana jest osoba 
wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 
w rodzinie. W obecności tej osoby wypełniany jest formu-
larz Niebieska Karta D. Jeżeli ofi arą przemocy w rodzinie 
jest dziecko, działania z jego udziałem powinny być pro-
wadzone w miarę możliwości w obecności psychologa. Na 
spotkania zespołu lub grupy dziecko nie jest zapraszane. 
O sytuacji małoletnich ofi ar przemocy zostaje poinformo-
wany sąd rodzinny. Zakończenie procedury możliwe jest 
jedynie w przypadku ustania przemocy w rodzinie, po zre-
alizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzy-
gnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

opracował asp. Daniel Zych 
KMP w Częstochowie

Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Zegar przemocy
w Polsce

Gdzie szukać
pomocy?

Gdzie szukać
pomocy?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 1995 roku realizujemy zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Poradnia telefoniczna

Działa w dni powszednie w godz.: 12:00 – 18:00
oraz w dni świąteczne w godz.: 10.00-16.00

Pomoc bezpośrednia

Prowadzimy konsultacje
indywidualne: psycho-
logiczne, prawne,
psychiatryczne oraz
grupy wsparcia dla
osób doznających
przemocy.

Zapisy przez sekretariat 
w godzinach 8.00–18:00
tel. 22 824 25 01 lub osobiście:
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
(wejście od ul. Sierpińskiego)

Poradnia mailowa
Na e-maile odpowiadają psychologowie, praw-
nicy, konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie: poradnia@niebieskalinia.pl

Co 40 sekund jakaś kobieta 
doświadcza aktów przemocy

Co 2,5 doby ginie kobieta
z powodu „nieporozumień
rodzinnych”

Co 15 minut ktoś zgłasza na
Policję fakt przemocy w rodzinie

6% kobiet w wieku 16-60 lat co roku
doznaje przemocy (czyli ok. 800 tys.)

Co druga kobieta doświadczająca
przemocy udawała się po pomoc
lekarską

Co szósta wymagała hospitalizacji
z powodu doznanej przemocy

Tylko 30% kobiet zgłasza organom
ścigania fakt doznanej przemocy.

opr.: prof. Beata Gruszczyńska, 
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej,  UW

Zegar przemocy
w Polsce

www.niebieskalinia.pl

Czym jest przemoc
w rodzinie?

Czym jest przemoc
w rodzinie?

Co robić, jeśli
doświadczasz
przemocy?

tel. 22 668 70 00

Pomagamy osobom, które doświadczyły prze-
mocy, oszustwa, rozboju, pobicia, groźby
karalnej, stalkingu lub innego przestępstwa
a także osobom, które były świadkami takich
zdarzeń.

www.niebieskalinia.pl

Gdzie szukać
pomocy?

Nasze filie

6%

30%
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„Twój Parasol” można pobrać na Google Play i Apple 
Store lub za pomocą QR kodów. Dostępna jest również na 
stronie internetowej www.twojparasol.com. Jest to bez-
płatna aplikacja, dzięki której osoby narażone na przemoc 
w rodzinie mogą uzyskać wsparcie, informacje i szybką 
pomoc. Wyjątkowość tej aplikacji polega na dyskrecji – po 
uruchomieniu oficjalna jej część jest ukryta pod prognozą 
pogody, dzięki czemu osoba postronna nie zorientuje się w 
rzeczywistym przeznaczeniu programu. Aplikacja ma dwa 
tryby działania: ukryty i jawny. W trybie jawnym widoczna 
jest tylko ikonka pogodowa. W  ukrytym, wyposażonym 
na każdym poziomie w  znaczek szybkiego ukrywania, 
ofiara przemocy ma dostęp do szybkiego paska z notatni-

kiem, numerem 112, alertem i mapą. Dla bezpieczeństwa 
ofiar przemocy wszystkie dane zebrane za pomocą aplika-
cji nie zostają zapisane w telefonie. „Twój Parasol” umoż-
liwia przesyłanie informacji o zdarzeniach (zdjęcia, wideo, 
dźwięk, tekst) na wcześniej skonfigurowany adres e-mail 
do ewentualnego wykorzystania później, bez pozosta-
wienia śladów w smartfonie. Ofiara przemocy w rodzinie 
może szybko wybrać numer 112 oraz przesłać komunikat 
alarmowy na wybrany podczas konfiguracji aplikacji adres 
e-mail wraz z  wyświetleniem lokalizacji użytkownika 
potrzebującego pomocy.

opracował asp. Daniel Zych 
KMP w Częstochowie

Od grudnia policjanci w ramach swojej pracy mają reali-
zować zadania w zakresie nowych uprawnień, nadanych 
przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956).

