


Informator dla mieszka ców powiatu sieradzkiego 
pn. STOP PRZEMOCY- edycja 2022 zawiera podstawowe 

informacje dotycz ce przemocy w rodzinie, procedury 
„Niebieska Karta”, obowi zków s u b powo anych do niesienia 

ofiarom przemocy oraz dane teleadresowe podmiotów 
dzia aj cych na rzecz osób poszkodowanych przemoc     

w rodzinie. 

Je eli jeste  ofiar  przemocy domowej lub jeste  wiadkiem przemocy, 

znalaz e  si  w trudnej sytuacji yciowej i czujesz si  bezradny? 

Dzia aj!!! 

Nie masz powodu si  wstydzi . 

Masz prawo si  broni  i godnie y ! 

S  organizacje, instytucje i osoby które mog  Tobie pomóc! 

Nie czekaj a  problem rozwi e si  sam. 

Nie czekaj a  wydarzy si  nieszcz cie! 

Jeste my po to, aby Ci pomóc! 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 
Plac Wojewódzki 3 

98-200 Sieradz
Tel. 43 827 18 07 lub 43 822 43 77 
email: pcpr.sieradz@gmail.com 
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Rozdzia  I. Podstawowe informacje. 

1. Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie stanowi jednorazowe albo powtarzaj ce
si  umy lne dzia anie lub zaniechanie, naruszaj ce prawa lub dobra 
osobiste osoby najbli szej lub innej osoby wspólnie zamieszkuj cej 
lub gospodaruj cej, w szczególno ci nara aj ce te osoby 
na niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce ich 
godno , nietykalno  cielesn , wolno  (w tym seksualn ), 
powoduj ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a tak e wywo uj ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkni tych 
przemoc . 

2. Rodzaje przemocy – charakterystyka.

Przemoc w rodzinie mo e przybiera  ró ne formy, wyró nia 
si  zwykle cztery – cz sto wspó wyst puj ce - jej postacie 
(w nawiasach informacje charakterystycznych dla tych form 
zachowaniach osób stosuj cych przemoc):  

Przemoc fizyczna (popychanie, odpychanie, obezw adnianie,
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie,
bicie otwart  r k  i pi ciami, bicie przedmiotami, ciskanie
w kogo  przedmiotami, powodowanie poparze , polewanie
substancjami r cymi, u ycie broni, porzucanie w niebezpiecznej
okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.)
Przemoc psychiczna (wy miewanie pogl dów, religii,
pochodzenia, narzucanie w asnych pogl dów, karanie przez
odmow  uczu , zainteresowania, szacunku, sta a krytyka,
wmawianie choroby psychicznej, izolacja spo eczna -
kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami,
domaganie si  pos usze stwa, ograniczanie snu i po ywienia,
degradacja werbalna, np. wyzywanie, poni anie, upokarzanie,
zawstydzanie, stosowanie gró b, itp.)



Przemoc seksualna (wymuszanie po ycia seksualnego,
wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie
seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy wspó ycia
seksualnego, demonstrowanie zazdro ci, krytyka zachowa
seksualnych kobiety, itp.)
Przemoc ekonomiczna (odbieranie zarobionych pieni dzy,
uniemo liwianie podj cia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie
podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.).

3. Karta praw osoby dotkni tej przemoc  w
rodzinie.

Sprawca ka dego rodzaju przemocy winien by  poci gni ty 
do odpowiedzialno ci karnej. 

Dla swojego bezpiecze stwa oraz bezpiecze stwa innych podejmij 
czynno ci umo liwiaj ce poci gni cie osoby stosuj cej przemoc 
do odpowiedzialno ci: 

w sytuacjach zagro enia ycia lub zdrowia powiadom
Policj
(tel. 997 lub 112) lub prokuratora; szybka reakcja umo liwi
zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszcz cie
odpowiednich procedur, a tak e zabezpieczenie dowodów
zdarzenia;
w razie doznania obra e  cia a zg o  si  do lekarza w
celu udzielenia Ci pomocy medycznej; mo esz za da
wystawienia bezp atnego za wiadczenia lekarskiego o
przyczynach
i rodzaju uszkodze  cia a zwi zanych z u yciem przemocy
w rodzinie;
je li potrzebujesz rozmowy, wsparcia psychologicznego
w zwi zku z przemoc  w Twojej rodzinie albo udzielenia
informacji o miejscach pomocy w Twojej najbli szej okolicy,
mo esz zadzwoni  pod numer 800-120-002 Ogólnopolskiego



Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", który 
jest czynny ca  dob ;  
w celu uzyskania kompleksowej pomocy mo esz zg osi  si
do w a ciwej instytucji dzia aj cej na terenie swojej gminy /
miasta / powiatu, np.

