
 

 

 

 

     

   

 

 

I N F O R M A T O R  

o kamiennogórskich instytucjach działających 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

                                                                                     

 

                                      

 

KAMIENNA GÓRA, 2022 r. 

Publikacja współfinansowana w ramach realizacji projektu pn. ,,Powiedz nie przemocy”  
Programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  

w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”-   
oraz ze środków budżetu Miasta Kamienna Góra. 



 

 

Szanowni Państwo! 

 Kierujemy do Państwa informator opracowany na potrzeby realizacji projektu                                
pn: „POWIEDZ NIE PRZEMOCY”.  
 
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej                       
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnemu                      
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przekazujemy przewodnik                 
po instytucjach zaangażowanych w tworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin 
doświadczających zjawiska przemocy w rodzinie. 
 
Informator został opracowany i skierowany do mieszkańców na temat instytucji                                
i organizacji, które na terenie Miasta Kamiennej Góry działają w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc oraz 
świadków, jako element lokalnej kampanii informującej mieszkańców Miasta Kamienna 
Góra, informujący o dostępnej ofercie pomocowej z zakresu pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, psychiatrycznej, prawniczej oraz socjalnej.  
 
Informator zawiera również szczegółowe dane o instytucjach, które na terenie Miasta 
Kamienna Góra uczestniczą w procesie wspomagania osób i rodzin w zakresie udzielania 
pomocy: psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej, prawnej oraz socjalnej.  
 
Oferujemy również Państwu możliwość bieżącego konsultowania z naszym specjalistami  
wszelkich problemów związanych z ochroną praw i interesów osób pokrzywdzonych, 
uzyskania informacji na temat zjawiska przemocy  w rodzinie, wobec dzieci i młodzieży,                 
a także informacji o proceduralnych, instytucjonalnych i prawnych możliwościach udzielenia 
pomocy osobom krzywdzonym. 
  
Zamiarem naszym było, stworzenie przewodnika, który będzie służył mieszkańcom 
szukającym pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz by były to instytucje, w których                  
ta pomoc jest świadczona bezpłatnie.     
  
Mamy nadzieję, że udało nam się zrealizować zamierzone cele, a zawarte w informatorze 
dane o instytucjach będą przydatnym źródłem informacji.  
 
 

 
Wydawca:  
MOPS - Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Kamienna Góra 

telefon: 75 646 66 78 
 



 

1. PRZEMOC W RODZINIE 
 

Przemoc wobec osób najbliższych, w tym dzieci jest przestępstwem, które narusza podstawowe 
prawa człowieka i prawa dziecka, w tym bardzo często prawo do zdrowia i życia.  
Wszystkie jednorazowe albo powtarzające się działania lub zaniechania naruszające prawa i dobra 
osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,                               
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające                       
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą. 
 
O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione cztery warunki: 

1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie  działania. 
2. Jedna osoba ma wyraźnie przewagę nad drugą. 
3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej. 
4. W wyniku zdarzeń osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia, szkód 
fizycznych i psychicznych. 
 

 
 

 
 

 
 

Przemoc w rodzinie zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie jest rozumiana jako przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna                              
lub ekonomiczna. Formą przemocy jest także zaniedbanie.  
 

• Przemoc fizyczna, np.: bicie, popychanie, szarpnie, kopanie, duszenie, policzkowanie, 
bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, 
porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, każde 
zachowanie sprawiające ból fizyczny, prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia, 

• Przemoc psychiczna, np.: wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, 
poniżanie w obecności innych osób, poddawanie stałej krytyce, izolacja społeczna 
(kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się 
posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, stosowanie gróźb,  obrażanie, 
wyzywanie, 

• Przemoc seksualna, np.: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie 
nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi. 

