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BIULETYN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

GRUDZIEŃ 2021 

 

Szanowni Państwo 

 

Jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a zarazem też Zespół Interdyscyplinarny 

od 7 lat bierzemy udział w Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”. 

Przesłaniem Kampanii jest przeciwdziałanie każdej formie przemocy, w tym prze-

mocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków. Chcemy to robić poprzez zwiększanie 

społecznego zaangażowania w sprawy związane z występowaniem przemocy – 

podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska, poszerzanie po-

ziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających  

w obszarze przeciwdziałania przemocy, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy 

pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi we wsparcie osób po-

krzywdzonych i dotkniętych przemocą.  

W biuletynie, który oddajemy państwu do rąk, znajduje się podsumowanie tego-

rocznej kampanii „Białej Wstążki”. Oprócz opisów wydarzeń załączone są linki do 

zdjęć, webinarów oraz filmu o tematyce przemocowej. Zachęcamy do przeczytania 

i obejrzenia.  

W obecnym biuletynie zwróciliśmy uwagę, za sprawą filmu – spotu nakręconego 

przez pracowników Wrocławskiego MOPS, na temat przemocy psychicznej. Film 

nosi tytuł „SŁOWA MOCNIEJSZE NIŻ PIĘŚCI”. Słowem, podobnie jak pięścią, 

można zranić. O ile razy fizyczne goją się, o tyle słowa wypowiedziane w gniewie, 

złości, furii pozostają z nami na lata, a nawet całe życie. Słowa mogą ranić, gdy 

zostają wykorzystane do manipulacji, wyśmiewania, krytykowania. 

 Uważajmy co mówimy do dzieci – nie traktujmy rozmowy z nimi jako miejsca na 

przedstawienie swoich żali, porażek, smutków. Dziecko nie jest dorosłym partne-

rem do rozmowy – nie udźwignie problemów, które często przerastają dorosłych. 

Musimy pamiętać, aby chronić nasze dzieci – aby dać im dzieciństwo, na które 

zasługują.  

 

 

         Owocnej lektury!!  
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PRZEMOC PSYCHICZNA 

Przemoc psychiczna to forma długo-

trwałego znęcania się psychicznego 

nad drugą osobą i w świetle prawa 

traktowana jest jako przestępstwo. 

Zostało ono uregulowane w art. 207 

§ 1 k.k., zgodnie z którym: „Kto 

znęca się fizycznie lub psychicznie nad 

osoba najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijają-

cym stosunku zależności od sprawcy 

podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.” 

Można zadać sobie pytanie czym jest 

znęcanie się  - obejmuje ono bowiem 

zadawanie bólu fizycznego lub powo-

dowanie cierpienia psychicznego  

u osoby pokrzywdzonej. Znęcanie 

psychiczne można opisać jako czyn-

ności, które mają na celu negatywne 

oddziaływanie na psychikę osoby po-

krzywdzonej.  

Przemoc psychiczna polega na wcho-

dzeniu w takie interakcje z drugim 

człowiekiem, by w ich następstwie 

czuł się źle. 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADY PRZEMOCY  

PSYCHICZNEJ 

Formą przemocy psychicznej mogą 
być : 

 groźby 
 wyzwiska 

 manipulacja drugim człowie-
kiem 

 szantaż 
 upokorzenia 
 publiczne uszczypliwości 

 krytykowanie 
 izolowanie od innych osób 

 wyśmiewanie opinii, poglądów 
i przekonań 

 narzucanie swojego zdania 

 wymuszanie posłuszeństwa i 
podporządkowania 

 ograniczanie snu i pożywienia  

Przemoc psychiczna jest zjawi-

skiem bardzo trudnym do uchwy-

cenia. Ofiara bardzo często długo nie 

dzieli się swoimi problemami, a w mo-

mencie, gdy decyduje się opowiedzieć 

o sytuacji, ma problem z jasnym zde-

finiowaniem, na czym polega prze-

moc. Przemoc psychiczna jest emo-

cjonalna, ale przez to mniej „wyrazi-

sta” niż przemoc fizyczna. Bolesnych 

słów, werbalnego upokorzenia nie wi-

dać tak wyraźnie, jak śladów po pobi-

ciu. 

GASLIGHTING – forma prze-

mocy psychicznej  

Ten mało znany termin nazywa rodzaj 

przemocy psychicznej, polegającej na 

takim manipulowaniu drugą osobą, by 

stopniowo przejmować kontrolę nad 

jej sposobem postrzegania rzeczywi-

stości. Jest to rodzaj psychicznej ma-

nipulacji. Sprawca celowo umniejsza 
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osobie, często wywołując u niej dezo-

rientację i obniżony nastrój. Z czasem 

to zaniża ofierze poczucie własnej 

wartości. Służy temu wiele zachowań: 

od zaprzeczenia przez sprawcę, że do-

szło do jakichkolwiek nadużyć, aż po 

inscenizację dziwnych wydarzeń. Nie-

stety, samo rozpoznanie, że jest się 

ofiarą tej formy przemocy jest nie-

zwykle trudne. 

