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Przemoc wobec osób starszych 
 

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, 

ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa  

i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. 

Najczęściej występujące  rodzaje przemocy to: 

fizyczna, psychiczna  oraz ekonomiczna, będąca 

formą przemocy psychicznej. Pewne rodzaje 

przemocy często występują łącznie. 

Przemoc fizyczna to każde agresywne zachowanie 

mogące prowadzić do bólu lub fizycznych 

obrażeń.   

Przemoc psychiczna  to agresywne zachowania 

wywołujące emocjonalny ból lub cierpienie. 

Najczęściej przyjmuje ona formę ataków 

słownych, mających na ogół charakter poniżający 

lub budzący poczucie zagrożenia. Sprawcy grożą  

i zastraszają ofiarę w celu przejęcia kontroli nad 

jej życiem.  

O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej 

sprawca używa pieniędzy albo innych wartości 

materialnych do zaspokojenia swojej potrzeby 

władzy i kontroli. 

Ponadto pewnym rodzajem przemocy jest często 

intencjonalne zaniedbywanie.   

Dom rodzinny, który powinien być  bezpieczny, 

ciepły i pełen miłości, dla wielu ludzi jest miejscem 

terroru i cierpienia, zagrożenia i poniżenia, lęku  

i rozpaczy. Do niedawna niewiele o tym mówiono 

i pisano.  Czasem tylko docierały do nas  

koszmarne opowieści o "rodzinach z marginesu", 

 
 

WARTO WIEDZIEĆ! 

 
Przemoc jest problemem wstydliwym,  

do którego ciężko się przyznać. Jest  

to jednak przestępstwo i zawsze należy 

fakt jej występowania zgłaszać na policję. 

Policja powinna zastosować tzw. 

procedurę „Niebieskiej Karty”. Jest to 

ważny dokument, w którym policja ma 

obowiązek opisać zastaną w domu  

sytuację i wszelkie podjęte działania.  

Taka karta może potem stanowić ważny 

dowód w sprawie sądowej (karnej, 

przeciwko jej sprawcy, ale także np.  

w sprawie rozwodowej, gdy będziemy 

chcieli udowodnić winę współmałżonka). 

Przemoc możemy również zgłosić do 

pracownika socjalnego z ośrodka pomocy 
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stanowiących w naszej świadomości znikomy 

ułamek populacji. 

Od kilkunastu lat w Polsce coraz częściej 

posługujemy się już terminem "przemoc  

w rodzinie" lub nieco łagodniejszym "przemoc 

domowa". W większości zaawansowanych 

cywilizacyjnie krajów zachodnich pojęcia te 

wprowadzono do życia publicznego kilkanaście lat 

wcześniej.  

Co szósty senior pada ofiarą przemocy lub 

doświadcza różnych form złego traktowania.  

To więcej niż przypuszczaliśmy – alarmuje 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 

powołując się na wyniki badania opublikowanego 

na łamach "Lancet Global Health". 

O przemocy wobec starszych osób mówi się 

bardzo rzadko, a liczba zajmujących się nią 

organizacji jest niewielka. 

Tymczasem problem jest ogromny. Autorzy 

badania zgromadzili dane z 52 badań 

prowadzonych w 28 państwach, w tym 12 krajach 

o niskich i średnich dochodach. Okazało się, że aż 

16 proc. ludzi po 60. roku życia doświadcza jakiejś 

formy przemocy. Najczęściej jest to przemoc 

psychiczna (11,6 proc.), wykorzystywanie 

finansowe (6,8 proc.), zaniedbania w opiece (4,2 

proc.), przemoc fizyczna (2,6 proc.) i seksualna 

(0,9 proc.). Badania pokazują, że występuje ona 

zarówno w krajach rozwiniętych, jak  

i rozwijających się, a osoby stosujące przemoc 

pochodzą z różnych grup społecznych.  Przemoc  

w rodzinie jest, niestety, zjawiskiem częstszym niż 

ta, na jaką jesteśmy narażeni na ulicy, w barze lub 

miejscu pracy. 