• Przemoc ekonomiczna np.: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków 
finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, doprowadzenie do utraty pracy, 
wydzielanie pieniędzy i skrupulatne rozliczanie z wydatków, ograniczanie dostępu do 
wspólnego konta, 

• Inne rodzaje zachowań np. niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, 
wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, 

 

 

KTO MA PRZEWAGĘ I ZA POMCĄ SIŁY STARA SIĘ ZMUSIĆ DRUGĄ OSOBĘ                                                                        

DO OKREŚLONEGOZACHOWANIA,STOSUJE PRZEMOC 



 

 
Poniżej zamieszczone zostały pytania i jeśli chociaż na jedno z nich udzielisz pozytywnej odpowiedzi,    
to istnieje duże prawdopodobieństwo,  że doznajesz przemocy w rodzinie.  

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:  
 

• obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami? 

• mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz? 

• zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?  
• dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce?  
• grozi Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?  
• odpycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?  
• obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna? 

• zmusza Cię do pożycia seksualnego?  
• zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?  
• straszy Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc? 

• grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna? 

• przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?  
• pobił Cię tak dotkliwie, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?  
• sprawia, że czujesz się zagrożona w swoim domu?  

 
 
 
 

 
 

CO MOŻESZ ZROBIĆ ? 

1) W przypadkach przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa Twojego lub dzieci 
bezwzględnie powiadom Policję (997 lub 112) lub zawiadom Prokuraturę. Jeśli chcesz, aby osoba 
stosująca przemoc została ukarana, złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa                
w najbliższym Komisariacie Policji lub w prokuraturze wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy tego 
przestępstwa. Sprawca może zostać zobowiązany do opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu, 
może zostać zastosowany zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. 
 2) W sytuacji doznania obrażeń ciała w wyniku działań sprawcy, powiadom Pogotowie Ratunkowe 
(999 lub 112). Możesz domagać się od lekarza wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego                   
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Zaświadczenie to 
może zostać wykorzystane w sądzie w przypadku wszczęcia postępowania jako dowód przeciwko 
sprawcy.  
3) Oczekiwać wsparcia prawnego, psychologicznego i socjalnego od instytucji działających w naszym 
mieście i okolicach. W poradniku znajdziesz adresy instytucji. 
4) Jeśli zdecydujesz się na opuszczenie domu, zabierz ze sobą ważne dokumenty, (dowód osobisty                 
i paszport, legitymację ubezpieczeniową, akty urodzenia dzieci, małżeństwa obdukcje lekarskie, karty 
kredytowe, książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie i recepty, polisy ubezpieczeniowe, prawo 
jazdy, dowód rejestracyjny samochodu, akt własności domu, umowę najmu mieszkania, wyrób 
dodatkowy komplet kluczy do domu (samochodu) i schowaj  je w bezpiecznym miejscu. 
5) Sprawcy przemocy mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców 
przemocy w rodzinie, które mają na celu zmianę ich postawy i zachowań. 

 

POSZUKAJ DLA SIEBIE POMOCY, NIE OBAWIAJ SIĘ O NIĄ PROSIĆ 



 

 
PAMIĘTAJ! ZA AKT PRZEMOCY ODPOWIADA SPRAWCA! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA PRZEMOCY 

 

Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów Kodeksu karnego, w zależności                      
od tego, czy ma charakter jednorazowego aktu przemocy, czy powtarza się.  

Jeżeli przemoc ma charakter ciągły jest kwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad 
rodziną – z art. 207 kk  (Dz. U. z 2022 poz. 1138), który stanowi: 

§ 1. 

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą                            

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 1a. 

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan 

psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. 

Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. 

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne 

życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 

Podstawowym celem postępowania karnego jest, aby w razie stwierdzenia popełnienia 
przestępstwa jego sprawca został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej oraz 
uwzględniony został prawnie chroniony interes pokrzywdzonego. Funkcjonariusz Policji ma 
prawo zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie stwarzającego bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia lub życia ludzkiego. 
 