Ludzie, którzy stosują gaslighting, 
stają się ekspertami w namierzaniu 

słabych punktów swojej ofiary, znają 
jej wrażliwość, podatność na zranie-

nie i wykorzystują tę wiedzę prze-
ciwko. Sprawiają, że osoba ta zaczyna 
wątpić w siebie, swój osąd, swoją pa-

mięć, a nawet zdrowy rozsądek.  

Przykłady GASLIGHTINGU 

Trywializowanie: umniejszają uczu-
ciom, sugerują, że emocje ofiary nie 

mają znaczenia lub oskarżają ją o 
przesadną reakcję. 

Kontrargumentowanie: kwestio-

nują pamięć ofiary, wymyślają nowe 
szczegóły lub zaprzeczają, że coś się 
wydarzyło. Zamiast tego mogą obwi-

niać ją za zaistniałą sytuację. 

Zatajanie: zbywają próby nawiązania 
rozmowy, czy dyskusji na dany temat 

lub oskarżają ofiarę o próbę wprowa-
dzenia ich w błąd. 

Odwracanie uwagi: kiedy ofiara 

mówi o obawach związanych z ich za-
chowaniem, zmieniają temat lub od-
wracają go sugerując ofierze że zmy-

śla. 

Zapominanie lub zaprzeczanie: 
kiedy ofiara wspomni o konkretnym 

zdarzeniu, lub czymś, co powie-

dział/a, może powiedzieć, że nie pa-
mięta lub że to w ogóle nie miało 

miejsca. 

Dyskredytowanie: sugerują innym 
ludziom, że ofiara nie pamięta rzeczy 

poprawnie, często się myli lub zmyśla.   

Ofiarą GASLIGHTINGU można stać się 
w życiu prywatnym ale także zawodo-

wym.  

 

SKUTKI PRZEMOCY            

PSYCHICZNEJ 

Zniszczenie poczucia mocy sprawczej 

ofiary, jej poczucia własnej wartości  

i godności, uniemożliwienie podjęcia 

jakichkolwiek działań niezgodnych  

z zasadą posłuszeństwa, osłabienie 

psychicznych i fizycznych zdolności 

stawiania oporu oraz wyrobienie prze-

konania o daremności jego stawiania, 

odizolowanie od zewnętrznych źródeł 

wsparcia, całkowite uzależnienie 

ofiary od prześladowcy, stały strach 

 i utrata nadziei, choroby psychoso-

matyczne, ciągły stres, zaburzenia 

snu.  

STATYSTYKI 

 
Według statystyk przemoc psy-

chiczna zdecydowanie częściej doty-

czy mężczyzn znęcających się nad ko-
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bietami. Należy jednak mieć na uwa-

dze, że nie jest to regułą. Naukowo 

stwierdza się, że może to mieć pod-

łoże genetyczne czy ewolucyjne, jed-

nak warto wspomnieć o kwestiach 

kulturowych i wzorcach wychowaw-

czych. Statystyki mogą również prze-

mawiać na niekorzyść mężczyzn, gdy 

ci padają ofiarami tej formy prze-

mocy, lecz wstydzą się o tym informo-

wać. W każdym razie, choć modelowo 

sytuacja dotyczy częściej znęcania się 

nad kobietą, w rzeczywistości każdy 

może być ofiarą przemocy psy-

chicznej.  

 

SPOŁECZNY KONTEKST  

Przemoc psychiczna jest zjawiskiem 

trudnym do udowodnienia, ale nie 

niemożliwym. Samo zjawisko poja-

wienia się w przekazie społecznym 

terminu przemoc psychiczna, prak-

tyka wsparcia ofiar przemocy, uświa-

damia nam, że problem istnieje i nie 

jest zjawiskiem marginalnym. Nie-

stety,  ale o ile przemoc fizyczna da 

się zauważyć „od razu”, o tyle prze-

moc psychiczna nie rzuca się w oczy – 

jedynie obserwując symptomy zacho-

wania ofiary lub oprawcy wobec ofiary 

dostrzec można realny problem.  

 Z uznaniem szkodliwości przemocy 

psychicznej, ale też przemocy w ogóle 

borykamy się jako społeczeństwo od 

dawien dawna. Narosło wiele mitów, 

stereotypów związanych z reakcją na 

przemoc, które niestety pokutują do 

dziś i sprawiają, że często akty prze-

mocy  nie są zgłaszane, właśnie przez 

świadków. A trzeba pamiętać, że czę-

sto to interwencja świadka sytuacji 

przemocowej może uratować komu 

życie, sprawić, że wydostanie się spod 

jarzma upokorzeń, razów fizycznych i 

psychicznych.  