- O rodka Pomocy Spo ecznej,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- O rodka Interwencji Kryzysowej,
- O rodka wsparcia,
- Specjalistycznego O rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie,
- O rodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przest pstwem

(OPOPP),
- Miejskiej lub Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów

Alkoholowych.

To osoba stosuj ca przemoc w rodzinie musi si  liczy  z tym, 
e b dzie zmuszona sama opu ci  zajmowane mieszkanie. 

Masz prawo da  od Policji, prokuratury lub s du ochrony
i zapewnienia Ci bezpiecze stwa, w szczególno ci poprzez 
izolacj  osoby stosuj cej przemoc. 
Mo esz da :

- zatrzymania osoby stosuj cej przemoc przez Policj ,
- na o enia na ni  przez prokuratora lub s d obowi zku opuszczenia

dotychczas zamieszkiwanego z Tob  lokalu,
- na o enia na ni  przez s d zakazu kontaktowania si  z Tob

lub zbli ania do Ciebie na okre lon  odleg o .
Masz prawo do dania wszcz cia procedury „Niebieskiej
Karty" przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
spo ecznej, gminnych komisji rozwi zywania problemów
alkoholowych, Policji, o wiaty lub ochrony zdrowia.
Masz tak e prawo z o y  w s dzie cywilnym wniosek
o zobowi zanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia
zajmowanego wspólnie z Tob  mieszkania, nawet wtedy, gdy nie
zdecydowa a /e  si  jeszcze na zawiadomienie Policji.



Wa ne! 
W dniu 30 listopada 2020 roku wesz a w ycie nowelizacja ustawy 
o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie, której celem jest usprawnienie
procedury opuszczenia mieszkania przez sprawc  przemocy w rodzinie.

Ustawa antyprzemocowa daje mo liwo  szybkiej izolacji sprawcy 
przemocy w sytuacji, w której przemoc zagra a yciu lub zdrowiu osób, 
wobec których jest stosowana. Policja lub andarmeria Wojskowa ma 
uprawnienia do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego 
opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpo redniego 
otoczenia lub te  zakazu zbli ania si  do mieszkania i jego 
bezpo redniego otoczenia.  

Nakaz lub zakaz b dzie wydany wobec osoby która swoim zachowaniem, 
polegaj cym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagro enie dla 
ycia lub zdrowia domowników. Nakaz lub zakaz mog  by  wydawane 
czenie, na okres 14 dni z natychmiastow  wykonalno ci . Zgodnie 

z nowymi przepisami Policja i andarmeria Wojskowa s  zobowi zane do 
systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje si  do wydanych 
nakazu lub/i zakazu.  

Za nieprzestrzeganie wydanego zobowi zania sprawca przemocy 
nara ony jest na kar  aresztu, ograniczenia wolno ci lub grzywny 
wydanych w przyspieszonym trybie post powa  przeprowadzanych na 
podstawie Kodeksu wykrocze . 

4. Rodzaje pomocy.

Masz prawo oczekiwa  od organów w adzy publicznej ochrony 
Ciebie oraz Twojego dziecka przed przemoc  lub 
okrucie stwem, w tym ze strony osoby Ci najbli szej. 

W szczególno ci masz prawo do: 

Pomocy ze strony w adz publicznych, w postaci m.in.:
- zapewnienia Tobie oraz dzieciom pozostaj cym pod Twoj

opiek  schronienia w specjalistycznym o rodku wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez
wzgl du na dochód, przez okres do trzech miesi cy
z mo liwo ci  przed u enia w przypadkach uzasadnionych Twoj
sytuacja osobist ,



- zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej
i prawnej oraz zorganizowania Ci niezw ocznie dost pu
do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego Twój stan
zdrowia,

- udzielenia poradnictwa; medycznego, prawnego,
psychologicznego oraz socjalnego,

- interwencji kryzysowej i wsparcia polegaj cych na podj ciu
dzia a  interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin b d cych
w stanie kryzysu.

Pomocy lekarskiej, w tym wydania bezp atnego za wiadczenia
lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu
o przyczynach i rodzaju uszkodze  cia a zwi zanych z yciem
przemocy w rodzinie.

dania od organów cigania wszcz cia post powania
przygotowawczego wobec osoby stosuj cej przemoc
w Twojej rodzinie, w razie potrzeby – jej izolacji.
Aktywnego udzia u w post powaniu przed prokuratorem
oraz przed s dem w charakterze strony, w tym m.in. dost pu do
akt sprawy, sk adania wniosków dowodowych (np.  przes uchanie
wskazanych przez Ciebie osób) czy te  zaskar ania wydanych
orzecze .

