
Telefon Pomocy dla Kobiet Doznających 
Przemocy 

 
Osiagalny przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, 
bezplantny: 
 
Telefon Pomocy dla Kobiet Doznających Przemocy udziela 
porad na terenie calych Niemiec. Informuje i w razie potrzeby 
kieruje do wlaściwych placówek wsparcia w danej 
miejscowości. 
 
• Konsultantki Telefonu Pomocy udzielają porad 

dotyczących wszelkich form przemocy stosowanej 
wobec kobiet, kierując się przy tym pytaniami i 
potrzebami osoby zglaszającej się po poradę. 

 
• Ponadto kobiety doznające przemocy i osoby 

wspierające je mogą zwrócić się do Telefonu Pomocy 
także drogą online- mailowo lub na czacie – za 
pośrednictwem naszej strony internetowej: 
www.hilfetelefon.de. 

 
• Rozmowy są poufne im mogą być prowadzone w sposób 

anonimowy. Ani podczas rozmów telefonicznych, ani na 
stronie internetowej nie zadajemy pytań dotyczących 
danych osobowych; dane tego typu nie są również 
zapisywane w systemie. 

 
• Przy pomocy tlumaczek udzielamy porad w wielu 

językach. 
 
• Osoby nieslyszące i niedoslyszące mogą na stronie 

internetowej skorzystać bezplatnie z uslug tlumacza. 
Rozmowa z konsultantką Telefonu Pomocy jest wówczas 
tlumaczona na niemiecki język migowy lub pisany. 

 

08000 116 016 
 

 
 
Was tun bei häuslicher 
Gewalt? 
 
Co robić jeżeli dojdzie do 
użycia przemocy w domu? 
 
 
Polnisch - Polski 
 

http://www.hilfetelefon.de/


Człowiek, z którym żyjesz pod jednym 
dachem – mąż, przyjaciel, krewny -  
zastosował wobec Ciebie przemoc lub groził 
Ci. Ta sytuacja  wywołała u Ciebie poczucie 
strachu i stresu.  
 
Jeżeli potrzebujesz porady i pomocy, jeżeli 
nie wiesz, jak sobie dalej radzić: możemy Cię 
wesprzeć, bez względu na to, czy chcesz się 
z partnerem rozstać, czy nie. 
 
Poradnia dla kobiet jesz niezależną, 
międzynarodową poradnią wyłącznie dla 
kobiet. Obowiązuje nas tajemnica danych. 
Poradnictwo jest darmowe, a na żądanie 
również anonimowe. 
 
Jeżeli nie mówisz po niemiecku, poproś 
znajomą lub przyjaciółkę, żeby w Twoim 
imieniu do nas zadzwoniła i żeby towarzyszyła 
Ci podczas rozmowy w naszej poradni. 
 
Jeżeli w domu zostałaś pobita, możesz pod 
numerem 110 powiadomić policję, aby 
natychmiast uzyskać ochronę. 
 
Policja ma możliwość wydalenia sprawcy z 
mieszkania na 10 dni. Jeżeli tak się stało, 
sprawca nie ma prawa powrotu w tym czasie. 
Policja będzie sprawdzała, czy wydalenie jest 
przestrzegane, aby chronić Cię przed dalszą 
przemocą. Sprawca musi oddać klucze i 
opuścić mieszkanie. Od policji otrzymasz 
zaświadczenie o ich interwencji. 
W ciągu tych dziesięciu dni masz możliwość 
zastanowić się w spokoju, co dalej robić. 
 
 
Wykorzystaj ten czas na rozmowę w 
poradni! 

Możemy również pomóc w złożenie w 
sądzie w trybie przyspieszonym podania o 
przyznanie Tobie wspólnego mieszkania. 
Możesz także złożyć podanie o zakaz 
zbliżania się sprawcy do Ciebie. Zakaz 
obejmuje wszelkie próby kontaktowania się, 
nagabywania, przebywania w pobliżu Twojej 
osoby. 
 
Sama decydujesz, czy mimo tych możliwości 
chcesz skorzystać z ochrony schroniska dla 
ofiar przemocy w rodzinie. Możesz policję 
poprosić, aby dostarczyli tam dzieci i Ciebie. 
 
Jeżeli Twoja wiza pobytowa nadal 
uzależniona jest od męża, możesz wystąpić o 
niezależną wizę pobytową korzystając z 
policyjnej dokumentacji. Wiza taka zostanie Ci 
przyznana, jeżeli ponad 3 lata jesteście 
małżeństwem i mieszkacie w Niemczech oraz 
jeżeli jesteś lub wkrótce zostaniesz matką 
niemieckiego dziecka. Jeżeli warunek 3 lat nie 
jest spełniony, decyzję o przyznaniu wizy 
podejmuje urząd do spraw obcokrajowców 
zależnie od konkretnego przypadku. 
Masz, tak samo jak kobiety o niemieckim 
obywatelstwie, prawo do świadczeń 
socjalnych. Nie obawiaj się z tego powodu 
wydalenia. 
 
Adresy i numery telefonów: 

 

Poradnia i punkt kontaktowy dla kobiet 
(Frauenberatungs- und Kontaktstelle) 
Robert-Koch-Str. 18 – 45879Gelsenkirchen 

           0209 – 20 77 13 
          0209 – 20 77 63 

 

Schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie 
(Frauenhaus): 

          0209 – 20 11 00 
Biuro dla obcokrajowców i uchodźców: 
Pastoratstr. 10 – 45879 Gelsenkirchen 

         0209 – 389 489 74 

 