Musimy zrobić dużo więcej, aby skuteczniej 

zapobiegać przemocy wobec seniorów. Musimy 

też sprawniej reagować na wszelkie takie 

przypadki, a dotyczą one już ok. 141 mln osób na 

świecie - apeluje Alana Officer z departamentu 

WHO ds. starzenia się i przebiegu życia 

(Department of Ageing and Life Course). 

Na  stronie internetowej Wrocławskiej Kampanii 

Przeciwdziałania  

Przemocy 

http://www.kampaniaprzemoc.pl/przemoc_wobec

_osob_starszych.php  

społecznej, lekarza pierwszego kontaktu 

lub do prokuratury. 

Prawo chroni osoby dotknięte przemocą. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, osobie dotkniętej 

przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej 

pomocy w formie: badania lekarskiego, 

które pomoże ustalić rodzaje uszkodzeń 

ciała (tzw. obdukcja może być potem 

ważnym dowodem przeciwko sprawcy 

przemocy) poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, socjalnego, zawodowego  

i rodzinnego; interwencji kryzysowej  

i wsparcia; ochrony przed dalszym 

krzywdzeniem, przez sądowe 

uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie 

zajmowanego z innymi członkami rodziny 

mieszkania – eksmisja sprawcy przemocy 

oraz sądowy zakaz kontaktowania się  

i zbliżania do osoby pokrzywdzonej; 

zapewnienia bezpiecznego schronienia  

w specjalistycznym ośrodku wsparcia  

dla ofiar przemocy w rodzinie; 

zapewnienia osobie dotkniętej przemocą 

(która nie posiada tytułu prawnego  

do zajmowanego wspólnie ze sprawcą 

lokalu) pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

Przemoc jest tematem bardzo trudnym. 

Nie jest łatwo przestać być jej ofiarą. 

Ważne jednak, abyśmy mieli odwagę 

szukać pomocy i odważyli się fakt 

przemocy zgłosić na Policję lub 

Prokuraturę. Jedną z najbardziej  

znanych organizacji specjalizujących  

się w udzielaniu pomocy ofiarom 

przemocy domowej jest Ogólnopolskie 

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” prowadzące m.in. 

całodobowe poradnictwo telefoniczne  

pod numerem 800 120 002. 

 

Eksmisja sprawcy przemocy 

 

Istnieje pewien szczególny tryb zgodnie  

z którym można eksmitować sprawcę 

przemocy. Wniosek o taką eksmisję 

przeciwko małżonkowi/partnerowi lub 

innemu członkowi rodziny wspólnie 

zajmującemu mieszkanie może złożyć 

współmałżonek lub partner lub inny 

członek rodziny wspólnie zajmujący 

http://www.kampaniaprzemoc.pl/przemoc_wobec_osob_starszych.php
http://www.kampaniaprzemoc.pl/przemoc_wobec_osob_starszych.php
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w świetnie opracowanym  poradniku  „Przemoc 

wobec osób starszych”  znajdują się definicje  

i przykłady przemocy wobec tych osób, a także 

dodatkowe, bardzo cenne informacje przydatne 

nie tylko w sytuacji jej doświadczania, ale również 

zetknięcia się z nią. Wśród nich: jak i gdzie złożyć 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jak 

zabezpieczyć dowody jego popełnienia, co to jest 

Procedura Niebieskiej Karty, gdzie szukać 

informacji oraz pomocy (na terenie Wrocławia).  

Poniżej zacytuję niektóre z wymienionych wyżej 

informacji: 

O przemocy mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia 

z sytuacją wykorzystywania przewagi osoby 

silniejszej nad słabszą - taką, która ma mniejsze 

możliwości, by sama się obronić. Starość niesie ze 

sobą stopniową utratę dotychczasowych możliwości 

człowieka, spadek siły fizycznej, ograniczenie 

sprawności ruchowej i jako taka może narażać 

człowieka na zwiększone prawdopodobieństwo 

przemocy. Niepełnosprawność może czynić 

człowieka zależnym od innych w zakresie 

zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb 

fizjologicznych i psychicznych.  

Przemoc fizyczna to zachowanie, którego celem jest 

zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, 

pogorszenie zdrowia lub pozbawienie życia. 