5. Jeste  wiadkiem?

Je eli jeste  s siadem lub znajomym osób krzywdzonych 
i s yszysz: awantury, krzyki lub st umione krzyki, p acz dzieci 
lub nietypowe ha asy, obserwujesz, e np. kole anka lub s siadka ma 
siniaki (lub nagle zacz a chodzi  w s onecznych okularach 
albo za o y a bluzk  z d ugimi r kawami, a jest lato), mo esz pomóc na 
kilka sposobów.  

Mo esz: 

- porozmawia  z osob  krzywdzon  i powiedzie  jej, e domy lasz si , e
w jej domu jest przemoc; zapyta , czego by potrzebowa a;

- zaoferowa  wezwanie policji czy te  zaproponowa  inn  pomoc -
w zale no ci od potrzeb osoby krzywdzonej;



- je eli jeste  bardziej odwa ny/a - mo esz te  porozmawia
z osob  stosuj c  przemoc, informuj c j , e wiesz o przemocy,
i e przemoc jest przest pstwem;

- je eli chcesz pozosta  najbardziej neutralny - mo esz po prostu wezwa
policj , zawiadomi  najbli szy O rodek Pomocy Spo ecznej lub
zadzwoni  do "Niebieskiej Linii" pod numer
800 12 00 02 (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, czynny ca  dob );

- mo esz te  przekaza  numer do "Niebieskiej Linii", osobie krzywdzonej.

Pami taj, e osoba krzywdzona mo e "kry " sprawc , poniewa  wstydzi 
si  swojej sytuacji w domu. Mo e te  nie chcie  przyzna  si , e doznaje 
przemocy, gdy  jest zastraszona przez osob  stosuj c  przemoc, która 
powtarza na co dzie , e jest do niczego, 
i e nikt jej nie pomo e. Nie zniech caj si  tym, tylko dzia aj! 

Warto przyjrze  si  sytuacji osób krzywdzonych 
i udzieli  im pomocy w celu przerwania przemocy. Twoja interwencja 
mo e zapocz tkowa  proces wychodzenia z przemocy osoby 
pokrzywdzonej, ale przede wszystkim mo e pomóc zapewni  jej 
bezpiecze stwo. 

Je eli jeste  kole ank  (koleg ), przyjació k  (przyjacielem), 
dobr  znajom  (dobrym znajomym) osoby krzywdzonej lub 
krzywdz cej: 
- reaguj na ka de zachowanie przemocowe pokazuj c, e Ci si  ono nie

podoba, e nie zgadzasz si  na nie (np. kiedy na przyj ciu m  wyzywa
on  od "g upiej baby", szarpnie j , uderzy!);

- wyra aj g o no swoje oburzenie na stosowanie przemocy;
- rozmawiaj z osob  krzywdz c  - informuj, e jej zachowania

przemocowe niepokoj  ci , i e "tak dalej by  nie mo e "; nazywaj
przemoc przemoc  i mów, e to przest pstwo;

- rozmawiaj z osob  krzywdzon , pytaj j  czego potrzebuje i jak mo esz
pomóc;

- wys uchaj osoby krzywdzonej, zapewnij j  e w razie wyst pienia przez
ni  na drog  prawn  - zostaniesz wiadkiem w s dzie;

- udziel jej pomocy finansowej lub jakiejkolwiek innej, jakiej jeste
w stanie jej udzieli  (przenocowanie, schronienie, pój cie z ni  do
urz du, pomoc w urz dzeniu si  - gdyby odesz a od krzywdziciela, itp.);

- przyjd  do niej, gdy zadzwoni do ciebie i poprosi o to;
- pomó  jej wezwa  policj , je li jest jej trudno to zrobi ; zosta  jej

wiadkiem na policji, w s dzie;
- podaj jej telefon do "Niebieskiej Linii" 800 12 00 02 (Ogólnopolskie

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, czynny ca  dob );



6. Co to jest Niebieska Karta? - podstawowe
informacje.

Niebieska Karta to nazwa procedury, która obejmuje ogó  
czynno ci podejmowanych i prowadzonych przez zespó  osób b d cych 
przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy spo ecznej, 
gminnych komisji rozwi zywania problemów alkoholowych, Policji, 
o wiaty i ochrony zdrowia, w zwi zku 
z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie. 

Procedur  Niebieskiej Karty mo e wszcz  osoba uprawniona, która w
toku wykonywania swoich czynno ci zawodowych uzna,
e wobec osoby doros ej lub dziecka stosowana jest przemoc.

