


Przemoc i rodzaje przemocy

Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy,
zachowanie lub stan fizyczny osoby, pomimo braku

przyzwolenia tej osoby na taki wpływ w celu uzyskania
jakiegoś istotnego zasobu. W odróżnieniu od agresji

cechuje się intencjonalnością, racjonalnością
i jest działaniem przemyślanym, a często także grupowym.

• Przemoc psychiczna (emocjonalna),

• Przemoc fizyczna,

• Przemoc seksualna,

• Przemoc ekonomiczna,

• Zaniedbanie.



Psychiczne objawy przemocy:
• wzrost napięcia emocjonalnego, lęku, niepokoju,
• tłumiony płacz, 
• obniżone poczucie własnej wartości
• wycofanie, smutek, skłonność do izolacji.

Fizyczne objawy przemocy:Fizyczne objawy przemocy:
• siniaki, obrzęki na twarzy, ciele, pręgi na plecach,
• rany cięte i kłute,
• zwiększona wrażliwość na dotyk,
• częste bóle brzucha i głowy,
• reakcje kompulsywne, np. ssanie palca.



Procedura Niebieskiej Karty

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura

„Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy

na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie. W przypadku zgłoszenia przez osobę poszkodowaną bądź

świadka aktu przemocy, przedstawiciel Policji, pracownik socjalny, a także

przedstawiciele oświaty oraz służby zdrowia zobowiązani są wypełnić druk

Niebieskiej Karty. Karta jest dalej przekazana do gminnego zespołu

interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom

przemocy w rodzinie.



Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch
przypadkach: 
1. Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy w rodzinie. 

2. Po zrealizowaniu indywidualnego planu 
pomocy albo rozstrzygnięcia o braku pomocy albo rozstrzygnięcia o braku 
zasadności podejmowania działań.

Zakończenie procedury wymaga
udokumentowania w formie protokołu
podpisanego przez przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego.



Gdzie szukać pomocy?
„Niebieska Linia”: 800 12 00 02 

www.niebieskalinia.pl

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie –
ul. Graniczna 8a, 33 – 100 Tarnówul. Graniczna 8a, 33 – 100 Tarnów

tel. 14 688-20-77, 14 688-20-78

• Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i 
Wsparcia Ofiar Przemocy

ul. Szarych Szeregów 1, 33 – 100 Tarnów

tel. 14 655-36-36


