
 

Policja – kiedy wzywać pomocy 
Niebieska Karta 
 

Przemoc jest przestępstwem ściganym przez polski wymiar sprawiedliwości 
 

Masz prawo do interwencji policji  kiedy: 
 

 zostaje naruszona twoja nietykalność osobista – osoba bliska popycha cię, obezwładnia, 

policzkuje, dusi, bije, używa broni i innych niebezpiecznych przedmiotów 

 

 druga osoba grozi tobie i twoim bliskim – słowami, czynami (podnosząc na ciebie rękę, 

uderzając lub niszcząc przedmioty w twoim najbliższym otoczeniu), zastrasza cię 

(odebraniem bliskich, ograniczeniem kontaktów z innymi, odebraniem rzeczy dla ciebie 

ważnych, zniszczeniem twojej własności). 

 

 sprawca stosuje przemoc psychiczną – obraża cię słowami powszechnie uważanymi za 

obraźliwe, krzyczy, wyśmiewa cię, izoluje cię od rodziny i znajomych, poniża, domaga 

się posłuszeństwa, ogranicza sen Tobie i twoim dzieciom 

 

 w przypadku przemocy seksualnej – gdy osoba bliska wymusza pożycie seksualne, 

wymusza nieakceptowane przez Ciebie praktyki seksualne,  

 

 sprawca stosuje przemoc finansową np. odbiera zarobione przez Ciebie pieniądze, 

niszczy wasze wspólne mienie 

 

 osoba bliska zachowuje się nieobliczalnie pod wpływem alkoholu – krzyczy, niszczy 

przedmioty, popycha bliskich itp. 

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do: 

 Zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa – oznacza to 

że, jeżeli sprawca przemocy zachowuje się nieobliczalnie pod wpływem alkoholu lub 

groził Tobie, twoim dzieciom, masz prawo żądać zabrania go na posterunek lub izbę 

wytrzeźwień i jest to obowiązkiem każdego funkcjonariusza (współmałżonek nie może zostać 

obarczony rachunkiem za pobyt na izbie wytrzeźwień partnera, a komornik nie ma prawa 

skonfiskować wspólnego mienia by pokryło ono koszty przebywania na izbie wytrzeźwień!) 

 

 Uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o 

numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której 

pracują policjanci podejmujący interwencję, 

 

 wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych /notatek urzędowych/ jako dowodów 

w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy, 

 

 zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy 

przemocy. 

Policyjny telefon zaufania 
 0800-283-107,  

Pod numerem "Policyjnego Telefonu Zaufania", policjant dyżuruje od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 10.00 - 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są 
nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza. 

 
 

 Telefon 10 minut" (+48 607 429 560). 
 Jeśli chcesz zgłosić skargę na funkcjonowanie i wnioski dotyczące Policji  
 Pod numerem "Telefonu 10 minut" dyżurują przez cały czas policjanci Wydziału Kontroli 

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 
 
 Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego 71 340-38-03 

  


