Program Ujawniania
Przemocy Domowej
Chronimy Cię przed przemocą domową
Program Ujawniania Przemocy Domowej Chronimy Cię przed
przemocą domową Zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą
broszurką, jeżeli obawiasz się, że Twój partner dopuszczał się w
przeszłości przemocy.

Polish

Czym jest program Ujawniania Przemocy Domowej?
Celem tego programu jest umożliwienie Ci wystąpienia z
formalnym zapytaniem o weryfikację kartoteki policyjnej
Twojego partnera, jeżeli obawiasz się, że w przeszłości mógł on
dopuszczać się przemocy.
To również pozwala osobie na zapytanie o byłego partnera,
jeżeli martwią się o swoje bezpieczeństwo, po zakończeniu
związku.
Jeżeli weryfikacja kartoteki policyjnej wykaże, że Twój partner
albo były partner, jest notowany za zachowania agresywne, lub
że istnieją inne informacje wskazujące na to, że może on
stanowić dla Ciebie zagrożenie, policja uwzględni możliwość
udostępnienia Ci tych informacji.
Program ma na celu umożliwienie Ci podjęcia przemyślanej
decyzji o tym, czy zamierzasz kontynuować związek, jak również
zapewnienie Ci wsparcia, jeżeli postanowisz rozstać się z
partnerem.
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Who
ask wystąpić
for a disclosure?
Ktocan
może
o informacje?
• W świetle niniejszego Programu ujawnienie informacji polega
na przekazaniu Tobie lub osobie trzeciej konkretnych danych
dotyczących Twojego obecnego lub byłego partnera, aby
chronić Cię przed przemocą domową.
• Możesz wystąpić o uzyskanie informacji na temat swojego
partnera, jeżeli obawiasz się, że grozi Ci krzywda z jego strony;
• Jakakolwiek zaniepokojona osoba trzecia, np. rodzic, sąsiad lub
znajomy, może wystąpić o takie informacje, jeżeli obawia się o
Twoje bezpieczeństwo;
• W razie wystąpienia osoby trzeciej o uzyskanie informacji policja
może jednak odmówić przekazania ich tej osobie. Bardziej
stosowne może być ujawnienie tych informacji Tobie lub komuś,
kto może ochronić Cię od przemocy.
• Informacje zostaną ujawnione wyłącznie osobie, która będzie w
stanie wykorzystać je z myślą o zapewnieniu Ci bezpieczeństwa.
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Jak należy złożyć wniosek?
Kontakt z policją
Możesz skontaktować się z policją na szereg sposobów: Możesz
• przyjść na komisariat;
• zadzwonić pod nr 101 (w przypadkach niewymagających pilnej
interwencji); lub
• porozmawiać z oficerem policji na ulicy.
Twoja lokalna jednostka policji może także zaproponować Ci
kontakt w innej formie i przekaże Ci stosowne informacje.
Jeżeli sądzisz, że ktoś jest zagrożony doznaniem krzywdy, lub że
sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji, zawsze dzwoń
pod numer 999.

Krok pierwszy: Wstępny kontakt z policją
Gdy skontaktujesz się policją, oficer lub członek personelu
zanotuje, czego dotyczy Twoje zgłoszenie, oraz zapyta Cię o
sytuację w Twoim obecnym lub byłym związku.
Personel policji zapyta ponadto, gdzie i kiedy można się z
Tobą ponownie bezpiecznie skontaktować.
Zostaniesz poproszona o podanie imienia i nazwiska, adresu
i daty urodzenia. Na późniejszym etapie konieczne będzie
przedłożenie swojego dowodu tożsamości.
W oparciu o podane przez Ciebie informacje policja
przeprowadzi wstępną weryfikację oraz ocenę ryzyka.
Celem tej wstępnej weryfikacji jest ustalenie przez policję, czy
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konieczne jest podjęcie natychmiastowych czynności.
Weryfikacja ta zostanie przeprowadzona pod Twoją nieobecność.
Jeżeli w trakcie rozmowy z policją zgłosisz zarzut popełnienia
przestępstwa przez Twojego partnera – np. poinformujesz, że
partner Cię uderzył – policja może wszcząć dochodzenie w
związku z przestępstwem i zaaresztować go.
Na tym etapie nie zostaną ujawnione żadne informacje, chyba że
będzie to konieczne, aby zapewnić Ci natychmiastową ochronę.
Jeżeli policja uzna, że jesteś zagrożona doznaniem krzywdy,
podejmie ona niezwłocznie stosowne czynności.

