
Wejdź na stronę nidirect.gov.uk/see-the-signs, 
skontaktuj się z PSNI pod numerem 101 lub 
zadzwoń na poufną, całodobową linię wsparcia: 
0808 802 1414. 

Ujawnienie informacji
Zgodnie z ideą programu, możesz otrzymać informacje nawet, 
jeśli o nie nie prosiłaś. Dzieje się tak, jeśli Policja otrzyma 
informacje o Twoim partnerze, które w opinii Policji wskazują, 
że grozi Ci ryzyko przemocy domowej – w takiej sytuacji Policja 
może rozważyć ujawnienie takich informacji.  
Jeśli zapadnie decyzja o ujawnieniu informacji, zostaną one 
przekazane Tobie lub innej osobie, która według Policji może 
najlepiej Cię chronić. Informacje zostaną przekazane osobiście, 
a jeśli chcesz, na spotkaniu może towarzyszyć Ci wyznaczony 
opiekun socjalny. Taką osobą może być na przykład pracownik 
organizacji Victim Support NI [Organizacja Wsparcia dla Ofiar 
w Irlandii Północnej] lub Women’s Aid [Organizacja Pomocy 
Kobietom]. Wszystkie przekazywane informacje muszą być 
traktowane jako poufne i muszą być wykorzystywane jedynie w 
celu zapewnienia Ci ochrony. 
Na spotkaniu informacyjnym zostaniesz poproszona o podpisanie 
oświadczenia, że nie ujawnisz nikomu przekazanych Ci informacji 
bez uzyskania uprzedniej zgody Policji.  
Musisz mieć jednak świadomość, że weryfikacja informacji 
przez Policję ani ujawnienie jakichkolwiek informacji nie stanowi 
gwarancji Twojego bezpieczeństwa. Policjanci upewnią się 
jednak, że masz świadomość, jakie formy wsparcia są dla Ciebie 
dostępne.

Kontakt z Policją i organizacjami 
wsparcia
Możesz skontaktować się z Służbami Policyjnymi Irlandii 
Północnej (PSNI) pod numerem niealarmowym 101.
W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń pod numer 
alarmowy 999.
Jeśli chciałabyś uzyskać informacje na tematy związane z 
przemocą domową, zawsze możesz skontaktować się z 
darmowymi organizacjami wsparcia wskazanymi na następnej 
stronie.

24-hour domestic and sexual violence helpline 
[Całodobowa linia wsparcia dla ofiar przemocy  
domowej i seksualnej]
darmowa linia:  0808 802 1414  
e-mail:  24hrsupport@dvhelpline.org
SMS:  o treści „support” na numer   
 07797 805839
Women’s Aid Federation Northern Ireland  
[Federacja Pomocy Kobietom w Irlandii Północnej]  
telefon:  028 9024 9041 
e-mail:  info@womensaidni.org
Victim Support Northern Ireland  
[Organizacja Wsparcia dla Ofiar w Irlandii Północnej]
telefon:  028 9024 3133 (Belfast) 
 028 7137 0086 (Foyle)
e-mail: belfast@victimsupportni.org.uk 
 foyle@victimsupportni.org.uk
Men’s Advisory Project Northern Ireland  
[Program Wsparcia dla Mężczyzn Doświadczających 
Przemocy Domowej w Irlandii Północnej]
telefon: 028 9024 1929 (Belfast) 
 028 7116 0001 (Foyle); 
e-mail: info@mapni.co.uk
Men’s Action Network  
[Sieć Poradnictwa dla Mężczyzn]
telefon:  028 7137 7777 
e-mail: admin@man-ni.org
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CZYM JEST PROGRAM 
INFORMOWANIA O 
PRZEMOCY DOMOWEJ
DVADS ?

DVADS, czyli Program Informowania o Przemocy Domowej, to 
inicjatywa prowadzona przez Policję, dzięki której możesz zadać 
Policji pytania na temat Twojego partnera, jeśli obawiasz się, że 
mógł dopuszczać się przemocy domowej w przeszłości.  
W ramach programu również Twoi bliscy i znajomi mogą zadać 
Policji pytania na temat Twojego partnera, jeśli podejrzewają, że 
Twój partner mógł dopuszczać się przemocy w przeszłości.
Musisz mieć ukończony 16 rok życia, żeby skorzystać z 
programu.
Osoba, której Twoim zdaniem może grozić niebezpieczeństwo, 
MUSI mieszkać w Irlandii Północnej.