Zgodnie z ustawą policjant może wydać bezwzględny 
nakaz natychmiastowego opuszczenia 
mieszkania przez sprawcę przemocy, 
który będzie miał możliwość zabra-
nia niezbędnych rzeczy. Funkcjona-
riusze mogą użyć środków przymusu 
w momencie, gdy sprawca nie będzie 
chciał zastosować się do nakazu. Jeżeli 
sprawca nie ma dokąd się wyprowa-
dzić, mundurowy wskaże mu placówki 
zapewniające miejsca noclegowe, np. 
schronisko dla bezdomnych.

Policjant może też wydać sprawcy 
przemocy zakaz zbliżania się do miesz-
kania i jego bezpośredniego otoczenia. 
Stróże prawa będą regularnie spraw-
dzać, czy sprawca przemocy stosuje się do tego zakazu. 
W przypadku ignorowania nałożonych sankcji, funkcjona-
riusze mogą użyć środków przymusu, a sam sprawca prze-
mocy narazi się na zastosowanie wobec niego kary aresztu, 
ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą 
egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie 

osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach, gdy 
stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowni-
ków. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie 
dotkniętej przemocą, dla której najbardziej istotne w sytu-
acji zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparo-
wanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki sposób, by 

osoba dotknięta przemocą w rodzinie 
nie musiała opuszczać mieszkania.

 Funkcjonariusz ma prawo je wyko-
rzystać zarówno w  przypadku skiero-
wania go bezpośrednio na interwencję 
do osoby stosującej przemoc domową, 
jak i w sytuacji, gdy pozyska informa-
cje o niepokojących zdarzeniach od jej 
ofiary. Dodany w kodeksie wykroczeń 
art. 66b stanowi, że za niezastosowanie 
się do  wydanego zakazu lub  nakazu 
grozi nałożeniem grzywny, karą aresztu 
lub ograniczeniem wolności.

Co istotne, nałożony nakaz eksmi-
sji lub  zakaz zbliżania się obowiązuje 

przez 14 dni. Przedłużyć go może jednak sąd, do którego 
z wnioskiem powinien się zwrócić pokrzywdzony. Postępo-
wanie w tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przy-
spieszonym.

opracował asp. Daniel Zych 
KMP w Częstochowie

Aplikacja „Twój Parasol” powstała w ramach projektu 
„Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” 

i programu Unii Europejskiej „Rights, Equality and Citizenship 
Programme (REC)”. Do polskiego, innowacyjnego projektu 

dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa. Aplikacja dostępna jest 
na terenie tych czterech krajów. Działa w języku polskim, 
angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, 

ukraińskim, tureckim i wietnamskim.

Dyskretny “TWÓJ PARASOL”

1 grudnia 2020r. weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. To kolejny ze sposobów zwalczania 
zjawiska przemocy w rodzinie, który jednocześnie nakłada na funkcjonariuszy nowe obowiązki. 
Zgodnie z przepisami tej ustawy, policjant m.in. będzie mógł wydać osobie stosującej przemoc 

nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą pokrzywdzoną.

 Nowa ustawa antyprzemocowa
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Przemoc w rodzinie - z uwagi na swoją złożoność - możemy nazwać problemem 
interdyscyplinarnym, który wymaga współpracy wielu instytucji związanych bezpośrednio 
i pośrednio z problematyką przemocy w rodzinie. Jedynie podejmowanie systematycznych 

lokalnych działań może przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska. 