Krok drugi: Osobiste spotkanie w celu wypełnienia
wniosku
Zależnie od rezultatu czynności na Etapie Pierwszym konieczne
może być odbycie osobistego spotkania z policją. Jego celem
będzie ustalenie dalszych szczegółów dotyczących Twojego
wniosku o udzielenie informacji, aby dokonać oceny ryzyka, a
także skontrolowanie Twojego dowodu tożsamości. Powinien to
być dokument ze zdjęciem oraz dodatkowy dowód tożsamości (w
razie niemożności przedłożenia dokumentu ze zdjęciem policja
zadecyduje, czy uznać inny dokument).
Dowodem tożsamości może być:
• paszport;
• prawo jazdy;
• rachunek za dostawę prądu/gazu/wody;
• wyciąg z konta bankowego;
• książeczka zasiłków; lub
• akt urodzenia.
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W trakcie spotkania policja poprosi Cię o podanie
dalszych informacji na temat Twojego związku z
partnerem lub byłym partnerem, aby zadecydować, czy
jesteś zagrożona przemocą domową.

Krok Drugi cd.:
Policja może przeprowadzić weryfikacje i w oparciu o podane
przez Ciebie informacje skontaktować się z innymi organizacjami,
jak Służba Więzienna, Kuratela Sądowa oraz Opieka Społeczna.
Policja dołoży starań, aby możliwie jak najszybciej dokonać
sprawdzenia kartoteki. Zależnie od okoliczności przeprowadzenie
pewnych weryfikacji może jednak potrwać dłużej.
Przewidywany czas zakończenia wszystkich czynności, w tym
ujawnienia informacji, jeżeli zostanie ono uznane za konieczne,
wynosi maksymalnie 35 dni.
Jeżeli w jakimkolwiek momencie policja uzna, że jesteś
zagrożona doznaniem krzywdy, podejmie ona niezwłocznie
stosowne czynności.
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Krok trzeci: Wieloagencyjne spotkanie w celu
podjęcia decyzji o ujawnieniu informacji
Policja odbędzie spotkania z innymi agencjami ( jak Służba
Więzienna, Kuratela Sądowa oraz Opieka Społeczna) w celu
omówienia podanych przez Ciebie informacji, jak również
dodatkowych danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonych
weryfikacji kartoteki policyjnej i od organizacji, z którymi policja
odbyła rozmowy. W ramach wieloagencyjnego spotkania zostanie
następnie podjęta decyzja o tym, czy ujawnienie informacji jest
zgodne z prawem, niezbędne i właściwe, aby chronić Cię przed
partnerem. Jeżeli ujawnienie informacji zostanie uznane za
niezbędne, zostanie podjęta decyzja o tym, komu je przekazać,
a ponadto zostanie sporządzony dla Ciebie indywidualny plan
bezpieczeństwa, aby zapewnić Ci pomoc i wsparcie.
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Krok czwarty: Potencjalne ujawnienie informacji
Jakie informacje mogą zostać Ci przekazane
Jeżeli weryfikacja kartoteki policyjnej wykaże, że Twój partner jest
notowany za czyny agresywne, lub że istnieją inne dane, w świetle
których konieczne jest ujawnienie informacji w celu zapobieżenia
dalszym przestępstwom, policja może je ujawnić Tobie lub innej
osobie, która będzie w stanie Cię ochronić.
Wcześniejsze skazania danej osoby są traktowane jako informacje
poufne, które mogą zostać ujawnione, jeżeli będzie to uznane za
zgodne z prawem i właściwe, oraz w sytuacji pilnej potrzeby ich
ujawnienia, z myślą o zapobieżeniu dalszym przestępstwom.
Jeżeli weryfikacja kartoteki policyjnej wykaże, iż nie ma pilnej
potrzeby ujawnienia informacji w celu zapobieżenia dalszym
przestępstwom, zostaniesz o tym poinformowana przez policję.
Może to wynikać z faktu, że Twój partner nie był notowany
za czyny agresywne, lub policja nie dysponuje informacjami
wskazującymi na zagrożenie krzywdą ze strony partnera. Możliwe
także, iż policja posiada pewne informacje na temat Twojego
partnera, jednak nie będzie podstaw do ich pilnego ujawnienia.
Możliwe, że Twój partner nie był notowany za czyny agresywne,
lub posiadane przez policję informacje nie wskazują na