Przykłady: bicie, popychanie, szarpanie, 

policzkowanie, duszenie, wykręcanie rąk, karmienie 

z użyciem siły lub pozbawianie jedzenia, stosowanie 

środków uspokajających, przedawkowanie leków, 

nieudzielanie koniecznej pomocy medycznej, 

zaniedbywanie czynności pielęgnacyjnych, 

higienicznych, ograniczanie dostępu do łazienki lub 

innych pomieszczeń wspólnych, zamykanie 

samotnie w domu lub w jednym pomieszczeniu, 

nieodpowiednia temperatura w pomieszczeniu, 

pozbawianie spokoju, snu. Objawami 

doświadczania tego rodzaju przemocy są rany, 

siniaki, nacięcia, bolące miejsca, złamania, spadek 

jakości w zakresie higieny osobistej i wyglądu 

zewnętrznego, wysypki, nagła utrata masy ciała, 

głód, pragnienie, zmiany w zachowaniu. 

Przemoc psychiczna to zachowanie, którego celem 

jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, 

wzbudzenie w ofierze strachu, pozbawianie jej 

poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym 

życiem. 

mieszkanie, jeżeli  sprawca swoim 

zachowaniem polegającym na stosowaniu 

przemocy w rodzinie czyni szczególnie 

uciążliwym wspólne zamieszkiwanie. 

Wniosek składamy do wydziału cywilnego 

sądu rejonowego właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania sprawcy,  

w dwóch egzemplarzach z załącznikami  

i kopiami załączników dla uczestnika 

postępowania. Opłata sądowa od takiego 

wniosku wynosi 40 zł.  

 

Ważne! 

 

Sprawa rozpoznawana jest w trybie 

specjalnym przyśpieszonym,  

w postępowaniu nieprocesowym,  

w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

 

Orzeczenie sądu staje się wykonalne  

z chwilą ogłoszenia. Eksmisja sprawcy 

przemocy możliwa jest nawet jeśli jest on 

właścicielem lub współwłaścicielem lokalu.  

Orzeczenie eksmisji w tym trybie nie 

oznacza, że eksmitowany traci prawa  

do mieszkania. Traci on prawo do 

korzystania z mieszkania i jest 

zobowiązany do jego opuszczenia. 

 

Konflikty międzypokoleniowe –  

dlaczego warto korzystać z mediacji? 

 

W wielu rodzinach jest tak, że w jednym 

mieszkaniu przebywa na stałe kilka osób  

w różnym wieku. Wtedy czasami dochodzi 

do międzypokoleniowych konfliktów. 

Zazwyczaj mieszkają razem rodzice,  

dzieci i wnuki. Zdarza się, że powierzchnia  

i wyposażenie lokalu nie są wystarczające 

dla wielu osób. Wywołuje to spory 

dotyczące korzystania ze wspólnej kuchni  

i łazienki, czasu przebywania w tych 

pomieszczeniach oraz udziału w 

odpłatności za użytkowane mieszkanie.  

W wielu przypadkach zdarza się, że 

dorosłe dzieci, które same założyły  

rodzinę nie widzą potrzeby płacenia za 

użytkowanie mieszkania. Tak więc 

utrzymanie lokalu nierzadko spada na 

barki rodziców emerytów lub rencistów. 

Oczywiście jeżeli mamy tytuł prawny  
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Przykłady: krzyki, przeklinanie, obelgi i groźby, 

ciągła krytyka, szykanowanie z powodu wieku, 

niepełnosprawności, upokarzanie, zastraszanie, 

szantażowanie, wyśmiewanie, domaganie  

się posłuszeństwa, ograniczanie kontaktu lub 

izolowanie od innych członków rodziny  

czy przyjaciół, znajomych (zakazy wychodzenia  

z domu, przyjmowania gości, korzystania  

z telefonu), odebranie prawa do podejmowania 

własnych decyzji czy posiadania własnych tajemnic. 

Symptomem bycia ofiarą takiej przemocy może być: 

depresja, wycofanie się, złość, zmiany  

w zachowaniu, nastroju, strach, przerażenie, 

agresja, obniżenie poczucia własnej wartości, 

zwiększenie pobudliwości lub apatia. 

Osoby starsze nierzadko bywają wykorzystywane 

przez osoby najbliższe do wykonywania prac ponad 

ich siły (codzienna opieka nad wnukami, 

prowadzenie gospodarstwa domowego) pod groźbą 

odrzucenia i samotności. 