MITY, STEREOTYPY I PRZEKO-

NANIA NA TEMAT PRZEMOCY 

Temat przemocy jest tematem bardzo 

trudnym w społecznym odbiorze. Stąd 

też pojawiło się wiele przekonań, opi-

nii, stereotypów, które mają bardzo 

mocny wpływ na ofiary, a także 

świadków przemocy. Sprawcy rów-

nież – wiedząc o społecznym, stereo-

typowym odbiorze zachowań nazywa-

nych jako przemocowe, czują się czę-

sto bezkarni, a swoje działania upra-

wamacniają społecznymi przekona-

niami. Możemy spotkać się z takimi 

oto stwierdzeniami:  

 w sprawy rodzinne nie należy 
się wtrącać 

 przemoc dotyczy rodzin patolo-

gicznych, z marginesu 
 najczęstszą formą pomocy jest 

bicie 
 osoba doznająca przemocy po-

winna się wstydzić 

 dla dobra dzieci należy znosić 
wszystkie niedogodności do-

znawane ze strony współmał-
żonka 

 ofiara jest sama sobie winna 

 
Niestety, ale kiedy mówimy o każdym 

rodzaju przemocy, to zazwyczaj doty-

czy on przemocy w rodzinie. Stąd też 

przekonania o znoszeniu upokorzeń 

dla dobra dzieci. Dzieci – oprócz tego, 

że mogą być świadkami przemocy ro-

dziców wobec siebie, często doznają 

jej w sposób nieuświadomiony przez 

rodzica/ów. Bardzo często rodzice nie 

zdają sobie sprawy z tego, że to co 

mówią do dziecka, przekaz do niego 

kierowany, może być przekazem 

przemocowym, który może wpłynąć 
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na psychikę dziecka i jego przyszłe 

zachowanie w życiu/związku.  

 

SŁOWA,  KTÓRE RANIĄ 

Przemoc psychiczna boli cale życie, 

 a słowa potrafią ranić bardziej niż 

pięści. Bardzo często rodzice nieświa-

domie ranią dzieci, nie zdając sobie 

sprawy z tego, że słowa, których uży-

wają lub zachowanie, które prezen-

tują jest przemocowe i w jakikolwiek 

sposób może wpłynąć na samopoczu-

cie dziecka. Słowa mają moc: nega-

tywne przekazy pozbawiają dziecko 

akceptacji samego siebie, wzbudzają 

w nim poczucie winy, pozbawiają 

dzieciństwa, podcinają skrzydła, za-

bierają radość życia i wiarę w siebie. 

Rodzice powinni pamiętać, że dzieci 

nie są ich własnością, są osobnymi 

jednostkami, które mają swoje uczu-

cia i emocje. Powinni także uświado-

mić sobie, ze dziecko jakkolwiek by 

nie było mądre i grzeczne, nie jest 

partnerem do rozmowy na dorosłe te-

maty dotyczące  życia dorosłych. 

Mowa tu o rozmowach z dziećmi  

o związkach uczuciowych osób doro-

słych, ich życiu seksualnym, obarcza-

nie dzieci problemami dnia codzien-

nego, na które dzieci nie mają 

wpływu. Dziecko powinno być dziec-

kiem.  

PARENTYFIKACJA 

Aby unaocznić problem przejmowania 

problemów osób dorosłych przez 

dzieci warto wspomnieć o zjawisku 

parentyfikacji.  

PARENTYFIKACJA jest forma zanie-

dbania dziecka, mająca znamiona 

przemocy emocjonalnej i wpływająca 

bardzo mocno na jego dalszy rozwój. 

Określenie to opisuje zamianę ról 

między rodzicem i dzieckiem. Ta za-

miana może mieć charakter emocjo-

nalny bądź bazujący na zachowaniu. 

To co istotne, dziecko zaspokaja po-

trzeby rodzica i troszczy się o niego, 

kosztem zaspokajania własnych po-

trzeb. Robi to, żeby dostosować się do 

bieżącej sytuacji rodzinnej. Ową sytu-

acją może być konflikt między rodzi-

cami, ich rozstanie lub śmierć które-

goś z nich, ale również problemy fi-

nansowe, choroba somatyczna lub 

psychiczna rodzica czy jego uzależnie-

nie. Można wyodrębnić dwa rodzaje 

parentyfikacji: emocjonalną i instru-

mentalną. Dziecko, którego dotyczy 

parentyfikacja emocjonalna staje się 

opiekunem dla swego rodzica, jego 

powiernikiem i pocieszycielem. Cza-

sem także pełni rolę rozjemcy i sę-

dziego w konfliktach pomiędzy rodzi-

cami. Parentyfikacja instrumentalna 

oznacza przejęcie odpowiedzialności 

za egzystencję rodziny. Dziecko może 

gotować posiłki, sprzątać, zajmować 

się rodzeństwem, poszukiwać sposo-

bów na zarobkowanie. Tak jak mówi-

łam, wiele dzieci robi te czynności, ale 

gdy mówimy o parentyfikacji to 

dziecko robi to kosztem siebie, traci 

swoje dzieciństwo. Dzieci z rodzin  

z problemem uzależnienia bardziej są 

narażone na proces parentyfikacji. 

Ponadto, konsekwencje tego procesu 

są w ich przypadku poważniejsze niż 

gdy doszło do niego w rodzinie, w któ-

rej nie występuje uzależnienie. W zro-

zumiały sposób bardziej narażeni są 

na parentyfikację jedynacy. Gdy 

dzieci jest więcej, to najbardziej 

prawdopodobne, że dotknie najstar-

sze z rodzeństwa bądź najstarszą 

córkę. Oczywiście w zależności od płci 

dziecka przejmuje ono różne zadania. 