 

 
 

3. ŚWIADEK PRZEMOCY – OBOWIĄZKI  I UPRAWNIENIA 
 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie: 

 

 

 

 

◆ powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie np.: Policję, MOPS                      
w Kamiennej Górze, placówki udzielające specjalistycznej pomocy, 

◆ porozmawiaj z osobą doznającą przemocy i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy. 

 
Jeżeli jesteś świadkiem w sytuacji gdy jest zagrożone życie lub zdrowie dziecka, w związku z przemocą 
w rodzinie, bezzwłocznie zawiadom Policję oraz odpowiednie instytucje. 
 
 
 

 

 

 

4. NIEBIESKA KARTA – CZYM JEST? 

Procedura Niebieskie Karty obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty i ochrony 
zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku                                          
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy  rodzinie.  
 
Wymienione podmioty współpracują ze sobą i przekazują informację o podjętych działaniach. 
Działania w ramach procedury nie wymagają zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 
 
Wszczęcie procedury Niebieskie Karty może nastąpić w wyniku zgłoszenia sytuacji 
przemocowej do jednej z wyżej wymienionych instytucji przez osobę doznającą przemocy, 
świadka przemocy w rodzinie, przedstawiciela instytucji, który w czasie wykonywania swoich 
obowiązków służbowych zauważy, że w rodzinie może dochodzić do przemocy.  
 
Udział w procedurze Niebieskie Karty umożliwia osobom pokrzywdzonym uzyskanie 
zintegrowanego systemu pomocy, pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa, poradnictwa 
medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinne, pomocy                      
w ochronie przed dalszym krzywdzeniem, monitoring zmieniającej się sytuacji. 
 

 

ZAREAGUJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! 

 
 

PAMIĘTAJ! BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW SPRZYJA PRZEMOCY! 



 

 
5. INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy MOPS  
Al. Wojska Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra 

poniedziałek- piątek od 7:30- 15:30 

☎   75 646 66 78 
 
Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa 
specjalistów, których celem współpracy jest udzielanie pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się 
w kryzysie  i dotkniętym problemem przemocy.  
 
Skład Zespołu to przedstawiciele: 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Szkoły 
Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Powiatowego Centrum Edukacji, Powiatowego Centrum Zdrowia, 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zespołu Służb Kuratorskich. 
Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych                 
z wystąpieniem przemocy  w rodzinie  w indywidualnych przypadkach. 
 
Do ustawowo określonych zadań Zespołu należy: 
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym, przemocą w rodzinie, w celu przeciwdziałania 
temu zjawisku, 
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  i możliwościach udzielenia pomocy                   
w środowisku lokalnym, 
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KAMIENNEJ GÓRZE  
Al. Wojska Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra 

poniedziałek- piątek  730-15.30 

☎   75 646 66 70; 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 

@: sekretariat@mopskamiennagora.pl 
www: mopskamiennagora.pl 
 
Osoby mogące korzystać z oferty placówki: zamieszkujące lub przebywające na terenie Miasta 
Kamienna Góra 
 

Formy świadczonej pomocy: 
• wspieranie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych                                    
i w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 
• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku 
celowego i specjalnego zasiłku celowego, przyznawanie pomocy rzeczowej, 
• zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży  w okresie nauki w szkole, 
 



 

 
• usługi opiekuńcze: w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy, 
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  i w ośrodkach wsparcia, 
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 
• opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby uprawnione, 
• ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
• specjalistyczne poradnictwo: prawne, psychologiczne  i rodzinne. 
 
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH 

dni i godziny urzędowania: poniedziałek - piątek  
od 7:30 – do 15:30 

☎   75 645 38 08; 75 645 38 07;  
 
FORMY ŚWIADCZONEJ POMOCY: 
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, 
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia  
pielęgnacyjnego, 
• przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia się dziecka, 
• opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby uprawnione, 
• Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
• Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, energetycznych, osłonowych oraz 
stypendiów.  
 
