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1. Wstęp 

Raport z niniejszego badania pt.: „Przemoc w rodzinie w województwie 
warmińsko-mazurskim – w poszukiwaniu rozwiązań problemu”, został opracowany 
przez firmę badawczą „Soma” na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Realizacja raportu odbyła się w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na 
rzecz aktywnej integracji”, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach niniejszego projektu w strukturze 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie funkcjonuje Obserwatorium Integracji 
Społecznej (OIS), które przygotowało m.in. koncepcję oraz narzędzia badawcze do 
niniejszego badania.  

Głównym celem badania było dokonanie diagnozy problemu przemocy 
w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązania 
problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim.  

1.1.  Definicja przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie (przemoc domowa) to zjawisko społeczne zachodzące, 
gdy członek rodziny lub inna osoba wspólnie mieszkająca próbuje zdominować 
fizycznie lub psychicznie innego członka rodziny lub osobę wspólnie mieszkającą lub 
gospodarującą. Jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie 
skierowane przeciw członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste1. 
Przemoc cechuje:  

1. intencjonalność – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; 

2. asymetryczność sił – jedna ze stron ma przewagę nad drugą; 

3. naruszenie praw i dóbr osobistych ofiary; 

4. narażenie ofiary na ból i cierpienie2.  

Przemoc przyjmuje różne formy. Wyróżnia się następujące odmiany 
przemocy: 

1. przemoc fizyczna – zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko 
jego fizyczności, niosące ryzyko uszkodzenia ciała; zachowania takie jak: 
popychanie, przytrzymywanie, potrząsanie, odpychanie, policzkowanie, 
kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, bicie pięściami, rzucanie w kogoś 
przedmiotami, bicie przy użyciu przedmiotów, przypalanie, używanie broni, 
topienie, polewanie substancjami żrącymi; 

2. przemoc psychiczna – wszystkie działania zmierzające do poniżenia ofiary, 
obrażenia, zastraszenia, pozbawienia wiary we własne możliwości, 
szantaż emocjonalny, manipulacja; wszystkie działania, które bez użycia 
siły fizycznej służą obniżeniu poczucia własnej wartości, zahamowania 

                                            
1
 http://www.niebieskalinia.pl/index.php?assign=przemoc [dostęp: 30.09.2014] 

2
 http://www.niebieskalinia.pl/index.php?assign=przemoc [dostęp: 30.09.2014] 

http://www.niebieskalinia.pl/index.php?assign=przemoc
http://www.niebieskalinia.pl/index.php?assign=przemoc
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procesu rozwoju osobistego, wywołaniu stanów lękowych i zaburzeń 
osobowości; takie zachowania jak m.in.: obsesyjne śledzenie, 
nagabywanie, kontaktowanie się z drugą osobą, wbrew jej woli, nękanie 
telefoniami i smsami, obdarzanie niechcianymi prezentami, wysyłanie 
anonimów, szkalujące wpisy na forum internetowym; 

3. przemoc seksualna – zmuszane ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności 
seksualnej wbrew jej woli; takie zachowania jak: sprowadzanie osoby do 
roli obiektu seksualnego, okazywanie zazdrości, krytykowanie zachowań 
seksualnych, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie seksu na 
oczach osób trzecich, niechciane i niepożądane dotykanie, szczypnięcia, 
klepanie, żarty i gesty upokarzające seksualną naturę drugiej osoby; 

4. przemoc ekonomiczna – wszelkie działania służące ograniczeniu 
swobodnego dysponowaniu pieniędzmi i własnymi dobrami lub 
ograniczeniu dostępu do dóbr wspólnych; takie zachowania jak: zabieranie 
pieniędzy, kontrolowanie wydatków finansowych, zmuszanie do proszenia 
o pieniądze, uniemożliwianie dostępu do konta bankowego; 
uniemożliwianie podjęcia pracy3. 

Wśród innych form przemocy wymienia się też zaniedbanie (nie zaspokajanie 
podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych osoby), przemoc symboliczną 
(polegającą na narzucaniu sposobu rozumienia rzeczywistości) oraz cyberprzemoc 
(przemoc z użyciem Internetu i telefonów komórkowych)4. 

 

                                            
3
J. Mellibruda, Charakterystyka przemocy w rodzinie, http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/

poradnik_eksperci_radza/01._Jerzy_Mellibruda.pdf, [dostęp: 30.09.2014]. 
4
 Zob.: J. Mellibruda, Przeciwdziałanie przemocy domowej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2009 r. 

http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/poradnik_eksperci_radza/01._Jerzy_Mellibruda.pdf
http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/poradnik_eksperci_radza/01._Jerzy_Mellibruda.pdf
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2. Charakterystyka zjawiska oraz systemu rozwiązywania 
problemu przemocy w rodzinie  

W rozdziale zaprezentowano obowiązujące normy prawne dotyczące 
rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem 
podziału obowiązków pomiędzy poszczególne organy administracji publicznej oraz 
z odniesieniem do dokonanych wcześniej ocen wypracowanych rozwiązań. Rozdział 
zawiera także dane statystyczne dotyczące przemocy w rodzinie na podstawie 
danych ogólnopolskich oraz na podstawie danych dla województwa warmińsko-
mazurskiego. Ostatnią część rozdziału poświęcono na omówienie sposobu 
organizacji instytucji przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie 
warmińsko-mazurskim. 

2.1. Normy prawne dotyczące rozwiązywania problemu przemocy 
w rodzinie 

Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie z przypadkami 
przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie wraz z nowelizacją z dn. 10.06.2010 r. Ustawa określa zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie i tych, które stosują przemoc. 

Inne akty prawne, które w szczególności regulują postępowanie 
z przypadkami przemocy w rodzinie to: 

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 46a i art. 48a); 

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”; 

3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. 
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji 
osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków 
prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne; 

4. uchwała z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020; 

5. zapisy kodeksów (Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego, 
Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu Prawa Cywilnego, Kodeksu 
Rodzinnego i Opiekuńczego), w szczególności zapisy Kodeksu Karnego z 6 
czerwca 1997 roku ścigane z urzędu: art. 207, art. 189, art. 191 oraz inne 
(art. 190 i 190a, art. 191a), a także art. 304 par. 2 Kodeksu Postępowania 
Karnego nakładające na instytucje państwowe i samorządowe, które 
w związku ze swoją działalnością (szkoła, PCPR, OPS, placówka 
medyczna) dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, 
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora lub policji oraz 
przedsięwzięcia niezbędnych czynności do czasu przybycia organu 
powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ 
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stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 
przestępstwa. 

W myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przemoc  
w rodzinie należy rozumieć: „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 
 1 [członkowie rodziny – osoby najbliższe w rozumieniu art. 115, par. 11 ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – tj. „małżonek, wstępny, zstępny, 
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu”, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące],  
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” (art. 2). 

2.1.1. Postępowanie wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie dotkniętej 
przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy (art. 3), w szczególności 
w formie:  

1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 
zawodowego i rodzinnego; 

2. interwencji kryzysowej i wsparcia;  

3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom 
stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi 
członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania 
się do osoby pokrzywdzonej;  

4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego 
schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie;  

5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia 
lekarskiego w tym przedmiocie;  

6. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu 
prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy 
w uzyskaniu mieszkania.  

Interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się 
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura ta obejmuje ogół czynności 
podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie (art. 9d, par. 2), i może być wszczęta na skutek 
podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków w rodzinie w toku 
prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, ale także w wyniku 
zgłoszenia ze strony członka rodziny lub świadka przemocy w rodzinie (art. 9, par. 4). 
Rozporządzenie dokładnie określa sekwencję działań, które należy podjąć, ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za kolejne z nich. Rozporządzenie 
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uzupełnione jest też przez zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-2020.   

2.1.2. Postępowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewiduje w przypadku osób 
stosujących przemoc w rodzinie środki mające na celu zapobieganie ich 
kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-
edukacyjne. Wśród tych środków pojawiają się zwłaszcza: możliwość odebrania 
dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą 
w rodzinie, wydania przez sąd decyzji o konieczności opuszczenia wspólnie 
zamieszkiwanego lokalu, tymczasowe aresztowanie lub dozór policyjny (art. 14). 
Zapisy zawarte w kodeksach uzupełniają te możliwe działania o wszczęcie 
postępowania karnego, poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej, stałemu 
nadzorowi kuratora sądowego oraz zobowiązanie do poddania się leczeniu 
odwykowemu lub leczeniu uzależnień. Rodzaje działań, jakie podejmowane są  
w stosunku do osób, które stosują przemoc określone są też w procedurze 
„Niebieskie Karty” oraz zapisane są w KPPPwR.   

2.1.3. Podział kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa kompetencje 
poszczególnych podmiotów administracji publicznej. 

Do zadań samorządu gminnego należą w szczególności: opracowanie 
i realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez działania edukacyjne 
służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców  
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych (art. 6, par. 1).  

Z kolei samorząd powiatowy odpowiada za opracowanie i realizację 
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, opracowanie i realizację programów służących działaniom 
profilaktycznym (służącym zwłaszcza promowaniu i wdrażaniu prawidłowych metod 
wychowawczych), zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach 
wsparcia i/lub ośrodkach interwencji kryzysowej, tworzenie i prowadzenie 
specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz opracowywanie 
i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie (art. 6, par. 4). Budżet państwa zapewnia środki na te dwa 
ostatnie cele (art. 6, par. 5). 

Wreszcie, samorząd województwa odpowiada za opracowanie i realizację 
wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, inspirowanie 
i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz 
ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, a także organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (art. 6, par. 6). 
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Rolą wojewody jest monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla 
osób realizujących te zadania, powoływanie i odwoływanie Wojewódzkiego 
Koordynatora Realizacji KPPPwR, nadzór nad realizacją zadań na poziomie 
samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz kontrola realizacji zadań 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty 
niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej 
(art. 7, par. 1). 

2.1.4. Nowe rozwiązania w ustawie  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła kilka istotnych 
rozwiązań organizacyjnych. Są to w szczególności: 

1. utworzenie zespołów interdyscyplinarnych; 

2. utworzenie grup roboczych; 

3. procedura „Niebieskie Karty”; 

4. utworzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia. 

2.1.4.1. Zespoły interdyscyplinarne 

Zespół interdyscyplinarny zostaje powołany na poziomie samorządu 
gminnego. W skład zespołu, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, 
organizacji pozarządowych (art. 9a, par. 3), kuratorzy sądowi (art. 9a, par. 4). 
W skład zespołu mogą także wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych 
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (art. 9a, par. 
5). Zespoły zobowiązane są do odbywania posiedzeń nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy przede wszystkim realizacja 
działań określonych w GPPPwR, integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 
działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz specjalistów 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te zespół może 
realizować poprzez: inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc 
w rodzinie, dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, podejmowanie działań  
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach 
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 

Zespół interdyscyplinarny ma status podmiotu o charakterze wewnętrznym, 
działającego w gminie w ramach jej zadań własnych. Ustawa nie określa wprost 
statusu prawnego zespołu interdyscyplinarnego, wskazując jedynie, iż powoływany 
jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zespół działać ma jednak nie na 
podstawie uchwały rady gminy, lecz porozumień zawieranych między wójtem 
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu. Przy tym rady 
gminy nie są upoważnione do określania katalogu podmiotów, których 
przedstawiciele wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego. Obowiązek 
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zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego 
nałożono na ośrodek pomocy społecznej.  

2.1.4.2. Grupy robocze 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem 
i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy  
w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie 
wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. 

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz 
przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz 
grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub 
zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególności: opracowanie i realizacja 
planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 
zagrożonych wystąpieniem przemocy oraz dokumentowanie działań podejmowanych 
wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

2.1.4.3. Procedura „Niebieskie Karty” 

Nowym rozwiązaniem jest też wprowadzenie procedury „Niebieskie Karty”, 
która jest podstawą podjęcia interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej 
przemocą. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby 
dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura ta określa sposób postępowania 
pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, przedstawiciela ochrony zdrowia, 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawiciela 
oświaty w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie lub 
zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 
przemocy w rodzinie. Przedstawiciele powyższych instytucji współpracują ze sobą 
i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego. 

2.1.4.4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia 

Ustawa nakłada na powiaty obowiązek zapewnienia osobie dotkniętej 
przemocą bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 
lutego 2011 roku reguluje standard usług świadczonych przez SOW dla ofiar 
przemocy w rodzinie oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w tych ośrodkach. 
W rozporządzeniu określono poziom usług świadczonych dla ofiar przemocy  
w rodzinie w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym, potrzeb 
bytowych ofiar, o ile spełniają one odpowiednie kryteria dochodowe. Rozporządzenie 
przewiduje, jakie kwalifikacje powinni mieć pracownicy SOW na stanowisku: 
psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, prawnika, lekarza, 
pielęgniarki oraz ratownika medycznego.  

2.1.4.5. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 

To samo rozporządzenie reguluje także wprowadzone przez ustawę 
o przeciwdziałaniu przemocy oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Celem tych 
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działań ma być powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym 
stosowaniem przemocy, rozwijanie u niej umiejętności samokontroli i współżycia  
w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania 
przemocy, uznanie przez osoby stosujące przemoc własnej odpowiedzialności za 
stosowanie przemocy, zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów 
powstawania przemocy w rodzinie, zdobycie umiejętności komunikowania się 
i rozwiązywania konfliktów, uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania 
działań terapeutycznych.  

Oddziaływania te mają być kierowane do trzech grup: skazanych za czyny 
związane ze stosowaniem przemocy, odbywających karę więzienia lub wobec 
których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa  
w tych zajęciach; osób leczących się w ramach terapii uzależnień jako uzupełnienie 
tej terapii lub osób, które zgłoszą się do uczestnictwa samodzielnie.  

2.1.5. Oceny krytyczne rozwiązań ustawowych 

Część rozwiązań wprowadzonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oceniana jest krytycznie ze względu na charakter zapisów, niektóre zaś ze 
względu na sposób ich realizacji. 

W sierpniu 2014 roku do Trybunału Konstytucyjnego skierowano wniosek 
o kontrolę konstytucyjności ustawy. Łącznie sformułowano osiem zarzutów 
niekonstytucyjności. We wniosku podkreślono zwłaszcza doniosłość zapisu art. 12a, 
który – według wnioskodawców – ma prowadzić do nadużywania środka, jakim jest 
możliwość odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego 
życia i zdrowia. 

Najwyższa Izba Kontroli w 2012 roku przeprowadziła kontrolę realizacji 
zapisów ustawy5. Wyniki kontroli skuteczności realizacji przez administrację 
publiczną zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie były negatywne. 

Oceniono zwłaszcza, że spadła liczba ujawnianych przypadków przemocy 
w rodzinie ze względu na skomplikowanie procedury i rozbudowanie (dublującej się) 
dokumentacji oraz przewlekły tryb postępowania. Odnotowano także, że – mimo 
wskazania w ustawie – niski jest poziom uczestnictwa służby zdrowia i oświaty 
w realizacji procedury. Zwrócono także uwagę, że ustawa nałożyła na OPSy 
obowiązek obsługi organizacyjno-technicznej zespołów interdyscyplinarnych, do 
którego realizacji nie były one przygotowane organizacyjnie, kadrowo, lokalowo ani 
finansowo. Według NIK nie wypracowano także metod rozpoznawania rodzin 
zagrożonych wystąpieniem przemocy i które powinny być objęte profilaktyką. 
Krytycznie oceniono też możliwości sprawnego funkcjonowania zespołów roboczych 
ze względu na fakt włączenia pracy w zespole do obowiązków służbowych lub 
wykonywanie jej społecznie, co ma przyczyniać się do spadku efektywności, 
obniżenia zaangażowania w pracę oraz spadku frekwencji na posiedzeniach 
zespołów i grup roboczych, zwłaszcza przedstawicieli oświaty, służby zdrowia 
i kuratorów sądowych. Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych dotyczyły m.in. nieterminowego rozpatrywania 

                                            
5
 Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną, 

Informacja o wynikach kontroli, Kontrola Nr P/12/107. 
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spraw, nieopracowywania indywidualnych planów pomocy, czy też niepodejmowania 
działań wobec osób stosujących przemoc, w przypadku ich niestawiania się na 
posiedzeniach grup roboczych. 

W efekcie tej oceny podjęto działania naprawcze, chociaż nie obejmują one 
wszystkich wskazanych w wyniku kontroli obszarów problemowych. Jednym z takich 
działań jest projekt realizowany od kwietnia 2014 roku przez pogotowie „Niebieska 
Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Celem projektu jest opracowanie algorytmu 
postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie dla oświaty i ochrony zdrowia. Ma 
to pozwolić na skuteczne włącznie tych dwóch środowisk do rozpoznawania 
i zatrzymywania przemocy domowej. Podobne narzędzie opracowano już dla 
policjantów i wprowadzono je od stycznia 2014 roku w całej Polsce. 
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2.2. Statystyka przemocy w rodzinie w Polsce 

Podrozdział zawiera podstawowe informacje statystyczne na temat przemocy 
w rodzinie w Polsce, w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań dot. realizacji 
KPPPwR oraz badań ogólnopolskich.  

W latach 2008-2010 w województwie warmińsko-mazurskim obserwowano 
trend odwrotny niż dla Polski ogółem. Nastąpił większy wzrost liczby wypełnionych 
„Niebieskich Kart” niż dla całego kraju ogółem. Podobną tendencję można 
zaobserwować jeszcze w województwie lubuskim, małopolskim, opolskim, 
podlaskim, pomorskim i wielkopolskim.  

Trend ten pogłębił się jeszcze po roku 2011. Zaobserwowano bardzo wysoki 
wzrost liczby „Niebieskich Kart”, zarówno wypełnianych przez policję, jak i przez 
pracowników pomocy społecznej.  

Tabela 1. Liczba wypełnionych „Niebieskich Kart” w podziale na województwa  
w latach 2008-2010 

Województwo 2008 2009 2010 

Dolnośląskie 1735 1877 1058 

Kujawsko-pomorskie 1221 1317 976 

Lubelskie 643 633 547 

Lubuskie 287 407 438 

Łódzkie 2177 1934 1044 

Małopolskie 1199 1028 1349 

Opolskie 642 1024 1215 

Podkarpackie 256 368 409 

Podlaskie 487 524 588 

Pomorskie 752 642 890 

Śląskie 1780 1657 1625 

Świętokrzyskie 646 947 821 

Warmińsko-mazurskie 679 606 777 

Wielkopolskie 1231 1151 1376 

Zachodniopomorskie 743 450 426 

Ogółem  14478 14565 13539 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie. Dane dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-
przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/, [dostęp: 31.08.2014]. 

http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/
http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/
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Tabela 2. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” A, C i D6 w latach 2011-2012, 
w podziale na województwa  

Województwo 

2011 2012 

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” 

Karty A Karty C Karty D Karty A Karty C Karty D 

Dolnośląskie 1042 352 238 2954 2023 1650 

Kujawsko-pomorskie 742 365 255 3154 2605 2100 

Lubelskie 672 207 160 3628 2382 1599 

Lubuskie 483 235 153 2531 1319 976 

Łódzkie 1241 355 282 3186 2559 1706 

Małopolskie 4276 1021 716 5185 4761 3197 

Mazowieckie 1747 579 412 8847 5064 3757 

Opolskie 388 205 141 1779 1270 968 

Podkarpackie 896 499 327 4209 2857 2074 

Podlaskie 829 255 162 2534 1814 1278 

Pomorskie 1039 409 252 3669 2832 2016 

Śląskie 2260 877 589 10424 6283 4466 

Świętokrzyskie 595 380 304 2217 1513 1162 

Warmińsko-mazurskie 735 482 310 3311 2551 2036 

Wielkopolskie 1374 582 404 3845 2604 1946 

Zachodniopomorskie 538 346 223 2347 1782 1299 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raporty z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Dane dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, 
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/krajowy-program-
przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/, [dostęp: 16.09.2014]. 

                                            
6
 Formularz „Niebieska Karta” obejmuje 4 elementy: karty A, B, C, D. Karta A wypełniana jest  

w momencie wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”; karta B zawiera pouczenie dla osób dotkniętych 
przemocą (zawiera informacje na temat przemocy i przysługujących praw); karta C wypełniana jest 
przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej i poza weryfikacją danych osoby, co 
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, zawiera także indywidualny plan pomocy dla 
takiej osoby; karta D także wypełniana jest przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy 
roboczej dla osoby i zawiera ona informacje dotyczące osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że 
stosuje przemoc. 
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Rysunek 1. Liczba „Niebieskich Kart” (Karta A) w 2011 roku – porównanie województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raporty z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Dane dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, 
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/krajowy-program-
przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/, [dostęp: 16.09.2014]. 
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2.2.1. Przemoc w rodzinie w badaniach 

Ze względu na fakt, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
nakłada zarówno na wojewodę, jak i na właściwego ministra obowiązek 
monitorowania problemu przemocy, a także ze względu na społeczną wagę 
problemu przemocy w rodzinie, prowadzone są systematyczne badania tego 
problemu. 

Prowadzone badania różnią się zakresem oraz zasięgiem podmiotowym. 
Wśród przeprowadzonych badań są takie, które obejmują reprezentatywną próbę 
dorosłych Polaków i służą oszacowaniu skali zjawiska przemocy w rodzinie; są też 
i takie, które służą uzyskaniu pogłębionego obrazu wybranej grupy, której dotyczy ten 
problem (osób starszych, osób stosujących przemoc, odbywających karę więzienia, 
itp.) lub badania eksperckie prowadzone wśród osób zawodowo zajmujących się 
rozwiązywaniem problemu przemocy. Badania te odwołują się do odmiennych 
założeń metodologicznych (np. odnoszących się do próby badawczej) oraz bazują na 
materiałach pozyskiwanych w niejednorodny sposób, co powoduje, że nie wszystkie 
dane mogą być do siebie porównywane. Mimo tego zastrzeżenia wyłania się z nich 
dosyć jednoznaczny obraz przemocy w rodzinie. 

Według ustaleń TNS OBOP z 2010 roku (badanie na próbie reprezentatywnej 
dorosłych kobiet i mężczyzn na zlecenie MPiPS7) panowało dość powszechne 
przekonanie, że ofiarami przemocy były przede wszystkim kobiety. Dotyczyło to 
wszelkich form przemocy, ale w szczególności przemocy seksualnej. Odwrotnie, 
w powszechnym przekonaniu osobami stosującymi przemoc byli zwykle mężczyźni. 
Jednocześnie, chociaż ogólne przyzwolenie dla przemocy było dość niskie, łatwiej 
była ona akceptowana, gdy była stosowana przez kobiety. 

Z tego samego badania wynikało, że tylko 28% dorosłych Polaków nie miało 
żadnej styczności z przemocą w rodzinie ani bezpośredniej, ani pośredniej. Oznacza 
to, że co czwarty Polak nie prowadził nigdy gospodarstwa domowego, w którym 
stosowano przemoc, ani sam nie padł ofiarą przemocy. Niemal 2/3 badanych (60%) 
znało w swoim otoczeniu kogoś, kto doświadczał przemocy w rodzinie, a 45% 
mieszkało z kimś, kto ją stosował. Połowa z tych osób (22%) sama stała się ofiarą 
przemocy. Co dziesiąty badany (12%) przyznawał, że sam także stosował przemoc.  

Według badanych osobami stosującymi przemoc, z którą się bezpośrednio lub 
pośrednio stykali, byli współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, bardzo rzadko 
natomiast dziadkowie współprowadzący wielopokoleniowe gospodarstwo domowe. 
Osoby stosujące przemoc były charakteryzowane najczęściej jako mężczyźni, 
w wieku 40-49 lub 30-39 lat, z wykształceniem zawodowym, mieszkający na wsi. 
Przemocy bardzo często towarzyszył alkohol (45%). Powodem do aktów agresji 
wobec domowników był alkohol, brak pieniędzy, konflikty partnerskie, trudności 
w pracy, ale też według 17-30% badanych (zależnie od formy przemocy) nie było 
żadnego szczególnego powodu. 

                                            
7
 Badaniem objęto łącznie 3000 dorosłych osób (1500 kobiet i 1500 mężczyzn. Źródło: Diagnoza 

zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Część I – Raport z Badań 
Ogólnopolskich. Wyniki Badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, listopad 2010 
r., http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1-2010_%20Raport-ogolnopolski_K-M_01-03-
11.pdf, [dostęp: 31.08.2014]. 
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Dopełnienie tego obrazu można odnaleźć w badaniach prowadzonych także 
dla MPiPS przez MillwardBrown SMG/KRC, w którym badano osoby stosujące 
przemoc8.  