 

 

Projekt dofinansowany w wysokości 30030,00 zł. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek sa-

morządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 

 

Dziewczynki zwykle zajmują się do-

mem i pełnią funkcje opiekuńcze, na-

tomiast chłopcy angażowani są do za-

dbania o egzystencję rodziny i stają 

się wręcz partnerami matek. Niewąt-

pliwie jest to związane ze stereotypo-

wymi rolami kobiet i mężczyzn pełnio-

nymi w rodzinie. Generalnie proce-

sowi parentyfikacji zostaje poddane to 

z dzieci, które jest bardziej wrażliwe 

oraz receptywne na potrzeby rodzi-

ców. 

 

 

 

VII WROCŁAWSKA KAMPANIA 
PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY  „BIAŁA WSTĄŻKA” 
2021 

Tegoroczna Kampania była częścią 

Kampanii Miejskiej Wrocław BEZ Prze-

mocy. Przy współpracy wielu różnych 

instytucji i organizacji informowali-

śmy, i nadal informujemy, mieszkań-

ców Wrocławia, gdzie, do kogo i w jaki 

sposób powiadamiać o zdarzeniach 

przemocy. Informacje te kierujemy 

zarówno do osób pokrzywdzonych 

przemocą, jak i do świadków prze-

mocy. Podczas akcji edukowaliśmy, 

debatowaliśmy, poruszaliśmy trudne 

tematy. Cały Wrocław mógł poznać 

historie o różnych obliczach prze-

mocy, opowiadanych z różnych per-

spektyw. Są to historie osób doznają-

cych przemocy, ale też historie osób 

stosujących przemoc. Naszym wspól-

nym celem jest Wrocław bez prze-

mocy. W tym roku przybliżyliśmy się 

o krok do realizacji tego celu wspólnie 

podejmując działania, między innymi 

z: 

 Prezydentem Wrocławia, który 

objął Kampanię „Biała 

Wstążka”  Honorowym Patro-

natem. 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, wchodzącego w 

skład Zespołu Interdyscyplinar-

nego,  który był współorganiza-

torem naszych działań, realizo-

wał i promował wydarzenia 

Kampanii. 

 Wydziałem Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta 

Wrocławia, który współorgani-

zował, realizował i promował 

wydarzenia Kampanii. 

 Wydziałem Promocji Miasta i 

Turystyki w Departamencie 

Prezydenta, który współorgani-

zował, realizował i promował 

wydarzenia Kampanii. 

 Instytutem Socjologii Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, który 

kolejny rok podejmował z nami 

współpracę w zakresie eduko-

wania przyszłych pracowników 

socjalnych z przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie tworząc 

materiały edukacyjno – infor-

macyjne, które wykorzystu-

jemy w działaniach Zespołu In-

terdyscyplinarnego. 

 Cafe Równik, współorganizato-

rem debat, które odbyły się w 
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ramach Kampanii :Biała 

Wstążka”. 

 Wrocławskim Klubem Sporto-

wym WKS Śląsk Wrocław, który 

włączył się w Kampanię i pro-

mował jej ideę podczas meczu 

piłkarskiego. 

 Kinem Nowe Horyzonty, współ-

organizatora wystawy „Moja 

słabość, moja siła” oraz poka-

zów filmów dla młodzieży  

z wrocławskich szkół w zakresie 

edukacji z przeciwdziałania 

przemocy. 

 MPK Wrocław promującego ak-

cję w środkach komunikacji 

miejskiej oraz na wiatach przy-

stankowych. 

 Okręgową Izbą Radców Praw-

nych, współorganizatora de-

baty oraz inicjatora radcow-

skiego telefonu zaufania dla 

osób pokrzywdzonych prze-

mocą. 

 IV Liceum Ogólnokształcącym 

we Wrocławiu, które aktywnie 

włączyło się w promowanie idei 

Kampanii. 

 Stowarzyszeniem INTRO, 

członkiem Zespołu Interdyscy-

plinarnego, organizatora webi-

naru Procedura „Niebieskie 

Karty” po ludzku. 

 Stowarzyszeniem EVOLUTIO, 

organizatorem VII Interdyscy-

plinarnej Konferencji „Więzi, 

które chronią”. 

 Stowarzyszeniem NON LICET, 

prelegentem w debacie doty-

czącej przemocy psychicznej 

wobec dzieci.  

 

WYDARZENIA KAMPANII:  

Wydarzenia, które za nami: 

 25 listopada 2021 r. wystarto-

wała miejska kampania społeczna 

Wrocław Bez Przemocy. W Kinie 

Nowe Horyzonty premierowo za-

prezentowano spot tegorocznej 

edycji wydarzenia. Data rozpoczę-

cia kampanii nie jest przypadkowa 

– 25 listopada obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Eliminacji 

Przemocy wobec Kobiet. Inicjato-

rami akcji są Wydział Zdrowia, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Ro-

dzinie i Wydział Promocji Miasta 

 i Turystyki. Partnerami kampanii 

są m.in. piłkarski Śląsk, Kino Nowe 

Horyzonty i MPK Wrocław. Podczas 

inauguracji miała miejsce pre-

miera spotu akcji Wrocław bez 

przemocy. 

 25 listopada odbyła się VII Inter-

dyscyplinarna Konferencja Więzi, 

które chronią pod nazwą: Prewen-

cja i interwencja wobec przemocy. 