Jak to wygląda w praktyce?
Jeśli z informacji posiadanych przez Policję wynika, że Twój 
partner dopuszczał się przemocy i nadużyć w przeszłości 
– lub jeśli są inne przesłanki wskazujące, że może grozić Ci 
niebezpieczeństwo – Policja rozważy podzielenie się z Tobą 
posiadanymi informacjami.  

Jeśli zapadnie decyzja o udostępnieniu takich informacji, będą 
one mogły być przekazane Tobie jako osobie, której grozi 
niebezpieczeństwo. W niektórych przypadkach informacje mogą 
być udostępnione osobie, która według Policji może najlepiej 
pomóc Cię chronić, takiej jak np. pracownik socjalny.
Głównym celem programu DVADS jest ochrona ludności. 
Program ma pomóc Ci podjąć świadomą decyzję, czy chcesz 
pozostać w danym związku.  
Program działa na dwóch płaszczyznach:
1. „Prawo do zapytania”
 Ma zastosowanie, kiedy Ty lub inna znana Ci osoba (np. 

członek rodziny lub przyjaciel) składa do Policji bezpośredni 
wniosek o udzielenie informacji.

 Zapytania należy zgłaszać poprzez wypełnienie właściwego 
formularza. Formularz wniosku i dalsze informacje o 
programie można znaleźć na stronie Służb Policyjnych 
Irlandii Północnej (PSNI):  
psni.police.uk/crime/domestic-abuse/dvads/ 
oraz na stronie nidirect: 
nidirect.gov.uk/see-the-signs.

2 „Upoważnienie do podania informacji”  
 Ma zastosowanie, kiedy Policja otrzymała pośrednie 

informacje związane z Twoim bezpieczeństwem i kiedy po 
przeprowadzeniu stosownej weryfikacji Policja podejmuje 
decyzję o podzieleniu się takimi informacjami, aby Cię chronić.

Jak działa „Prawo do zapytania”?
Na tę część programu składają się trzy etapy:  
Pierwszy kontakt z Policją
Kiedy Policja otrzyma wniosek o ujawnienie informacji, potwierdzi 
jego odbiór korzystając z bezpiecznej metody kontaktu 
wskazanej we wniosku. Następnie funkcjonariusze przeprowadzą 
wstępną weryfikację informacji w swoim systemie. 

Jeśli Policja zidentyfikuje bezpośrednie zagrożenie dla Twojego 
bezpieczeństwa na jakimkolwiek etapie tego procesu, policjanci 
podejmą właściwe kroki, aby udostępnić posiadane informacje 
tak szybko, jak to możliwe.
Spotkanie twarzą w twarz
W zależności od wyniku wstępnej weryfikacji (i jeśli nie 
zidentyfikowano bezpośredniego zagrożenia), policjanci 
zaproszą wnioskodawcę na spotkanie indywidualne. Umożliwi 
to im pozyskanie dalszych, pełnych informacji dla uzasadnienia 
wniosku. Na spotkanie należy zabrać dokument tożsamości ze 
zdjęciem.  
Decyzja o ujawnieniu informacji
W zależności od wyniku spotkania, policjanci – we współpracy 
z innymi agencjami ds. bezpieczeństwa – omówią posiadane 
przez siebie informacje. Następnie zapadnie decyzja co do 
tego, czy ich ujawnienie jest zgodne z prawem, konieczne 
i uzasadnione, żeby chronić Cię przed Twoim partnerem. 
Jeśli policjanci postanowią udostępnić informacje, zdecydują 
również, komu je udostępnić. Policjanci mogą również omówić 
wdrożenie planu bezpieczeństwa, żeby zapewnić Ci pomoc i 
wsparcie.  

Jak działa „Upoważnienie do podania 
informacji’?
Ta część programu składa się tylko z dwóch etapów:
Otrzymanie informacji
Policja otrzymuje pośrednie informacje i dokonuje wstępnej 
weryfikacji w systemie. Policja ocenia również, czy występuje 
bezpośrednie zagrożenie.
Decyzja o ujawnieniu informacji
W zależności od otrzymanych informacji i potencjalnego ryzyka, 
Policja – we współpracy z innymi agencjami bezpieczeństwa 
– omówi dostępne informacje. Następnie zapadnie decyzja 
co do tego, czy ich ujawnienie jest zgodne z prawem, 
konieczne i uzasadnione, żeby Cię chronić. Jeśli policjanci 
postanowią udostępnić informacje, zdecydują również, komu je 
udostępnić. Policjanci mogą również omówić wdrożenie planu 
bezpieczeństwa, opracowanego, żeby zapewnić Ci pomoc i 
wsparcie.