Ustalono w nim m.in., że 70% osób stosujących przemoc fizyczną (a 45% 
osób stosujących przemoc psychiczną) doznawało w przeszłości przemocy ze strony 
członków rodziny. Różny był profil społeczno-demograficzny sprawców, zależnie od 
formy przemocy. Wśród osób stosujących przemoc psychiczną, częściej niż  
w przypadku sprawców przemocy fizycznej, pojawiały się kobiety (równie często jak 
mężczyźni) mieszkańcy wielkich miast, z wyższym wykształceniem, w wieku 30-39 
lat, w związkach nieformalnych. Z kolei wśród osób stosujących przemoc fizyczną 
częściej niż wśród pozostałych pojawiały się osoby powyżej 50 roku życia,  
z wykształceniem podstawowym i zawodowym, zamieszkałe na wsi lub w małym 
mieście, w związkach formalnych. 

2.3. Przemoc w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim  

Podrozdział poświęcono scharakteryzowaniu zjawiska przemocy 
w województwie warmińsko-mazurskim w oparciu o dane uzyskane z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Sądu 
Okręgowego w Olsztynie. Dane te pozwalają na oszacowanie skali przemocy 
i charakteru problemu na podstawie danych gromadzonych przy realizacji procedury 
„Niebieskie Karty”. 

2.3.1. Statystyka przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-
mazurskim 

W ostatnich pięciu latach utrzymywał się względnie stały poziom 
wszczynanych procedur „Niebieskie Karty”. Należy jednak odnotować, że po 
wprowadzeniu zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nastąpił 
gwałtowny, chociaż chwilowy, spadek odnotowywanych przypadków przemocy  
w rodzinie. Ze względu na to, że we wcześniejszych latach obserwowano względnie 
stały trend wzrostowy, z niewielkim odchyleniem w 2010 roku, można przyjmować, 
że spadek w roku 2012 świadczy nie tyle o słabnięciu zjawiska, ale reakcji na zmianę 
regulacji prawnych i natury samej procedury9.  

W ostatnich trzech latach zaobserwować można było zbliżanie się liczby 
odnotowywanych przypadków przemocy dla miast i wsi, co spowodowane jest 
z jednej strony spadkiem liczby procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych 
w środowisku miejskim, z drugiej wzrostem od 2010 roku takich przypadków na wsi. 

                                            
8
 Próba badawcza obejmowała 1500 osób, w tym 623 osób stosujących przemoc. Źródło: Diagnoza 

dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji 
Polski. Raport z badania zrealizowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, listopad 2011 r., 
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Przemoc%20w%20rodzini
e/dane%20statystyczne/1%20RAPORT_POLACY_PRZEMOC_W_RODZINIE_FIN.pdf, [dostęp: 
31.08.2014]. 
9
 Ze względu na niemożność jednoznacznego rozstrzygnięcia gwałtownego i jednorazowego spadku 

liczby przypadków w 2012 roku, w dalszych analizach ten rok pominięto. 
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Tabela 3. Liczba wypełnionych formularzy ,,Niebieska Karta” według miejsca 
zamieszkania w latach 2008-2013 w województwie warmińsko-mazurskim 

Miejsce zamieszkania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Miasto 2228 3112 2889 2363 1576 1951 

Wieś 1685 1691 1959 1737 1274 1883 

Ogółem 3913 4803 4848 4100 2850 3834 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Wśród pokrzywdzonych niezmiennie dominują kobiety. W 2013 stanowiły one 
91,6% dorosłych osób, które dotknięte zostały przemocą w rodzinie. 

Tabela 4. Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie w latach 2008-2013  
w województwie warmińsko-mazurskim 

Płeć/wiek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kobiety 3686 4655 4816 4061 2748 3511 

Mężczyźni 406 758 788 649 439 652 

Ogółem 4092 5413 5604 4710 3187 4163 

Małoletni (do 18 r. ż.) 3130 3080 2806 2195 1127 1380 

Ogółem 7222 8493 8410 6905 4314 5543 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Wśród osób stosujących przemoc utrzymuje się stały, odwrotny trend – niemal 
94% wszystkich wszczętych spraw to sytuacje, w których przemoc stosował 
mężczyzna. W grupie osób stosujących przemoc pojawiły się też osoby nieletnie, jest 
to względnie stała, niewielka grupa (mniej niż 0,5% wszystkich przypadków). 

Tabela 5. Liczba osób stosujących przemoc domową w latach 2008-2013  
w województwie warmińsko-mazurskim 

Płeć/wiek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kobiety 189 324 276 216 185 242 

Mężczyźni 3721 4489 4582 3894 2657 3598 

Ogółem 3910 4813 4858 4110 2842 3840 

Nieletni 11 9 13 21 14 11 

Ogółem 3921 4822 4871 4131 2856 3851 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

W 2013 roku 58,4% wszystkich przypadków przemocy w rodzinie, dla których 
wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” to sytuacje, w których osoba stosująca 
przemoc była pod wpływem alkoholu. Dotyczyło to w większym stopniu mężczyzn  
i osób nieletnich. To znaczy 60% mężczyzn sprawców działało pod wpływem 
alkoholu, 33,5% kobiet i 100% osób nieletnich. Tak wysoki udział osób pod wpływem 
alkoholu wśród osób stosujących przemoc w tej kategorii wiekowej był nietypowy  
w 2013 roku. 
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Tabela 6. Liczba osób stosujących przemoc domową pod wpływem alkoholu w latach 
2008-2013 w województwie warmińsko-mazurskim 

Płeć/wiek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kobiety 91 139 141 107 68 81 

Mężczyźni 2823 3030 3264 2581 1692 2157 

Nieletni 3 4 2 5 11 11 

Ogółem 2917 3173 3407 2693 1771 2249 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Część z osób stosujących przemoc pozostających pod wpływem alkoholu 
wymagała przewiezienia do izby wytrzeźwień. Dotyczyło to tak samo często 
mężczyzn jak kobiet (odpowiednio w roku 2013 było to 3,3% mężczyzn i 3,7% 
kobiet). W obu grupach obserwowany był spadek liczby osób przewożonych do izb 
wytrzeźwień od 2009 roku. 

Tabela 7. Liczba osób stosujących przemoc domową pod wpływem alkoholu 
przewiezionych do izby wytrzeźwień w latach 2008-2013 w województwie warmińsko-
mazurskim 

Płeć/wiek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kobiety 27 59 45 19 13 3 

Mężczyźni 258 529 398 309 113 71 

Nieletni 0 0 1 0 1 0 

Ogółem 285 588 444 328 127 74 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Inny jest trend związany z przewożeniem osób stosujących przemoc do 
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia – taki tryb 
postępowania dotyczył aż 50,6% kobiet stosujących przemoc pod wpływem alkoholu 
i 63,2% mężczyzn.  

Tabela 8. Liczba osób stosujących przemoc domową pod wpływem alkoholu 
przewiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – do 
wytrzeźwienia w latach 2008-2013 w województwie warmińsko-mazurskim 

Płeć/wiek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kobiety 38 45 52 50 32 41 

Mężczyźni 1663 1716 1945 1660 1056 1363 

Nieletni 3 3 1 3 3 1 

Ogółem 1704 1764 1998 1713 1091 1405 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Na względnie stałym poziomie utrzymywała się liczba osób doświadczających 
przemocy, którym trzeba było udzielić pomocy medycznej – jest to 1-1,5% wszystkich 
pokrzywdzonych. Spadła natomiast liczba osób stosujących przemoc, którym 
udzielana była pomoc medyczna z 3,6% w 2008 roku do 2,3% w 2013 roku.  
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Tabela 9.  Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej w latach 2008-2011 
w województwie warmińsko-mazurskim*  

Osoby, którym udzielono pomocy medycznej 2008 2009 2010 2011 

Pokrzywdzony/a 37 47 76 53 

Osoba stosująca przemoc 104 92 93 61 

Ogółem 141 139 169 114 

*nie gromadzono analogicznych danych dla lat 2012-2013. 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Nie odnotowano wzrostu przypadków oddania do szpitala, placówki lub pod 
opiekę osoby spokrewnionej dzieci na podstawie budzącego kontrowersje art. 12a 
przywoływanej ustawy. Niestety nie są dostępne statystyki za lata 2012-2013, które 
pozwoliłyby na zweryfikowanie publicznie dyskutowanej opinii o nadużywaniu środka 
rozwiązywania problemu przemocy [tj. szybkiego izolowania dzieci od rodziny, 
w której wystąpiła przemoc] w wyniku wprowadzonej ustawy wraz ze zmianami. 

Tabela 10. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę 
osoby spokrewnionej w latach 2008-2011 w województwie warmińsko-mazurskim  

 2008 2009 2010 2011 

Liczba dzieci ogółem 9 12 11 4 

*nie gromadzono analogicznych danych dla lat 2012-2013. 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Wprowadzanie regulacji dotyczących procedury „Niebieskie Karty” 
spowodowało, że gromadzone są bardziej szczegółowe dane, między innymi 
pozwalające rozróżnić typy przemocy. Zwraca uwagę fakt, że z roku na rok 
zgłaszanych jest coraz więcej aktów przemocy. Najbardziej dominuje przemoc 
psychiczna, która jest zarazem najtrudniej uchwytna i mierzalna. Wysoką (i rosnącą) 
liczbę zgłoszeń tego typu przemocy można wiązać z tym, że obciążenie psychiczne, 
stany lękowe, poczucie zagrożenia, poczucie poniżenia, zastraszenia, brak wiary we 
własne możliwości oraz obniżanie poczucia wartości, które rozpoznawane są jako 
symptomy przemocy psychicznej, towarzyszą każdej doświadczanej formie 
przemocy. 

Tabela 11. Liczba poszczególnych rodzajów przemocy w latach 2012-2013 
w województwie warmińsko-mazurskim 

Rodzaj przemocy 2012 2013 

Fizyczna 2667 3417 

Psychiczna 3641 5169 

Seksualna 99 147 

Ekonomiczna 0 0 

Innego rodzaju zachowania 1466 2063 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji wynika, że od momentu 
wprowadzenia zapisów ustawy drastycznie spadła liczba zatrzymań osób 
stosujących przemoc domową. Można to łączyć z systemową zmianą podejścia do 
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sposobu rozwiązywania problemu przemocy, to jest przekierowaniem działań 
z interwencyjnych na edukacyjno-korekcyjne. 

Tabela 12. Liczba zatrzymanych sprawców przemocy domowej w latach 2008-2013 
w województwie warmińsko-mazurskim 

Zatrzymani sprawcy przemocy 
domowej 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kobiety 70 107 99 71 4 5 

Mężczyźni 1948 2284 2352 1998 117 241 

Nieletni 4 3 2 6 1 1 

Ogółem 2022 2394 2453 2075 122 247 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Powyższą tezę obrazuje też stopniowy, ale systematyczny spadek osądzeń, 
skazań oraz pozbawienia wolności dla osób stosujących przemoc. W ciągu ostatnich 
trzech lat liczby te utrzymują się na zbliżonym (niskim) poziomie. Tylko pojedynczo 
występowały w tym okresie (po 2010 r.) przypadki, gdy przemoc stosowano ze 
szczególnym okrucieństwem lub gdy w następstwie stosowania przemocy osoba 
pokrzywdzona targnęła się na własne życie.  

Tabela 13. Wyroki wynikające z zastosowania art. 207, par. 1 kodeksu karnego 
w latach 2008-2013 w województwie warmińsko-mazurskim 

Kategorie wyroków 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Osądzeni ogółem 1086 980 850 393 328 327 

Skazani ogółem 985 900 787 359 309 305 

Pozbawieni wolności 936 877 741 350 298 297 

Warunkowo zawieszeni 758 689 590 259 232 231 

Źródło: dane uzyskane z Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

2.3.1.1. Współpraca między instytucjami 

Policja przekazywała informacje o przypadkach przemocy w rodzinie 
najczęściej ośrodkowi pomocy społecznej, GKRPA lub do innych instytucji (zwykle do 
prokuratury). Zarówno przed wprowadzeniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, 
jak i po tym fakcie marginalną rolę w procesie rozwiązywania problemu przemocy 
odgrywały placówki służby zdrowia i placówki oświatowe. W latach poprzedzających 
wprowadzenie ustawy stopniowo wzrastała współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej mierzona liczbą przekazywanych informacji, tymczasem wprowadzenie 
zapisów ustawy spowodowało, że liczba przekazywanych dalej informacji spadła. 
Można to jednak odczytywać w taki sposób, że stopniowo zanikała potrzeba tej formy 
komunikacji, została bowiem zastąpiona przez współpracę w ramach zespołów 
interdyscyplinarnych. 
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Tabela 14. Liczba informacji przesłanych do instytucji w latach 2008-2011 
w województwie warmińsko-mazurskim 

Rodzaj instytucji 2008 2009 2010 2011 

Ośrodek pomocy społecznej 1388 2878 3114 2537 

GKRPA 951 1109 1103 964 

Placówka służby zdrowia 37 45 32 1 

Placówka szkolno-wychowawcza 1 1 - - 

Organizacje pozarządowe 107 78 261 183 

Inne 1135 2631 1828 1605 

Ogółem 3619 6742 6338 5290 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

2.3.2. Organizacja instytucji przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w województwie warmińsko-mazurskim 

We wszystkich gminach województwa warmińsko-mazurskiego powołano 
zespoły interdyscyplinarne. Punkty poradnictwa specjalistycznego występują w mniej 
niż połowie gmin, średnio przypadają 2 takie punkty na powiat. Jeszcze mniej jest 
ośrodków interwencji kryzysowej – obecnie funkcjonuje 25 takich ośrodków na 
terenie województwa i aż 3 specjalistyczne ośrodki wsparcia. 

Tabela 15. Liczba instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
w województwie warmińsko-mazurskim (stan na 31.12.2013 r.) 

Rodzaj instytucji 
Liczba instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  
w województwie warmińsko-mazurskim 

Zespoły interdyscyplinarne 116 

Punkty konsultacyjne 60 

Ośrodki interwencji kryzysowej 8 

Specjalistyczne ośrodki wsparcia 3 

Ośrodki wsparcia 2 

Domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi 

2 

Źródło: dane uzyskane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 
Wydział Polityki Społecznej.  

Poziom nasycenia instytucjami jest różny. Najwięcej instytucji jest w powiatach 
utworzonych wokół dużych i średniej wielkości miast: Olsztynie, Elblągu, Iławie, 
Ostródzie i Szczytnie. Najmniej rozwinięta infrastruktura instytucjonalna cechuje 
powiaty peryferyjne zarówno w sensie geograficznym, jak i możliwości i zdolności 
rozwojowych: Działdowo, Ełk, Olecko, Węgorzewo, Gołdap. Są to zarazem powiaty 
małe, obejmujące 3-6 gmin. Na tym tle odróżniają się takie powiaty jak: Bartoszyce, 
Braniewo, Giżycko, Pisz, które mają relatywnie bogatą infrastrukturę – m.in. po 3-4 
punkty konsultacyjne (tezę tę obrazuje częściowo mapa – rysunek 2). 
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Rysunek 2. Punkty konsultacyjne w województwie warmińsko-mazurskim 

 
Źródło: dane uzyskane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 
Wydział Polityki Społecznej.  
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2.3.2.1. Korzystanie z infrastruktury pomocowej  

W odniesieniu do ogólnej liczby interwencji policji i liczby zakładanych 
„Niebieskich Kart” relatywnie rzadko udzielana była dodatkowa pomoc dla osób 
pokrzywdzonych. Wśród stosowanych formy pomocy dla ofiar było zwłaszcza 
udzielenie pomocy medycznej lub umieszczenie w szpitalu. Rzadziej – tylko 
w pojedynczych przypadkach – policja umieszczała ofiarę przemocy w SOW lub 
innym ośrodku wsparcia. W statystykach policyjnych nie odnotowano udzielania 
pomocy poprzez skierowanie osoby doświadczającej pomocy od ośrodka interwencji 
kryzysowej lub domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

Tabela 16. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą, w latach 2012-2013 w województwie warmińsko-mazurskim 

Rodzaje pomocy 2012 2013 

Umieszczenie w SOW dla ofiar przemocy w rodzinie 3 3 

Umieszczenie w ośrodku wsparcia 1 0 

Umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej 0 0 

Umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 0 0 

Umieszczenie w szpitalu 10 14 

Udzielenie pomocy medycznej 27 28 

Inny rodzaj pomocy 109 150 

Źródło: dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Infrastruktura służąca pomocą osobom pokrzywdzonym była jednak 
użyteczna, o czym świadczyć może fakt systematycznego wzrostu korzystania przez 
pokrzywdzonych z punktów konsultacyjnych, specjalistycznych ośrodków wsparcia, 
zwłaszcza całodobowego pobytu. Podobnie – przy ogólnym spadku korzystania  
z usług ośrodków interwencji kryzysowej – rosła nieznacznie liczba osób 
korzystających z całodobowych ośrodków interwencji kryzysowej. Wydaje się, że te 
dwa trendy zachodzące równolegle wskazywały, że rosła świadomość możliwości 
rozwiązania problemu przemocy, innych niż trwała izolacja rodziny od osoby 
stosującej przemoc. Można interpretować to także jako przejaw użyteczności 
infrastruktury stworzonej dla osób doświadczających skrajnych form przemocy 
i wymagających, aby czasowo odizolować od nich osobę stosującą przemoc. 
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Tabela 17. Liczba osób korzystających z pomocy instytucjonalnej w latach 2008-2013 
w województwie warmińsko-mazurskim 

Rodzaje pomocy 
instytucjonalnej 

Liczba osób korzystających – ogółem (powiat + gmina) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Punkty konsultacyjne 4510 1819 2403 2046 2731 3067 

Ośrodki wsparcia 476 592 768 444 661 656 

w tym: całodobowego pobytu 21 45 30 23 0 0 

Specjalistyczne ośrodki wsparcia 446 708 886 632 510 465 

w tym: całodobowego pobytu 253 104 139 103 129 137 

Domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży 

207 55 56 69 31 35 

Ośrodki interwencji kryzysowej 1239 351 980 556 518 294 

w tym: całodobowego pobytu 182 154 157 139 134 138 

Źródło: dane uzyskane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Potwierdzeniem takiej tezy jest fakt rosnącej – po spadku w 2011 roku – 
ogólnej liczby osób, którym udzielono pomocy. 

Tabela 18. Liczba osób, którym udzielono pomocy w latach 2008-2013 w województwie 
warmińsko-mazurskim 

Forma pomocy 

Liczba osób, którym udzielono pomocy – ogółem 
(powiat + gmina) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Interwencja kryzysowa 4733 4893 5976 4082 5425 5839 

w tym: udzielona dzieciom 1177 1388 1443 1138 1281 1298 

Pomoc całodobowa 546 385 449 362 389 370 

w tym: udzielona dzieciom 230 257 254 207 216 206 

Inne formy pomocy 3294 3290 2575 1463 1452 1805 

Źródło: dane uzyskane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

 Najbardziej dominującą formą działań wobec osób stosujących przemoc były 
działania interwencyjne. Od 2011 roku obserwowano relatywnie niski udział 
programów korekcyjno-edukacyjnych wśród działań podejmowanych wobec 
sprawców. Tych działań było – z roku na rok – coraz mniej. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, że uzyskany obraz jest niepełny, w tym znaczeniu, że statystyki nie 
uwzględniały liczby osób stosujących przemoc, które objęto indywidualnym planem 
wypracowanym przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.  
Z przeprowadzonych wywiadów indywidualnych wynikało także, że wiele  
z programów korekcyjno-edukacyjnych zostało uruchomionych dopiero w 2014 roku. 
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Tabela 19. Formy działań kierowanych do osób stosujących przemoc w latach 2008-
2013 w województwie warmińsko-mazurskim 

Formy działań 

Liczba osób stosujących przemoc ogółem  
(powiat + gmina) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Działania interwencyjne 725 483 774 625 559 668 

w tym: izolowanie sprawców od 
ofiar  

35 25 14 26 60 38 

w tym: eksmisja z lokalu 7 4 2 8 12 10 

Prace społecznie użyteczne 8 27 47 12 14 32 

Programy korekcyjno-edukacyjne 335 520 620 408 341 324 

Źródło: dane uzyskane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
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3. Metodologia i przebieg badania 

3.1. Koncepcja badania 

Niniejsze badanie miało charakter wieloaspektowy. Obejmowało aspekty 
organizacyjne, uwarunkowania prawne i systemowe współpracy między 
poszczególnymi instytucjami rozwiązującymi problem przemocy w rodzinie oraz 
charakterystykę samego problemu na podstawie relacji osób dotkniętych przemocą, 
stosujących ją lub pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Tak szeroko zakrojone badanie wymagało użycia triangulacji. Polegała ona na 
zbieraniu materiału badawczego w sposób, który zapewni mu najwyższą jakość 
przez łączenie różnych metod badawczych (triangulacja metod) oraz pozyskiwanie 
materiału z różnych źródeł (triangulacja danych). Posłużono się trzema metodami 
gromadzenia danych (rozdz. 3.6), to znaczy wywiadami kwestionariuszowymi, 
indywidualnymi wywiadami pogłębionymi oraz zogniskowanymi wywiadami 
grupowymi. Dane pochodziły z kilku źródeł (rozdz. 3.3) – respondentami były osoby 
dotknięte przemocą, osoby stosujące przemoc w rodzinie, przewodniczący zespołów 
interdyscyplinarnych bądź członkowie tych zespołów, przedstawiciele instytucji 
pracujących w obszarze rozwiązywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3.2. Cele badania 

Głównym celem badania było dokonanie diagnozy problemu przemocy 
w rodzinie oraz oceny efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązania 
problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim. Badanie 
służyć miało poszukiwaniu rozwiązań problemu przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe odpowiadające tym dwóm podstawowym obszarom 
badawczym były następujące: 

I. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie: 

1. wskazanie regulacji prawnych dotyczących przemocy w rodzinie; 

2. rozpoznanie podmiotów i instytucji działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3. poznanie skali problemu przemocy w rodzinie; 

4. charakterystyka problemu przemocy w rodzinie. 

II. Ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania 
problemu przemocy w rodzinie: 

1. ocena działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie; 

2. rozpoznanie mocnych i słabych stron współpracy międzyinstytucjonalnej; 

3. wskazanie barier realizacji działań/rozwiązywania problemu przemocy 
w rodzinie; 

4. rozpoznanie czynników warunkujących realizację działań; 
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5. rozpoznanie propozycji rozwiązań służących osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie i osobom stosującym przemoc formułowanych 
przez osoby pracujące w tym obszarze. 

3.3. Zakres podmiotowy badania 

Badanie prowadzone było z trzema grupami respondentów, były to: 

1. osoby doświadczające przemocy w rodzinie; 

2. osoby stosujące przemoc w rodzinie; 

3. osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

1.1. członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; 

1.2. pracownicy placówek świadczących usługi w zakresie interwencji 
kryzysowej; 

1.3. pracownicy jednostek i punktów poradnictwa specjalistycznego; 

1.4.  pracownicy specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie. 

3.4. Zakres przedmiotowy. Szczegółowa problematyka badawcza 

Badanie miało dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania badawcze, 
pogrupowane w trzy bloki: 

Przemoc w rodzinie – ujęcie statystyczne 

1. Jak przedstawiają się unormowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie? 

2. Statystyka dotycząca problemu przemocy w rodzinie (policja, formularze 

„Niebieska Karta”). 

3. Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie 

warmińsko-mazurskim. 

Charakterystyka problemu przemocy w rodzinie 

1. Jakich form przemocy doświadczają osoby dotknięte przemocą w rodzinie? 

2. Jakie są przyczyny zachowań przemocowych? 

3. Czym się charakteryzują, kim są osoby stosujące przemoc w rodzinie 
(sytuacja społeczno-demograficzna)? 

4. Czym się charakteryzują, kim są osoby dotknięte przemocą w rodzinie 
(sytuacja społeczno-demograficzna)? 

5. Jakie są konsekwencje zachowań przemocowych (dla osób stosujących 
przemoc, osób dotkniętych przemocą, rodziny)? 

6. Jakie są formy radzenia sobie z przemocą (osoby stosujące przemoc, 
dotknięte przemocą, rodziny)? 
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7. Jakie są reakcje otoczenia (rodzina, sąsiedzi) na występowanie przemocy  
w rodzinie? 

8. Kiedy następuje zgłoszenie problemu przemocy do odpowiednich instytucji (co 
decyduje, kto zgłasza, kto nie zgłasza)? 

Ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemu 
przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim: 

1. Jakie działania są podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie/rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie w województwie 
warmińsko-mazurskim?  

1.1. Jaka jest ocena skuteczności i efektywności ich realizacji? 

2. Jak przebiega współpraca międzyinstytucjonalna podmiotów działających 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (słabe i mocne strony)? 

3. Jakie są bariery realizacji działań/rozwiązywania problemu przemocy 
w rodzinie? 

4. Jakie są czynniki warunkujące realizację działań w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (co jest potrzebne)? 

5. Jakie są propozycje rozwiązań służących osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie? 

6. Jakie są propozycje rozwiązań służących osobom stosującym przemoc 
w rodzinie? 

3.5. Zasięg terytorialny badania 

Badanie realizowano na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

3.6. Źródła danych 

W badaniu wykorzystywano dwa rodzaje danych: 

1. Dane wtórne: statystyki dotyczące przemocy w rodzinie (statystyki Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego gromadzone dla MPiPS, statystyki 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, statystyki Sądu Okręgowego  
w Olsztynie, statystyki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). 