 25 listopada – w Międzynarodo-

wym Dniu Eliminacji Przemocy wo-

bec Kobiet, uczniowie oraz nauczy-

ciele IV LO we Wrocławiu  na znak 

sprzeciwu wobec przemocy w sto-

sunku do kobiet przypięli do ubrań 

białą wstążkę. Tym samym aktyw-

nie przyłączyli się do Kampanii 

Wrocław bez przemocy i Kampanii 

„Biała Wstążka”. 

 Od 25 listopada do 31 grudnia 
można oglądać wystawę „Moja sła-

bość, moja siła”. Wystawa „Moja 
słabość, moja siła” prezentuje  
18 prawdziwych historii ofiar prze-

mocy. Zdjęcia ilustrujące te opo-
wieści można zobaczyć w całym 

Wrocławiu: na wiatach przystan-
kowych, w autobusach i tramwa-

jach, w Kinie Nowe Horyzonty, 
przy ul. Kuźniczej i w wielu innych 
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punktach miasta, również w Inter-
necie: https://www.wroclaw.pl/por-
tal/bohaterowie-kampa-
nii?fbclid=IwAR0aX2Il4Hy3ubt0Kvq-
y3wmi6YxMxwTRtaRgk6jAMSfMBy0NYf0N
uBhpU8  

 

 

 27 listopada po raz kolejny pił-

karski WKS Śląsk Wrocław włączył 

się w kampanię przeciwko prze-

mocy. W ramach akcji „Wrocław 

bez przemocy” zawodnicy  Śląska, 

trener oraz sztab szkoleniowy wy-

stąpili na murawie z wpiętymi bia-

łymi wstążeczkami, które są sym-

bolem sprzeciwienia się stosowa-

niu przemocy wobec kobiet.  Przed 

meczem na boisku pojawiła się 

flaga z białą wstążką i ogromnym 

napisem „Wrocław BEZ Prze-

mocy”. Na telebimach prezento-

wane były materiały promujące 

akcję, a spiker informował kibiców 

o idei kampanii. Przedstawiciele 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Ro-

dzinie rozdawali wśród kibiców 

białe wstążeczki, ulotki, naklejki 

i broszury, z których uczestnicy 

meczu dowiedzieli się gdzie zgła-

szać przypadki przemocy, czym 

jest przemoc, a także usłyszeli, że 

nie ma społecznego przyzwolenia 

na stosowanie przemocy. W wyda-

rzeniu wzięło udział ok. 6000 osób 

obecnych na stadionie oraz kolejne 

tysiące kibiców przed telewizo-

rami. Śląsk z białą wstążeczką w 

klapie wygrał ze Stalą Mielec 2 – 1. 

  

 30 listopada odbył się webinar o 

procedurze "Niebieskie Karty" po 

ludzku. Wydarzenie jest częścią 

kampanii „Wrocław bez prze-

mocy”, w ramach którego realizo-

wana jest VII Wrocławska Kampa-

nia Przeciwdziałania Przemocy 

„Biała Wstążka”. Organizatorem 

https://www.wroclaw.pl/portal/bohaterowie-kampanii?fbclid=IwAR0aX2Il4Hy3ubt0Kvq-y3wmi6YxMxwTRtaRgk6jAMSfMBy0NYf0NuBhpU8
https://www.wroclaw.pl/portal/bohaterowie-kampanii?fbclid=IwAR0aX2Il4Hy3ubt0Kvq-y3wmi6YxMxwTRtaRgk6jAMSfMBy0NYf0NuBhpU8
https://www.wroclaw.pl/portal/bohaterowie-kampanii?fbclid=IwAR0aX2Il4Hy3ubt0Kvq-y3wmi6YxMxwTRtaRgk6jAMSfMBy0NYf0NuBhpU8
https://www.wroclaw.pl/portal/bohaterowie-kampanii?fbclid=IwAR0aX2Il4Hy3ubt0Kvq-y3wmi6YxMxwTRtaRgk6jAMSfMBy0NYf0NuBhpU8
https://www.wroclaw.pl/portal/bohaterowie-kampanii?fbclid=IwAR0aX2Il4Hy3ubt0Kvq-y3wmi6YxMxwTRtaRgk6jAMSfMBy0NYf0NuBhpU8
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webinaru jest Stowarzyszenie IN-

TRO – członek Zespołu Interdyscy-

plinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Webinar 

prowadzony przez Małgorzatę 

Osipczuk (INTRO) i Izabelę Paw-

łowską (Zespół Interdyscypli-

narny) to kompendium najpo-

trzebniejszej wiedzy na temat pro-

cedury Niebieskie Karty, zakłada-

nej w przypadku podejrzenia wy-

stępowania przemocy w rodzinie. 

Skąd się wzięła Niebieska Karta? 

Po co ją zakładać? Kto nad nią pra-

cuje i co robi? Czy warto? Czego 

się spodziewać? Co jest możliwe  

a co nie jest możliwe? Czy Niebie-

ska Karta ma sens? Jak dużo jest 

takich zgłoszeń? Jakie są blaski i 

cienie NK? Odpowiedzi na te, i inne 

pytania, znajdą Państwo wchodząc 

na stronę Stowarzyszenia INTRO, 

gdzie można odsłuchać webinar.  

Link do rozmowy: https://www.fa-

cebook.com/stowarzyszenie.in-
tro/videos/272226951626336/  
 

 Z Widokiem na przemoc do-

mową. Izolacja sprawcy - pro-

blemy praktyczne. 