Przemoc ekonomiczna to zachowanie, którego 

celem jest finansowe wykorzystanie lub 

ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 

 Przykłady: odbieranie renty / emerytury lub 

kontrolowanie i wydzielanie pieniędzy, zmuszanie 

do podpisywania zobowiązań finansowych, do 

zmiany testamentu, do przepisywania (darowizn) 

nieruchomości, dóbr, pieniędzy, fałszerstwo, 

nadmierne obciążanie kosztami. Informacją o 

zaistnieniu tego typu przemocy może być: brak 

pieniędzy, nagłe zmiany w testamencie lub decyzje o 

podjęciu pożyczki lub kredytu. Starsze osoby 

narażone są na wykorzystanie ze strony tzw. łowców 

spadków, czy "miłośników starszych partnerów". 

Przemoc seksualna to działanie mające na celu 

zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia bądź 

niechcianych zachowań seksualnych. 

Przykłady: gwałt, molestowanie, obnażanie się, 

zmuszanie do nieakceptowanych form współżycia, 

do oglądania treści pornograficznych, żarty  

o podtekście seksualnym. O występowaniu tego 

rodzaju przemocy może świadczyć: choroba 

weneryczna, infekcje moczu, podarte i zakrwawione 

ubrania, dyskomfort podczas siedzenia i chodzenia, 

zmiany w zachowaniu. Sprawcami przemocy 

seksualnej są często partnerzy, wieloletni mężowie 

żądający spełniania "obowiązku małżeńskiego". 

do lokalu (najem, własność) możemy 

dochodzić swoich roszczeń na drodze 

sądowej, ale zazwyczaj jeszcze bardziej 

zadrażnia to, i tak już napiętą, sytuację  

w rodzinie. Zanim wystąpimy na drogę 

sądową warto jednak skorzystać  

z mediacji. 

 

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów 

rozwiązywania konfliktów między 

członkami rodziny. Lepiej skorzystać  

z mediacji na wczesnym etapie konfliktu.  

W odróżnieniu od innych sposobów 

rozwiązywania konfliktów, mediacja 

bazuje na przekonaniu, że możliwe jest 

doprowadzenie do sytuacji obopólnej 

wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych 

dla obu stron potrzeb i interesów. Oznacza 

to, że w mediacji nie ma strony przegranej. 

Wspólna, dobrowolna praca nad 

osiągnięciem porozumienia prowadzi  

do wytworzenia w stronach poczucia 

odpowiedzialności za wypracowane 

rozwiązanie i w konsekwencji 

przestrzeganie jego zasad. Istotą mediacji 

jest prowadzenie jej przez mediatora, 

osobę z zewnątrz, nie związaną z żadną  

ze stron konfliktu. Warto jest korzystać  

z profesjonalnych mediatorów. 

Mediacje mogą być prowadzone przez 

mediatorów wpisanych na listy znajdujące 

się w sądach okręgowych. Bezpłatne 

mediacje prowadzone są też przez niektóre 

organizacje pozarządowe. Mediacje 

zalecane przez sąd w toku postępowania  

są bezpłatne. 

Wynikiem mediacji powinny być na nowo 

określone zasady wspólnego życia  

w jednym lokalu mieszkalnym,  

z uwzględnieniem obowiązków, również 

finansowych, wszystkich mieszkańców. 
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Istnieje również przemoc instytucjonalna.  

Mogą to być wszystkie podane wyżej rodzaje 

nadużyć występujące w urzędach, przychodniach, 

domach pomocy społecznej i tym podobnych 

instytucjach, a także niedostosowanie systemu, bądź 

zaniechania w procedurach. Osoby starsze skarżą 

się na bagatelizowanie ich problemów, ograniczanie 

należnej im uwagi i czasu, zwracanie się do nich po 

imieniu, albo pozornie dobrotliwie "niech babcia", 

okazywanie zniecierpliwienia wobec ich 

niepełnosprawności (np. niedosłyszenia, 

powolności), nie dawanie wiary ich skargom. 