Mo e to by : policjant, pracownik socjalny, nauczyciel,
pedagog lub psycholog szkolny, lekarz, piel gniarka lub
ratownik medyczny.

WA NE! 
Do wszcz cia procedury Niebieska Karta nie jest wymagana 
zgoda osoby do wiadczaj cej przemocy w rodzinie. 

KROK PO KROKU 

Wszcz cie nast puje przez wype nienie formularza Niebieska Karta –
A, przez osob  zg aszaj c  (jedn  z wy ej wymienionych) problem
przemocy w rodzinie. Nast pnie formularz ten nale y niezw ocznie,
(nie pó niej ni  w ci gu 7 dni) przekaza
do przewodnicz cego zespo u interdyscyplinarnego, w a ciwego
ze wzgl du na miejsce zamieszkania rodziny.
Podczas wype nienia formularza A osoba dotkni ta przemoc
w rodzinie otrzymuje formularz Niebieska Karta - B, zawieraj cy
podstawowe informacje dotycz ce zjawiska przemocy w rodzinie oraz
wskazanie miejsc, do których osoba doznaj ca przemocy
w rodzinie mo e zwróci  si  po pomoc.
Osoba doznaj ca przemocy w rodzinie jest zapraszana
na posiedzenie zespo u interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
Podczas spotkania analizowana jest sytuacja rodzinna tej osoby
i wype niany jest formularz Niebieskiej Karty – C. Nast pnie grupa
robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie, który
zawiera propozycje dzia a  pomocowych.



Na posiedzenie zespo u lub grupy równie  zostaje wezwana osoba,
wobec której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc
w rodzinie, z jej udzia em  wype nia si  formularz Niebieska Karta –
D. Je eli w trakcie posiedzenia powzi ta zostanie informacja,
e przemoc stosowana jest w zwi zku z nadu ywaniem alkoholu,

sprawca przemocy zostanie skierowany do miejskiej lub gminnej
komisji rozwi zywania problemów alkoholowych.

Zako czenie procedury. 

W przypadku gdy przemoc w rodzinie ustanie, indywidualny plan 
pomocy zostanie zrealizowany, a grupa robocza orzeknie 
o braku zasadno ci podejmowania dalszych dzia a , wtedy nast puje
zako czenie procedury Niebieskiej Karty.

O zako czeniu procedury powiadamia si  wszystkie podmioty 
uczestnicz ce w tym post powaniu. 

WA NE! 

Procedura Niebieskiej Karty jest prowadzona niezale nie od 
innych rodzajów post powa  wszcz tych wzgl dem sprawcy 
przemocy w rodzinie, np. post powania karnego, 
post powania cywilnego czy rodzinnego. 



7. Co to jest Zespó  Interdyscyplinarny?

Zespó  Interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, powo uj c do niego przedstawicieli jednostek organizacyjnych 
pomocy spo ecznej, gminnej komisji rozwi zywania problemów 
alkoholowych, Policji, o wiaty, ochrony zdrowia 
i organizacji pozarz dowych. W sk ad Zespo u wchodz  równie  
kuratorzy s dowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji 
dzia aj cych na rzecz przeciwdzia ania przemocy. 

Posiedzenia zespo u interdyscyplinarnego odbywaj  si  
w zale no ci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni  raz na trzy miesi ce. 

Zadaniem Zespo u jest diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie, podejmowanie dzia a  w rodowisku zagro onym przemoc  
w celach zapobiegawczych b d  podejmowanie interwencji w rodowisku. 

Zadaniem Zespo u jest opracowanie i realizacja indywidualnych planów 
pomocy i inicjowanie dzia a  w stosunku do osób stosuj cych przemoc, a 
nast pnie monitorowanie (sprawdzanie) sytuacji w tych rodzinach. 

Zespó  Interdyscyplinarny mo e tworzy  grupy robocze w celu 
rozwi zania problemów zwi zanych z wyst pieniem przemocy 
w rodzinie. 

W sk ad grupy roboczej  mog  wchodzi  przedstawiciele instytucji 
lub/i organizacji pozarz dowych, wymienieni w sk adzie Zespo u. 



Rozdzia  II. Punkt Interwencji Kryzysowej dzia aj cy przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. 

 Je eli: 
jeste  ofiar  przemocy,
znalaz e /a  si  w trudnej sytuacji yciowej,
czujesz si  bezradny/a
nadu ywasz alkoholu,
jeste  niepe nosprawny/a lub masz tak  osob  w rodzinie,
chcesz uzyska  informacje o swoich prawach i
uprawnieniach,
jeste  wiadkiem przemocy,
nie potrafisz rozwi za  swoich problemów

Przyjd  do nas! 