2. Dane pierwotne, pozyskane w badaniu empirycznym. Przeprowadzono 
następujące pomiary: 

2.1. wywiady kwestionariuszowe pisemne z osobami dotkniętymi przemocą; 

2.2. wywiady kwestionariuszowe pisemne z osobami stosującymi przemoc; 

2.3. wywiady kwestionariuszowe pisemne z osobami pracującymi w obszarze 
rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie; 

2.4. wywiady indywidualne pogłębione bezpośrednie z członkami zespołów 
interdyscyplinarnych; 
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2.5. zogniskowane wywiady grupowe z pracownikami, członkami podmiotów  
i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

3.7. Przebieg badania. Założona i zrealizowana wielkość próby 
badawczej 

Część prac badawczych realizowana była przez Obserwatorium Integracji 
Społecznej (OIS) funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie (ROPS). Obserwatorium zwróciło się z prośbą o pomoc w realizacji 
badania do dyrekcji i kierowników OPS i PCPR z województwa warmińsko-
mazurskiego. 

Zastosowano odrębne metody docierania do respondentów, zależnie od grupy 
badanych. Osoby doświadczające przemocy oraz osoby stosujące przemoc, badane 
były za pomocą kwestionariuszy, które ROPS przekazał do instytucji zajmujących się 
rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie z prośbą o przekazanie ich 
respondentom oraz przyjęcie wypełnionych kwestionariuszy, które po samodzielnym 
wypełnieniu były zwracane w zaklejonych kopertach. Kryterium doboru osób do 
badania – poza spełnianiem podstawowego warunku, to jest przynależenia do danej 
kategorii badanych – była ich dostępność.  

Taka metoda doboru oraz realizacji badania była właściwa ze względu na 
niską bezpośrednią dostępność dla ROPS osób doświadczających i stosujących 
przemoc. Badanie było obciążone pewnym ryzykiem błędu typowego dla doboru 
kwotowego – to znaczy, respondenci byli dobierani na podstawie dostępności, 
w próbie mogły nie znaleźć się przypadki skrajne lub mniej typowe. Ryzyko to 
zminimalizowano w taki sposób, że uzyskano materiał badawczy od wystarczająco 
licznej próby, aby wnioski z badania mogły być uogólniane.  

Podobną metodę zastosowano w przypadku osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (badanie ilościowe) – kwestionariusze były im 
przekazywane za pośrednictwem kierownictwa jednostek, w której byli oni 
zatrudnieni. 

Badanie ilościowe uzupełniono zogniskowanymi wywiadami grupowymi oraz 
indywidualnymi wywiadami pogłębionymi, realizowanymi bezpośrednio.  

Przeprowadzono 2 wywiady grupowe: w Olsztynie i w Elblągu (gmina wiejska). 
W wywiadach wzięło łącznie udział 18 osób (11 w Olsztynie i 7 w Elblągu). Byli to 
przedstawiciele zarówno OPSów, jak i instytucji, które włączane są do prac zespołów 
interdyscyplinarnych i/lub mają styczność z problemem przemocy. Wśród badanych 
znaleźli się przedstawiciele specjalistycznych ośrodków wsparcia, punktu 
konsultacyjnego dla osób pokrzywdzonych, PCPR, świetlic terapeutycznych, 
ośrodków interwencji kryzysowej.  

W przypadku wywiadów grupowych były one przeprowadzone w łatwo 
dostępnych dla badanych lokalizacjach (w Olsztynie dla gminy miejskiej i w Elblągu, 
w siedzibie GOPS, dla gminy wiejskiej).  
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Z kolei, wywiady indywidualne przeprowadzono z przewodniczącymi lub 

członkami zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych (wskazanymi przez 

przewodniczących). Przeprowadzono 10 wywiadów, z uwzględnieniem podziału na 

gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie (przy zachowaniu proporcji dla struktury 

gmin w województwie): 

1. gminy miejskie: Działdowo, Olsztyn; 

2. gminy miejsko-wiejskie: Kisielice, Olsztynek, Ruciane-Nida; 

3. gminy wiejskie: Biskupiec, Gronowo Elbląskie, Kętrzyn, Nowe Miasto 

Lubawskie, Milejewo. 

W przypadku wywiadów indywidualnych badacze docierali do respondentów 
w miejscu wykonywania przez nich obowiązków zawodowych, w godzinach ich 
pracy, dostosowano datę i godzinę spotkania do możliwości badanych. Taka 
organizacja badania pozwoliła na stworzenie komfortowych warunków do 
przeprowadzenia pogłębionych wywiadów, w czasie których większość badanych 
udzielała rozbudowanych i pogłębionych odpowiedzi na pytania badacza. 

Wywiady były nagrywane – z jednym wyjątkiem, gdzie odmówiono zgody na 
dokonanie nagrania (wypowiedzi respondenta zostały spisane ręcznie i taki materiał 
został wykorzystany do dalszych analiz).  

Poniżej przedstawiono poziom realizacji próby. 

Tabela 20. Realizacja próby badawczej 

Pomiar 
Zakładana maksymalna 

wielkość próby 
Osiągnięta wielkość 

próby 

Wywiady kwestionariuszowe  
z osobami dotkniętymi przemocą  
w rodzinie 

200 
169 

Zwrot na poziomie 
84,5% 

Wywiady kwestionariuszowe  
z osobami stosującymi przemoc  
w rodzinie 

200 
153 

Zwrot na poziomie 
76,5% 

Wywiady kwestionariuszowe  
z osobami pracującymi w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

400 
326 

Zwrot na poziomie 
81,5% 

Osobiste wywiady pogłębione  
z członkami zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych 

10 10 

Zogniskowane wywiady grupowe  
z pracownikami, członkami 
podmiotów i instytucji działających  
w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

2 (14-20 osób) 2 (18 osób) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Opisu Przedmiotu Umowy (OPU). 
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4. Charakterystyka badanych  

Rozdział zawiera charakterystykę trzech grup respondentów: osób 
doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz osób pracujących 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W kolejnych podrozdziałach 
analizie poddano cechy społeczno-demograficzne tych osób – a także podstawowe 
charakterystyki istotne z perspektywy rozstrzyganych pytań badawczych. 

4.1. Osoby doświadczające przemocy 

W podrozdziale przedstawiono krótką charakterystykę badanych osób 
doświadczających przemocy. Głównymi cechami opisującymi respondentów, poza 
demograficznymi (płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania) oraz społecznymi 
(wykształcenie, stan zatrudnienia) była także charakterystyka sytuacji rodzinnej 
(wielkość gospodarstwa domowego, osoby składające się na gospodarstwo oraz 
kondycja materialna rodziny).  

Wśród badanych przeważały kobiety (164 ze 169 osób), w próbie znaleźli się 
tylko 2 mężczyźni (dla 3 osób dane dot. płci nie zostały uzupełnione). W całej próbie 
najliczniejsze były osoby w wieku produkcyjnym, między 35 a 54 rokiem życia. Ta 
grupa obejmowała łącznie niemal 2/3 badanych (61,5%). Najmniej liczne w badaniu 
były osoby poniżej 24 roku życia (6%) i powyżej 65 lat (4,2%). Podobnie często 
reprezentowane były pozostałe grupy wiekowe: 25-34-latków (14,8%) i 55-64-latków 
(10,6%). Jest to obraz, który zbieżny jest z prezentowanymi wcześniej wynikami 
badań ogólnopolskich. 

Tabela 21. Wiek osób doświadczających przemocy (N=169) 

Wiek 
Osoby doświadczające przemocy 

liczba procent  

24 i mniej 10 6,0 

25-34 25 14,8 

35-44 62 36,7 

45-54 42 24,8 

55-64 18 10,6 

65 i więcej 7 4,2 

Braki danych 5 2,9 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Nieco ponad połowę badanych ofiar przemocy stanowili mieszkańcy wsi 
(59,2%). Wśród badanych było 27,2% mieszkańców małych miast, 4,1% – miast 
średniej wielkości i 5,3% – z dużych miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  
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Tabela 22. Wielkość miejscowości (N=169) 

Jaka jest wielkość miejscowości, w której Pan/Pani 
mieszka? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

Wieś 100 59,2 

Miasto do 10 tys. mieszkańców włącznie 21 12,5 

Miasto powyżej 10-30 tys. mieszkańców 25 14,8 

Miasto powyżej 30-100 tys. mieszkańców 7 4,1 

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 9 5,3 

Braki danych 7 4,1 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość badanych stanowiły osoby przebywające w stałych związkach: 
formalnych (59,8%) lub nieformalnych (11,8%). Niemal co piąty z badanych był 
w takim związku: 15,4% badanych to rozwodnicy, a 2,4% było w separacji ze swoim 
partnerem. Zwraca uwagę, że połowa osób, które były po rozwodzie oraz część osób 
deklarujących życie w separacji lub w stanie panieńskim/kawalerskim dzieliło 
gospodarstwo domowe z mężem lub partnerem życiowym (3 z 15 osób). Osoby 
samotne (panny/kawalerowie) to w większości ludzie młodzi – poniżej 25 roku życia, 
które dzieliły swoje gospodarstwo domowe z rodzicami, rodzeństwem i swoimi 
dziećmi (7 z 11 osób). 

Wszystkie osoby owdowiałe dzieliły swoje gospodarstwo domowe z dziećmi. 
Niemal wszystkie z tych osób były powyżej 65 roku życia, z wyjątkiem dwóch 
(w przedziale 55-64 lata). 

Tabela 23. Stan cywilny (N=169) 

Jaki jest Pana/Pani stan cywilny? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

Mężatka/żonaty 101 59,8 

W związku nieformalnym, np. konkubinacie 20 11,8 

Rozwiedziona/rozwiedziony 26 15,4 

W separacji 4 2,4 

Panna/kawaler 11 6,5 

Wdowa/wdowiec  7 4,1 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych dominowały osoby z niskim wykształceniem: 31,3% to osoby 
z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, a 34,3% – z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym. Relatywnie wysoka była też liczebność grupy badanych 



 

36 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

o wykształceniu średnim i pomaturalnym, łącznie obejmowały 23,7% badanych 
(odpowiednio 17,2% i 6,5%). Co dziesiąty z badanych miał wykształcenie wyższe.  

Tabela 24. Wykształcenie (N=169) 

Jakie ma Pan/Pani wykształcenie? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

Niepełne podstawowe lub podstawowe 43 25,4 

Gimnazjalne 10 5,9 

Zasadnicze zawodowe 58 34,3 

Średnie (ogólnokształcące, zawodowe, techniczne) 29 17,2 

Policealne/pomaturalne 11 6,5 

Wyższe 17 10,1 

Braki danych 1 0,6 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Dużą grupę wśród badanych stanowiły osoby bezrobotne (37,3%) lub  
o niestałych dochodach. Ta ostatnia grupa obejmowała 12,4% badanych i były to 
osoby, które pracowały dorywczo, odbywały staż lub utrzymywały się z zasiłków 
socjalnych. Drugą pod względem liczebności była grupa osób aktywnych zawodowo 
– zatrudnionych w pełnym lub częściowym wymiarze (27,2%). Dla co ósmego 
z badanych (13,1%) źródłem utrzymania była renta lub emerytura. Tylko pojedyncze 
osoby miały dochody pochodzące z pracy na podstawie umowy zlecenia/umowy 
o dzieło lub z prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

Tabela 25. Stan zatrudnienia (N=169) 

Jaki jest obecnie Pana/Pani stan zatrudnienia? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

Bezrobotna/-y 63 37,3 

Pracuję na etacie/części etatu 46 27,2 

Jestem na rencie/emeryturze 22 13,1 

Inny 21 12,4 

Pracuję na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło 7 4,1 

Prowadzę gospodarstwo rolne 7 4,1 

Braki danych 2 1,2 

Prowadzę własną działalność gospodarczą 1 0,6 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Niemal połowa rodzin osób doświadczających przemocy obejmowała 3-4 
osoby (49,1%). Relatywnie liczne były jednak także rodziny duże, obejmujące więcej 
niż 5 osób, w badaniu było ich łącznie 33,1%. Najmniej było małych gospodarstw 
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domowych, obejmujących 1-2 osoby (w badaniu znalazły się 2 osoby prowadzące 
samotnie gospodarstwo domowe).  

Tabela 26. Liczebność rodziny (N=169) 

Ilu członków liczy Pana/Pani rodzina wspólnie 
zamieszkująca pod jednym dachem i tworząca łącznie  
z Panem/Panią wspólne gospodarstwo domowe – stan 
przed skorzystaniem z pomocy? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

1-2 30 17,8 

3-4 83 49,1 

5-6 48 28,4 

7 i więcej 8 4,7 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość badanych dzieliła gospodarstwo domowe ze swoimi dziećmi 
(86,4%) i/lub z partnerem życiowym. Niewielka była natomiast grupa respondentów, 
którzy mieszkają z rodzicami własnymi lub partnera lub z rodzeństwem. Wśród 
innych członków gospodarstwa domowego (6%) wymieniano członków dalszej 
rodziny (wnuczka, wuj) lub osoby niespokrewnione (synowa, chłopak córki). Tylko 
1 osoba mieszkała z pasierbami (dwoma). 

Tabela 27. Skład rodziny (N=169) 

Kto wchodzi w skład Pana/Pani rodziny 
zamieszkującej pod jednym dachem i tworzącej 
gospodarstwo domowe (stan przed skorzystaniem  
z pomocy)? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Dzieci 146 86,4 

Żona/partnerka, mąż/partner 119 70,4 

Moi rodzice lub jedno z nich 11 6,5 

Inna osoba/osoby 10 6,0 

Brat, siostra 7 4,2 

Rodzice żony/partnerki, męża/partnera lub jedno z nich 7 4,2 

Pasierbowie 1 0,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych10. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                            
10

 W pytaniach, na które można było udzielić więcej niż jedną odpowiedź zastosowano analizę dla 
zestawu odpowiedzi wielokrotnych (program PASW IBM, dawniej SPSS). W analizie tej pomijane są 
braki danych. W konsekwencji, dla każdego z tych pytań inna może być podstawa procentowania  
(N minus braki danych). Ze względu na to, że braki danych były nieliczne oraz ze względu na 
czytelność zapisu o wielkości grupy respondentów, dla których analiza była prowadzona, nie 
korygowano liczby N (wielkości próby) w tytule tabeli. Komentarz ten odnosi się do wszystkich tabel, 
pod którymi pojawił się zapis o pominięciu braków danych w wyliczeniach. 
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Większość badanych tworzyło małe rodziny: mieli jedno (3,1%) lub dwoje 
dzieci (34,2%). Co piąty z badanych miał troje dzieci. Małą grupę stanowili ci, którzy 
mieli czworo lub więcej dzieci (15,2% wszystkich osób, które doświadczały przemocy 
i miały dzieci). Rodziny duże (z co najmniej czwórką dzieci) tworzone były przez 
osoby w wieku 30-40 lat, mieszkające na wsi lub małych miastach, z wykształceniem 
zawodowym lub niższym (chociaż w tej grupie znalazło się też 5 rodzin, w których 
badany miał średnie lub wyższe wykształcenie). Wśród osób doświadczających 
przemocy najliczniejsi byli: bezrobotni, osoby na rencie lub utrzymujące się 
z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ofiary przemocy funkcjonowały niemal równie 
często w związkach formalnych, jak i nieformalnych. W większości prowadziły one 
samodzielne (oddzielne od rodziców lub rodzeństwa) gospodarstwo domowe. 

Tabela 28. Liczba dzieci wchodzących w skład rodziny (n=146) 

Ile dzieci wchodzi w skład Pana/Pani rodziny? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

1 dziecko 44 30,1 

2 dzieci 50 34,2 

3 dzieci 30 20,5 

4 dzieci 13 8,9 

5-6 dzieci 9 6,3 

Ogółem 146 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych przeważały osoby w trudnej sytuacji materialnej, które nie 
mogły zaspokoić nawet podstawowych potrzeb (24,9%) lub zaspokajały je z trudem, 
oszczędnie gospodarując domowym budżetem (42%). Co czwarta z badanych osób 
deklarowała, że rodzina może zaspokoić podstawowe potrzeby, ale poważniejsze 
wydatki wymagają oszczędzania. Najmniej liczna (łącznie 7,7%) była grupa tych 
osób, które mogły pozwolić sobie na wszystkie wydatki, a nawet na luksus 
(odpowiednio: 7,1% i 0,6%). 

Sytuacja materialna była oceniana gorzej u osób, u których kumulowało się 
kilka negatywnych czynników położenia społecznego, to znaczy cechowało je niskie 
wykształcenie (poniżej zasadniczego), były bezrobotne, prowadziły bardzo małe 
gospodarstwa domowe (1-2 osoby) lub bardzo duże (powyżej 6 osób). Mieszkańcy 
średnich i dużych miast (powyżej 30 tys. mieszkańców) częściej niż mieszkańcy 
z mniejszych miejscowości oceniali swoją sytuację jako niekorzystną.  



 

39 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tabela 29. Sytuacja materialna rodziny (N=169) 

Jak ocenia Pan/Pani sytuację materialną swojej 
rodziny zamieszkującej pod jednym dachem  
i tworzącej gospodarstwo domowe? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

Możemy pozwolić sobie na pewien luksus 1 0,6 

Wystarcza nam na zaspokajanie wielu potrzeb bez 
specjalnego oszczędzania 

12 7,1 

Wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na 
poważniejsze zakupy 

43 25,4 

Musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować 71 42,0 

Nie wystarcza nam nawet na podstawowe potrzeby 42 24,9 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Taka charakterystyka osób doświadczających przemocy zgodna jest 
z ocenami członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Według tej 
grupy najczęściej ofiarami przemocy były kobiety, w wieku 30-60 lat, z niskim 
wykształceniem (podstawowe, zawodowe), o niskim statusie materialnym, 
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w stałych związkach (mąż lub partner 
życiowy), z rodzin wielodzietnych, z rodzin z problemem alkoholowym.  

Cechą wspólną tych osób było według badanych: ekonomiczne uzależnienie 
od partnera życiowego; wcześniejsze doświadczenie przemocy – wzór zachowania 
z domu rodzinnego; wykluczenie społeczne lub narażenie na wykluczenie – często 
objawiające się społeczną izolacją od innych; bezradność życiowa; niskie 
umiejętności komunikacyjne; nieradzenie sobie z rozwiązywaniem sytuacji 
stresowych i konfliktowych; przekonanie o niskiej własnej wartości; w efekcie 
podatność na bycie sterowanym, uznające przemoc jako naturalne narzędzie 
rozwiązywania problemów i konfliktów. 

4.2. Osoby stosujące przemoc 

W podrozdziale przedstawiono krótką charakterystykę badanych osób 
stosujących przemoc według takiego samego schematu jak w podrozdziale 
poprzednim. Głównymi cechami opisującymi respondentów, poza demograficznymi 
(płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania) oraz społecznymi (wykształcenie, stan 
zatrudnienia) była także charakterystyka sytuacji rodzinnej (wielkość gospodarstwa 
domowego, osoby składające się na gospodarstwo oraz kondycja materialna 
rodziny). Dodatkowo osoby stosujące przemoc zostały scharakteryzowane 
z uwzględnieniem ich uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub hazardu.  

Wśród osób stosujących przemoc dominowali mężczyźni (132 spośród 153 
osób). Podobnie, jak osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc 
najczęściej były w wieku 35-54 lata. Osoby w tym wieku stanowiły łącznie 62,7% 
wszystkich badanych. Liczba osób młodych (25-34 lata) oraz dojrzałych (55-64 lata) 
była zbliżona i wynosiła odpowiednio: 15,7% i 14,4%. Tylko nieliczni badani mieli 
mniej niż 24 lata lub 65 i więcej. 
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Tabela 30. Wiek (N=153) 

Wiek 
Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

24 i mniej 6 3,9 

25-34 24 15,7 

35-44 56 36,6 

45-54 40 26,1 

55-64 22 14,4 

65 i więcej 2 1,3 

Braki danych 3 2,0 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość badanych osób stosujących przemoc w rodzinie mieszkała na wsi 
(65,4%) lub w małych miasteczkach (łącznie 29,4%). Tylko pojedyncze z badanych 
osób mieszkały w miastach średniej wielkości lub dużych (łącznie 4,6%). 

Tabela 31. Wielkość miejscowości (N=153) 

Jaka jest wielkość miejscowości, w której Pan/Pani 
mieszka? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Wieś 100 65,3 

Miasto do 10 tys. mieszkańców włącznie 17 11,1 

Miasto powyżej 10-30 tys. mieszkańców 28 18,3 

Miasto powyżej 30-100 tys. mieszkańców 4 2,6 

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 3 2,0 

Braki danych 1 0,7 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Podobnie, jak w przypadku osób doświadczających przemocy, najliczniejsze 
były osoby, które żyły w stałych formalnych lub nieformalnych związkach 
(odpowiednio: 59,4% i 13,7%). Zwraca uwagę, że w tej grupie – w przeciwieństwie 
do ofiar – relatywnie wysoka była liczba osób wolnego stanu (panny, kawalerowie). 
W przeważającej mierze byli to młodzi mężczyźni (do 40 życia), dzielący 
gospodarstwo domowe z jedną lub dwiema osobami, na ogół z rodzicem/rodzicami, 
rzadziej z partnerem życiowym i dziećmi. Były to osoby o niskim (zasadniczym 
zawodowym lub niższym) wykształceniu, w większości nieaktywne zawodowo 
(bezrobotni, renciści).  
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Tabela 32. Stan cywilny (N=153) 

Jaki jest Pana/Pani stan cywilny? 
Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Mężatka/żonaty 91 59,4 

W związku nieformalnym, np. konkubinacie 21 13,7 

Rozwiedziona/rozwiedziony 10 6,5 

W separacji 3 2,0 

Panna/kawaler 24 15,7 

Wdowa/wdowiec  1 0,7 

Braki danych 3 2,0 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Badane osoby stosujące przemoc miały na ogół niskie wykształcenie: 42,4% 
z nich legitymowało się wykształceniem nie wyższym niż gimnazjalne, a 40,5% 
wykształceniem zasadniczym zawodowym. Co dziesiąty z badanych stosujących 
przemoc miał wykształcenie średnie. Zaledwie 5,2% z nich miało wykształcenie 
wyższe niż średnie. Oznacza to, że pozycja społeczna wyznaczana przez 
wykształcenie osób stosujących przemoc była niższa niż w przypadku osób przez nie 
krzywdzonych. 

Tabela 33. Wykształcenie (N=153) 

Jakie ma Pan/Pani wykształcenie? 
Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Niepełne podstawowe lub podstawowe 55 36,0 

Gimnazjalne 10 6,5 

Zasadnicze zawodowe 62 40,5 

Średnie (ogólnokształcące, zawodowe, techniczne) 18 11,8 

Policealne/pomaturalne 2 1,3 

Wyższe  6 3,9 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponad połowa badanych (54%) nie była aktywna zawodowo: 44,4% to 
bezrobotni, a 9,8% to renciści i emeryci. Osoby zatrudnione na etacie lub na 
podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło stanowiły 27,5% badanych. Co dziesiąta 
z osób stosujących przemoc prowadziła gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą. Co dwunasta osoba z tej grupy badanych wskazywała inny status 
zatrudnienia: były to osoby, które utrzymywały się z nielegalnej pracy („na czarno”) 
lub z zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej. 

 



 

42 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tabela 34. Stan zatrudnienia (N=153) 

Jaki jest obecnie Pana/Pani stan zatrudnienia? 
Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Bezrobotna/-y 68 44,4 

Pracuję na etacie/części etatu 33 21,6 

Jestem na rencie/emeryturze 15 9,8 

Inny 13 8,5 

Prowadzę gospodarstwo rolne 10 6,5 

Pracuję na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło 9 5,9 

Prowadzę własną działalność gospodarczą 5 3,3 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie tworzyły 3-4 osobowe gospodarstwo 
domowe (43,8%). Co czwarty z nich funkcjonował w dużym gospodarstwie 
domowym, z 5-6 domownikami, a co ósmy w bardzo dużym (7 osób i więcej). 