Poważnym problemem zgłaszanym przez starsze 

osoby (głównie kobiety) jest traktowanie ich na 

rynku pracy: ogromne problemy ze znalezieniem 

etatu w celu dopracowania do okresu emerytalnego, 

wykorzystywanie ich słabej pozycji przez 

pracodawców poprzez nadmierne obciążanie 

obowiązkami, złe traktowanie, bo i tak nie znajdą 

pracy gdzie indziej. 

Wszystkie formy przemocy i niewłaściwego 

traktowania seniorów odbijają się na ich zdrowiu 

fizycznym oraz psychicznym, i skutkują wyższą 

częstością hospitalizacji i zgonów w tej grupie 

wiekowej.  

Realna ocena zjawiska nadużyć wobec osób 

starszych w Polsce jest niemożliwa ze względu na 

dużą liczbę nieujawnionych incydentów, których 

przyczyną występowania  może  być również 

uzależnienie od alkoholu (niestety, większość osób 

stosujących przemoc robi to na trzeźwo) lub 

choroba psychiczna. Ofiarami są najczęściej 

osoby odizolowane od rodziny, znajomych, które 

mieszkają ze sprawcą pod jednym dachem. 

Dlaczego starsze osoby nie zgłaszają się po pomoc? 

Na stronie Wrocławskiej Kampanii 

Przeciwdziałania Przemocy czytamy: 

Każda przemoc dziejąca się w rodzinie ma tzw. 

przebieg cykliczny - sprawca poza okresami, gdy 

krzywdzi miewa lepsze dni, kiedy dobrze traktuje 

ofiarę, jest oddany, ciepły, rozumiejący. To bardzo 

przywiązuje zależnego od sprawcy krzywdzonego 

człowieka i daje złudną nadzieję na trwałą poprawę 

relacji, nadzieję, że stosowanie wobec niego 

nadużycia są incydentalne i wkrótce się skończą. 

Sytuacja krzywdzonej osoby jest bardzo 

trudna i wielowątkowa. Osoby starsze 

rzadko szukają pomocy, gdyż ofiara 

zaprzecza, że doznaje przemocy albo, 

usprawiedliwia sprawcę i obwinia siebie  

za to co się stało, gdyż  typowy sprawca 

obarcza winą ofiarę.  Starzy rodzice 

nierzadko czują się odpowiedzialni za 

zachowanie swoich dorosłych dzieci, gdyż 

”tak sobie je wychowali”.  Powstrzymuje 

ich uczucie wstydu, obawa przed 

umieszczeniem w domu starców,  

lęk przed gniewem. Bardzo często  

sprawę dodatkowo komplikuje zależność 

materialna, mieszkaniowa  

i emocjonalna.  

Zapobieganie przemocy wobec osób 

starszych jest bardzo ważnym 

zagadnieniem w starzejącym się 

społeczeństwie. Wymaga  ono 

zaangażowania wielu środowisk 

społecznych.  Zasadniczą rolę  

w reagowaniu na przemoc wobec osób 

starszych odgrywają pracownicy służby 

zdrowia pierwszego kontaktu choć, 

paradoksalnie, to oni często nie rozpoznają 

tych przypadków. Istotne znaczenie  

w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób 

starszych mają rozpowszechnianie 

informacji za pośrednictwem mediów  

i edukacja  - dotyczy to zarówno edukacji 

profesjonalistów, jak i całego 

społeczeństwa (przełamywanie tabu  

i obalanie stereotypów istniejących  

w stosunku do ludzi starszych).  

A jak  należy reagować na przemoc 

wobec osób starszych? 

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą 

prywatną, jest przestępstwem i istotnym 

problemem społecznym.  Postawa 

polegająca na udawaniu, że problemu nie 

ma, że to nie nasz problem jest najgorszym 

rozwiązaniem. Jeżeli podejrzewamy,  

że osoba starsza jest ofiarą przemocy - 

porozmawiajmy z nią, udzielmy wsparcia, 

zaoferujmy pomoc. Jeżeli nasze 

spostrzeżenia, intuicja, doniesienia 

 VERTE  
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osób trzecich wywołają w nas przekonanie, że ktoś 

jest krzywdzony i potrzebuje pomocy nie bądźmy 

obojętni. 

To pożądana postawa społeczna, której 

kształtowanie popiera ustawodawca i daje temu 

wyraz w kodeksie postępowania karnego: 

"Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub 

Policję" (art. 304 § 1 k.p.k.). 

