Jeśli otrzymał/a Pan/Pani tę kartkę w zwiàzku z uru-

Chocia˝ wielu ludziom wydaje si´, ˝e takie zachowania

chomieniem procedury „Niebieskie Karty” to znaczy, ˝e

wobec bliskich sà ich prywatnà sprawà, to w Êwietle obo-

Pana/Pani zachowanie wobec kogoÊ z bliskich osób jest

wiàzujàcego w Polsce prawa sà przest´pstwem podlega-

spostrzegane przez przedstawicieli słu˝b jako przemoc.

jàcym karze tak samo, jak przemoc wobec obcych osób.

– zakaz kontaktowania si´ z okreÊlonymi osobami
– zakaz zbli˝ania si´ do okreÊlonych osób
– nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym.

Przemoc ma miejsce wtedy, gdy ktoÊ, kto majàc prze-

STOSOWANIE PRZEMOCY

wag´ nad drugà osobà (fizycznà, psychicznà, ekono-

WOBEC BLISKICH OSÓB JEST PRZESTEPSTWEM

Interesy osób krzywdzonych chronià tak˝e zapisy prawa

micznà, prawnà), zachowuje si´ w nast´pujàcy sposób:

ŚCIGANYM Z URZĘDU!

cywilnego zawarte m.in. w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuƒczym.

– popycha, policzkuje, uderza, szarpie

Stanowi o tym art. 207 Kodeksu Karnego:

– oÊmiesza, obrzuca obelgami, wyzwiskami

„Kto zn´ca si´ fizycznie lub psychicznie nad osobà naj-

Warto, ˝eby Pan/Pani wiedział/a, ˝e ZA PRZEMOC OD-

bli˝szà lub nad innà osobà pozostajàcà w stałym lub prze-

POWIEDZIALNA JEST OSOBA, KTÓRA JÑ STOSUJE.

mijajàcym stosunku zale˝noÊci od sprawcy albo nad

˚adne zachowanie osoby krzywdzonej nie usprawiedliwia

małoletnim lub osobà nieporadnà ze wzgl´du na jej stan

jej stosowania, nawet kiedy Pan/Pani czuje si´ prowoko-

psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wol-

wany/a.

– zmusza do robienia rzeczy, na które bliska osoba nie
wyra˝a zgody
– uniemo˝liwia lub utrudnia kontakty z przyjaciółmi
i/lub rodzinà

noÊci od 3 miesi´cy do lat 5”.
˚ółta Kartka stanowi ostrze˝enie, ˝e dalsze takie

– grozi wyrzàdzeniem krzywdy, zranieniem lub pozbawieniem ˝ycia

Słu˝by i instytucje, takie jak: policja, ochrona zdrowia,

Pana/Pani zachowanie mo˝e pociàgnàç za sobà powa˝ne

pomoc społeczna, oÊwiata, komisje ds. rozwiàzywania

dla Pana/Pani konsekwencje prawne.

problemów alkoholowych, majà obowiàzek podejmowaç

Jest te˝ zach´tà do przemyÊlenia swojego zachowania

z nich osobie b´dàcej w stosunku zale˝noÊci

interwencj´ zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego

i wprowadzenia zmian. Pomóc w tym mogà programy

finansowej

czynu i uruchomiç procedur´ „Niebieskie Karty”. Celem

skierowane do osób, wobec których istnieje podejrzenie,

tych działaƒ jest zatrzymanie przemocy i udzielenie po-

˝e stosujà przemoc w rodzinie. Dzi´ki udziałowi w progra-

mocy osobom pokrzywdzonym.

mie mo˝e nauczyç si´ Pan/Pani radziç sobie z emocjami

– zabiera pieniàdze lub uniemo˝liwia korzystanie

– niszczy własnoÊç tej osoby

(np. złoÊcià, gniewem), agresjà i stresem, a tak˝e nauczyç

– dotyka wbrew woli, zmusza do niechcianych kontaktów seksualnych
– szanta˝uje, kontroluje korespondencj´ (telefon,
komputer, portale społecznoÊciowe, listy).

W Êwietle obowiàzujàcego w Polsce prawa, zgodnie

si´ wywieraç wpływ na innych – bez stosowania prze-

z przepisami znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu

mocy. Mo˝e to przyczyniç si´ do polepszenia relacji z bli-

przemocy w rodzinie, osoba stosujàca przemoc musi

skimi i innymi osobami.

liczyç si´ z ponoszeniem okreÊlonych konsekwencji,
Osoba, wobec której stosuje si´ ww. zachowania, staje
si´ bezradna i traci mo˝liwoÊci obrony siebie i swoich
interesów.

takich jak np.:
– rozpocz´cie procedury karnej lub/i administracyjnej
przeciwko niej

Zach´camy do zgłoszenia si´ do miejsca, w którym mo˝e
Pan/Pani uzyskaç pomoc – b´dzie to z korzyÊcià dla
Pana/Pani i całej rodziny!

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani
porozmawiać ze specjalistami
o swojej sytuacji,
poniżej znajdzie Pan/Pani ich adresy.
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