Tabela 35. Liczebność rodziny (N=153) 

Ilu członków liczy Pana/Pani rodzina wspólnie 
zamieszkująca pod jednym dachem i tworząca łącznie  
z Panem/Panią wspólne gospodarstwo domowe – stan 
przed skorzystaniem z pomocy? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

1-2 23 15,0 

3-4 67 43,8 

5-6 40 26,1 

7 i więcej 20 13,1 

Braki danych 3 2,0 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość osób stosujących przemoc mieszkała z partnerem życiowym 
i dziećmi (odpowiednio 76,3% i 73,7%). Znacznie rzadziej mieszkali oni z własnymi 
rodzicami (17%). Co dziesiąta z osób stosujących przemoc dzieliła gospodarstwo 
domowe z innymi krewnymi (wnuczka) lub osobami niespokrewnionymi (synowa, 
były partner życiowy, dzieci partnera). 
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Tabela 36. Skład rodziny (N=153) 

Kto wchodzi w skład Pana/Pani rodziny zamieszkującej 
pod jednym dachem i tworzącej gospodarstwo domowe 
(stan przed skorzystaniem z pomocy)? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Żona/partnerka, mąż/partner 116 76,3 

Dzieci 112 73,7 

Moi rodzice lub jedno z nich 26 17,0 

Inna osoba/osoby 17 11,1 

Brat, siostra 8 5,3 

Pasierbowie 6 3,9 

Rodzice żony/partnerki, męża/partnera lub jedno z nich 4 2,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Niemal ¾ osób stosujących przemoc podlegających badaniu mieszkało 
z dziećmi. Ponad połowa z nich (58,9%) mieszkała z jednym lub dwojgiem dzieci. 
Pozostali mieszkali z dużymi rodzinami. W strukturze rodzin dużych dominowały te 
z trójką dzieci.  

Tabela 37. Liczba dzieci wchodzących w skład rodziny (n=112) 

Ile dzieci wchodzi w skład Pana/Pani rodziny? 
Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

1 dziecko 24 21,4 

2 dzieci 42 37,5 

3 dzieci 25 22,3 

4 dzieci 7 6,3 

5 dzieci i więcej 11 9,8 

Braki danych 3 2,7 

Ogółem 112 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Nieliczni (6 ze 112 osób) z badanych mieszkali także z dziećmi 
przysposobionymi (pasierbami). We wszystkich przypadkach były to osoby 
mieszkające zarówno z własnymi dziećmi, jak i z pasierbami.  
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Tabela 38. Liczba pasierbów (n=6) 

Ilu pasierbów wchodzi w skład Pana/Pani rodziny? 
Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

1 3 50,0 

2 2 33,3 

3 1 16,7 

Ogółem 6 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby stosujące przemoc były w lepszej sytuacji materialnej niż ofiary 
przemocy. Wprawdzie w obu grupach podobny był niski udział osób w sytuacji 
bardzo dobrej (odpowiednio 7,8% i 7,7%), ale większy był udział osób w dobrej 
sytuacji (odpowiednio 34,6% i 25,4%), a mniejszy w sytuacji trudnej (56,3%  
w porównaniu z 66,9%). 

Tabela 39. Sytuacja materialna rodziny (N=153) 

Jak ocenia Pan/Pani sytuację materialną swojej rodziny 
zamieszkującej pod jednym dachem i tworzącej 
gospodarstwo domowe? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Możemy pozwolić sobie na pewien luksus 4 2,6 

Wystarcza nam na zaspokajanie wielu potrzeb bez 
specjalnego oszczędzania 

8 5,2 

Wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na 
poważniejsze zakupy 

53 34,6 

Musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować 44 28,8 

Nie wystarcza nam nawet na podstawowe potrzeby 42 27,5 

Braki danych 2 1,3 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Połowa badanych osób stosujących przemoc podejmowała dotąd leczenie lub 
próby leczenia w związku z uzależnieniem11. Leczenie było niemal wyłącznie 
związane z uzależnieniem od alkoholu, tylko pojedyncze osoby podejmowały 
leczenie lub jego próbę w związku z uzależnieniem od narkotyków (5 osób) lub 
hazardu (2 osoby). W odniesieniu do wszystkich rodzajów uzależnień obserwujemy, 
że większą skłonność do podejmowania leczenia mają ci, którzy związani są z kimś, 
kto także podejmował takie działania i odwrotnie – rzadziej takie działania podejmują 
osoby, które nie mają w otoczeniu osób, które leczyły się z uzależnień. 

                                            
11

 Nie jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem problemu alkoholowego. W kwestionariuszu nie znalazło 
się pytanie o uzależnienie bądź konieczność podjęcia leczenia.  



 

45 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tabela 40. Próby leczenia się z uzależnienia w rodzinie (N=153)  

Próby 
leczenia 
uzależnienia 

Czy ktoś z Pana/Pani najbliższej 
rodziny leczył się (lub podejmował 

próby leczenia) w związku  
z uzależnieniem od: 

Czy kiedykolwiek leczyła/-ł się 
Pan/Pani (lub podejmowała/-ł 

próby leczenia) w związku  
z uzależnieniem od: 

liczba procent  liczba procent  

Nie 105 68,7 72 47,1 

Tak 48 31,3 81 52,9 

Ogółem 153 100 153 100 

Tak, w tym:     

Alkohol 43 89,6 74 91,3 

Narkotyki 3 6,3 5 6,2 

Hazard 2 4,1 2 2,5 

Inne 0 0,0 0 0,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Podobnie jak w przypadku ofiar i tutaj występuje zbieżność 
z charakterystykami osób stosujących przemoc dokonywanymi przez badanych 
członków zespołów interdyscyplinarnych. Wprawdzie wskazywali oni, że obraz jest 
zróżnicowany, ale znajdowali też cechy wspólne takich osób. Najczęściej byli to 
według nich: mężczyźni, w wieku 20-60 lat, nisko wykształceni, o niskim statusie 
społecznym, bezrobotni lub osoby aktywne zawodowo zajmujące stanowiska 
o niskim prestiżu i wiążące się z niskimi zarobkami, zależni od systemu pomocy 
społecznej, z problemem alkoholowym lub uzależnieni od innych środków (leki, 
narkotyki), pochodzący z rodzin, w których stosowano przemoc i/lub z rodzin 
patriarchalnych – z wzorcem silnego ojca, głowy rodziny. Rzadziej były to osoby 
z zaburzeniami psychicznymi lub wykluczone społecznie, np. z powodu odbytej kary 
więzienia. 

4.3. Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

W podrozdziale przedstawiono krótką charakterystykę badanych osób 
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównymi cechami 
opisującymi respondentów, poza demograficznymi (płcią) były cechy opisujące ich 
doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo 
odwołujemy się do charakterystyk instytucji, które reprezentują badani (typ instytucji 
i jej lokalizacja). 

Wśród badanych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie przeważały kobiety (278 z 326 osób).  

W badaniu wzięły udział osoby mieszkające na wsi (35,8%), lub małych 
miastach – łącznie 47,3% badanych mieszkało w miastach poniżej 30 tys. 
mieszkańców. W miastach średniej wielkości (30-100 tys.) mieszkało 7,4% 
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badanych. Podobny był udział respondentów, którzy mieszkali w dużych miastach 
(powyżej 100 tys.) – 7,7% badanych. 

Tabela 41. Wielkość miejscowości (N=326) 

Jak jest wielkość miejscowości, w której Pan/Pani 
mieszka? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

liczba procent  

Wieś 117 35,8 

Miasto do 10 tys. mieszkańców włącznie 39 12,0 

Miasto powyżej 10-30 tys. mieszkańców 115 35,3 

Miasto powyżej 30-100 tys. mieszkańców 24 7,4 

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 25 7,7 

Braki danych 6 1,8 

Ogółem 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Najliczniej w badaniu uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej 
(58% wszystkich respondentów z tej grupy). Relatywnie wysoka (w odniesieniu do 
liczby powiatów w województwie) była także grupa pracowników powiatowych 
centrów pomocy rodzinie i policji. Bardzo niski był natomiast udział w badaniu innych 
instytucji w województwie: urzędów gmin i miast, szkół, ośrodków ochrony zdrowia. 
Niski był odzew ze strony sądów i prokuratury. 

Tabela 42. Miejsce zatrudnienia (N=326) 

W jakiej instytucji jest Pan/Pani zatrudniony/a? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

liczba procent  

Ośrodek pomocy społecznej 189 58,0 

Powiatowe centrum pomocy rodzinie 38 11,7 

Policja 27 8,3 

Jednostka oświatowa 21 6,4 

Ośrodek interwencji kryzysowej 8 2,5 

Organizacja pozarządowa 7 2,2 

Jednostka samorządu terytorialnego (urząd gminy, miasta) 7 2,2 

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie 
6 1,8 

Ośrodek terapii uzależnień 5 1,5 

Sąd 5 1,5 

Jednostka i punkt poradnictwa specjalistycznego 4 1,2 

Inne (pojedynczy terapeuci, osoba prowadząca zajęcia 

korekcyjno-edukacyjne dla sprawców) 
3 0,9 
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W jakiej instytucji jest Pan/Pani zatrudniony/a? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

liczba procent  

Ośrodek wsparcia 3 0,9 

Placówka ochrony zdrowia  3 0,9 

Prokuratura 0 0,0 

Ogółem 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Badani różnili się stażem pracy. Najliczniejszymi kategoriami badanych były 
osoby o krótkim stażu (23,7% badanych to osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie krócej niż 3 lata) lub o stażu bardzo długim 
(powyżej 15 lat – 28,5%). Co piąty badany miał 5-10 lat doświadczenia w pracy 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Co dziesiąty z badanych pracował 
3-5 lat lub 10-15 lat.  

Tabela 43. Staż pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( N=326) 

Jak długo pracuje Pan/Pani w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba procent  

Do 3 lat włącznie 77 23,7 

Powyżej 3-5 lat 38 11,7 

Powyżej 5-10 lat 79 24,2 

Powyżej 10-15 lat 35 10,7 

Powyżej 15 lat 93 28,5 

Braki danych 4 1,2 

Ogółem 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość badanych (68,4%) była członkami grupy roboczej, a niemal połowę 
badanych (49,4%) stanowili członkowie zespołów interdyscyplinarnych. 
Zdecydowana większość badanych członków zespołu interdyscyplinarnego (94,6%) 
była jednocześnie członkami grup roboczych. Odwrotnie, 73,2% zbadanych 
członków grup roboczych wchodziło w skład zespołu interdyscyplinarnego.  

Członkowie zespołów byli najczęściej pracownikami ośrodków pomocy 
społecznej (61,5%). W tej grupie reprezentowane były również takie instytucje jak: 
policja (9,9%), jednostki oświatowe (9,1%), powiatowe centra pomocy rodzinie 
(3,7%), sądy (2,5%) oraz (pojedynczo) ośrodki interwencji kryzysowej (1,9%), 
jednostki i punkty poradnictwa specjalistycznego (1,9%), ośrodki terapii uzależnień 
(1,9%), ośrodki zdrowia (1,2%). Niemal połowę z nich stanowili pracownicy o stażu 
pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy powyżej 10 lat (49,1%). 

Badani, którzy byli członkami grup roboczych, reprezentowali głównie ośrodki 
pomocy społecznej (70,9%) lub policję (11,2%). Rzadziej, w porównaniu z zespołami 
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interdyscyplinarnymi, reprezentowali oni jednostki oświatowe (6,7%), powiatowe 
centra pomocy rodzinie (3,1%), sądy (0,4%), ośrodki interwencji kryzysowej (1,3%), 
jednostki i punkty poradnictwa specjalistycznego (1,8%), ośrodki terapii uzależnień 
(0,9%), ośrodki zdrowia (0,4%). W tej grupie mniej było osób o wysokim stażu pracy 
(43,5% pracowało powyżej 10 lat), a co czwarty z tej grupy badanych zajmował się 
problematyką przeciwdziałania przemocy mniej niż 3 lata. 

Tabela 44. Członkostwo w zespole interdyscyplinarnym i grupie roboczej (N=326) 

Czy jest Pan/Pani członkiem: 

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

zespołu 
interdyscyplinarnego 

grupy roboczej 

liczba procent liczba procent  

Tak 161 49,4 223 68,4 

Nie 107 32,8 70 21,5 

Braki danych 58 17,8 33 10,1 

Ogółem 326 100 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Najczęstsze formy przemocy, z którymi badani mieli styczność podczas pracy 
zawodowej to przemoc psychiczna (81% badanych miała z nią styczność często lub 
bardzo często) i przemoc fizyczna (odpowiednio 58,3%). Dość często stykają się też 
z przemocą ekonomiczną i zaniedbaniem (odpowiednio 29,5% i 35,5%),  
a najrzadziej z przemocą seksualną (4,9%).  

Wykres 1.  Formy przemocy napotykane w pracy zawodowej (N=326) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5. Diagnoza przemocy w rodzinie 

Rozdział poświęcono opisowi problemu przemocy w rodzinie (m.in. jej skali, 
częstości, strategiom radzenia sobie z nią przez ofiary przemocy) z perspektywy 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz samych osób 
doświadczających przemocy i stosujących przemoc.  

5.1 Diagnoza według osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W podrozdziale przyglądano się temu, jakie cechy mają w opinii osób 
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy osoby doświadczające 
i stosujące przemoc. Oceny te dokonywane były na podstawie tego, z kim 
najczęściej pracują badani. W rozdziale opisano także jakie są źródła przemocy 
według pracowników, którzy pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie.  

Ofiary przemocy, z którymi badani pracownicy stykają się najczęściej to 
kobiety (92,6%). Osoby doświadczające przemocy to na ogół dzieci i młodzież  
w wieku szkolnym (6-13 lat: 44,5%; w wieku 14-18 lat: 42,6%) oraz osoby dorosłe 
(41,1%) i starsze (39,3%). Rzadziej pracownicy mają styczność z małymi dziećmi 
jako ofiarami przemocy – co czwarty z badanych miał do czynienia z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, a co 8 z dziećmi poniżej drugiego roku życia.  

 Relatywnie rzadko pracownicy mają styczność z osobami niepełnosprawnymi, 
chorymi psychicznie lub cierpiącymi na przewlekłe choroby, które doświadczały 
przemocy. Wszystkie te grupy występują wśród ofiar przemocy – co piąty pracownik 
zetknął się w swojej praktyce z aktami przemocy wobec osób niepełnosprawnych lub 
chorych psychicznie, a co ósmy z przemocą wobec osób przewlekle chorych.  

Osoby doświadczające przemocy, z którymi dotąd stykali się badani 
pracownicy to osoby zmarginalizowane lub narażone na wykluczenie społeczne ze 
względu na brak aktywności zawodowej (59,8% pracowników miała styczność 
z ofiarami, które były bezrobotne, a 49,7% osobami, które nie pracowały). Wśród 
ofiar znanych pracownikom były też osoby pracujące (40,2%). Zwróćmy jednak 
uwagę, że niezależnie od statusu zawodowego, wśród osób dotkniętych przemocą 
liczniejsze były osoby ubogie i o przeciętnej sytuacji zawodowej niż osoby zamożne 
– spotykane w tej grupie niemal dwukrotnie rzadziej.  



 

50 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tabela 45. Praca z osobami doświadczającymi przemocy (N=326) 

Z jakimi osobami doświadczającymi 
przemocy ma Pan/Pani do czynienia  
w pracy zawodowej? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Płeć   

Osoby dorosłe – kobiety  302 92,6 

Osoby dorosłe – mężczyźni  114 35,0 

Wiek   

Małe dzieci – do drugiego roku życia  51 15,6 

Dzieci przedszkolne – w wieku od 3 do 5 
lat  

77 23,6 

Dzieci szkolne – w wieku od 6 do 13 lat  145 44,5 

Młodzież szkolna – w wieku od 14 do 18 
lat  

139 42,6 

Osoby w wieku dorosłym 134 41,1 

Osoby starsze  128 39,3 

Stan zdrowia   

Osoby chore psychicznie  58 17,8 

Osoby niepełnosprawne  74 22,7 

Osoby przewlekle chore 40 12,3 

Aktywność zawodowa   

Niepracujący  162 49,7 

Bezrobotni 195 59,8 

Osoby pracujące 131 40,2 

Sytuacja materialna   

Osoby ubogie 154 47,2 

Osoby o przeciętnej sytuacji materialnej 144 44,2 

Osoby zamożne 67 20,6 

Inne 2 0,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Z kolei, wśród osób stosujących przemoc, z którymi badani mieli do czynienia 
w pracy zawodowej najczęściej pojawiali się dorośli mężczyźni, chociaż 38,8% 
respondentów miało też kontakt z kobietami jako osobami stosującymi przemoc. 
Najczęściej przemoc stosują osoby dorosłe, jednak co czwarty badany stykał się też 
z młodzieżą, a co szósty z osobami starszymi jako agresorami. Niewielu z badanych 
pracowników wskazało chorobę psychiczną lub niepełnosprawność jako cechę osób 
stosujących przemoc, z którymi mieli kontakt. Nieco częściej wśród osób stosujących 
przemoc spotykano osoby bezrobotne niż pracujące lub niepracujące, ale te dwie 
ostatnie kategorie były niemal równie często wśród klientów respondentów. Ich 
cechą wspólną był niski status materialny – dominowały osoby o przeciętnej sytuacji 
materialnej lub ubogie. Najczęściej osoby stosujące przemoc, z którymi pracowali 



 

51 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

respondenci to osoby uzależnione od alkoholu, rzadziej cierpiące na inne 
uzależnienia.  

Tabela 46. Praca z osobami stosującymi przemoc (N=326) 

Z jakimi osobami stosującymi przemoc 
ma Pan/Pani do czynienia w pracy 
zawodowej? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Płeć   

Osoby dorosłe – kobiety  125 38,8 

Osoby dorosłe – mężczyźni  302 93,8 

Wiek   

Młodzież  80 24,8 

Osoby dorosłe 137 42,5 

Osoby starsze  51 15,8 

Stan zdrowia   

Osoby chore psychicznie  72 22,4 

Osoby niepełnosprawne  37 11,5 

Sytuacja materialna   

Niepracujący 144 44,7 

Bezrobotni 206 64,0 

Osoby pracujące 148 46,0 

Sytuacja materialna   

Osoby ubogie 121 37,6 

Osoby o przeciętnej sytuacji materialnej 127 39,4 

Osoby zamożne 65 20,2 

Uzależnienia   

Osoby uzależnione od alkoholu 260 80,7 

Osoby uzależnione od hazardu 40 12,4 

Osoby uzależnione od 
Internetu/komputera 

29 9,0 

Inne (narkotyki, seks, uzależnienia 
krzyżowe) 

18 5,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyrażały 
przekonanie, że najczęściej źródłem przemocy w rodzinie było nadużywanie alkoholu 
(to opinia 94,8% respondentów). W drugiej grupie przyczyn były trudności finansowe 
rodziny (36,3%), często współwystępujące z brakiem pracy (19,7%) oraz chęć 
dominacji nad członkami w rodzinie, skutkująca agresją w sytuacji 
niepodporządkowania się członków rodziny lub przejawianie przez ofiary zachowań 
nieakceptowanych dla osoby stosującej przemoc (bądź podejrzenie takich zachowań 
– np. podejrzenie zdrady partnera). Zwraca uwagę, że respondenci wskazywali jako 
źródła przemocy przede wszystkim długotrwałe problemy w rodzinie, a znacznie 
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rzadziej czynniki bezpośrednio aktywujące agresję: spożycie nadmiernej ilości 
alkoholu, zły nastrój, jakieś zdarzenie. Dotyczyło to także przyczyn wskazywanych 
jako „inne”, tu wymieniano zaburzone wzorce zachowań wyniesionych z dzieciństwa 
(3 osoby), zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości (4), urazy z dzieciństwa, 
wcześniejsze doświadczanie przemocy (3), brak komunikacji w rodzinie i brak więzi 
(1), przyzwolenie społeczne, brak reakcji ze strony rodziny (1), niskie poczucie 
własnej wartości u osoby stosującej przemoc (1), frustracje (2).  

Wykres 2. Źródła przemocy w rodzinie według osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dane w % (N=326) 

 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.2. Przemoc w rodzinie – charakterystyka doświadczania 
przemocy 

Rozdział poświęcono odtworzeniu cech doświadczenia przemocy na 
podstawie relacji ze strony osób doświadczających i stosujących przemoc. Opisano, 
jakie są formy przemocy w badanych rodzinach, kogo one dotykają, jak często, 
w jakich okolicznościach, jakie są skutki doświadczanej przemocy, jak radzą sobie 
z tymi sytuacjami ofiary przemocy, jak długo jej doświadczają zanim ujawnią 
sytuację.  

5.2.1. Formy przemocy 

Osoby doświadczające przemocy i osoby stosujące przemoc wskazywały 
różne formy zachowań przemocowych, z którymi się spotkały. Najczęstszymi 
formami przemocy, z którymi spotkały się ofiary przemocy było wyzywanie, ubliżanie 
i krzyczenie (91,7%); krytykowanie, osądzanie i oczernianie (73,4%); szarpanie, 
popychanie i ciąganie (71,6%), upokarzanie, poniżanie, lekceważenie (63,9%) oraz 
stosowanie gróźb i szantażowanie (60,4%). Dominowały więc w tej grupie rozmaite 
formy przemocy psychicznej. Mniej niż połowa z badanych (40,8%) doświadczyła 
przemocy fizycznej w postaci kopania, uderzania, bicia oraz policzkowania (37,9%), 
uderzania i rzucania przedmiotami (30,2%), grożenia lub użycia noża lub innej broni 
(30,2%), a co piąty z badanych doświadczał duszenia (23,7%). Badani rzadziej 
doświadczali przemocy ekonomicznej, chociaż 25,4% z nich pozbawiana była 
środków utrzymania, jedzenia, ubrania lub schronienia; 19,5% była okradana; 14,2% 
doświadczyła sytuacji, w której pozbawiono jej dostępu do możliwości zaspokojenia 
podstawowych potrzeb (mieszkania, łazienki, kuchni, łóżka), a 13,6% zostało 
pozbawionych możliwości podjęcia pracy. Najrzadziej doświadczano przemocy 
seksualnej: osoby zmuszano do stosowania niechcianych praktyk seksualnych 
(19,5%), gwałcono (4,7%), traktowano sadystycznie w sytuacjach intymnych (1,8%), 
zmuszano do seksu z osobami trzecimi (0,6%).  

Był to obraz przemocy w rodzinie zbliżony do tego uzyskanego na podstawie 
analizy „Niebieskich Kart”. Inaczej częstość stosowania poszczególnych form 
przemocy przedstawiały osoby stosujące przemoc. Wprawdzie ogólny obraz 
przemocy w rodzinie był zbliżony, czyli najczęstszą formą tego typu zachowań miała 
być przemoc psychiczna, druga pod względem częstości – przemoc fizyczna. 
Różnice postrzegania problemu objawiały się w odwróconym porządku przemocy 
seksualnej i ekonomicznej (osoby stosujące przemoc tę ostatnią stawiali na ostatnim 
miejscu) oraz we wskazywanej częstości stosowania poszczególnych form 
przemocy. Największe różnice odnosiły się do takich form jak przemoc psychiczna – 
wskazywana przez ofiary jako bardzo częsta, a przez sprawców deklarowana jako 
stosowana relatywnie rzadko.  
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Tabela 47. Doświadczane i stosowane zachowania przemocowe  

Zachowania: 

Osoby doświadczające 
przemocy (N=169) 

Osoby stosujące przemoc 
(N=153) 

liczba 
procent 

respondentów* 
liczba 

procent 
respondentów* 

Wyzywanie, ubliżanie, 
krzyczenie 

155 91,7 113 79,0 

Krytykowanie, osądzanie, 
oczernianie 

124 73,4 56 39,2 

Szarpanie, popychanie, 
ciąganie  

121 71,6 83 58,0 

Upokarzanie, poniżanie, 
lekceważenie 

108 63,9 36 25,2 

Stosowanie gróźb, 
szantażowanie 

102 60,4 40 28,0 

Demonstrowanie zazdrości 74 43,8 37 25,9 

Kopanie, uderzanie, bicie 69 40,8 23 16,1 

Kontrolowanie, ograniczanie 
kontaktów z innymi ludźmi, 
izolowanie 

68 40,2 22 15,4 

Policzkowanie 64 37,9 30 21,0 

Narzucanie własnych 
poglądów, własnego zdania, 
wymuszanie posłuszeństwa 
i podporządkowania 

63 37,3 24 16,8 

Wyśmiewanie opinii, 
poglądów, przekonań, religii, 
pochodzenia, wyglądu, 
zawstydzanie 

62 36,7 17 11,9 

Wmawianie choroby 
psychicznej 

57 33,7 16 11,2 

Uderzanie lub rzucanie  
w kogoś jakimś 
przedmiotem 

51 30,2 24 16,8 

Grożenie i/lub użycie noża, 
broni 

51 30,2 16 11,2 

Niedawanie środków na 
utrzymanie, pozbawianie 
jedzenia, ubrania, 
schronienia  

43 25,4 11 7,7 

Duszenie 40 23,7 12 8,4 

Używanie rzeczy bez 
pozwolenia, dysponowanie 
czyjąś własnością bez 
pozwolenia czytanie 
osobistej korespondencji, 
ujawnianie tajemnic, 
przeglądanie dokumentów 

40 23,7 10 7,0 
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Zachowania: 

Osoby doświadczające 
przemocy (N=169) 

Osoby stosujące przemoc 
(N=153) 

liczba 
procent 

respondentów* 
liczba 

procent 
respondentów* 

Okradanie, odbieranie 
zarobionych pieniędzy 

33 19,5 12 8,4 

Zmuszanie do niechcianych 
praktyk seksualnych 

33 19,5 2 1,4 

Brak pomocy w chorobie, 
nie udzielenie pomocy 

25 14,8 4 2,8 

Uniemożliwianie dostępu do 
miejsc zaspokojenia 
podstawowych potrzeb: 
mieszkania, kuchni, łazienki, 
łóżka 

24 14,2 4 2,8 

Uniemożliwianie podjęcia 
pracy 

23 13,6 3 2,1 

Zmuszanie do zaciągania 
pożyczek wbrew woli 

11 6,5 3 2,1 

Gwałt 8 4,7 0 0,0 

Sadyzm w pożyciu 
intymnym 

3 1,8 0 0,0 

Inne 3 1,8 4 2,8 

Zmuszanie do seksu  
z osobami trzecimi 

1 0,6 0 0,0 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

5.2.2.Skala przemocy w rodzinie 

Badani deklarowali w większości (69,5% respondentów), że byli jedynymi 
ofiarami przemocy w ich rodzinie. Jednak co trzeci z badanych wskazywał także, że 
przemocy doświadczały także ich dzieci lub pasierbowie. Rzadziej deklarowano, że 
przemocy doświadczały inne dorosłe lub starsze osoby w gospodarstwie domowym. 
Pojedyncze osoby (4) wskazywały, że takimi osobami byli niepełnosprawni 
członkowie gospodarstwa domowego.  