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY MOPS 

Al. Wojska Polskiego 1 , 58-400 Kamienna Góra 

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

☎   75 646 66 78 

 
Zadaniem Komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia                            
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach 
lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec 
osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, 
systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest                   
z ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. Komisja dysponuje adresami 
placówek oraz miejsc bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, 
udzielających schronienia oraz materiałami edukacyjnymi.  
W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej                      
do Komisji – na miejscu możliwość pobrania druków wniosków i pomoc w ich wypełnieniu. 
 
PUNKT KONSULTACYJNY W KAMIENNEJ GÓRZE  
ul. Kościuszki 6 -II piętro  
  
W Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych  od alkoholu, narkotyków i ich 
rodzin z terenu Kamiennej Góry, udzielana jest bezpłatnie pomoc psychospołeczna dla ofiar  
przemocy domowej - spotkania indywidualne odbywają się w czwartki godz.: 15.00 -18.00. 
 W poniedziałki w godz. 15.00 -17.30 prowadzona jest działalność informacyjna i edukacyjna  dla osób 
uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. 



 

 
PROKURATURA REJONOWA W KAMIENNEJ GÓRZE 

Aleja Wojska Polskiego 1,  58-400 Kamienna Góra 

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 

☎    75 644 84 21  fax 75 644 84 29 
@   biuro.podawcze.prkgo@prokuratura.gov.pl 
 

Godziny urzędowania: 
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

Przyjęcia interesantów: 

Interesantów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury, 

od 10.00 do 14.00 osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy               
i pracownicy prokuratury. 

W Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze wprowadza się godziny przyjęć interesantów poza 
godzinami urzędowania, tj. w każdy pracujący poniedziałek od godziny 15.30 do 16.30. 

Interesanci w godzinach urzędowania oraz poza godzinami urzędowania przyjmowani są w kolejności 
ustalonej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się najpóźniej dnia poprzedniego do godziny 12.00 
ze wskazaniem swoich danych osobowych oraz powodu zgłoszenia. 

 

Prokurator w toku postępowania przygotowawczego ma prawo do: 
• oddania osoby podejrzanej pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z osobą 
pokrzywdzoną;  
• oddania osoby podejrzanej pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego 
aresztowania, pod warunkiem że osoba oskarżona w wyznaczonym terminie opuści lokal 
zajmowany wspólnie z osobą pokrzywdzoną oraz określi miejsce swojego pobytu;  
• nakazania osobie podejrzanej opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie     
z osobą pokrzywdzoną - jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że osoba oskarżona ponownie 
popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem 
takiego przestępstwa groziła; 
• nałożyć na osobę stosującą przemoc zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej                         
i określić odległość; 
 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
ul. Lubawska 6,  
58-400 Kamienna Góra 
W dni powszednie od poniedziałku do piątku pomocy udzielają dzielnicowi,  
koordynator ds procedury Niebieskie Karty oraz asystent ds. nieletnich i patologii.   
W sprawach niecierpiących zwłoki można uzyskać pomoc w sprawie przemocy całodobowo pod 
numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio.  

☎   47 873 62 00 - oficer dyżurny 

☎   47 873 62 39- koordynator ds procedury Niebieskiej Karty 

☎   112 lub 997 - całodobowo 

www: kamienna-gora.policja.gov.pl 

https://maps.google.com/?q=Aleja+Wojska+Polskiego+1+58-400+Kamienna+Góra&entry=gmail&source=g
mailto:biuro.podawcze.prkgo@prokuratura.gov.pl


 

 

Policjanci, wykonując czynności, mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie 
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Posiadają  
uprawnienia do założenia rodzinie Niebieskiej Karty.  

Dzielnicowy monitoruje rodzinę w przypadku wprowadzenia procedury Niebieskiej Karty. 

SĄD REJONOWY W KAMIENNEJ GÓRZE 

Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra 

poniedziałki od 7.15- 18.00 

wtorek- piątek  7.15 – 15.15 

☎   75 671 24 01 (centrala), 75 671 24 95 

@ bp@kamienna-gora.sr.gov.pl  
www: kamienna-gora.sr.gov.pl 
 

Możesz złożyć w Sądzie wniosek o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy                           
w rodzinie, jeżeli wspólne zamieszkiwanie czyni on szczególnie uciążliwym.  
Sąd powinien rozpatrzeć wniosek na rozprawie w terminie miesiąca od złożenia wniosku.  
 