Jeste my po to, aby Ci pomóc! 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu prowadzi 
Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego ka dy 
mieszkaniec powiatu sieradzkiego mo e skorzysta  z pomocy 
w formie poradnictwa prawnego i socjalnego.  
Udzielimy pomocy osobie znajduj cej si  w kryzysie zapewniaj c 
wsparcie emocjonalne oraz podejmiemy dzia ania w celu zapewnienia jej 
wszechstronnej pomocy. 

Zapraszamy  
do skorzystania z bezp atnych, tak e anonimowych, 

konsultacji i porad 

Dy ury specjalistów odbywaj  si  w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3 (budynek Starostwa 
Powiatowego w Sieradzu). Porady: 

prawne (w rody, w godz. 15:30-17:30, III pi tro, pokój 316)
socjalne (codziennie, w godz. 7:30-15:30, II pi tro, pokój 211)



Rozdzia  III. Instytucje i s u by zajmuj ce si  
przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie w powiecie 
sieradzkim. 

Nazwy instytucji i organizacji, do których mo esz zwróci  si  
o pomoc:

1. O rodki Pomocy Spo ecznej – pomog  Ci w sprawach socjalnych,
bytowych  i prawnych.

1. Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Sieradzu, 
ul. Polna 5, tel. 43 65-11-402, 43-827-45-66. 

2. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Sieradzu, 
ul. Armii Krajowej 5, tel. 43 827-60-27 wew. 36, 37, 38, 39.

3. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej we Wróblewie, 
Wróblew 15, 98-285 Wróblew, tel. 43 828-66-16 .

4. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Brze niu, 
ul. Wspólna 44, 98-275 Brze nio, tel. 43 820-32-11.

5. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Klonowej, 
ul. Ks.J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa, tel. 43 820-84-93.

6. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Goszczanowie, 
ul. Kaliska 19 98-215 Goszczanów, tel/fax. 43 829-82-41.

7. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Br szewicach, 
98-227 Br szewice, ul. Sieradzka 98, tel. 43 821-13-70.

8. Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Warcie, 
ul. Skar y skiego 12,  98-290 Warta, tel. 43 829-40-29.

9. Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w B aszkach, 
98-235 B aszki, Lubanów 27,  tel. 43 829-34-69.

10. Miejsko - Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Z oczewie,
ul. Burzeni ska 8, 98-270 Z oczew, tel. 43 820-24-56.

11. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Burzeninie, 
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 15/2, tel. 43 820-03-92.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pomo e Ci w zakresie
prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzieli informacji na temat
instytucji wiadcz cych tak  pomoc w Twoim powiecie
lub województwie.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz 

tel. 43 827-18-07, 43 822-43-77 
adres e-mail: pcpr.sieradz@gmail.com 

strona internetowa: www.pcprsieradz.pl 

3. Specjalistyczny O rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie - zapewni bezp atne schronienie Tobie i twojej rodzinie,
udziel  Ci specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej,
terapeutycznej i medycznej ,wsparcie w przezwyci eniu sytuacji
kryzysowej, a tak e opracuj  plan pomocy.

Specjalistyczny O rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie w odzi.

O rodek prowadzi Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
i Psychoterapii w odzi, 91-837 ód , ul. Franciszka ska 85,
tel. (42) 640 65 91.

4. Prokuratura, Policja – organy, do których mo esz z o y
zawiadomienie o przest pstwie pope nionym na Twoj  szkod
lub na szkod  Twoich bliskich i uzyska  informacj  o dalszym toku
post powania.

1. Prokuratura Rejonowa w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Józefa Pi sudskiego 4, tel. 43 826-65-20

2. Prokuratura Okr gowa w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Józefa Pi sudskiego 4, tel. 43 826-64-50

3. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Gen. W . Sikorskiego 2, tel. 47 845-17-06

jednostki podleg e: 

1. Komisariat Policji w B aszkach
98-235 B aszki Pl. Niepodleg o ci 13A,  tel. 47 845 19 10

2. Komisariat Policji w Warcie
98-290 Warta ul. 3 maja 29, tel. 47 845 19 30

3. Komisariat Policji w Z oczewie
98-270 Z oczew, ul. Parkowa 12b,tel. 47 845 19 50



Punkty Przyj  Interesantów: 
Urz d Gminy w Burzeninie ul. Sieradzka 4, dy ur
dzielnicowego - roda w godz. 10.00-12.00
Urz d Gminy w Klonowej ul. Ks. Dalaka 2, , dy ur

dzielnicowego - poniedzia ek w godz. 10.00-12.00
Urz d Gminy w Brze niu ul. Wspólna 44, dy ur
dzielnicowego -  czwartek w godz. 10.00-12.00
Urz d Gminy w Br szewicach, ul. Sieradzka 98 dy ur
dzielnicowego – wtorek w godz. 12.00-14.00
Urz d Gminy we Wróblewie, Wróblew 15, dy ur
dzielnicowego - roda  w godz. 12.00-14.00
Urz d Gminy w Goszczanowie, ul. Kaliska 19, dy ur
dzielnicowego - pi tek w godz. 9.00-12.00