 

56 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tabela 48.  Inne osoby doświadczające przemocy w rodzinie (N=169) 

Kto jeszcze, poza Panem/Panią 
doświadczał przemocy w Pana/Pani 
rodzinie zamieszkującej pod 
jednym dachem i tworzącej 
gospodarstwo domowe? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Tylko ja  116 69,5 

Dziecko/dzieci/pasierbowie 51 30,5 

Inna osoba dorosła/osoby dorosłe  10 6,0 

Osoba starsza/osoby starsze  5 3,0 

Osoba niepełnosprawna/osoby 
niepełnosprawne 

4 2,4 

Nie wiem  2 1,2 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Miało to także odzwierciedlenie w deklaracjach osób stosujących przemoc, 
które wskazywały w większości (80,6%), że swoją agresję kierują wobec żony/męża 
lub partnerki/partnera życiowego. Co piąty sprawca przemocy deklarował, że 
stosował ją wobec swoich dzieci, a co ósmy, że wobec rodziców. Pojedyncze osoby 
wskazywały na innych członków rodziny, którzy także stali się ofiarami ich przemocy 
(rodzeństwo, rodzice partnera życiowego, pasierbowie, inne osoby – synowa, była 
żona, siostrzenica).  

Tabela 49. Osoby, wobec których stosowano przemoc (N=153) 

Wobec kogo z rodziny/z domowników 
stosował/a Pan/Pani przemoc 

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Żony/partnerki, męża/partnera 112 80,6 

Córki/syna  25 18,0 

Matki/ojca  17 12,2 

Brata/siostry 8 5,8 

Innej osoby 5 3,6 

Teścia/teściowej 4 2,9 

Pasierbicy/pasierba  3 2,2 

Dziadka/babci  2 1,4 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby stosujące przemoc deklarowały, że stosują inne formy przemocy 
wobec różnych członków rodziny. Partnerzy życiowi (też małżonkowie) doświadczali 
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przede wszystkim przemocy psychicznej i fizycznej, ale także zaniedbania 
i przemocy ekonomicznej. Wobec dzieci, własnego rodzeństwa lub rodziców partnera 
stosowano częściej przemoc ekonomiczną i zaniedbanie, ale także przemoc 
fizyczną, rzadziej natomiast przemoc psychiczną lub seksualną. Z kolei, wobec 
własnych rodziców stosowano przemoc ekonomiczną, nieznacznie rzadziej 
dopuszczano się wobec nich zaniedbania, a wyraźnie rzadziej – przemocy fizycznej 
lub psychicznej. Najstarsze pokolenie było przede wszystkim obiektem przemocy 
ekonomicznej. Formę przemocy seksualnej stosowano wobec partnerów lub dzieci.  

5.2.3. Częstość zachowań przemocowych 

Niemal połowa osób (43,8%) doświadczających przemocy deklarowała, że 
doznawała jej kilka razy w tygodniu. Łącznie 62,7% badanych doznawała przemocy 
bardzo często (co najmniej raz w tygodniu), a 21,9% badanych miała takie 
doświadczenia często (co najmniej raz w miesiącu).  Rzadziej – kilka razy w roku lub 
rzadziej niż raz na pół roku – było to doświadczenie 14,2% badanych.  

Tabela 50. Częstotliwość doświadczanej przemocy (N=169) 

Jaka była częstotliwość doświadczanej przez 
Pana/Panią przemocy (bez względu na formę 
przemocy)? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba procent 

Codziennie 10 5,9 

Kilka razy w tygodniu 74 43,8 

Raz w tygodniu 22 13,0 

Przynajmniej raz w miesiącu 37 21,9 

Kilka razy w roku 16 9,5 

Rzadziej niż raz na pół roku 8 4,7 

Braki danych 2 1,2 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Same osoby stosujące przemoc deklarowały rzadsze zachowania 
przemocowe. Co czwarta z tych osób (23,5%) deklarowała bardzo częste stosowanie 
przemocy (23,5%), a co trzecia (28,8%) dość częste. Aż 39,9% osób stosujących 
przemoc zadeklarowało, że tego typu akty zdarzały im się raczej rzadko. 
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Tabela 51. Częstotliwość stosowanej przemocy (N=153)  

Jaka była częstotliwość stosowanej przez 
Pana/Panią przemocy (bez względu na formę 
przemocy)? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent 

Kilka razy w tygodniu 19 12,4 

Raz w tygodniu 17 11,1 

Przynajmniej raz w miesiącu 44 28,8 

Kilka razy w roku 36 23,5 

Rzadziej niż raz na pół roku 25 16,4 

Braki danych 12 7,8 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

5.2.4. Okoliczności wystąpienia zachowań przemocowych 

Osoby doświadczające przemocy najczęściej wiązały wystąpienie aktu 
przemocy z alkoholem (88,2%). Co trzecia z ofiar przemocy wskazywała jednak, że 
okolicznością sprzyjającą wystąpieniu zachowań przemocowych było niezadowolenie 
osób stosujących przemoc z zachowania członka rodziny, jego niepodporządkowanie 
się lub zły nastrój osoby stosującej przemoc lub podejrzenie zdrady. Co czwarta 
osoba doświadczająca przemocy sądziła, że taką okolicznością był brak pracy 
sprawcy, a co dziesiąta wskazywała na inne okoliczności zewnętrzne wobec rodziny 
(problemy finansowe, problemy w pracy osoby stosującej przemoc).  

Tabela 52. Okoliczności wystąpienia zachowań przemocowych (N=169) 

Jakie w Pana/Pani przypadku były okoliczności 
wystąpienia zachowań przemocowych wobec 
Pana/Pani? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Osoba stosująca przemoc była pod wpływem 
alkoholu 

149 88,2 

Osobie stosującej przemoc nie podobało się 
zachowanie członka rodziny/kogoś z domowników 

65 38,5 

Osoba stosująca przemoc podejrzewała zdradę  57 33,7 

Złe samopoczucie psychiczne, zły nastrój osoby 
stosującej przemoc 

57 33,7 

Osoba doświadczająca przemocy nie 
podporządkowała się narzuconym 
decyzjom/poglądom 

51 30,2 

Problemy finansowe osoby stosującej przemoc  48 28,4 

Brak pracy osoby stosującej przemoc 43 25,4 

Osoba doświadczająca przemocy nie wywiązała 
się z obowiązków domowych (sprzątanie, pranie, 
robienie zakupów)  

23 13,6 

Złe zachowanie, nieposłuszeństwo dziecka (dzieci) 23 13,6 

Złe samopoczucie fizyczne, choroba osoby 16 9,5 
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Jakie w Pana/Pani przypadku były okoliczności 
wystąpienia zachowań przemocowych wobec 
Pana/Pani? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

stosującej przemoc 

Problemy w pracy osoby stosującej przemoc 15 8,9 

Złe wyniki dziecka (dzieci) w nauce 11 6,5 

Osoba doświadczająca przemocy była pod 
wpływem alkoholu, narkotyków  

10 5,9 

Osoba stosująca przemoc była pod wpływem 
narkotyków lub innych środków odurzających 

8 4,7 

Nastąpiła zdrada  5 3,0 

Inny powód, zdarzenie 4 2,4 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 
Źródło: opracowanie własne. 

Co ciekawe, występowała wysoka zbieżność ocen osób doświadczających 
i stosujących przemoc jeśli chodzi o rozpoznanie okoliczności towarzyszących 
zachowaniom przemocowym. Osoby stosujące przemoc, podobnie jak te, które jej 
doświadczały, podkreślały, że zachowaniom przemocowym najczęściej towarzyszy 
alkohol. W dalszej kolejności pojawiały się dwie okoliczności: zewnętrzne (brak 
pracy, problemy finansowe) oraz prowokacyjne zachowania ofiar (brak 
podporządkowania, niewłaściwe zachowanie członka rodziny).  

Tabela 53. Okoliczności wystąpienia zachowań przemocowych wobec najbliższych 
osób (N=153) 

Jakie w Pana/Pani przypadku były okoliczności 
wystąpienia zachowań przemocowych wobec 
Pana/Pani najbliższych?   

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Byłam/byłem pod wpływem alkoholu 123 83,7 

Nie podobało mi się zachowanie członka 
rodziny/kogoś z domowników 

51 34,7 

Podejrzewałam/em zdradę  37 25,2 

Mój brak pracy 33 22,4 

Moje problemy finansowe 29 19,7 

Moje złe samopoczucie psychiczne, zły nastrój 28 19,0 

Członek rodziny/ktoś z domowników nie 
podporządkował się mojej decyzji/moim poglądom 

27 18,4 

Członek rodziny/ktoś z domowników nie wywiązał się 
z obowiązków domowych (sprzątanie, pranie, robienie 
zakupów)  

16 10,9 

Złe zachowanie, nieposłuszeństwo dziecka (dzieci) 12 8,2 

Członek rodziny/ktoś z domowników był pod wpływem 
alkoholu, narkotyków  

10 6,8 

Inny powód, inne zdarzenie 8 5,4 
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Jakie w Pana/Pani przypadku były okoliczności 
wystąpienia zachowań przemocowych wobec 
Pana/Pani najbliższych?   

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Nastąpiła zdrada  7 4,8 

Moje problemy w pracy 7 4,8 

Byłam/byłem pod wpływem narkotyków lub innych 
środków odurzających 

5 3,4 

Złe wyniki dziecka (dzieci) w nauce 4 2,7 

Moje złe samopoczucie fizyczne, choroba 4 2,7 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 
Źródło: opracowanie własne. 

5.2.5. Skutki doświadczania przemocy 

Wprawdzie połowa badanych osób doświadczających przemocy zauważa 
u siebie różne formy urazów fizycznych doznawanej przemocy. Jednak należy 
podkreślić, że najczęściej wskazywano na konsekwencje psychiczne tego 
doświadczenia, zarówno odnoszące się do postrzegania siebie (brak poczucia 
pewności siebie, poczucie beznadziejności, niska samoocena, poczucie winy), 
własnej sytuacji życiowej (smutek, depresja, strach, niepokój), jak i siebie w relacji 
z innymi (wstyd przed innymi, izolowanie się od najbliższych). Co dziesiąta 
z badanych ofiar pod wpływem doświadczenia przemocy rewidowała swój związek 
z osobą stosującą przemoc – to znaczy pod wpływem tego doświadczenia zmieniał 
się sposób postrzegania osoby stosującej przemoc (akceptacja sytuacji, poczucie 
ogromnej więzi ze sprawcą, idealizacja sytuacji).  

Tabela 54. Skutki doświadczanej przemocy (N=169) 

Jakie zauważyła/-ł Pan/Pani u siebie skutki 
doświadczanej przemocy? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Brak poczucia pewności siebie  117 69,6 

Smutek 109 64,9 

Wstyd przed innymi 96 57,1 

Strach i niepokój (obawa o życie i zdrowie) 94 56,0 

Niska samoocena 87 51,8 

Urazy fizyczne (np. siniaki, ślady uderzeń itp.) 82 48,8 

Dolegliwości zdrowotne (bóle brzucha, głowy, 
mdłości, zły stan zdrowia)  

79 47,0 

Poczucie beznadziejności 77 45,8 

Depresja 72 42,9 

Poczucie winy (poczucie odpowiedzialności za 
przemoc) 

60 35,7 
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Jakie zauważyła/-ł Pan/Pani u siebie skutki 
doświadczanej przemocy? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Chaos emocjonalny (zarówno miłość  
i nienawiść do osoby, która stosuje przemoc) 

57 33,9 

Brak samoakceptacji 56 33,3 

Wybuchowość 56 33,3 

Apatia 54 32,1 

Zaburzenia koncentracji uwagi 53 31,5 

Brak zaufania do ludzi 52 31,0 

Izolowanie się od najbliższych 48 28,6 

Lęk przed dotknięciem, kulenie się 47 28,0 

Lęk przed porażką 46 27,4 

Agresywne zachowanie wobec osoby 
stosującej przemoc 

46 27,4 

Trudności w tworzeniu więzi z innymi ludźmi 37 22,0 

Stosowanie kłamstw 35 20,8 

Zaburzenia mowy (wynikające z napięcia 
nerwowego) 

31 18,5 

Zaniki pamięci 31 18,5 

Niski poziom samokontroli 27 16,1 

Poczucie odmienności 23 13,7 

Agresywne zachowanie wobec innych 
członków rodziny 

21 12,5 

Zmiany w postrzeganiu osoby stosującej 
przemoc (akceptacja sytuacji, poczucie 
ogromnej więzi ze sprawcą, idealizacja 
sytuacji) 

18 10,7 

Brak poczucia realności (ucieczka w świat 
fantazji) 

16 9,5 

Próby samobójcze 13 7,7 

Skłonność do samookaleczania 9 5,4 

Inne 4 2,4 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

5.2.6. Radzenie sobie z doświadczaną przemocą 

Najczęstszym sposobem radzenia sobie z sytuacją wybuchu agresji było 
ostrzeganie osoby stosującej przemoc o gotowości podjęcia działań, które miałyby 
służyć jej zdemaskowaniu (np. wobec policji lub rodziny) lub opuszczeniem trwałym 
(rozwód) lub czasowym. Drugą pod względem częstości była strategia bardziej 
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aktywna, w której problem rozwiązywany był przez wezwanie policji. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że co trzecia z osób doświadczających przemocy zachowywała się 
całkowicie biernie – obrona pasywna, eskapizm (ukrywanie się, chowanie, uciekanie 
z domu) lub prośba do członków rodziny o pomoc, a nawet (choć rzadziej) bierne 
poddanie się atakowi agresji.  

Tabela 55. Strategie radzenia sobie z doświadczaną przemocą w trakcie wybuchu 
agresji/przemocy (N=169) 

Jak radziła/-ł sobie Pani/Pan z doświadczaną 
przemocą w trakcie wybuchu agresji/przemocy? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Ostrzeganie np. telefonem na policję, opuszczeniem 
domu, czynnościami rozwodowymi, rozmową  
z rodziną osoby stosującej przemoc 

122 72,6 

Wezwanie policji 105 62,5 

Obrona pasywna (np. osłanianie ciała ręką, 
ramieniem, nogą, obrona w postaci agresji słownej) 

66 39,3 

Ukrywanie się, chowanie, uciekanie z domu 63 37,5 

Powiadamianie i angażowanie rodziny – prośba o 
pomoc w obronie przed osobą stosującą przemoc  

48 28,6 

Poddanie się atakowi agresji 25 14,9 

Odpieranie ataków (np. kopanie, bicie, 
policzkowanie, popychanie, uderzanie od tyłu, 
rzucanie przedmiotami) 

24 14,3 

Powiadamianie i angażowanie sąsiadów – prośba o 
pomoc w obronie przed osobą stosującą przemoc  

13 7,7 

Inny sposób 7 4,2 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby doświadczające przemocy przyjmowały trójkierunkową strategię 
radzenia sobie z aktami przemocy pomiędzy ich występowaniem. Z jednej strony 
unikały sytuacji konfliktowych (53%) lub były uległe wobec osób stosujących przemoc 
(28%), a nawet czasowo wyprowadzały się z domu (14,3%). Z drugiej strony 
podejmowały próbę samodzielnego rozwiązania problemu wewnątrz rodziny: 
rozmawiały z osobami stosującymi przemoc o tej sytuacji (43,5%), skłaniały je do 
zmiany zachowań (35,7%), rozmawiały z członkami rodziny (44,6%). Podejmowały 
też próby rozwiązania problemu z pomocą innych osób, poza domem. Blisko połowa 
badanych skierowała się po pomoc do odpowiedniej instytucji wsparcia, często 
jednak były to rozmowy z przyjaciółmi, sąsiadami, członkami rodziny osoby 
stosującej przemoc, duchownym lub innymi osobami (psycholog, grupa wsparcia, 
policjant, pracownik socjalny). Część z badanych stosowała te strategie równolegle, 
to znaczy podejmowali oni wszystkie wymienione środki, ale można było też 
wyodrębnić grupy osób, które koncentrowały się na rozwiązaniach 
wewnątrzdomowych. Te dwie grupy były podobnej wielkości, nie występował związek 
strategii z cechami położenia społecznego. 
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Tabela 56. Strategie radzenia sobie z doświadczaną przemocą pomiędzy aktami 
przemocy (N=169) 

Jak radziła/-ł sobie Pani/Pan z doświadczaną 
przemocą pomiędzy aktami przemocy? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Unikanie sytuacji konfliktowych 89 53,0 

Skierowanie się o pomoc do instytucji wsparcia 
(ośrodek pomocy społecznej, ośrodek interwencji 
kryzysowej, ośrodek wsparcia i in.) 

81 48,2 

Rozmowa z członkami własnej rodziny 75 44,6 

Rozmowa z osobą stosującą przemoc o przemocy 73 43,5 

Rozmowa z przyjaciółmi 61 36,3 

Skłanianie osoby stosującej przemoc do złożenia 
obietnicy zaprzestania przemocy 

60 35,7 

Uległość wobec osoby stosującej przemocy 47 28,0 

Rozmowa z członkami rodziny osoby stosującej 
przemoc 

44 26,2 

Rozmowa z innymi osobami 44 26,2 

Rozmowa z sąsiadami 25 14,9 

Kontakt z prawnikiem 25 14,9 

Czasowa wyprowadzka z domu 24 14,3 

Inny sposób 17 10,1 

Rozmowa z osobą duchowną 16 9,5 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 
Źródło: opracowanie własne. 

 Bardzo silnie obecna gotowość do strategii eskapistycznych (ucieczka 
w uległość i unikanie czynników prowadzących do agresji) lub zastępowanie jej przez 
strategię typu „zrób-to-sam”, to znaczy takiej, w której osoby doświadczające  
przemocy przyjmowały możliwość samodzielnego rozwiązania problemu tłumaczy 
długie zwlekanie zanim doszło do zgłoszenia sprawy odpowiednim instytucjom.  
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Tabela 57. Długość doświadczania przemocy (N=169) 

Od jak dawna doświadcza Pani/Pan 
przemocy? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba procent  

Do 6 miesięcy włącznie 20 11,9 

Od ponad 6 miesięcy do 1 roku włącznie 19 11,2 

Od ponad 1 roku do 3 lat włącznie 31 18,3 

Od ponad 3 do 5 lat włącznie 21 12,4 

Od ponad 5 lat do 10 lat włącznie 25 14,8 

Powyżej 10 lat 48 28,4 

Brak danych 5 3,0 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Co czwarty z badanych w dość krótkim czasie (w ciągu pierwszego roku 
doświadczania przemocy) objęty został pomocą. Należy jednak zauważyć, że była to 
grupa stanowiąca mniejszość, bowiem 18,4% respondentów doświadczała przemocy 
umiarkowanie długo (1-3 lata), a pozostali (ponad połowa – 55,6%) doznawali jej 
bardzo długo. Co trzecia (28,4%) z badanych osób doświadczających przemocy 
doznawała przemocy dłużej niż 10 lat zanim doszło do zgłoszenia sprawy 
odpowiednim służbom.   

Nie odnotowano związku między takimi cechami położenia społecznego jak 
miejsce zamieszkania, czy stan zatrudnienia a długością doświadczania przemocy. 
Przegląd innych cech osób doświadczających przemocy pozwolił zauważyć, że 
dłużej przemoc znosiły osoby o wykształceniu średnim, pomaturalnym i wyższym, 
o dość dobrej sytuacji materialnej, prowadzące duże gospodarstwa domowe (więcej 
niż dwoje dzieci), wobec których przemoc była stosowana często. Wydaje się, że ten 
ostatni czynnik miał ważny wpływ na zgłoszenie się do odpowiednich służb – im 
mniejsza była częstotliwość doświadczanej przemocy, tym szybciej dochodziło do 
zgłoszeń sprawy. 

Osoby, które bardzo długo doświadczały przemocy (powyżej 5 lat) nie 
zgłaszały sprawy przede wszystkim z obawy przed zemstą osoby stosującej 
przemoc, ale także z obawy przed bezskutecznością takich działań oraz 
przeświadczenia, że nikt im nie uwierzy (taką obawę żywiła niemal połowa z nich). 
Strach przed zemstą ze strony sprawcy przemocy był obecny w każdej z grup 
badanych, niezależnie od tego, jak długo trwało to doświadczenie. Natomiast różne 
były dodatkowe motywy zatajania problemu. W grupie osób, które dość długo 
doznawały przemocy (3-5 lat) częstsze niż w pozostałych grupach osób 
doświadczających przemocy było przeświadczenie, że ich historie okażą się dla 
innych niewiarygodne. Przemilczaniu w tej grupie towarzyszyło też silne przekonanie, 
że przetrwanie rodziny jest ważniejsze niż dobro osobiste, co przejawiało się także  
w niechęci do włączania osób z zewnątrz do rozwiązywania problemów rodziny 
i przekonanie, że problem jest rozwiązywalny z użyciem własnych sił. Wreszcie 
osoby, które doświadczały przemocy relatywnie krótko (1-3 lata) częściej niż 
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pozostali podzielały przekonanie, że doświadczenie przemocy jest zawinione przez 
nie same, co powodowało, że z jednej strony obawiały się osądu ze strony innych,  
a z drugiej były przekonane, że do nich należy rozwiązanie problemu. Osoby, które 
doświadczały przemocy krótko (mniej niż rok) godziły się na tę sytuację  
z bezradności – nie wiedziały do kogo należy się zwrócić o pomoc, czy będą 
bezpieczne po takim zgłoszeniu, obawiały się też napiętnowania i pozostania bez 
partnera, od którego były zależne ekonomicznie. 
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Tabela 58.  Długość doświadczania przemocy a powody niepodejmowania działań przez osoby doświadczające przemocy – dane w % 
(N=169) 

Jakie są powody, Pani/Pana zdaniem, tego, że osoby 
doświadczające przemocy w rodzinie, nie podejmują 
żadnych działań? 

Osoby doświadczające przemocy 

Od jak dawna doświadcza Pan/Pani przemocy? 

Do 6 
miesięcy 
włącznie 

Od ponad 6 
miesięcy do 

1 roku 
włącznie 

Od ponad 1 
roku do 3 lat 

włącznie 

Od ponad 3 
lat do 5 lat 
włącznie 

Od ponad 5 
lat do 10 lat 

włącznie 

Powyżej 10 
lat 

Boją się zemsty osoby, która stosuje wobec nich przemoc 80,0 78,9 74,2 90,5 83,3 79,2 

Boją się, że podjęte działania nic nie zmienią 65,0 42,1 51,6 61,9 66,7 66,7 

Boją się, że nikt nie uwierzy w to, co mówią 35,0 36,8 41,9 52,4 29,2 43,8 

Nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc 25,0 42,1 32,3 28,6 12,5 33,3 

Są uzależnione od osoby stosującej przemoc (m.in. 
finansowo) i w związku z tym boją się, że nie dadzą sobie 
rady same się utrzymać 

35,0 31,6 41,9 28,6 45,8 33,3 

Uważają, że same muszą rozwiązać swój problem 45,0 26,3 38,7 23,8 37,5 29,2 

Boją się osądzania ze strony innych osób 15,0 15,8 19,4 19,0 20,8 18,8 

Uważają, że same dadzą radę rozwiązać swój problem 5,0 15,8 9,7 14,3 12,5 18,8 

Mają nadzieję, że osoba stosująca przemoc się zmieni 
(przestanie stosować przemoc) 

15,0 15,8 12,9 19,0 25,0 18,8 

Nie znają procedur karnych oraz swoich praw  
w postępowaniu karnym 

15,0 0,0 6,5 0,0 0,0 12,5 

Nie chcą, żeby ktokolwiek z zewnątrz wiedział o ich 
problemie 

20,0 26,3 12,9 9,5 16,7 8,3 
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Jakie są powody, Pani/Pana zdaniem, tego, że osoby 
doświadczające przemocy w rodzinie, nie podejmują 
żadnych działań? 

Osoby doświadczające przemocy 

Od jak dawna doświadcza Pan/Pani przemocy? 