Miasto Częstochowa 
PRZECIWKO PRZEMOCY

Miasto Częstochowa od lat podejmuje działania związane 
z zapobieganiem przemocy w rodzinie, które przedstawione 
są w obowiązującym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mie-
ście Częstochowa na lata 2014 - 2020. Został też przygotowany 
nowy program na lata 2021-2027, w którym jest zdiagnozo-
wana skala zjawiska przemocy w naszym mieście obejmująca 
lata 2017-2019. Program kierowany jest do osób doświad-
czających przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
w rodzinach dotkniętych przemocą, świadków przemocy 
w rodzinie oraz instytucji pracujących z takimi rodzinami. 
Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie 
skali zjawiska przemocy w mieście Częstochowa. Realiza-
cja tego celu będzie obejmowała IV obszary: profilaktykę, 
ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzi-
nie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 
zwiększanie kompetencji podmiotów realizujących program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mówiąc o działaniu 
interdyscyplinarnym w odniesieniu do przemocy w rodzinie 
warto podkreślić, że na terenie miasta Częstochowy w 2019 r. 
zawarte zostało Porozumienie na rzecz organizacji i aktywi-
zacji mieszkańców Częstochowy „Wspólny Dom – wspólna 
sprawa”, którego głównym celem jest wspieranie lokato-
rów w trudnej sytuacji życiowej, propagowanie profilaktyki 
zdrowotnej oraz przeciwdziałanie różnym formom uzależ-
nienia i przemocy. Kolejnym Porozumieniem zawartym na 
terenie miasta mającym na celu przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie oraz przeciwdziałanie uzależnieniom jest Part-
nerstwo Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE 
uzależnieniom i przemocy”. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie często podejmuje interwencje zwią-
zane z przemocą w rodzinie. Należy pamiętać, że przedsta-
wiciel pomocy społecznej (MOPS, organizacje pozarządowe) 
może być pierwszą osobą, która uzyskała informacje o sto-
sowaniu przemocy rodzinie. Od jego postępowania może 
zależeć życie i zdrowie osób doświadczających przemocy. 
Szczególnie narażone na doświadczanie przemocy w rodzinie 
są dzieci. Pozycja zależności od sprawcy, w której znajdują się 
najmłodsi członkowie rodziny, połączona z silnymi więzami 
uczuciowymi, powoduje, że w wielu przypadkach ujawnie-
nie krzywdzenia dziecka przez rodziców jest bardzo trudne. 
Dziecko może nie uświadamiać sobie, że to czego doświadcza 
ze strony swoich bliskich jest przemocą. Skuteczność podej-
mowanych interwencji, ochrona zdrowia i życia i zniwelowa-
nie skutków przemocy zależy przede wszystkim od włączenia 
się i wspólnych działań wielu instytucji i organizacji. 

Pamiętajmy interdyscyplinarność w działaniu może rato-
wać ludzkie życie. 

opracowały Agnieszka Wydymus 
i Ewa Lewandowska

Jak skorzystać z pomocy 
oferowanej przez MOPS?

Osoby, które chcą skorzystać z  form wsparcia 

proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 

34 372 42 02 
SPECJALIŚCI DS. PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE

34 372 42 49 
PRACOWNICY SOCJALNI PRACUJĄCY Z OSOBAMI 

DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY W RODZINIE

34 372 42 10 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

można zgłosić się też osobiście 
(w związku z sytuacją epidemiczną prosimy 

o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

SEKCJA POMOCY SPECJALISTYCZNEJ 
DLA RODZIN ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W CZĘSTOCHOWIE

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 
pok. nr 2 (parter), 42-217 Częstochowa

Gdzie oprócz MOPS 
możesz otrzymać pomoc?

•	Policja – tel.  997 lub 112
•	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowychul. Nowowiejskiego 24, 
tel. 34 324 34 43;
•	Częstochowskie Centrum Interwencji 
Kryzysowej ul. Rejtana 7B, 
tel. 34 366 31 21;
•	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami 
Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78/80, 
tel. 34 361 38 82;
•	Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem ETOH, al. Pokoju 12, 
tel. 730 876 600.



 
 

ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33
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