W poradniku  ‘Przemoc wobec osób starszych” 

Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania 

Przemocy, czytamy: 

Powinność ta spoczywa na każdym z nas (na 

rodzinie, sąsiadach, osobach zrzeszonych  

w "klubach Seniora" albo wspólnotach 

wyznaniowych), a także na pracownikach placówek 

służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, 

fundacji, stowarzyszeń. W sytuacjach szczególnych, 

gdy mamy do czynienia z przestępstwami o dużym 

ciężarze gatunkowym (np. zabójstwem) obowiązek 

społeczny staje się zagrożonym sankcją 

obowiązkiem prawnym. Obowiązek prawny dotyczy 

instytucji państwowych i samorządowych, które  

w związku ze swoją działalnością dowiedziały się  

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Są 

one zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym 

prokuratora lub Policję… 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może 

złożyć każdy, zarówno sam pokrzywdzony, jak i ty. 

Jak? Jeśli coś cię zaniepokoiło (widziałeś, słyszałeś), 

dysponujesz konkretnymi informacjami, wiadomo 

ci, że komuś dzieje się krzywda, jest ofiarą przemocy, 

chcesz pomóc, zapobiec tragedii, przyczynić się do 

wykrycia i ukarania sprawcy, możesz złożyć ustne 

lub pisemne zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa (lub zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa).Zawiadomienie pisemne 

może być wysłane pocztą, mailem, faksem lub 

dostarczone osobiście do jednostki Policji lub do 

Prokuratury. Wówczas możesz się spodziewać 

wezwania w celu uzupełnienia zawiadomienia albo 

wezwania do złożenia zeznań w charakterze 

świadka. Zawiadomienie powinno spełniać wymogi 

pisma procesowego, tzn. zawierać oznaczenie 

organu, twoje dane osobowe i adres, opis sprawy,  

 

datę oraz podpis (art. 119 k.p.k.). Należy 

zadbać o potwierdzenie złożenia 

zawiadomienia np. wysyłając je listem 

poleconym lub prosząc o stosowną pieczęć 

na jego kopii. Zawiadomienie ustne zostanie 

przyjęte i spisane przez funkcjonariusza 

Policji w formie protokołu. Jeśli zdecydujesz 

się na taką formę, raczej na pewno 

zostaniesz przesłuchany w charakterze 

świadka. 

Fakt przemocy, zaniedbania można zgłosić 

również w ośrodku pomocy społecznej. 

Jeśli sytuacja nie wymaga 

natychmiastowej interwencji warto zgłosić 

problem osobie z dalszej rodziny, księdzu 

proboszczowi, sąsiadce czy też 

przedstawicielowi organizacji 

pozarządowej. 

Adresy i telefony instytucji zajmujących 

się problemami rodziny można znaleźć  

w każdej przychodni publicznej służby 

zdrowia, w urzędzie gminy/dzielnicy itp. 

Pomoc można otrzymać również  

w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz 

punktach informacyjno-konsultacyjnych. 

Hanka Misiewicz 
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Jest to już ostatni numer naszego 

newslettera, przygotowywanego w ramach 

projektu ASOS. Szczególne podziękowania 

należą się Pani Hance Misiewicz, która była 

głównym redaktorem oraz autorem tekstów   

i bez której inicjatywy nasz newsletter nie 

byłby tak interesujący. W imieniu Biura 

Porad Obywatelskich oraz naszej redaktorki 

pragniemy podziękować czytelnikom i życzyć 

wesołych, bezpiecznych świąt oraz 

szczęśliwego nowego roku. 

Na sąsiedniej stronie znajdują się dane 

kontaktowe naszej organizacji – 

ZAPRASZAMY! 

 

 

Gdzie nas znaleźć w Warszawie  

i jak zapisać się na poradę: 

 

Biuro Porad Obywatelskich: 

ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa 

Zapisy na porady bezpośrednie  

osobiście lub telefonicznie 

nr tel. 22 828 12 95 

w poniedziałki od godz. 10.00  

we wtorki i środy od 8.00 

w czwartki od 9.00 

 

Projekt współfinansowany ze środków: 

 

  
 