zagrożenie doznaniem krzywdy z jego strony, lecz że wykazuje
on zachowania niepokojące. W takim wypadku policja lub inna
organizacja może zaoferować Ci wsparcie i porady.
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Twoje prawo do informacji
W świetle Programu Ujawniania Przemocy Domowej możesz
otrzymać informacje nawet wówczas, gdy nie wystąpiłaś o ich
uzyskanie. Może tak być w sytuacji, gdy policja otrzyma
informacje na temat Twojego partnera, które zdaniem policji
wskazują na zagrożenie przemocą domową. Policja uwzględni
wtedy możliwość ujawnienia ich Tobie lub innej osobie, która
będzie w stanie Cię ochronić.
Decyzja o ujawnieniu informacji w przypadku, gdy nie wystąpiłaś
o ich uzyskanie, zostanie podjęta w ramach spotkania
wieloagencyjnego. Ujawnienie nastąpi pod warunkiem, że
zostanie to uznane za zgodne z prawem i właściwe, oraz w
sytuacji pilnej potrzeby ich ujawnienia, z myślą o zapobieżeniu
dalszym przestępstwom.
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Ważna uwaga
Pamiętaj, że weryfikacja kartoteki policyjnej ani wszelkie
ujawnienie informacji nie są gwarancją bezpieczeństwa. Policja
zadba jednak o poinformowanie Cię o lokalnych i krajowych
formach pomocy, które są do Twojej dyspozycji.
Po przekazaniu Ci informacji
Czy mogę powiedzieć o tym mojej rodzinie i znajomym?
Naprawdę muszę z kimś porozmawiać.
W razie otrzymania informacji należy traktować je jako poufne.
Celem podania Ci tych informacji jest jedynie umożliwienie Ci
podjęcia kroków, aby się chronić. Nie wolno Ci przekazywać ich
komukolwiek innemu, chyba że zgodę na to wyraziła policja lub
osoba, od której uzyskałaś informacje.
Pamiętając o tym, że informacje muszą być traktowane poufnie,
możesz:
• wykorzystać je, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo;
• dzięki tym informacjom chronić dzieci;
• zapytać o dostępne formy pomocy;
• poprosić o porady, jak chronić siebie oraz innych.
Policja może odmówić przekazania Ci informacji, jeżeli uzna, że
możesz ujawnić je komuś innemu. W razie zagrożenia krzywdą
ze strony partnera policja podejmie jednak działania, aby Cię
chronić.
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W razie ujawnienia przez Ciebie informacji innym osobom bez
zgody policji może ona wszcząć postępowanie przeciwko Tobie
– mogą to być czynności o charakterze cywilnym lub karnym.
Pamiętaj, że przestępstwem (w świetle Sekcji 55 Ustawy o
Ochronie Danych z roku 1998) jest „świadome lub nierozważne
uzyskanie lub ujawnienie danych osobowych bez zgody
osoby/organizacji sprawującej nad nimi kontrolę”, którą w tym
przypadku jest zazwyczaj policja.
Jeżeli po otrzymaniu informacji od policji nadal będziesz
mieć obawy i uznasz, że potrzebne Ci są dalsze informacje,
aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, możesz podjąć
konkretne działania, aby chronić się na przyszłość.
Policja może udostępnić Ci informacje i porady o tym, jak się
chronić i jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze o przemocy
domowej. Istnieje również szereg wyspecjalizowanych organizacji
i służb, które służą informacjami o przemocy domowej, o tym, jak
dostrzegać jej oznaki i jak współpracować ze specjalistami.
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Pomocne infolinie
Skontaktuj się z policją pod numerem 101.
W nagłym wypadku zawsze dzwoń pod numer 999.
W celu uzyskania dodatkowej pomocy w związku z przemocą
domową skontaktuj się z jedną z poniższych infolinii:
• National Domestic Violence Helpline – 0808 2000 247
• Men’s Advice Line – 0808 801 0327
• Stalking Helpline – 0808 802 0300
Możesz także zwrócić się do policji o podanie Ci informacji o
specjalistycznych służbach i organizacjach w miejscu Twojego
zamieszkania.