Do 6 
miesięcy 
włącznie 

Od ponad 6 
miesięcy do 

1 roku 
włącznie 

Od ponad 1 
roku do 3 lat 

włącznie 

Od ponad 3 
lat do 5 lat 
włącznie 

Od ponad 5 
lat do 10 lat 

włącznie 

Powyżej 10 
lat 

Są przekonane, że to z ich winy dochodzi do sytuacji 
przemocowej 

0,0 5,3 9,7 9,5 0,0 4,2 

Przekonania np. religijne 0,0 5,3 3,2 0,0 0,0 4,2 

Boją się, że zostaną bez partnera (samotne)  10,0 10,5 6,5 4,8 4,2 2,1 

Uważają, że dzieci muszą mieć obydwoje rodziców (matkę  
i ojca) 

5,0 5,3 12,9 4,8 4,2 2,1 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Według członków zespołów interdyscyplinarnych zgłoszenia były opóźniane 
w czasie, jeśli występowały (łącznie lub osobno) takie czynniki jak: głębokie 
uzależnienie finansowe, współuzależnienie od alkoholu, wstyd przed oceną ze strony 
osób bliskich, wstyd przed oceną środowiska, przekonanie o tym, że zmiana sytuacji 
i zachowań osoby stosującej przemoc jest możliwa bez pomocy osób z zewnątrz 
oraz że sama się ona zmieni (częstsza w rodzinach o wyższym statusie), zwłaszcza 
dopóki relatywnie długie i częste były „miesiące miodowe” (gdy sprawca nie stosuje 
przemocy, podejmuje pożądane przez osobę doświadczającą przemocy role), 
bezradność, bierność: trzeba podjąć działanie i pracować nad zmianą, uzależnienie 
od tego rodzaju więzi w rodzinie; głębokie przekonanie o tym, że przemoc była 
zawiniona przez osobę doświadczającą przemocy („bywa, że ona jest przekonana, 
że przemoc nastąpi do tego stopnia, że zaczyna prowokować zachowaniem do 
przemocy, żeby mieć to już za sobą” [I4]), przekonanie o nieskuteczności systemu 
pomocy – zwłaszcza o niekaralności osób stosujących przemoc i braku instrumentów 
zmiany ich zachowań, strach przez odwetem z ich strony. Te same czynniki miały 
wpływać na unikanie zgłoszenia przemocy w ogóle. 

Z obserwacji badanych pracowników instytucji działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy wynikało, że najczęściej problem przemocy zgłaszały 
same osoby doświadczające przemocy (to obserwacja 85,8% badanych), pracownicy 
socjalni (50,2%) lub rodzina osób doświadczających przemocy (45,2%). Nieco 
mniejszą rolę odgrywali tu sąsiedzi, przyjaciele osoby doświadczającej przemocy, 
inne osoby (dzieci, wychowawca lub pedagog szkolny) oraz szkoła. Tylko 
pojedyncze osoby miały do czynienia ze zgłoszeniami ze strony samych osób 
stosujących przemoc, ich przyjaciół lub krewnych. Niezwykle mała była rola 
ośrodków zdrowia – mniej niż 1% badanych spotkał się ze zgłoszeniami przemocy 
dokonanymi przez te instytucje. 
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Wykres 3. Osoby, które najczęściej zgłaszają instytucjom problem przemocy 
w rodzinie – dane w % (N=326) 

 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 
Źródło: opracowanie własne. 

5.3. Doświadczenia przemocy w dzieciństwie i młodości oraz 
w dorosłości 

Osoby doświadczały przemocy najczęściej ze strony swoich życiowych 
partnerów (męża lub żony). Co piąty z badanych doświadczał przemocy ze strony 
swojego ojca, a co jedenasty ze strony matki lub rodzeństwa. Doświadczano także 
przemocy ze strony dzieci (10,4%). Rzadziej osobami stosującymi przemoc wobec 
badanych były inne osoby spokrewnione (babcia lub dziadek, ciocia lub wujek, 
kuzyn) lub ktoś, z kim nie łączyły ich więzy pokrewieństwa (ojczym, teść lub 
teściowa, szwagier). 
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Tabela 59. Osoby, od których doznawano przemocy (N=169) 

Kto stosował wobec Pana/Pani formy 
przemocy? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Żona/mąż 118 72,4 

Ojciec 28 17,2 

Partnerka/partner 27 16,6 

Dziecko/dzieci/pasierbowie 17 10,4 

Matka 14 8,6 

Rodzeństwo 13 8,0 

Ktoś inny (teść/teściowa, szwagier, kuzyn) 12 7,4 

Ojczym 5 3,1 

Ciocia/wujek 4 2,5 

Dziadek/babcia 3 1,8 

Macocha 1 0,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Badani niechętnie mówili o swoich doświadczeniach związanych z przemocą 
doznawaną w dzieciństwie i młodości (wskazuje na to duża liczba braków danych). 
Jeśli jednak przyznawali, że mieli takie doświadczenia, najczęściej wskazywali, że 
ich sprawcą był ojciec. Co dziesiąty z badanych przyznawał, że to matka była 
stosującą przemoc wobec nich w dzieciństwie. Ojcowie byli sprawcami wszystkich 
form przemocy, jakiej badani doznali w przeszłości, ale udział matek był większy 
zwłaszcza w odniesieniu do przemocy ekonomicznej i zaniedbań.  
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Wykres 4. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie i wieku młodzieńczym przez osoby 
doświadczające przemocy w dorosłości (N=169) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Osoby stosujące przemoc relatywnie rzadko przyznawały, że miały tego typu 
doświadczenia w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Co trzecia z tych osób (35,9%) 
doświadczała w dzieciństwie lub młodości przemocy psychicznej lub przemocy 
fizycznej (28,8%). Co dziesiąta z tych osób była w domu rodzinnym zaniedbywana, 
a co dwudziesta doznawała deprywacji ekonomicznej. Żadna z badanych osób nie 
była ofiarą przemocy seksualnej. 
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Wykres 5. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie i wieku młodzieńczym przez osoby 
obecnie stosujące przemoc (N=153) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Co trzecia z osób stosujących przemoc fizyczną lub psychiczną doświadczała 
jakiejś formy przemocy w dzieciństwie lub młodości, co czwarta z tych, która 
w dorosłości stosowała przemoc ekonomiczną i co piąta, która w dorosłości 
zaniedbywała członków swojej rodziny. Występował tylko słaby związek między 
wcześniejszym doświadczaniem przemocy, a stosowaniem przemocy seksualnej. 
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Tabela 60.  Doświadczenie przemocy w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 
a stosowanie przemocy w dorosłości (N=153) 

Zachowania przemocowe 
stosowane wobec 
członków 
rodziny/domowników  
w życiu dorosłym 

Osoby stosujące przemoc 

Czy w dzieciństwie i wieku młodzieńczym 
doświadczał/a Pan/Pani przemocy za strony członków 

rodziny lub innych domowników? 

procent respondentów* 

Fizyczna 33,3 

Psychiczna 28,7 

Ekonomiczna 25,0 

Zaniedbania 21,7 

Seksualna 2,5 

*Procent wskazań przekracza 100% ze względu na to, że badani stosowali różne formy 
zachowań klasyfikowanych jako przemoc psychiczna lub fizyczna.  
Źródło: opracowanie własne. 
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6. Pomoc instytucjonalna 

W rozdziale przedstawiono, z jakich form pomocy instytucjonalnej skorzystali 
badani, jakiego rodzaju sankcje zastosowano wobec osób stosujących przemoc,  
a także, jaka była rola osób trzecich w perswadowaniu konieczności skorzystania  
z pomocy instytucjonalnej. Rozdział kończy analiza wypowiedzi dotyczących 
skuteczności różnych form pomocy. 

6.1. Formy pomocy instytucjonalnej 

W podrozdziale przyglądano się temu, ile z badanych osób (osób 
doświadczających, jak i osób stosujących przemoc) zostało objętych pomocą 
instytucjonalną i jakiego rodzaju. 

Większość wśród badanych stanowiły osoby, w przypadku których była 
wszczęta procedura „Niebieskie Karty”. Takie osoby stanowiły 78,1% badanych osób 
doświadczających przemocy oraz 83,6% osób stosujących przemoc.  

Tabela 61. Procedura „Niebieskie Karty”  

Czy w związku z występowaniem 
przemocy w Pana/Pani rodzinie 
była wszczęta kiedykolwiek 
procedura „Niebieskie Karty”? 

Osoby doświadczające 
 przemocy (N=169) 

Osoby stosujące 
przemoc (N=153) 

liczba procent liczba procent  

Tak 132 78,1 128 83,6 

Nie 32 18,9 18 11,8 

Braki danych 5 3,0 7 4,6 

Ogółem 169 100 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

 W większości przypadków procedurę tę uruchomiła policja. W przypadku osób 
doświadczających przemocy ważną rolę odegrali też przedstawiciele ośrodka 
pomocy społecznej (15,9% założonych kart), a w przypadku osób stosujących 
przemoc – ośrodki ochrony zdrowia (13,3%). 

Tabela 62. Osoby, które wszczęły procedurę ,,Niebieskie Karty”  

Przedstawiciel której instytucji 
wszczął w Pana/Pani sytuacji 
procedurę „Niebieskie Karty”? 

Osoby doświadczające 
przemocy (n=132) 

Osoby stosujące 
przemoc (n=128) 

liczba procent  liczba procent  

Policji 106 80,2 104 81,2 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

1 0,8 1 0,8 

Ośrodka pomocy społecznej  21 15,9 0 0,0 

Placówki ochrony zdrowia  1 0,8 17 13,3 

Placówki oświatowej  1 0,8 1 0,8 

Nie wiem 2 1,5 3 2,3 

Braki danych 0 0 2 1,6 

Ogółem 132 100 128 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Większość badanych osób stosujących przemoc była obiektem policyjnej 
interwencji podczas aktu agresywnego zachowania. W efekcie tych działań, osoba 
stosująca przemoc, najczęściej została przewożona do izby wytrzeźwień (33,3%),  
a co dziesiąta osoba była umieszczana czasowo w pomieszczeniach policyjnych 
(z dokumentów policji wynikało, że wiele z tych przewiezień służyło wytrzeźwieniu 
agresora). Co czwarta z tych osób została zatrzymana (23,3%). Część interwencji 
zakończyła się pouczeniem, rozmową i notatką służbową lub założeniem „Niebieskiej 
Karty” (16,7%). 

Tabela 63. Działania interwencyjne policji (n=120) 

Jeśli doszło do interwencji policji, jakie podjęto 
działania? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Zostałam/em przewieziona/y do izby wytrzeźwień 40 33,3 

Zostałam/em zatrzymana/y 28 23,3 

Inne (pouczenie, rozmowa, założenie NK) 20 16,7 

Braki danych 19 15,8 

Zostałam/em przewieziona/y do policyjnego pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych 

13 10,8 

Ogółem 120 100 

Źródło: opracowanie własne. 

6.1.1. Rola policji, prokuratury i sądów 

Zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i stosujące przemoc 
potwierdzały, że w ich przypadku na ogół składano zawiadomienia do 
policji/prokuratury o przemocy w rodzinie. 

Tabela 64. Złożenie zawiadomienia do policji/prokuratury i występowaniu przemocy  
w rodzinie  

Czy w Pana/Pani przypadku 
zostało złożone zawiadomienie 
do policji/prokuratury 
o występowaniu/stosowaniu 
przemocy w Pana/Pani 
rodzinie?  

Osoby doświadczające 
przemocy (N=169) 

Osoby stosujące 
przemoc (N=153) 

liczba procent liczba procent  

Tak 128 75,7 107 69,9 

Nie 35 20,7 43 28,1 

Braki danych 6 3,6 3 2,0 

Ogółem 169 100 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby doświadczające przemocy były skłonne przypisywać sobie aktywną 
rolę w zawiadomieniu policji lub prokuratury – 67,7% osób, w których przypadku 
doszło do takiego zgłoszenia przyznało, że to one same złożyły zawiadomienie. W co 
piątym przypadku zostały one wyręczone przez pracownika pomocy społecznej,  
a w co dziesiątym była to jego rodzina lub inne osoby (dzieci, asystent rodziny, 
dzielnicowy). Inaczej tę sytuację postrzegały osoby stosujące przemoc – co trzecia  
z nich przypisywała zawiadomienie swojej rodzinie, a także sobie. Co ósma z nich 
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wskazała, że źródłem zawiadomienia był ośrodek pomocy społecznej. Relatywnie 
duża była grupa tych, którzy nie umieli w ogóle wskazać, kto złożył zawiadomienie.  

Zwracają uwagę dwie cechy. Pierwszą z nich był bardzo niski udział osób 
trzecich (sąsiadów, przyjaciół, znajomych) w procesie ujawniania przemocy 
w rodzinie. Drugą natomiast była nieobecność w tym procesie dwóch instytucji: szkół 
oraz ośrodków zdrowia. 

Wykres 6. Osoby, które złożyły zawiadomienie o występowaniu/stosowaniu przemocy 
w rodzinie – dane w % 

 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 
Źródło: opracowanie własne. 

Podobnej wielkości były grupy osób stosujących przemoc, wobec których 
zastosowano środki zapobiegawcze i tych, wobec których ich nie zastosowano, 
z nieznaczną przewagą w tej ostatniej grupie.  
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Tabela 65. Stosowanie środków zapobiegawczych w stosunku do osób stosujących 
przemoc (N=153) 

Czy w trakcie stosowania przez Pana/Panią przemocy 
stosowano wobec Pana/Pani  środki zapobiegawcze  
w związku z podejrzeniem popełnienia czynu 
dotyczącego przemocy w rodzinie? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Tak 68 44,4 

Nie stosowano wobec mnie środków zapobiegawczych 70 45,8 

Braki danych 15 9,8 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Środki zapobiegawcze zastosowano wobec 44,4% (68 osób) wszystkich 
badanych sprawców przemocy. Najczęstszym środkiem zapobiegawczym był dozór 
policji. Wyjątkowo, tylko w siedmiu przypadkach był to nakaz opuszczenia lokalu 
zamieszkiwanego z pokrzywdzonym. Co piąty badany wskazywał na inne 
zastosowane środki: wizyty dzielnicowego, założenie „Niebieskiej Karty”, skierowanie 
sprawy do sądu lub do kuratora.  

Tabela 66. Rodzaje środków zapobiegawczych (n=68) 

Jeśli tak, jakie? 
Osoby stosujące przemoc 

liczba procent  

Dozór policji (a u żołnierza – dozór przełożonego 
wojskowego) 

39 57,4 

Inne  22 32,3 

Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego 
wspólnie z pokrzywdzonym  

7 10,3 

Zakaz opuszczania kraju (który może być połączony  
z odebraniem paszportu lub innego dokumentu 
uprawniającego do przekroczenia granicy) 

0 0,0 

Tymczasowe aresztowanie 0 0,0 

Ogółem 68 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość (67,9%) z badanych osób stosujących przemoc nie była nigdy 
uznana przez sąd za winną/winnego stosowania przemocy wobec kogoś z rodziny. 

Tabela 67. Uznanie przez sąd za osobę winną przemocy (N=153) 

Czy kiedykolwiek była Pani/był Pan uznany przez sąd za 
winną/winnego stosowania przemocy (bez względu na 
jej formę) wobec kogoś z rodziny?   

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent 

Tak 42 27,5 

Nie  104 67,9 

Braki danych 7 4,6 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Na mniej niż połowę (43,1%) z badanych osób stosujących przemoc sąd 
nałożył środki w związku z popełnieniem czynu wobec kogoś z rodziny. Najczęstszą 
formą sankcji stosowanych przez sądy, z jakimi spotkali się badani, był nałożony na 
nich obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu lub rehabilitacyjnemu. Taki 
obowiązek nałożono na 60,6% badanych, których spotkały jakieś sankcje. Co trzecia 
osoba z tej grupy (28,8%) miała obowiązek poddania się oddziaływaniom 
terapeutycznym lub uczestnictwie w programach korekcyjno-edukacyjnych. Rzadziej 
stosowane były bardziej drastyczne środki, jak ograniczenie praw rodzicielskich 
(25,8%), kara pozbawienia lub ograniczenia wolności, nakaz opuszczenia lokalu 
zamieszkiwanego z ofiarą przemocy, bądź zakaz kontaktu z określonymi osobami 
lub przebywania w określonych miejscach.  

Tabela 68. Rodzaje środków nałożonych przez sądy w związku z popełnieniem czynu 
przemocy (n=66) 

Jeśli sąd nałożył któreś z niżej wymienionych 
środków w związku z popełnieniem czynu przemocy 
wobec kogoś z rodziny, jakie to były środki? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Obowiązek poddania się leczeniu, w szczególności 
odwykowemu lub rehabilitacyjnemu 

40 60,6 

Obowiązek poddania się oddziaływaniom terapeutycznym 
lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych 

19 28,8 

Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich 17 25,8 

Kara pozbawienia wolności 12 18,2 

Kara ograniczenia wolności 8 12,1 

Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym  

6 9,1 

Kara grzywny 3 9,1 

Obowiązek powstrzymania się od przebywania  
w określonych środowiskach lub miejscach 

3 4,5 

Inne (kara w zawieszeniu, nadzór kuratora) 6 4,5 

Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami  1 1,5 

Nakaz naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za 
wyrządzoną krzywdę  

0 0,0 

Zakaz zbliżania się do określonych osób 0 0,0 

Obowiązek powstrzymania się od przebywania  
w określonych środowiskach lub miejscach 

0 0,0 

Zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez 
zgody sądu 

0 0,0 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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6.1.2. Formy pomocy instytucjonalnej, z których korzystają osoby 
doświadczające i stosujące przemoc 

Osoby doświadczające przemocy najczęściej korzystały z pomocy ośrodków 
pomocy społecznej (81,1%) lub ulokowanych przy nich GKRPA (35,8%). Co piąty 
z badanych korzystał z pomocy ośrodka terapii uzależnień lub PCPR. Tylko co 
dziesiąty z badanych korzystał z powołanych przez ustawę o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie specjalistycznych ośrodków wsparcia lub ośrodków interwencji 
kryzysowej.  

Tabela 69. Instytucje, z pomocy których korzystano w celu rozwiązania problemu 
przemocy (N=169) 

Z pomocy jakich instytucji korzystała/-ł Pani/Pan 
w celu rozwiązania problemu przemocy  
w rodzinie? 

Osoby doświadczające 
przemocy  

liczba 
procent 

respondentów* 

Ośrodek pomocy społecznej 123 81,1 

Gminna komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

57 35,8 

Ośrodek terapii uzależnień 29 18,2 

Powiatowe centrum pomocy rodzinie 28 17,6 

Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 21 13,2 

Inna (zespół interdyscyplinarny, grupa wsparcia, 
psycholog, dzielnicowy) 

20 12,6 

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie 

17 10,7 

Ośrodek interwencji kryzysowej 16 10,1 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 
Źródło: opracowanie własne. 

Pomoc po jaką sięgały osoby doświadczające przemocy wiązała się przede 
wszystkim ze wsparciem psychologicznym i dotyczyła indywidualnych konsultacji 
psychologicznych (54,8%) lub psychiatrycznych, terapii indywidualnej (18,1%), 
udziału w grupie wsparcia (17,4%), w grupie terapeutycznej (13,5%). Rzadziej 
wykorzystywano należące do tej grupy konsultacje wychowawcze dotyczące dzieci, 
terapię psychiatryczną. 
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Tabela 70. Formy pomocy, z jakich skorzystano w związku z doświadczaną przemocą 
(N=169) 

Z jakich form pomocy skorzystała/-ł 
Pani/Pan w związku z doświadczaną 
przemocą? 

Osoby doświadczające przemocy  

liczba 
procent 

respondentów* 

Indywidualne konsultacje psychologiczne 85 54,8 

Pomoc prawna 61 39,4 

Uruchomienie procedury zobowiązującej 
osobę stosującą przemoc do leczenia 
odwykowego 

50 32,3 

Pomoc lekarska, medyczna  29 18,7 

Terapia indywidualna 28 18,1 

Udział w grupie wsparcia 27 17,4 

Udział w grupie terapeutycznej 21 13,5 

Konsultacje wychowawcze dotyczące dzieci 18 11,6 

Pomoc/konsultacje psychiatryczne 16 10,3 

Terapia psychiatryczna 14 9,0 

Interwencja kryzysowa i wsparcie 14 9,0 

Inna 14 9,0 

Schronienie w ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy 

10 6,5 

Terapia rodzinna 7 4,5 

Terapia partnerska/małżeńska 1 0,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Tylko pojedyncze osoby skorzystały z terapii rodzinnej lub małżeńskiej. Co 
trzecia z osób doświadczających przemocy skorzystała z pomocy prawnej i/lub 
uruchomienia procedury zobowiązującej osobę stosującą przemoc do leczenia 
odwykowego. Bardzo rzadko osoby doświadczające przemocy korzystały z innych 
instrumentów pomocy, np. schronienia w SOW. 

Z podobnych form pomocy korzystały osoby stosujące przemoc. Najliczniej 
(63%) korzystali oni z terapii uzależnień, ale dość popularną formą były też 
indywidualne konsultacje psychologiczne, program korekcyjno-edukacyjny lub 
terapia indywidualna lub grupowa. Tylko co dziesiąta z osób stosujących przemoc 
sięgnęła po pomoc prawną. Niezwykle rzadkie były przypadki, gdy osoby stosujące 
przemoc korzystały z terapii małżeńskiej lub rodzinnej albo z terapii, która służyła 
zapanowaniu nad emocjami i radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi.  
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Tabela 71. Formy pomocy, z jakich skorzystano w związku z wystąpieniem przemocy 
w rodzinie (N=153) 

Z jakich form pomocy w związku  
z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
Pan/Pani kiedykolwiek skorzystała/-ł?  

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Terapia uzależnień 68 63,0 

Indywidualne konsultacje psychologiczne 24 22,2 

Program korekcyjno-edukacyjny 22 20,4 

Terapia indywidualna  14 13,0 

Udział w grupie terapeutycznej   12 11,1 

Terapia psychiatryczna 10 9,3 

Pomoc prawna 10 9,3 

Udział w grupie wsparcia 9 8,3 

Pomoc/konsultacje psychiatryczne 8 7,4 

Inne 6 5,6 

Konsultacje wychowawcze dotyczące dzieci 5 4,6 

Trening asertywności 4 3,7 

Terapia rodzinna  4 3,7 

Trening zastępowania agresji 3 2,8 

Warsztaty radzenia sobie ze złością 3 2,8 

Pomoc lekarska, medyczna 3 2,8 

Terapia partnerska/małżeńska 2 1,9 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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6.2. Powody skorzystania z pomocy instytucjonalnej 

W podrozdziale podjęto problem tego, co powodowało, że dochodziło do 
zgłoszenia przemocy, jaka była w tym procesie rola poszczególnych instytucji. 

Według opinii członków zespołów interdyscyplinarnych, do zgłoszeń przemocy 
dochodziło na ogół pod wpływem momentu krytycznego. Badani podkreślali jednak, 
że skala krytyczności momentu była bardzo zindywidualizowana („czasem to jest 
drobiazg, a dla ofiary przemocy to, co przepełniło czarę” [I3]). Zgłoszeniu przemocy 
sprzyjało też odkrycie, że problem jest możliwy do rozwiązania lub gdy osoba 
doświadczająca przemocy przygotowała się do tego mentalnie, zniknęły bariery 
wcześniej blokujące chęć szukania pomocy (np. „wyprowadziły się dzieci i nie trzeba 
ich dłużej chronić” [F2]). Część zgłoszeń przemocy miało charakter przypadkowy, np. 
„w wyniku interwencji policyjnej po zgłoszeniu głośnej awantury przez ‘życzliwego’ 
sąsiada” [I6]”. W takich przypadkach bywało, że interwencja wyprzedziła gotowość 
osoby doświadczającej przemocy do ujawnienia sytuacji, co mogło obniżać 
skuteczność pracy z rodziną [I6]. 