Jak pandemia wpłynęła na zjawisko 

przemocy domowej? Czy ustawa an-

typrzemocowa jest skuteczna? W po-

niedziałek, 6 grudnia, odbyła się de-

bata ekspertek zajmujących się prze-

ciwdziałaniem przemocy, współorga-

nizowana przez Okręgową Izbę Rad-

ców Prawnych we Wrocławiu, Przed-

stawicielstwo Regionalne Komisji Eu-

ropejskiej we Wrocławiu oraz Biuro 

Parlamentu Europejskiego we Wrocła-

wiu. Podczas debaty poruszone zo-

stało zagadnienie wpływu pandemii 

na przemoc domową 

 i praktyczne aspekty stosowania 

przepisów dotyczących przeciwdziała-

nia przemocy w rodzinie.  

W szczególności omówiono obowiązu-

jące od roku przepisy umożliwiające 

izolację sprawcy przemocy oraz sku-

teczności instrumentów ochrony osób 

doświadczających przemocy uregulo-

wanych w Ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, zwłaszcza  

w aspekcie trwającej pandemii. 

 Zgłoś Przemoc! - seminarium  

o projekcie - to wydarzenie, pod-

czas którego rozmawialiśmy  

o tym, dlaczego tak ważnym jest 

być uwrażliwionym na krzywdę in-

nych, w jaki sposób reagować na 

przypadki przemocy, dlaczego 

warto prowadzić akcje i kampanie 

informacyjne w tym zakresie. Ja-

kie dodatkowe korzyści daje 

wspólna realizacja projektu? 

Było można również poznać nowe 

metody związane z samoob-
roną. 
 Uczniowie z IV Liceum 

Ogólnokształcącego przy-

stroili 26 drzewek dobrych 

życzeń, w ramach kolejnego 

etapu akcji Wrocław bez 

Przemocy. Każda klasa wie-

szała na choince swoje życze-

nia i wybierała komu prze-

każe taką świąteczną niespo-

dziankę. Pierwsze, cztery 

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.intro/videos/272226951626336/
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.intro/videos/272226951626336/
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.intro/videos/272226951626336/
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klasy rozpoczęły strojenie drzewek  

w czwartek, 9 grudnia. 

10 grudnia, w dniu zakończenia 

Kampanii „Biała Wstążka” takie 
drzewko otrzymał Ośrodek Inter-

wencji Kryzysowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Ze-
spół Interdyscyplinarny ds. Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Źródło: https://www.wroc-

law.pl/portal/wroclaw-bez-prze-
mocy-strojenie-choinek-iv 

lo?fbclid=IwAR1X_1JAuySm2QDZ
t5f4rqZtliWdCj0Pe0-
v0ykdLLb1p1mAG836RKbcV2k 

 Słowa mocniejsze niż pięści de-

bata, która odbyła się 10 grudnia 

to wydarzenie, podczas którego 

rozmawialiśmy o przemocy psy-

chicznej stosowanej wobec dzieci. 

Zadaliśmy sobie pytania o to, czy 

nadopiekuńczość jest formą prze-

mocy psychicznej? Jak bierność 

rodzica, który przygląda się krzyw-

dzeniu dziecka przez drugiego 

opiekuna wpływa na psychikę  

i emocje dziecka krzywdzonego? 

Rozmawialiśmy też o procedurze 

„Niebieskie Karty”, w których 

dzieci wskazane zostają, jako 

osoby doświadczające przemocy. 

Temat ważny i niezwykle istotny. 

 Konkurs plastyczny dla uczniów 

„Paczka dobra” był adresowany do 

uczniów szkół podstawowych klas 

1-6. Wpłynęło 200 prac. Konkurs 

był jednym z elementów akcji cha-

rytatywnej polegającej na wysyłce 

„paczek dobra” do osób potrzebu-

jących, doświadczających prze-

mocy. Paczki zostaną wysłane  

w grudniu i będą zawierały prace 

dzieci, list od prezydenta miasta 

oraz zestawy wrocławskich słodko-

ści. Wszystkie prace biorące udział 

w konkursie zostaną zaprezento-

wane na styczniowej wystawie.   

Źródło: https://www.wroc-
law.pl/portal/konkurs-paczka-do-

bra-rozstrzygniety Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w ramach 

Kampanii Miejskiej Wrocław BEZ 
Przemocy stworzył spot dotyczący 
przemocy psychicznej. Premie-

rowy pokaz spotu miał miejsce 
10.12.2021 podczas debaty 

"Słowa mocniejsze niż pięści". 
Link do filmu: 
https://youtu.be/RDpbDJD26_Q 

 Od 25 listopada do 10 grudnia 

działał Radcowski Telefon Zaufania 

dla osób pokrzywdzonych prze-

mocą prowadzony przez Okręgową 

Izbę Radców Prawnych we Wrocła-

wiu. 