5.S d rodzinny i opieku czy – mo esz tam z o y  pozew
w sprawach rodzinnych lub wniosek dotycz cy spraw opieku czych
Twoich dzieci.
S d Rejonowy w Sieradzu
III Wydzia  Rodzinny i Nieletnich
98-200 Sieradz, ul. Aleja Zwyci stwa 1, tel. 43 826-66-00.

6.Ochrona zdrowia  – w placówkach medycznych mo esz uzyska
za wiadczenie lekarskie o doznanych obra eniach, poprosi
o pomoc lekarsk , spyta  o adresy specjalistycznych poradni – dotyczy
wszystkich o rodków zdrowia POZ.

7. Komisje rozwi zywania problemów alkoholowych – je li
przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, mo esz zwróci
si  do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie
odwykowe lub uzyska  inn  pomoc zwi zan
z nadu ywaniem alkoholu.
Komisje  rozwi zywania problemów alkoholowych dzia aj
w ka dej gminie w powiecie sieradzkim, o pomoc w za atwieniu sprawy
skierowanej do KRPA mo na zwróci  si  do w a ciwego o rodka
pomocy spo ecznej.



8. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – w placówkach tych
udziela si  bezpo redniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom i m odzie y oraz rodzicom m.in. prowadzenie terapii dzieci i
m odzie y oraz ich rodzin.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu, Plac 
Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, tel. 43 822 42 70. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie, ul. 3 Maja 
29, 98-200 Sieradz, tel. 43 829 47 34. 



Rozdzia  IV. Instytucje i organizacje pozarz dowe dzia aj ce 
na rzecz ofiar przemocy w rodzinie na terenie kraju 

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”, Aleje Jerozolimskie 155,
02-326 Warszawa
telefon 800 120 002 czynny ca  dob ,
kontakt online niebieskalinia@niebieskalinia.info

2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego

telefon 22 668 70 00 Poradnia telefoniczna „Niebieskiej 
Linii” – czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00-20.00 
dla wszystkich osób pokrzywdzonych przest pstwem, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem osób do wiadczaj cych przemocy 
w rodzinie oraz jej wiadków,  
kontakt online: poradnia@niebieskalinia.pl 

3. www.rpo.gov.pl – strona Rzecznika Praw Obywatelskich,
instytucji do której wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polski mog
nadsy a  skargi dotycz ce naruszenia wolno ci lub prawa;

4. www.fdds.pl – strona Fundacji Dajemy Dzieciom Si , która
oferuje pomoc krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom
w formie bezp atnych i anonimowych konsultacji telefonicznych
i wiadomo ci online;

116 111 czynny 24h/dob - 7 dni w tygodniu – bezp atny telefon 
zaufania dla dzieci i m odzie y Fundacji Dajemy Dzieciom 
Si   www.116111.pl; 

800 100 100 – bezp atny telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawie bezpiecze stwa dzieci, czynny od poniedzia ku do pi tku 
w godzinach 12.00-15.00, 
www.800100100.pl 



5. Dzieci cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
czynny 24h/dob - 7 dni w tygodniu

6. www.centrumwsparcia.pl – strona Centrum Wsparcia dla
Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego;
Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezp atne centrum,
udzielaj ce wsparcia ka dej osobie w kryzysie psychicznym, pod
numerem telefonu dy uruj  psychologowie-specjali ci, gotowi
wys ucha  i pomóc w ró norodnych sytuacjach kryzysowych;
pomocy udzielaj  równie  psychiatra, prawnik, seksuolog,
pracownik socjalny i asystent zdrowia;

 kontakt online porady@liniawsparcia.pl 
 800 70 22 22 – ca odobowy bezp atny telefon 
e-mail: porady@centrumwsparcia.pl

7. www.cpk.org.pl – strona Fundacji Centrum Praw Kobiet,
wiadcz cej pomoc kobietom znajduj cym si  w trudnych

sytuacjach yciowych, a w szczególno ci do wiadczaj cych ró nych
form przemocy;

kontakt online pomoc@cpk.org.pl
600 070 717 – telefon interwencyjny czynny ca odobowo–
wsparcie interwencyjne dla kobiet poszukuj cych informacji, co
zrobi z problemem przemocy w zwi zku, niezadowolonych
z interwencji policji, poszukuj cych wsparcia w zawiadomieniu
policji czy interwencyjnego noclegu.