Sąd może również nałożyć na osobę stosującą przemoc zakaz zbliżania się do osoby 
pokrzywdzonej i określić odległość. Sąd może zobowiązać osobę stosującą przemoc                           
do poddania się leczeniu odwykowemu, rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom 
terapeutycznym, a także do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno–edukacyjnych. 
 

Sąd może orzec obowiązek: 
• powstrzymywania się od przebywania  w określonych środowiskach lub miejscach, 
• zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, 
• zakaz zbliżania się do określonych osób,  
• zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody Sądu  
• nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną.  
 
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej możesz złożyć w Sądzie wniosek o zwolnienie                  
z kosztów sądowych. 

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ  
funkcjonuje przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze  
Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra 

poniedziałek- piątek od 8.00-15.00 

☎    sekretariat 75 67 12 470 
 

Kuratorzy wykonują orzeczenia sądu - sprawują dozór nad osobami skazanymi oraz nadzór                          
w sprawach rodzinnych.  
 
 
 
 

mailto:bp@kamienna-gora.sr.gov.pl
mailto:bp@kamienna-gora.sr.gov.pl


 

 
OŚWIATA  
Przedstawiciele oświaty to osoby, które mają stały kontakt z dziećmi w związku z czym mogą 
podejmować działania skierowane na wczesne wykrycie przypadków krzywdzenia dzieci. Szkoły 
udzielają zarówno uczniom jak i ich rodzicom nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, ukierunkowanej na 
wspieranie w rozwiązywaniu m.in. problemów wychowawczych, rodzinnych. Oferta skierowana jest 
do uczniów i rodziców szkoły. Do Państwa dyspozycji pozostaje pedagog i psycholog szkolny, który 
chętnie wysłucha, pomoże, wskaże sposoby rozwiązania problemu, skieruje do właściwych instytucji. 
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, 
- masz problemy rodzinne, 
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej , 
- chcesz podzielić się swoimi sukcesami, porozmawiać                      
  o swoich troskach i zmartwieniach, 
- chciałbyś pomóc innym,  
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić, 
- widzisz lub wiesz, że komuś dzieje się krzywda. 
 
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze 

Plac Kościelny 1,  
58-400 Kamienna Góra 

Aktualne godziny pracy pedagoga i psychologa na szkolnej stronie SP1. 

☎   75 744 21 57  
@: sp1kg@gazeta.pl  
www. sp1kg.szkolnastrona.pl 
 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich  w Kamiennej Górze 

ul. Jeleniogórska 7,  
58-400 Kamienna Góra 

☎    75 744 25 59, tel. 75 744 31 62 

@: sekretariat@sp2kg.pl 
www.sp2kamiennag.szkolnastrona.pl 
 
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 

ul. Romualda Traugutta 2, 58-400 Kamienna Góra 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:  8:00- 15:00 

☎    75 645 01 94  
@: zszio-kg@o2.pl  
www: zszio-kg.edu.pl 
 
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

ul. Marii Skłodowskiej- Curie 2,  
58-400 Kamienna Góra 

poniedziałek -  piątek 7.30 – 15.30 

☎   75 645 01 82 

@ zso@kamienna-gora.pl 
www.zso.kamienna-gora.pl 

mailto:sp1kg@gazeta.pl
http://www.sp2kamiennag.szkolnastrona.pl/
mailto:zso@kamienna-gora.pl?subject=E-mail%20ze%20szkolnej%20strony%20-%20dotyczy:%20...
http://www.zso.kamienna-gora.pl/