 
 

 

 

https://www.wroclaw.pl/portal/wroclaw-bez-przemocy-strojenie-choinek-iv%20lo?fbclid=IwAR1X_1JAuySm2QDZt5f4rqZtliWdCj0Pe0-v0ykdLLb1p1mAG836RKbcV2k
https://www.wroclaw.pl/portal/wroclaw-bez-przemocy-strojenie-choinek-iv%20lo?fbclid=IwAR1X_1JAuySm2QDZt5f4rqZtliWdCj0Pe0-v0ykdLLb1p1mAG836RKbcV2k
https://www.wroclaw.pl/portal/wroclaw-bez-przemocy-strojenie-choinek-iv%20lo?fbclid=IwAR1X_1JAuySm2QDZt5f4rqZtliWdCj0Pe0-v0ykdLLb1p1mAG836RKbcV2k
https://www.wroclaw.pl/portal/wroclaw-bez-przemocy-strojenie-choinek-iv%20lo?fbclid=IwAR1X_1JAuySm2QDZt5f4rqZtliWdCj0Pe0-v0ykdLLb1p1mAG836RKbcV2k
https://www.wroclaw.pl/portal/wroclaw-bez-przemocy-strojenie-choinek-iv%20lo?fbclid=IwAR1X_1JAuySm2QDZt5f4rqZtliWdCj0Pe0-v0ykdLLb1p1mAG836RKbcV2k
https://www.wroclaw.pl/portal/wroclaw-bez-przemocy-strojenie-choinek-iv%20lo?fbclid=IwAR1X_1JAuySm2QDZt5f4rqZtliWdCj0Pe0-v0ykdLLb1p1mAG836RKbcV2k
https://www.wroclaw.pl/portal/konkurs-paczka-dobra-rozstrzygniety
https://www.wroclaw.pl/portal/konkurs-paczka-dobra-rozstrzygniety
https://www.wroclaw.pl/portal/konkurs-paczka-dobra-rozstrzygniety
https://youtu.be/RDpbDJD26_Q
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pytanie skierowane na skrzynkę ma-

ilową Zespołu Interdyscyplinarnego:  

Czy można odmówić wszczęcia proce-

dury w przypadku niewątpliwej, upo-

rczywej alienacji? W formularzu A NK 

wprost wskazano "utrudnianie kon-

taktów" jako jedną z form przemocy 

stanowiących podstawę wszczęcia. W 

praktyce jednak, różnie bywa. 

 

Odpowiedź: Ustawa o przeciwdziała-

niu przemocy w rodzinie nie daje moż-

liwości odmowy wszczęcia procedury 

„Niebieskie Karty”. W każdym przy-

padku, kiedy przedstawiciel upraw-

nionych podmiotów poweźmie, w toku 

wykonywania czynności służbowych 

lub zawodowych, informację o podej-

rzeniu występowania przemocy w ro-

dzinie ma obowiązek wszcząć proce-

durę „Niebieskie Karty”. Dalsze dzia-

łania w ramach wszczętej procedury 

wymagają uprawdopodobnienia po-

wziętego podejrzenia. W związku  

z powyższym nie ma możliwości od-

mowy wszczęcia procedury „Niebie-

skie Karty”. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-

ciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

w art. 9d precyzuje, że: 

• Podejmowanie interwencji 

 w środowisku wobec rodziny dotknię-

tej przemocą odbywa się w oparciu o 

procedurę „Niebieskie Karty” i nie wy-

maga zgody osoby dotkniętej prze-

mocą w rodzinie. 

• Wszczęcie procedury „Niebie-

skie Karty” następuje przez wypełnie-

nie formularza „Niebieska Karta”  

w przypadku powzięcia, w toku pro-

wadzonych 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 rodzi-

nie. 

• Procedura „Niebieskie Karty” 

obejmuje ogół czynności podejmowa-

nych i realizowanych przez przedsta-

wicieli jednostek organizacyjnych po-

mocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, Policji, oświaty i ochrony zdro-

wia, w związku z uzasadnionym po-

dejrzeniem zaistnienia przemocy  

w rodzinie. 

Podsumowując, przedstawiciel jed-

nego z wymienionych w Ustawie pod-

miotów, który podczas wykonywania 

obowiązków służbowych lub zawodo-

wych poweźmie informację o podej-

rzeniu występowania przemocy w ro-

dzinie lub w wyniku zgłoszenia doko-

nanego przez członka rodziny lub 

świadka przemocy zobowiązany jest 

wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. 

Obowiązek ten wynika z faktu, iż po-

jawiło się podejrzenie występowania 

przemocy. Dalsze czynności wobec tej 

rodziny w ramach procedury „Niebie-

skie Karty” wymagają uzasadnienia 

dla powziętego podejrzenia. W przy-

padku potwierdzenia występowania 

przemocy należy podjąć działania ma-

jące na celu zapewnienie bezpieczeń-

stwa osobom doznającym przemocy. 

W przypadku barku uzasadnienia dla 

powziętego podejrzenia procedurę 

„Niebieskie Karty” należy zakończyć. 

Warte jest podkreślenia, że procedura 

„Niebieskie Karty” jest procedurą sa-

moistną, do jej realizacji nie mają za-

stosowania zapisy Kodeksu karnego, 

Kodeksu cywilnego, czy też Kodeksu 

postępowania administracyjnego,  
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a co za tym idzie nie funkcjonuje tutaj 

pojęcie decyzji administracyjnej lub 

odmowy w trybie Kodeksu admini-

stracyjnego. 