8. OKR GOWY O RODEK POMOCY POKRZYWDZONYM
PRZEST PSTWEM W SIERADZU prowadzony przez
Stowarzyszenie „TRAMPOLINA DLA POLSKI”
O/Zdu ska Wola,
98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmie cie 123A
wiadczy bezp atn  pomoc: prawn , psychologiczn ,

psychoterapeutyczn  i materialn ;



OKR GOWY O RODEK POMOCY POKRZYWDZONYM 
PRZEST PSTWEM W SIERADZU jest czynny w dniach: 
poniedzia ek – w godz. 13:00-20:00,  
wtorek -  w godz. 13:00-20:00 
roda – w godz. 8:00-15:00 

czwartek – w godz. 8:00-15:00 
pi tek – w godz. 8:00-15:00 
sobota – w godz. 8:00-13:00 

tel. 43 659 20 09 - czynny w godzinach pracy O rodka 
kontakt online – pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com 

9. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im.
b . Rafa a Chyli skiego w odzi, ul. Niciarniana 41
92-320 ód

 800 112 800 - ca odobowy bezp atny telefon dla osób 
do wiadczaj cych g bokiego kryzysu w zwi zku  
z przemoc  w rodzinie 

10. aplikacja mobilna Avon Alert umo liwia pomoc kobietom,
które zosta y dotkni te przemoc  oraz edukacja w kwestii
przemocy, dost pna pod adresem avonalert.pl

tel. 888 88 33 88 (czynny od  poniedzia ku do pi tku w godz.
8:00 – 20:00),
chat 24/7.

11. aplikacja mobilna Twój Parasol dla osób do wiadczaj cych
przemocy w rodzinie lub b d cych jej wiadkami, dzi ki której
mog  uzyska  wsparcie i dost p do bazy organizacji oferuj cych
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.
    Aplikacja jest dost pna na Google Play i Apple Store po 

wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomoc  kodów QR. 



Rozdzia  V. Oddzia ywania prowadzone wobec osób 
stosuj cych przemoc w rodzinie – informacje ogólne oraz 
dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji 
pozarz dowych. 

Trudno jest nakre li  portret osoby stosuj cej przemoc. Post powanie 
sprawców cz sto bywa wspierane przez czynniki kulturowe, w wielu 
przypadkach ma zwi zek z u ywaniem alkoholu. Nic jednak nie mo e 
usprawiedliwia  przemocy. Wy czn  odpowiedzialno  za stosowanie 
przemocy ponosi sprawca. Stan nietrze wo ci stanowi natomiast czynnik 
ryzyka, mog cy wyzwala  b d  wzmacnia  zachowania nacechowane 
przemoc . Wyeliminowanie alkoholu nie zawsze jest jednoznaczne 
z zaprzestaniem stosowania przemocy. Skuteczne zapobieganie zjawisku 
wymaga podejmowania ró norodnych dzia a  w tym równie  
bezwzgl dnego egzekwowania odpowiedzialno ci karnej sprawców. 
Kodeks karny przewiduje sankcje za czyny takie jak: zn canie, naruszenie 
czynno ci narz du cia a lub rozstroju zdrowia, ci ki uszczerbek na 
zdrowiu, gro by karalne,  zmuszanie do okre lonego zachowania lub 
zgwa cenie. 

ODDZIA YWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE WOBEC 
OSÓB STOSUJ CYCH PRZEMOC W RODZINIE 

Obowi zek opracowania i realizacji programów oddzia ywa  korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosuj cych przemoc w rodzinie okre lony zosta  
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu przemocy 
w rodzinie. Zadanie to realizowane jest przez powiat - powiatowe 
centrum pomocy rodzinie . 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosuj cych przemoc 
w rodzinie ma charakter programu terapeutycznego, nastawionego 
na udzielenie pomocy psychologicznej osobom stosuj cym przemoc. 
Celem dzia a  korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowa  i postaw 
sprawców przemocy w rodzinie, a  tak e zwi kszenie zdolno ci do 
samokontroli agresywnych zachowa . Uczestnicy rozwijaj  umiej tno ci 
konstruktywnego wyra ania uczu  i rozwi zywania konfliktów bez u ycia 
agresji.  