Takie obserwacje pracowników trafnie odzwierciedlały postawy samych osób 
doświadczających przemocy. Ci deklarowali, że tym, co bezpośrednio ich skłoniło do 
sięgnięcia po pomoc instytucjonalną było wyczerpanie się cierpliwości (66,1%)  
i – rzadziej, gdy wystąpiło zagrożenie życia lub zdrowia (29,8%) albo agresja 
dotknęła dzieci (25,6%). Należy jednak zwrócić uwagę, że ważną rolę w ujawnieniu 
problemu miała interwencja policyjna (53%) lub wizyta pracownika socjalnego 
(35,1%). Ważną rolę odgrywała także namowa ze strony rodziców – co piąta osoba 
doświadczająca przemocy im uległa. Relatywnie niewielką rolę miała namowa 
przyjaciół (uwzględniła ją co ósma osoba doświadczająca przemocy) oraz inne fakty 
(informacja o możliwościach rozwiązania problemu lub uniezależnienie finansowe od 
osób stosujących przemoc). Warto przy tym jednak podkreślić, że część z tych 
czynników musiała zachodzić łącznie, by doszło do skorzystania z pomocy i wsparcia 
instytucji.  
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Tabela 72.  Powody decydujące o skorzystaniu z pomocy i wsparcia instytucji (N=169) 

Co zdecydowało o tym, że skorzystała/-ł 
Pani/Pan z pomocy i wsparcia instytucji 
mających na celu rozwiązywanie problemu 
przemocy w rodzinie? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Wyczerpanie cierpliwości 111 66,1 

Interwencja policji 89 53,0 

Wizyta pracownika socjalnego 59 35,1 

Wystąpienie drastycznej sytuacji zagrażającej 
mojemu zdrowiu/życiu 

50 29,8 

Agresja dotknęła dzieci 43 25,6 

Namowa rodziny 35 20,8 

Namowa przyjaciół 23 13,7 

Informacje o sposobach i formach pomocy dla 
osób doświadczających przemocy w rodzinie 
usłyszane w Internecie, radio, telewizji, 
przeczytane w prasie  

17 10,1 

Osiągnięcie niezależności ekonomicznej od 
osoby stosującej przemoc  

10 6,0 

Inne 8 4,8 

Działania sąsiadów 3 1,8 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

6.3. Rola otoczenia społecznego  

W podrozdziale podjęto problem roli poszczególnych instytucji oraz otoczenia 
społecznego osób doświadczających przemocy w procesie ujawniania 
i rozwiązywania problemu przemocy. 

Osoby, które udzielały pomocy ofiarom przemocy w czasie poprzedzającym 
badanie to najczęściej policjanci (62,7%), pracownicy socjalni (57,8%) i członkowie 
ich rodziny. Nieco rzadziej wsparcie płynęło od przyjaciół (36,7%), psychologa 
(34,9%) lub przedstawicieli innych instytucji pomocowych (25,9%). Pomoc 
uzyskiwano też – choć rzadziej – od organów prawa (sąd, prokuratura, kurator) lub 
prawników udzielających konsultacji. Relatywnie niską rolę odgrywały natomiast 
osoby trzecie: przyjaciele, sąsiedzi, inne osoby doświadczające przemocy. Istotne, 
że tylko pojedyncze osoby (2) były pozbawione wszelkiej pomocy. 
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Tabela 73. Osoby, od których otrzymano wsparcie i pomoc w związku z doświadczaną 
przemocą (N=169) 

Prosimy wskazać te osoby, od których 
otrzymała/-ł Pani/Pan w ostatnim czasie 
wsparcie i pomoc (bez względu na formę)  
w związku z doświadczaną przemocą 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Policja, dzielnicowy 104 62,7 

Pracownik socjalny/asystent rodziny 96 57,8 

Członkowie mojej rodziny 95 57,2 

Przyjaciele 61 36,7 

Psycholog w odpowiednich instytucjach, 
organizacjach 

58 34,9 

Przedstawiciele instytucji pomocowych 43 25,9 

Kurator, pomoc z sądu, prokuratury 30 18,1 

Prawnik, np. w ramach konsultacji prawnych 29 17,5 

Koleżanki/koledzy z pracy 26 15,7 

Inne osoby doświadczające przemocy (np.  
w ramach grup wsparcia; grupy samopomocowej) 

21 12,7 

Sąsiedzi 17 10,2 

Pracownik i/lub pedagog ze szkoły lub świetlicy, 
placówki środowiskowej, socjoterapeutycznej dla 
dzieci 

17 10,2 

Członkowie rodziny osoby stosującej wobec mnie 
przemoc 

13 7,8 

Dalsi znajomi 10 6,0 

Pracownik ochrony zdrowia 9 5,4 

Duchowny 9 5,4 

Inna osoba 8 4,8 

Pracownik organizacji pozarządowych 2 1,2 

Nie mogłam/mogłem liczyć na wsparcie i pomoc 
innych osób 

2 1,2 

Pracownik telefonu zaufania 1 0,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Z drugiej strony, przegląd tego, kto skłaniał osobę stosującą przemoc do 
skorzystania z pomocy, pozwala zauważyć, że rola osób trzecich była jeszcze 
niższa. Największą rolę odgrywały w tym procesie te same grupy, które wspierały 
osoby doświadczające przemocy: policja (49,3%), pracownicy socjalni (45,8%) oraz 
członkowie rodziny (33,1%). Mniejszą rolę odgrywały inne instytucje pomocowe oraz 
kuratorzy lub duchowni. Inaczej niż w przypadku osób doświadczających przemocy, 
duża grupa osób stosujących przemoc była w ogóle pozbawiona wsparcia  
w procesie ujawniania i szukania pomocy w rozwiązywaniu problemu.  
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Tabela 74. Osoby, które motywowały osobę stosującą przemoc w rodzinie do 
skorzystania z pomocy (N=153) 

Prosimy wskazać osoby, które przyczyniły się  
do tego, że skorzystał/a Pan/Pani z pomocy  
w związku ze stosowaniem przemocy 

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Policja, dzielnicowy 70 49,3 

Pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej, 
powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka 
interwencji kryzysowej itp. 

65 45,8 

Członkowie mojej rodziny 47 33,1 

Nikt 47 33,1 

Przedstawiciele instytucji pomocowych 27 19,0 

Kurator, pomoc z sądu, prokuratury 20 14,1 

Duchowny 16 11,3 

Przyjaciele 10 7,0 

Sąsiedzi 10 7,0 

Inna osoba 10 7,0 

Psycholog w odpowiednich instytucjach, 
organizacjach 

6 4,2 

Koleżanki/koledzy z pracy 4 2,8 

Prawnik, np. w ramach konsultacji prawnych 3 2,1 

Pracownik telefonu zaufania 3 2,1 

Pracownik i/lub pedagog ze szkoły lub świetlicy, 
placówki środowiskowej, socjoterapeutycznej dla 
dzieci 

2 1,4 

Pracownik ochrony zdrowia 2 1,4 

Pracownik organizacji pozarządowych 2 1,4 

Dalsi znajomi 1 0,7 

Inne osoby z problemem przemocy w rodzinie 1 0,7 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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6.4. Skuteczność pomocy w ocenie osób doświadczających 
i stosujących przemoc 

Podrozdział poświęcony jest ocenom skuteczności otrzymywanego wsparcia 
z perspektywy osób doświadczających i stosujących przemoc oraz rozpoznaniu 
barier skuteczności udzielania wsparcia z perspektywy przedstawicieli instytucji 
pomocowych. 

6.4.1. Skuteczność wsparcia – osoby doświadczające przemocy 

Osoby doświadczające przemocy miały trudność w ocenie, która 
z otrzymanych form pomocy była najbardziej skuteczna – aż 34,3% z nich nie oceniło 
poziomu skuteczności. Najwyżej cenione było wsparcie psychologiczne: łącznie 
34,9% osób wskazało, że najbardziej skuteczna była indywidualna konsultacja 
psychologiczna, grupa wsparcia, udział w grupie terapeutycznej, terapia 
indywidualna, terapia rodzinna. Mniejszą wagę przypisywano działaniom 
przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemu przemocy: 
policji lub pracowników socjalnych, chociaż ich rola była także dostrzegana. 

Tabela 75. Najbardziej skuteczne formy wsparcia (N=169) 

Która z otrzymanych form wsparcia była w Pani/Pana 
sytuacji najbardziej skuteczna? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent 

Braki danych 58 34,3 

Indywidualna konsultacja psychologiczna 38 22,5 

Interwencja policji, rozmowa z dzielnicowym 11 6,5 

Grupy wsparcia 10 5,9 

Pomoc prawna 8 4,7 

Udział w grupie terapeutycznej 8 4,7 

Terapia indywidualna 6 3,6 

Leczenie odwykowe 6 3,6 

Żadna 5 2,9 

Rozmowa z pracownikiem socjalnym 5 2,9 

Terapia rodzinna 3 1,8 

Pomoc ośrodka pomocy 3 1,8 

Każde wsparcie jest skuteczne 3 1,8 

Nie wiem 2 1,2 

Wizyty kuratora 1 0,6 

Jeszcze nie korzystałem 1 0,6 

Pomoc lekarska 1 0,6 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby doświadczające przemocy traktowały jako miarę skuteczności 
uzyskanej pomocy poprawę kondycji psychicznej: wzrost poczucia własnej wartości 
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(64,7%), zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (59,3%), 
poprawę samopoczucia, odzyskanie chęci i radości życia oraz wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa (43,1%). Nieco mniejszą wagę przypisywano tym zmianom, które 
pozwoliłyby na trwałą i niewspomaganą zmianę: zwiększeniu stopnia samodzielności 
(26,9%), zwiększeniu umiejętności decydowania o sobie (23,4%), umiejętności 
przeciwstawienia się osobie stosującej przemoc (22,2%), wiary w możliwość 
rozwiązywania problemów (21%) i umiejętności ułożenia sobie życia na nowo. Dla 
osób doświadczających przemocy właściwie nie miała znaczenia taka zmiana, jak 
nabycie umiejętności rozpoznawania przemocy, która uchroniłaby je w przyszłości 
przed wchodzeniem w relacje zagrażające ich bezpieczeństwu. 

Tabela 76. Zmiany indywidualne osoby doświadczającej przemocy po uzyskaniu 
pomocy specjalistów (N=169) 

Jakich zmian oczekiwałaby Pani/oczekiwałby 
Pan w sobie po uzyskaniu pomocy 
specjalistów? 

Osoby doświadczające przemocy 

liczba 
procent 

respondentów* 

Wzrostu poczucia własnej wartości 108 64,7 

Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 99 59,3 

Poprawy samopoczucia, odzyskania/wzrostu chęci 
do życia, radości z życia 

85 50,9 

Wzrostu poczucia bezpieczeństwa 72 43,1 

Zwiększenia stopnia samodzielności 45 26,9 

Zwiększenia umiejętności decydowania o sobie 39 23,4 

Umiejętności przeciwstawienia się przemocy, 
obrony przed agresją, przeciwstawienia się 
sprawcy 

37 22,2 

Wiary w możliwość rozwiązania problemów 35 21,0 

Umiejętności ułożenia sobie życia na nowo, 
odcięcia się od osoby stosującej przemoc 

30 18,0 

Braku potrzeby dalszego szukania pomocy 16 9,6 

Uświadomienia sobie problemu, umiejętności 
rozpoznawania przemocy 

9 5,4 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Miarą skuteczności poszczególnych rozwiązań mogło być to, czy dane 
rozwiązanie polecono by innej osobie doświadczającej przemocy w rodzinie. Wśród 
odpowiedzi na pytanie otwarte badane osoby doświadczające przemocy zachęcały, 
aby przede wszystkim zgłaszać się po pomoc do różnych instytucji (33,7%). Rzadziej 
doradzały one, aby sięgać po pomoc kogokolwiek z rodziny lub pomoc specjalisty 
pod warunkiem nabrania odwagi do mówienia o przemocy (15,3%) i konsekwencji 
działania (4,7%). Warto zwrócić uwagę, że co piąty badany (17,7%), nie dokonał 
oceny, co należy zrobić w sytuacji przemocy w rodzinie. 
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Tabela 77.  Rady dla osoby doświadczającej przemocy w rodzinie (N=169) 

Co by Pan/Pani poradziła/-ł osobie doświadczającej 
przemocy w rodzinie, która tkwi w sytuacji przemocy  
i nie wie, co ma zrobić? 

Osoby doświadczające 
przemocy 

liczba procent  

Zgłaszanie się po pomoc do różnych instytucji (głównie 
ośrodka pomocy społecznej) mimo strachu, obaw i wstydu 

57 33,7 

Braki danych, nie wiem 30 17,7 

Żeby mieć odwagę  mówić o przemocy; walczyć  o lepsze 
życie i szczęście 

26 15,3 

Zgłosić sprawę na policję 16 9,7 

Zgłaszanie się po pomoc do kogokolwiek – rodziny, 
znajomych/zaufać ludziom 

14 8,3 

Szukać i korzystać z pomocy specjalistów 13 7,7 

Być konsekwentnym w swoim działaniu 8 4,7 

Zmienić otoczenie, wyprowadzić się z domu, izolacja od 
sprawcy 

5 2,9 

Ogółem 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 

6.4.2. Skuteczność wsparcia – osoby stosujące przemoc 

Z drugiej strony, miarą skuteczności działań pomocowych było to, czy po 
skorzystaniu z różnych form pomocy, wcześniejsi sprawcy nadal stosują przemoc 
w rodzinie. Mniej niż połowa badanych, (40,5%) od czasu skorzystania z pomocy, 
zaprzestała agresywnych zachowań, a co piątemu z nich (17%) zdarzyło się to tylko 
jeden raz. Pozostali zadeklarowali, że zdarzyło im się stosować przemoc co najmniej 
kilkukrotnie (24,2%). Duża grupa badanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, co 
można odczytywać jako deklarację powrotu do dawnych zachowań. Niestety na 
podstawie zadanego pytania nie można było ocenić na ile zmiana w zachowaniach 
była trwała, ponieważ w badaniu nie ustalono, ile czasu minęło od skorzystania 
z pomocy.  

Tabela 78. Stosowanie przemocy po skorzystaniu z różnych form pomocy (N=153) 

Czy, odkąd uczestniczy Pan/Pani w wyżej 
wymienionych formach pomocy, zdarzyło się Panu/Pani 
zastosować przemoc wobec kogoś z rodziny? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent 

Nie, ani razu 62 40,5 

Tak, jeden raz 26 17,0 

Tak, kilka razy 27 17,7 

Tak, wiele razy 10 6,5 

Braki danych 28 18,3 

Ogółem 153 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Niezależnie od tych twardych efektów – zaprzestania stosowania przemocy – 
ważnym efektem udzielanej pomocy było to, że sprawcy starali się powstrzymywać 
od stosowania przemocy (75,4%), a niemal połowa z nich rozwijała umiejętność 
samokontroli (43,7%). Niemal co trzeci z badanych (28,9%) w efekcie otrzymanej 
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pomocy poznał mechanizmy powstawania przemocy w rodzinie (chociaż nie 
przekłada się to na zapobieganie jej powstawaniu) lub starał się wychowywać dzieci 
bez używania przemocy w rodzinie. Co piąty z badanych (18,3%) wprawdzie nie 
zaniechał stosowania przemocy, ale wziął za to odpowiedzialność. Niewielka grupa 
badanych (7%) nie zauważyła żadnych zmian pod wpływem uzyskanej pomocy.  

Tabela 79. Efekty otrzymywanej pomocy (N=153) 

Czy obecnie widzi Pan/Pani u siebie któreś  
z niżej wymienionych efektów pomocy, którą 
Pan/Pani otrzymuje? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba 
procent 

respondentów* 

Powstrzymuję się od stosowania przemocy  107 75,4 

Rozwijam umiejętność samokontroli 62 43,7 

Staram się opanować umiejętność wychowania 
dzieci bez używania przemocy w rodzinie 

41 28,9 

Zdobyłam/em wiedzę na temat mechanizmów 
powstawania przemocy w rodzinie 

41 28,9 

Biorę w pełni odpowiedzialność za stosowanie 
przemocy w rodzinie 

26 18,3 

Nie widzę efektów pomocy, którą otrzymuję 10 7,0 

Inne (utrzymuję abstynencję, uczestniczę  
w terapii, wyprowadziłem się od rodziny) 

8 5,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

6.4.3. Bariery dla skutecznej pomocy z perspektywy osób pracujących 
w tym obszarze 

Na skuteczność pomocy wpłynął z jednej strony dostęp do instytucji pomocy 
(ich sieć rozwinęła się w ostatnich latach – patrz rozdz. 2.3), ale z drugiej strony 
także postawy osób udzielających pomocy.  

Badani pracownicy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie wskazywali, że najważniejszymi trudnościami, jakie dostrzegli we 
współpracy z osobami doświadczającymi przemocy była ich łatwość wycofania się  
z podjętych działań (75,4%) oraz ich obawa przed osobą stosującą przemoc. Drugą 
grupą przeszkód – o umiarkowanym znaczeniu – była niechęć do ujawniania własnej 
sytuacji (39,7%) i w efekcie umniejszanie problemu (24%), bierność ofiar przemocy 
(33,2%) i chęć ochrony osoby stosującej przemoc (27,1%). Pracownicy uznali, że 
mało istotną barierą dla rozwiązania problemu był brak zaufania do pracownika lub 
reprezentowanej przez niego instytucji (12,3%). Wydaje się więc, że nie dostrzegli 
oni związku między gotowością do ujawniania sytuacji przez osobę doświadczającą 
przemocy, a jej zaufaniem do pracownika, wobec którego miałaby się ona otworzyć 
ze swoimi przeżyciami. 
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Wykres 7. Trudności we współpracy z osobą doświadczającą przemocy – dane w % 
(N=326) 

 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku osób stosujących przemoc problemy były nieco innego rodzaju. 
Najważniejszymi barierami współpracy z osobami stosującymi przemoc było ich 
uzależnienie (87,2%) oraz ich wypieranie problemu i niepostrzeganie siebie jako 
osoby stosującej przemoc (84,7%) oraz nieprzyznawanie się do stosowania 
przemocy (54,8%). Według co trzeciego badanego barierą dla współpracy było też 
umniejszanie problemu (35,2%), a według co piątego – niechęć do zmiany własnej 
sytuacji (21,2%), która była konsekwencją nieuznawania istnienia problemu. 
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Wykres 8. Trudności we współpracy z osobą stosującą przemoc – dane w % (N=326) 

 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne.  

Badani pracownicy najczęściej (43%) podzielali przekonanie, że najbardziej 
skuteczne dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie było wsparcie tego procesu 
przez specjalistów. Dużą rolę widzieli też w udzielaniu pomocy psychologicznej 
(33,7%), izolacji osoby stosującej przemoc lub udzieleniu schronienia osobom 
doświadczającym przemocy (25,2%) oraz realizacji programów korekcyjno-
edukacyjnych (16,3%). Były to więc przede wszystkim działania naprawcze służące 
rozwiązaniu problemu przemocy w rodzinach, w których już ona wystąpiła. Z drugiej 
strony, szans dla skutecznego przeciwdziałania przemocy upatrywano 
w monitorowaniu środowiska (25,2%) oraz prowadzeniu działań profilaktycznych 
i edukacyjnych (23%), którym sprzyjać może współpraca międzyinstytucjonalna 
(25,2%) oraz wprowadzone rozwiązania proceduralne, których skuteczność samych 
w sobie jest ograniczona, ale w połączeniu z innymi działaniami, może mieć większą 
siłę sprawczą.  
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Wykres 9. Najbardziej skuteczne działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie – dane w % (N=326) 

 
*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

To, co mogło spowodować obniżenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 
to długość procedur i biurokracja (15,6%) oraz zbyt długi czas prowadzenia 
„Niebieskich Kart” (10,1%). Zwracano uwagę, że mało skuteczne są działania 
podejmowane wobec osób stosujących przemoc: kierowanie ich na GKRPA, sposób 
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motywowania osób stosujących przemoc do podjęcia działań naprawczych oraz ich 
udział w grupach wsparcia i programach korekcyjno-edukacyjnych. Rzadziej 
zwracano uwagę na wadliwy sposób realizacji zaprojektowanych rozwiązań:  
w zespołach interdyscyplinarnych brakuje przeszkolonej kadry, brakuje im środków 
na podejmowanie skuteczniejszych działań, zespoły i grupy robocze nie mają żadnej 
mocy egzekwowania realizacji planu pomocy, nie mają też środków pozwalających 
na wspieranie osób doświadczających przemocy. 

Szersze wyjaśnienie tych opinii uzyskano w wywiadach indywidualnych 
i grupowych z pracownikami instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie (patrz rozdz. 7).  
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Wykres 10. Najmniej skuteczne działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dane w % (N=326) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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7. Rozwiązywanie problemu 

W rozdziale zaprezentowano rolę współpracy międzyinstytucjonalnej 
w rozwiązywaniu problemu przemocy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, co – 
według pracowników instytucji sprzyja, a co utrudnia skuteczne rozwiązanie 
problemu przemocy w rodzinie oraz jakie są pożądane zmiany stosowanych 
rozwiązań. 

7.1. Współpraca międzyinstytucjonalna 

Niemal połowa (47,8%) badanych pracowników instytucji oceniała, że 
współpraca z innymi instytucjami w ich gminie układała się dobrze, ale podobnie 
duża grupa miała niedosyt współdziałania z innymi partnerami instytucjonalnymi 
(42,3%). Tylko pojedyncze osoby wyraziły przekonanie, że współpraca między 
instytucjami w ich gminie nie występuje. 

Tabela 80. Ocena współpracy instytucji i podmiotów w gminie w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (N=326) 

Stwierdzenie, które Pana/Pani zdaniem opisuje 
współpracę instytucji i podmiotów w Pana/Pani gminie 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

Osoby pracujące  
w obszarze 

przeciwdziałania przemocy 

liczba procent  

Współpraca układa się dobrze 156 47,8 

Współpraca instytucji jest niewystarczająca  138 42,3 

Brak danych 23 7,1 

Praktycznie nie ma współpracy pomiędzy instytucjami 9 2,8 

Ogółem 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Instytucje reprezentowane przez badanych pracowników najczęściej 
podejmowały współpracę z policją (78,6%), bądź z GKRPA (74,3%), sądem, 
jednostką oświatową lub OPS. Badane instytucje współpracowały też z placówkami 
ochrony zdrowia i prokuraturą lub PCPR. Nieco rzadziej podejmowano współpracę  
z jednostkami powołanymi do rozwiązywania problemu przemocy (ośrodki interwencji 
kryzysowej, ośrodki wsparcia, jednostki poradnictwa specjalistycznego). Co piąta 
z instytucji współpracowała z organizacjami pozarządowymi (21,8%). 
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Wykres 11. Współpraca międzyinstytucjonalna (N=326) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Te instytucje, z którymi regularnie współpracowali badani były wyżej oceniane 
niż pozostałe. Im rzadziej dochodziło do współpracy, tym trudniej było sformułować 
ocenę (brak danych) lub tym trudniej o ocenę pozytywną – dotyczyło to zwłaszcza 
ośrodków wsparcia, organizacji pozarządowych, ośrodków interwencji kryzysowej 
(ponad połowa badanych nie potrafiła dokonać oceny). Najwyżej oceniono 
współpracę z OPS, policją i GKRPA – w przypadku tych instytucji dobre lub bardzo 
dobre oceny wyraziło ponad 60% badanych. W drugiej grupie były jednostki 
oświatowe i sądy, które pozytywnie oceniło ponad 50% badanych.  
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Wykres 12. Współpraca instytucjonalna – ocena (N=326) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Badani podkreślali jednak niezależnie od tych ocen, że kategorii „współpracy 
międzyinstytucjonalnej” brakowało ostrości i różne instytucje mogły (także w badaniu) 
przyjmować różne jej definicje: „Co rozumiemy pod pojęciem ‘współpraca”? Dla 
jednych współpracą będzie to, że oni pojadą razem do środowiska i tam policjant 
będzie robił za ochronę (…). Współpraca to wspólne działanie, (…), podzielenie się 
pewną odpowiedzialnością, pewnym terytorium, które musimy powierzyć innej osobie 
z naszych własnych kompetencji. (…) Wymiana informacji to nie jest współpraca, to 
jest warunek podstawowy do rozpoczęcia współpracy” [F1].  