Pytanie: Jakich działań można ocze-

kiwać ze strony ZI/ GR w odniesieniu 

do przypadku przemocy psychicznej w 

postaci całkowitego uniemożliwiania 

kontaktów dziecka z ojcem przez 

matkę dziecka? 

Odpowiedź: Zespół Interdyscypli-

narny i/lub Grupa Robocza w takiej 

sytuacji zawiadamia Sąd Rodzinny 

 o aktualnej sytuacji dziecka z wnio-

skiem o wgląd w sytuację małolet-

niego. Zawiadomienie to odbywa się 

w oparciu o art. 572 § 2 kodeksu 

postepowania cywilnego. Ponadto,  

w sytuacji wskazującej na przesłanki 

uzasadniające podejrzenie popełnie-

nia przestępstwa ZI i/lub GR zawiada-

mia o tym fakcie odpowiednie organy 

ścigania (Prokuraturę lub Policję). 

Poza wymienionymi działaniami ZI 

i/lub GR korzystają z zasobów wiedzy 

i doświadczenia specjalistów wcho-

dzących w ich skład, które są wyko-

rzystywane do edukowania i uświada-

miania rodzica (rodziców) w zakresie 

konsekwencji ich działań dla psychiki 

dziecka oraz do motywowania rodzi-

ców do zmiany zachowań w zakresie 

wikłania dzieci w sprawy sporne doro-

słych. Od zrozumienia i gotowości ro-

dziców zależy efekt podejmowanych 

przez ZI i/lub GR działań. Ani Zespół, 

ani Grupa Robocza nie posiadają in-

strumentów mogących „przymusić” 

rodzica (rodziców) do zmiany postaw 

i osiągnięcia porozumienia w kwestii 

kontaktów i relacji z dzieckiem. Tutaj 

największe znaczenie mają postano-

wienia wydane przez Sąd Rodzinny. 

Ustawodawca, w sytuacji bezpośred-

niego zagrożenia zdrowia i życia 

dziecka w związku ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie, dał możliwość 

podjęcia interwencji w oparciu o art. 

12 a Ustawy polegającej na odebraniu 

małoletniego z rodziny i umieszczeniu 

u innego, niezamieszkującego wspól-

nie członka rodziny lub w pieczy za-

stępczej. Z mojego doświadczenia 

wynika, że w sytuacjach, podobnych 

do opisywanej przez Panią, takie in-

terwencje są podejmowane bardzo 

rzadko z powodu braku bezpośrednich 

przesłanek wskazujących na zagroże-

nie zdrowia lub życia w momencie po-

dejmowania czynności. Oczywiście 

zawiadamiając Sąd o sytuacji dziecka 

ZI i/lub GR wskazują na czynniki ne-

gatywnie wpływające na zdrowie psy-

chiczne dziecka, a w konsekwencji 

również  somatyczne. Od oceny Sądu 

zależy tutaj na ile zagrażają one 

dziecku i czy należy wydać postano-

wienie o zabezpieczeniu dziecka poza 

rodziną biologiczną. 

Pytanie: Czy procedurę NK można 

wszcząć tylko w miejscu zamieszkania 

ofiary przemocy, czy też rejonizacja 

nie obowiązuje? 

Odpowiedź: Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Nie-

bieska Karta” wskazuje, że wszczęcie 

procedury następuje przez wypełnie-

nie formularza „Niebieska Karta — A” 

w obecności osoby, co do której ist-

nieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzi-

nie. W przypadku braku możliwości 

wypełnienia formularza „Niebieska 

Karta — A” z uwagi na nieobecność 

osoby, co do której istnieje podejrze-

nie, że jest dotknięta przemocą w ro-

dzinie, stan jej zdrowia lub ze względu 
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na zagrożenie jej życia lub zdrowia, 

wypełnienie formularza „Niebieska 

Karta — A” następuje niezwłocznie po 

nawiązaniu bezpośredniego kontaktu 

z tą osobą lub po ustaniu przyczyny 

uniemożliwiającej jego wypełnienie. 

W przypadku gdy nawiązanie bezpo-

średniego kontaktu z osobą, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest do-

tknięta przemocą w rodzinie, jest nie-

wykonalne, wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta — A” następuje bez 

udziału tej osoby. Przekazanie wypeł-

nionego formularza „Niebieska 

Karta — A” do przewodniczącego ze-

społu interdyscyplinarnego następuje 

niezwłocznie, nie później niż w termi-

nie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. 

Ani Ustawa, ani Rozporządzenie nie 

wskazują, że wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta – A” ma nastąpić 

tylko w miejscu zamieszkania. W 

praktyce procedura wszczynana jest 

zarówno w miejscu zamieszkania, jak 

i w innych miejscach (np. na Komisa-

riatach Policji, w siedzibach Ośrodków 

Pomocy Społecznej) – wszystko za-

leży od indywidualnej sytuacji ro-

dziny. Wszczęta procura „Niebieskie 

Karty” kierowana jest do Zespołu In-

terdyscyplinarnego właściwego dla 

miejsca zamieszkania osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest do-

tknięta przemocą w rodzinie. Rejoni-

zacja w tym momencie obowiązuje 

pod kątem prowadzenia procedury 

przez Zespół, na terenie którego za-

mieszkuje osoba pokrzywdzona prze-

mocą. 

 

 

 