 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

58-400 Kamienna Góra 
ul. Stanisława Staszica 11 

☎   75 645 02 19 
@: zsskg@o2.pl  
www:zss.kamienna-gora.pl 
 
Zespół Szkół Specjalnych przygotowuje uczniów do osiągnięcia jak najwyższego stopnia 
samodzielności i zaradności. Wychowankowie otrzymują wiedzę, umiejętności, sprawności  i nawyki 
by każdy z nich na miarę swoich możliwości mógł samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

- pomoc psychologa, pedagoga, 
- zajęcia terapii psychologicznej, 
- zajęcia logopedii dla uczniów z problemami mowy 

- zajęcia prowadzone metodą terapii behawioralnej dla uczniów z autyzmem 

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów  z wadami postawy 

 
GIMNAZJUM NR 3 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

- zajęcia dogoterapii 
- zajęcia muzykoterapii 
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających problemy w opanowaniu materiału 
nauczania 
 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 
uczniowie nabywają umiejętności:  
- kulinarne,                        
- techniczne,  
- krawieckie,  
- ogrodnicze,                              
- gospodarstwa domowego 

 
ŚWIETLICA SZKOLNA i ŚWIETLICA Z ELEMENTAMII SOCJOTERAPII  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W KAMIENNEJ GÓRZE  
Plac Kościelny 1, 58-400 Kamienna Góra 

od 7.00 - 16.00 i od 16.00-19.00 

☎/: 75  744 21 57 

@: sp1kg@gazeta.pl  
 

Przy szkole działa świetlica przeznaczona dla uczniów. Pracuje od 7.00 do 18.00 opiekując się 
uczniami. Wykwalifikowana kadra wspiera dzieci i stara się dążyć do ich wielostronnego 
rozwoju. Ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. W świetlicy realizowane są różnego 
rodzaju zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wyrównujące szanse edukacyjne  i uspołeczniające, 
dożywianie dzieci w formie śniadań, obiadów i kolacji oraz codzienna pomoc w nauce. 
 

http://www.zss.kamienna-gora.pl/
mailto:sp1kg@gazeta.pl


 

 
DZIECIĘCA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA    W KAMIENNEJ GÓRZE  
ul. Papieża Jana Pawła II 19, 58-400 Kamienna Góra  

☎   tel/fax: 75 645 02 35  
@:dss19kamgora@interia.pl  
 

Świetlica, jako placówka wsparcia dziennego, obejmuje opieką uczniów, którym rodzice nie 
mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz dojeżdżającym do szkoły. 
Placówka zaspokaja potrzeby dziecka pełniąc wobec niego funkcje opiekuńcze, wychowawcze, 
dydaktyczne, prowadzi  w szczególności następujące formy pracy środowiskowej: 
- pomoc w kryzysach szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych, osobistych, 
- zajęcia  socjoterapeutyczne, 
- zajęcia korekcyjne- kompensacyjne, 
- indywidualne programy korekcyjne. 
 
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI  W KAMIENNEJ GÓRZE 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA   

58-400 Kamienna Góra  
ul. Papieża Jana Pawła II nr 17 (wejście od ul. Ściegiennego) 

☎   75 645 02 44,  601-646-072 

 @: pcekamgora@o2.pl 
www.pcekamgora.org 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  świadczy usługi w zakresie doradztwa, profilaktyki, 
diagnozy, terapii psychologicznej,  logopedycznej i pedagogicznej dla mieszkańców powiatu 
kamiennogórskiego. Pracownicy poradni przyjmują dzieci, młodzież oraz ich rodziców 
(opiekunów) i nauczycieli. Udzielają specjalistycznej pomocy na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) dziecka i pełnoletniej uczącej się młodzieży. Poradnia jest placówką publiczną, 
korzystanie z usług jest dobrowolne i bezpłatne. 
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KAMIENNEJ GÓRZE 

ul. Sienkiewicza 6A 
58-400 Kamienna Góra 

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.15- 15.30, piątek 7.15-14.15 

☎   75 644 03 22 

www.pcpr.kamienna-gora.pl 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze składa się z czterech zespołów.  
1. Zespół ds. pieczy zastępczej ma za zadanie współpracę ze wszystkimi rodzinami zastępczymi                
i rodzinnymi domami dziecka na terenie powiatu kamiennogórskiego, a także organizowanie 
opieki w środowisku zastępczym. Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka wraz                                  
ze znajdującymi się pod ich opieką dziećmi i biologicznymi dziećmi rodziców zastępczych mogą 
korzystać z pomocy i wsparcia czterech pracowników, w tym koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej i specjalisty. 
 