Program psychologiczno – terapeutyczny realizowany jest jako 
uzupe nienie oddzia ywa  korekcyjno – edukacyjnych i przewidziany jest 
dla osób, które wymagaj  dalszej, pog bionej terapii. 



2  

Uczestnikiem programu oddzia ywa  korekcyjno – edukacyjnych nie 
mo e by  osoba, u której zosta o rozpoznane uzale nienie od alkoholu lub 
narkotyków lub innych rodków odurzaj cych, substancji 
psychotropowych albo rodków zast pczych. Osoby te, w pierwszej 
kolejno ci kieruje si  na terapi  uzale nie . 

CEL ODDZIA YWA  KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH 
WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE: 

powstrzymanie osoby stosuj cej przemoc w rodzinie przed dalszym
stosowaniem przemocy;
rozwijanie umiej tno ci samokontroli i wspó ycia w rodzinie;
kszta towanie umiej tno ci w zakresie wychowywania dzieci bez
u ywania przemocy w rodzinie;
uznanie przez osob  stosuj c  przemoc w  rodzinie swojej
odpowiedzialno ci za stosowanie przemocy;
zdobycie i  poszerzenie wiedzy na  temat mechanizmów 
powstawania przemocy w rodzinie; 
zdobycie umiej tno ci komunikowania si  i  rozwi zywania
konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
uzyskanie informacji o  mo liwo ciach podejmowania dzia a
terapeutycznych.

NIE ZASTANAWIAJ SI !

SKORZYSTAJ Z POMOCY!

Je eli zale y ci na zmianie swojego ycia przyjd  do
pracownika socjalnego  i popro  o indywidualn  
rozmow , znajd cie odpowiednich specjalistów, 
skorzystaj ze specjalistycznego wsparcia 
psychologicznego lub zg o  si  do udzia u w bezp atnym 
programie skierowanym dla osób stosuj cych przemoc.  

Przyjd  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, IV pi tro, pokój 410 
lub II pi tro, pokój 211 i zg o  si  do pracownika 
socjalnego(tel. 43 827 18 07 lub 43 822 43 77).  
Tutaj uzyskasz informacje, gdzie realizowane s  
oddzia ywania korekcyjno – edukacyjne.  
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Specjalistycznej pomocy udzielaj  podmioty dzia aj ce na terenie 
powiatu sieradzkiego: 

Poradnia Psychologiczna NZOZ „MARK-MED“ sp. z o.o.
(poradnictwo psychologiczne),  98-200 Sieradz, ul.
Paderewskiego 1A ,  tel. 43 822 06 38.

Poradnia Zdrowia Psychicznego (pomoc medyczna
psychiatryczna) :

NZOZ „MARK-MED.“ sp. z o.o. 98-200 Sieradz, 
ul. Paderewskiego 1A,  tel. 43 822 06 38,
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardyna a Stefana
Wyszy skiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w 
Warcie 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3,
tel. 43 829 40 13.

3. Poradnia Leczenia Uzale nie  (pomoc medyczna,
psychologiczna i terapeutyczna  w przypadku uzale nie ):

NZOZ „MARK-MED.“ sp. z o.o. Sieradz, ul.
Paderewskiego 1A tel. 43 822 06 38,
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardyna a Stefana
Wyszy skiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne
w Warcie 98-290 Warta, ul.Sieradzka 3, tel. 43 829 40 13.

4. Sieradzkie Towarzystwo Trze wo ci „PRZYJA ” (pomoc
uzale nionym od alkoholu) Sieradz, ul. Krakowskie Przedmie cie
12/01, tel. 43 826 35 19 czynny w godz. 17:30 do 20:00.

5. Stowarzyszenie Abstynentów „PRZYSTA ” (pomoc
uzale nionym od alkoholu) Sieradz, ul. Lokajskiego 1,
tel. 43 827 19 67 czynny w godz. od 17:00 do 21:00 lub
602 889 335.

6. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im.
B . Rafa a Chyli skiego w odzi – O rodek Interwencji
Kryzysowej (specjalistyczne poradnictwo i konsultacje dla
sprawców przemocy w rodzinie dla mieszka ców powiatu
sieradzkiego) 92-320 ód , ul. Niciarniana 41 tel. rejestracja 42 676
16 61 w. 35 lub O rodek Interwencji Kryzysowej 42 676 16 61 w. 15
lub 16.

Osoby stosuj ce przemoc w rodzinie mog  równie  zg asza  si  
do O rodków Pomocy Spo ecznej dzia aj cych na terenie ich 
miejsca zamieszkania.  



Opracowano i wydano ze środków Powiatu Sieradzkiego 
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