 

http://www.pcekamgora.org/
http://www.pcpr.kamienna-gora.pl/


 

 
2. Zespół ds. Świadczeń przyznaje świadczenia pieniężne, dodatki i dofinansowania na dzieci 
przebywające w środowisku zastępczym, ustala wysokość odpłatności ponoszonej przez  
rodziców biologicznych za ich pobyt w pieczy zastępczej, przyznaje pomoc pieniężną na 
usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom rodzin 
zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także przyznaje pomoc na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom pieczy 
zastępczej osiedlającym się na terenie powiatu kamiennogórskiego. 
3. Zespół ds. PFRON, zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym w zakresie 
dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych   i środków pomocniczych. 
4. Zespół ds. Interwencji kryzysowej ma za zadanie udzielanie wsparcia osobom dotkniętym 
przemocą domową lub innymi kryzysami, możliwość uzyskania pomocy psychologiczne 
 
 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Aleja Wojska Polskiego 3-5 6,  
58-400 Kamienna Góra 

☎   75 615 15 90 

 

Poradnia świadczy usługi w zakresie poradnictwa: 
- psychiatrycznego, 
- psychologicznego, 
- psychoterapeutycznego, 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi  i emocjonalnymi. 
Przy Poradni działa również: 
Poradnia Leczenia Uzależnień  i Współuzależnienia 
Dzienny Oddział Psychoterapii Uzależnień 
 
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE 

ul. Bohaterów Getta 10 

☎   75 744 92 73 (Izba Przyjęć) 

www.pcz.org.pl 
@: pcz@pcz.org.pl 
 

Działalność lecznicza: 
Świadczy usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej 
opieki medycznej od poniedziałku do piątku od 18:00-8:00 dnia następnego oraz całodobowo 
w dni wolne od pracy.  
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się 
po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki złożył swoją deklarację.  
Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych i w domu pacjenta                                 
(w przypadkach medycznie uzasadnionych). 
 

http://www.pcz/
mailto:pcz@pcz.org.pl


 

 
TELEFONY ZAUFANIA 

 

Telefony Zaufania stanowią oparcie dla wszystkich tych, którzy dotknięci są trudnymi, 
osobistymi problemami  i nie chcą lub nie mogą się nimi podzielić z rodziną, znajomymi                   
czy z kimś, kto rozpoznałby ich tożsamość.  
 
Telefony Zaufania świadczą doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany 
myśli tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub 
psychologicznej i próbują pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje, poczucie 
beznadziejności itp. Kontakt z TZ może nawiązać każdy człowiek zwłaszcza w chwilach kryzysu. 
Dyżurni w Telefonach Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z wszystkimi, 
którzy popadli w błędne koło własnego rozumowania, emocji i odczuć, nie widzą wyjścia                     
ze swojej sytuacji, uważając ją za beznadziejną. 
 

www.telefonzaufania.org.pl 
www.116111.pl 
www.niebij.pl 
 
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

,,Niebieska Linia”  
☎    800 120 002 – działa całodobowo 
wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o możliwościach uzyskania pomocy 
najbliżej miejsca zamieszkania. 
 
Poradnia e-mailowa: sprawy związane z przemocą  w rodzinie 
@: niebieskalinia@niebieskalinia.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informator został udostępniony również w wersji elektronicznej na stronie 
www.mopskamiennagora.pl

http://www.telefonzaufania.org.pl/
http://www.116111.pl/
http://www.niebij.pl/
mailto:niebieskalinia@niebieskalinia.info


 

 