Problemami współpracy międzyinstytucjonalnej wymienianymi przez badanych 
były także: 

1. brak przygotowania do współpracy pracowników instytucji odpowiadających 
za rozwiązywanie problemu przemocy [F1] oraz brak szkoleń, które 
pozwoliłyby ten brak uzupełnić [F2];  

2. przypadkowość doboru osób, które z ramienia poszczególnych instytucji 
mają współpracować w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie oraz 
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brak przygotowania do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach 
roboczych: „przychodzi pani, która jest z pionu administracyjnego. Jest 
oddelegowana przez szpital. Ona siedzi (…) i nie wie, o co chodzi.” [F2], 
„skład zespołu [interdyscyplinarnego] jest przypadkowy troszeczkę niestety’ 
[F2]; „potrzebne jest interdyscyplinarne szkolenie zespołów, służące tak 
naprawdę konstruktywnej wymianie informacji ‘czego oni od nas chcą?’ 
i zwrotnie ‘czego my od nich oczekujemy?’” [F2]; 

3. brak zaangażowania wszystkich niezbędnych partnerów do procesu 
diagnozowania i rozwiązywania problemu przemocy: „służba zdrowia jest 
bierna. Może to jest wina samej procedury, bo przy powoływaniu zespołów 
jest zapis, że ma być przedstawiciel służby zdrowia. No ale jaki? Lekarze 
rodzinni, pielęgniarki środowiskowe, specjaliści, czy może szpital? Kogo tu 
wybrać. To takie szerokie pojęcie. (…) Trudno nawiązać współpracę, bo nie 
wiadomo z kim. Jedyne z kim się udaje, to z pielęgniarkami 
środowiskowymi i położnymi” [I6]; „wiecznie nie ma służby zdrowia  
i prokuratora” [I2]; „mamy problem z oświatą. (…) Dyrektor szkoły nie chciał 
z nami współpracować. Widział w tym zagrożenie dla swojej kadry (…). 
Zakładał, że to nie jest spawa szkoły” [I3]; 

4. konieczność opierania współpracy na kontaktach personalnych jako 
skutecznej metodzie działania, ze względu na zawodność rozwiązań 
instytucjonalnych: „współpraca między instytucjami jest łatwiejsza, bo się 
znamy, długo już ze sobą współpracujemy (…) Im lepiej się te lokalne 
struktury znają i wiedzą, że jest tam jakaś pani Krysia. Dzwoni się i mówi 
‘Pani Krysiu, popchnie Pani tę sprawę szybciej’ [I4]; „to nie może być tylko 
relacja czysto personalna. Raz dzwoniłyśmy do sędziego, żeby szybko 
wydał matce nakaz ustanowienia miejsca pobytu dzieci. (..) dzwoniłyśmy co 
dwa dni i w końcu ten nakaz dostałyśmy (…). Tylko nie o to chodzi. Ja bym 
chciała mieć pewność, że jeśli mam pomagać tej osobie, a oni dysponują 
takimi narzędziami i ja przekazuję im takie informacje, uzasadniając je, czy 
to jest, czy to nie jest mój kolega” [F2]; 

5. rozwiązania proceduralne: „między innymi mamy ogromny problem z tym, 
jak mamy przekazywać sobie dane pomiędzy zespołem kuratorskim, 
sądem, a zespołem interdyscyplinarnym. Sposób, w jaki wcześniej się 
komunikowaliśmy (m.in. maile z hasłowanej skrzynki na hasłowaną 
skrzynkę), został podważony przez zespół kontrolujący jako niebezpieczny. 
Zespół rekomendował połączenia telefoniczne, (…) więc nadal nie wiemy, 
jak się komunikować” [I3]; 

6. brak środków finansowych przeznaczonych na włączanie odpowiednich 
instytucji do współpracy [F2]. 
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7.2. Czynniki sukcesu w rozwiązywaniu problemu przemocy 
w rodzinie 

Kategoria skuteczności była dla badanych problemowa ze względów 
definicyjnych (IDI). Badani podkreślali, że nie ma prostego sposobu zdefiniowania 
sukcesu ich działań, ponieważ nie wypracowano dotąd jednolitego i precyzyjnego 
sposobu mierzenia skuteczności ich działań. Jako jedną z takich miar traktowano 
liczbę zakładanych kart. Pracownicy rozwiązujący problem przemocy w rodzinie 
uznawali ten sposób mierzenia skuteczności za mylący, ponieważ Karty bywają 
zakładane w nieuzasadnionych przypadkach (np. na podstawie nieuzasadnionego 
zgłoszenia: „coraz częściej spotykamy się w placówce, że była to na przykład forma 
wykorzystania w sprawach rozwodowych, na zasadzie: zakładam „Niebieską Kartę”, 
to wtedy szybciej coś sobie załatwię” [F2]), różnie interpretowane są procedury 
zakładania Niebieskich Kart (co prowadzi do zbyt szybkiego lub spóźnionego ich 
zakładania: „nie ma powodu do podejrzenia przemocy i dopiero, gdy dochodzi do 
wybuchu, zakładana jest „Niebieska Karta” [I4], „lawina ‘Niebieskich Kart’ zaczęła się, 
gdy komendant główny policji wydał zarządzenie, że jadący na interwencję policjant 
ma albo sporządzić notatkę służbową ze zdarzenia z informacją i uzasadnieniem, 
dlaczego nie wszczęto procedury ‘Niebieskie Karty’ albo uzupełnić formularz 
‘Niebieskiej Karty’” [F2]). 

Tym, co – według osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie – mogłoby podnieść skuteczność ich działań to przede wszystkim 
zwiększenie dostępu do specjalistów (58,8%). Na skuteczność, w dość dużym 
stopniu miałoby też wpływać usprawnienie procedur związanych z realizacją tych 
działań, usprawnienie współpracy międzyinstytucjonalnej, podniesienie kompetencji 
pracowników. W nieco mniejszym stopniu takimi pozytywnymi czynnikami miałoby 
być włączanie większej liczby pracowników do rozwiązywania problemów przemocy 
w rodzinie, zapewnienie im dostępu do środków umożliwiających sprawną realizację 
działań, zwiększenie liczby działań edukacyjnych i profilaktycznych.  

Najrzadziej wskazywano na takie czynniki, jak usprawnienie działania grup 
roboczych, zespołów interdyscyplinarnych lub współpraca z lokalnym środowiskiem. 
Nie należy odczytywać tego, jako wskazanie, że sprawne działania tych organów nie 
sprzyjały sukcesowi, ale raczej jako ocenę, że ich działanie było wystarczająco 
sprawne i nie wymagało radykalnych korekt, które wpłynęłyby na podniesienie 
skuteczności. Pożądane korekty związane z tymi instytucjami, które zgłaszali badani 
to: wprowadzenie wynagrodzeń za dodatkową pracę dla członków grup roboczych 
[F2], szkolenia dla członków grup roboczych [F1, F2], profesjonalizacja zespołu 
interdyscyplinarnego przez stworzenie etatu dla przewodniczącego zespołu 
interdyscyplinarnego [I3, I7], dofinansowanie działań zespołu interdyscyplinarnego 
[F2], wprowadzenie mechanizmów wymuszających udział wszystkich potrzebnych 
instytucji w pracach zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych.  

Badani postulowali także zwiększenie środków na podejmowane działania, co 
miałoby pozwolić w szczególności na zapewnienie osobom doświadczającym 
przemocy mieszkań [I4], stworzenie stacjonarnego ośrodka dla osób stosujących 
przemoc [I6], rozszerzenie możliwości pracy ze sprawcą dzięki skróceniu czasu 
oczekiwania na udział w programie korekcyjno-edukacyjnym [I3] oraz prowadzenie 
skuteczniejszych działań profilaktycznych [F1, F2]. Według pracowników ważne 
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byłoby także zwiększenie gotowości sądów do nakazywania udziału w programach 
korekcyjno-edukacyjnych oraz leczenia przymusowego [F2, I2].  

Tabela 81. Czynniki podnoszące skuteczność pracy w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (N=326) 

Główne czynniki, które w Pana/Pani ocenie 
mogłyby podnieść skuteczność pracy  
w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Zwiększenie dostępu do specjalistów 
(psychologów, prawników, terapeutów i in.) 

190 58,8 

Usprawnienie procedur związanych  
z realizacją działań w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

120 37,2 

Usprawnienie współpracy 
międzyinstytucjonalnej  

114 35,3 

Zwiększenie liczby pracowników 
przeszkolonych w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

106 32,8 

Zwiększenie liczby szkoleń dla pracujących  
w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

87 26,9 

Zwiększenie liczby pracowników pracujących 
w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  

67 20,7 

Zwiększenie dostępu pracowników 
pracujących w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie do środków ułatwiających 
pracę (np. samochodu służbowego, sprzętu 
komputerowego itp.) 

62 19,2 

Zwiększenie dostępu do infrastruktury 
pomocowej 

61 18,9 

Zwiększenie liczby działań profilaktycznych  
w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

51 15,8 

Zwiększona realizacja działań edukacyjnych 
mających na celu wzrost świadomości/wiedzy 
na temat przemocy w rodzinie 

44 13,6 

Powstanie i funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

40 12,4 

Usprawnienie funkcjonowania grup roboczych 33 10,2 

Usprawnienie funkcjonowania zespołów 
interdyscyplinarnych 

29 9,0 

Zwiększenie współpracy ze środowiskiem 
lokalnym i współpracy sąsiedzkiej 

29 9,0 

Wydłużenie czasu objęcia wsparciem osób 
doświadczających przemocy 

27 8,4 

Zwiększenie liczby kampanii informacyjnych na 
temat problemu przemocy w rodzinie 

27 8,4 
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Główne czynniki, które w Pana/Pani ocenie 
mogłyby podnieść skuteczność pracy  
w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Wydłużenie czasu objęcia pomocą osób 
stosujących przemoc 

22 6,8 

Inne 21 6,5 

Zwiększenie liczby grup wsparcia 20 6,2 

Częstsze stosowanie procedury „Niebieskie 
Karty” 

9 2,8 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne 

7.3. Bariery dla skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Podstawową barierą obniżającą skuteczność podejmowanych działań 
wskazywaną przez pracowników instytucji było ograniczenie czasu, jaki można 
poświęcić na pracę z rodziną z problemem przemocy (52,2%). Brak czasu wiązał się 
z nadmiernym obciążeniem pracowników zadaniami w wyniku braków kadrowych 
(38,6%) i środków finansowych (25,9%), które pozwoliłyby te braki zlikwidować. 
Wskazywano także na zbyt niską liczbę kadry o odpowiednim przygotowaniu (13,6%) 
oraz na brak wystarczającej liczby specjalistów skutkujący długim czasem 
oczekiwania na skorzystanie z jego pomocy (19,8%). Bariery dla skutecznego 
działania pracownicy dostrzegali też w obrębie samej procedury: przedłużającej się 
procedury prawnej (35,8%), niespójności przepisów (13%), niespójności procedury 
pomocowej (11,7%). 

Tabela 82. Bariery obniżające skuteczność działań w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (N=326) 

Utrudnienia (bariery), które w Pana/Pani opinii 
obniżają skuteczność działań w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a które 
dostrzega Pan/Pani w swojej gminie 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Zbyt mało czasu na pracę z osobą/rodziną  
z problemem przemocy 

169 52,2 

Za mało kadry pracującej w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

125 38,6 

Przedłużające się procedury prawne 116 35,8 

Niedostateczna współpraca pomiędzy 
instytucjami 

99 30,6 

Bariery finansowe w realizacji działań 84 25,9 

Niska świadomość społeczna na temat problemu 
przemocy w rodzinie i form radzenia sobie  
z przemocą 

78 24,1 

Uboga infrastruktura w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

73 22,5 
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Utrudnienia (bariery), które w Pana/Pani opinii 
obniżają skuteczność działań w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a które 
dostrzega Pan/Pani w swojej gminie 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Długie terminy oczekiwania na przyjęcie do 
specjalistów 

64 19,8 

Słaby/utrudniony dostęp do specjalistów 59 18,2 

Funkcjonujące w środowisku stereotypy 52 16,0 

Niedostateczna liczba doświadczonej kadry 44 13,6 

Niechęć środowiska do reagowania/obojętność 
otoczenia 

43 13,3 

Niespójność przepisów 42 13,0 

Niska wrażliwość społeczna na zjawisko 
przemocy w rodzinie 

39 12,0 

Niespójne procedury pomocowe 38 11,7 

Bariery lokalowe w realizacji działań specjalistów   33 10,2 

Inne 7 2,2 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednym z czynników wskazywanych jako bariera dla skutecznego działania 
była niedostateczna współpraca międzyinstytucjonalna (30,6%). Jednym z powodów 
ograniczania współpracy przez poszczególne instytucje mogło być duże obciążenie 
pracowników obowiązkami (63,9%) przez to, że instytucje dysponują zbyt małą liczbą 
pracowników do realizacji działań (30,8%). Poza tym wskazywano jednak nie tyle 
trudności w realizacji zadania, co problemy szerszej natury: rozpraszanie się 
odpowiedzialności poszczególnych instytucji (37,4%), niedostateczny przepływ 
informacji między instytucjami (36,1%), różnice w postrzeganiu problemu przez różne 
instytucje (26,2%) i procedury utrudniające współdziałanie – np. sposób obiegu 
dokumentacji (23,4%). 

Tabela 83. Trudności we współpracy z instytucjami i podmiotami (N=326) 

Jakie trudności dostrzega Pani/Pan we 
współpracy z instytucjami i podmiotami? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Duże obciążenie pracowników obowiązkami 205 63,9 

Rozproszenie odpowiedzialności 
poszczególnych instytucji zajmujących się 
problemem 

120 37,4 

Niedostateczny przepływ informacji między 
instytucjami 

116 36,1 

Niedostateczna liczba pracowników do 
realizacji działań 

99 30,8 
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Jakie trudności dostrzega Pani/Pan we 
współpracy z instytucjami i podmiotami? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Odmienne postrzeganie problemu przemocy 
przez pracowników różnych instytucji 

84 26,2 

Procedury utrudniające współdziałanie 75 23,4 

Ograniczone możliwości finansowe 
podejmowania współpracy 

61 19,0 

Małe zaangażowanie pracowników w pracę 51 15,9 

Nieodpowiednia koordynacja działań w 
ramach współpracy międzyinstytucjonalnej 

26 8,1 

Inne 9 2,8 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Podobne opinie wyrażali członkowie zespołów interdyscyplinarnych 
w wywiadach indywidualnych i grupowych. Badani koncentrowali się na pozytywach 
współpracy międzyinstytucjonalnej: możliwości skuteczniejszego działania, wymianie 
informacji, unikaniu dublowania działań, możliwości dopełniania się oferty 
poszczególnych instytucji, możliwości dzielenia bardziej kompleksowej pomocy. 
Mankamentem współpracy międzyinstytucjonalnej były trudności organizacyjne oraz 
nierównomierny udział wszystkich podmiotów.  

Najniżej oceniono udział w całym procesie przedstawicieli służby zdrowia, 
którzy nie uczestniczą w pracach zespołu lub uczestniczą pozornie (np. 
oddelegowując przypadkową osobę do zespołu). Bardzo niska (lub żadna) była też 
aktywność w zakresie wykrywania przypadków przemocy. Tylko pojedyncze 
zgłoszenia przemocy pochodziły z ośrodków zdrowia lub szpitali. Większa aktywność 
tych instytucji sprzyjałaby zwiększeniu skuteczności działań w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Współpracę międzyinstytucjonalną miałoby wspomóc: wymuszenie 
współpracy na wszystkich podmiotach wskazanych w ustawie; stosowanie 
wskazanych narzędzi w sposób uzasadniony; wyeliminowanie sprzeczności 
wytycznych dla różnych instytucji; jednoznaczne sformułowanie wytycznych dla 
poszczególnych instytucji.  
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7.4. Propozycje rozwiązań 

7.4.1. Propozycje rozwiązań służących osobom doświadczającym     
przemocy 

Badani oceniali, że rozwiązania służące osobom doświadczającym przemocy 
powinny mieć trzy cechy:  

1. pomoc dla ofiar pomocy powinna mieć charakter kompleksowy, to znaczy 
obejmować możliwość udzielenia schronienia lub czasowej izolacji osoby 
stosującej przemoc, pomoc prawną, leczenie odwykowe, pomoc 
terapeutyczną, pomoc finansową dla ofiary i jej dzieci, wsparcie 
emocjonalne; 

2. pomoc powinna być dostępna w krótkim czasie (od razu) i na odpowiednio 
długo; 

3. działaniom instytucjonalnym powinno towarzyszyć motywowanie ofiar, ze 
względu na to, że ich postawy i poziom determinacji ostatecznie decyduje, 
czy możliwe okaże się wprowadzenie zmiany.  

Podkreślano, że bardzo ważne jest harmonijne dostosowanie różnych form 
pomocy i połączenie ich z pracą samej ofiary nad jej postawami (gotowością do 
działania, do podejmowania decyzji), aby uniknąć pułapki, jaką miałoby być 
uzależnienie od pomocy społecznej („uzależnienie od sprawcy zmienia się  
w uzależnienie od instytucji, terapii, terapeutów, psychologa, pedagoga, pracownika 
socjalnego”).  

Zauważono, że ważnym czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu skuteczności 
działań zarówno wobec osób doświadczających przemocy, jak i wobec osób 
stosujących przemoc jest dobrze zorganizowana współpraca zaangażowanych 
instytucji. Taką rolę – angażowania partnerów i koordynowania działań naprawczych 
– mają zespoły interdyscyplinarne. Przeszkodą dla ich skutecznego działania jest 
przede wszystkim brak instrumentów do włączenia do prac służby zdrowia oraz 
prokuratury (wyjątkiem są małe społeczności wiejskie, gdzie bazuje się na osobistej 
znajomości, aby wywołać lub przyspieszyć procedury). Podkreślano, że te dwie 
grupy angażują się w prace zespołów bardzo rzadko lub tylko symbolicznie (np. 
delegując do nich kogoś, kto nie może być – z racji pełnionej funkcji zawodowej oraz 
kompetencji – przydatny). Nieobecne w pracy zespołów są też organizacje 
pozarządowe. 

Na skuteczność działań miałoby mieć wpływ także usunięcie mankamentów 
obecnych zapisów prawnych: niejednoznacznego opisu zadań przewodniczącego 
zespołu; ujednolicenie zapisów rozporządzeń i ustaw; dopracowanie procedury; 
możliwość dostosowania procedury do specyfiki lokalnej i możliwości działań 
odpowiednich do wielkości środowiska, w której jest ona stosowana; nadanie 
wytyczonym planom działania dla osób doświadczających przemocy i – zwłaszcza – 
dla osób stosujących przemoc obligatoryjnego charakteru (co też wymaga zmiany 
regulacji prawnych). 
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Sugerowano, że rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie wymaga 
dodatkowej kadry, środków finansowych (na opłacenie członków zespołu 
interdyscyplinarnego, na organizację terapii lub spotkań grup wsparcia, na działania 
profilaktyczne) oraz rozwoju kadr odpowiedzialnych za rozwiązywanie tego problemu 
(szkolenia, superwizja, warsztaty dot. współpracy międzyinstytucjonalnej). 

Badani podzielali przekonanie, że obecne procedury wymagają dopracowania. 
Wskazywali na wiele takich elementów, które wymagają zmiany. Podstawowe 
postulaty zmiany odnoszą się do:  

1. stworzenia warunków umożliwiających korzystanie z pomocy 
psychologicznej i terapeutycznej;  

2. skrócenia procedury i przyspieszenia procesu pomocy;  

3. stworzenia warunków do szybkiej izolacji sprawców przemocy (np. 
mieszkania przejściowe) od rodziny;  

4. skuteczniejszego określenia planu działania przez kompetentnych 
członków zespołu interdyscyplinarnego;  

5. uproszczenia i jednoznacznego określenia procedury postępowania;  

6. lepszego dostosowania procedury do specyfiki małych miast;  

7. zmniejszenia biurokracji;  

8. wyraźniejszego rozdzielenia zakresu danych, które w okresie pracy 
z rodziną zbierają na miejscu poszczególne strony (pracownik socjalny, 
policjant, kurator, pracownik PCPR). 

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym pomocy osobom doświadczającym 
przemocy są już wprowadzane przepisy, które wymagają udoskonaleń – powołanie 
zespołów interdyscyplinarnych, powołanie grup roboczych, skuteczne zakładanie 
„Niebieskich Kart”.  

7.4.2. Propozycje rozwiązań służących osobom stosującym przemoc 

Skuteczność działań wobec osoby doświadczającej przemocy jest zależna też 
od możliwości efektywnego oddziaływania na osobę stosującą przemoc, które 
podejmowane jest w tym samym – krótkim od zgłoszenia – czasie. Możliwości te są 
ograniczone, zwłaszcza dla grup roboczych. 

Badani mieli trudność z oceną wybranych działań stosowanych wobec osób 
stosujących przemoc, np. ze względu na krótki czas ich stosowania. Wśród 
skutecznych działań na rzecz osób stosujących przemoc wymieniano zwłaszcza: 
włączenie ich do rozwiązania problemu przez udział w spotkaniach z grupą roboczą; 
czasową izolację od rodziny; prace sprzyjające odbudowaniu poprawnych więzi 
w rodzinach z przemocą; działania edukacyjno-korekcyjne; terapia (rzadziej). 

Na obniżenie skuteczności wpływa: izolacja osób stosujących przemoc bez 
podjęcia pracy nad korektą ich zachowań; brak narzędzi przymusu, które pozwoliłyby 
na skuteczne wymuszenie na sprawcy udziału w działaniach edukacyjno-
korekcyjnych lub terapii; łatwość rozprzestrzeniania się informacji o niemożności 
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wymuszenia na osobach stosujących przemoc podjęcia działań; iluzoryczność 
nakładanych na nie sankcji (nakładanych poza procedurami – np. przez zagrożenie, 
że ośrodek odmówi nieobligatoryjnej pomocy; w praktyce po taką pomoc zgłaszają 
się osoby doświadczające przemocy zamiast tych, którzy stosują wobec nich 
przemoc, a odmowa pomocy obraca się przeciw całej rodzinie). 

Wszyscy badani podkreślali, że potrzebne są:  

1. narzędzia przymusu, tzn. takie rozwiązania prawne, które umożliwią 
zdyscyplinowanie osób stosujących przemoc do współpracy i podjęcia 
działań;  

2. zwiększenie dostępności działań terapeutycznych lub edukacyjno-
korekcyjnych;  

3. dodatkowe środki pozwalające na organizowanie kompleksowych działań 
oraz na wyedukowanie członków grupy i zespołu;  

4. dodatkowa kadra pracująca z osobami stosującymi przemoc ze względu 
na duże obciążenie (też biurokratyczne) pracowników;  

5. powoływanie do składu grup roboczych właściwych osób.  

Do najważniejszych przeszkód w realizacji działań/rozwiązywaniu problemu 
przemocy zaliczono: niejasność procedur, swobodę ich interpretacji (problem 
szczególnie podkreślany tam, gdzie odbyły się kontrole z urzędu wojewódzkiego); 
niedostosowanie wytycznych postępowania do specyfiki małych ośrodków; brak 
narzędzi wymuszających współdziałanie ze strony osób stosujących przemoc. 



 

  

107 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

8. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje 

8.1. Podsumowanie. Wnioski 

Poniżej przedstawiono wnioski na podstawie wyników badania. 

Przemoc w rodzinie – ujęcie statystyczne 

1. Jak przedstawiają się unormowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie? 

1.2. Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie z przypadkami 
przemocy jest ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie wraz z nowelizacją z dn. 10 czerwca 2010 r. Ustawę uzupełniają 
rozporządzenia (w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz w sprawie 
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie) oraz Uchwała z dn. 29 kwietnia 
2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

1.3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie reguluje postępowanie wobec 
osób dotkniętych przemocą i przewiduje bezpłatną pomoc, w szczególności 
w formie poradnictwa, interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed 
dalszym krzywdzeniem, zapewnienia bezpiecznego schronienia, badania 
lekarskiego, pomocy w uzyskaniu mieszkania. Ta sama ustawa wprowadziła 
także procedurę „Niebieskie Karty”. Przewidziano, że działania pomocowe 
można podjąć bez zgody osoby dotkniętej przemocą na skutek podejrzenia 
o stosowaniu przemocy lub na skutek zgłoszenia takiego przypadku przez 
członka rodziny lub świadka przemocy. W efekcie założenia „Niebieskiej 
Karty” osoba dotknięta przemocą zapraszana jest na spotkanie z zespołem 
interdyscyplinarnym, który dobiera odpowiednie do danej sytuacji środki 
pomocy w postaci indywidualnego planu pomocy. 

1.4. Postępowanie wobec osób stosujących przemoc ma na celu zapobieganie ich 
kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi (tam, gdzie to uzasadnione) 
oraz korygowanie ich zachowań i zapobieganie dalszym aktom przemocy. 
Osoby stosujące przemoc – podobnie jak osoby, które jej doświadczają – 
zapraszane są na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, który określa, jakie 
środki są niezbędne do wypracowania zmiany i stworzenia możliwości 
reintegracji rodziny. Wśród tych środków są między innymi skierowania do 
GKRPA (w przypadkach, gdy przemoc łączy się z nadużywaniem alkoholu 
i uzasadnione jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu u sprawcy przemocy) 
oraz skierowania do uczestnictwa w działaniach korygująco-edukacyjnych.  

1.5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa kompetencje 
poszczególnych organów administracji publicznej. Najważniejszym zadaniem 
gmin – poza poradnictwem, interwencją kryzysową, podejmowaniem działań 
edukacyjnych – jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
miejsc w ośrodkach wsparcia i tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
Samorząd powiatowy odpowiada w szczególności za tworzenie 
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specjalistycznych ośrodków wsparcia i opracowanie oraz realizację 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. Samorząd województwa odpowiada przede wszystkim za 
monitoring, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań oraz podnoszenie 
kwalifikacji kadr realizujących działania w ramach wojewódzkiego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ramowych programów ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie i programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc.  

1.6. Istotą rozwiązań wprowadzonych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy 
jest: 

1.6.1. wprowadzenie mechanizmów, które pozwalają na szybką interwencję  
w rodzinie, m.in. możliwość wszczynania procedury „Niebieskie Karty”, 
bez zgody osoby doświadczającej przemocy, stworzenie ośrodków 
interwencji kryzysowej, włączenie różnych instytucji w proces 
rozpoznawania przemocy w rodzinie i wszczynania procedury 
„Niebieskie Karty”; 

1.6.2. objęcie pomocą zarówno osób doświadczających przemocy, jak 
i stosujących przemoc, co ma służyć trwałemu rozwiązaniu problemu 
przemocy w rodzinie oraz reintegracji rodziny (po ewentualnym okresie 
izolacji); 

1.6.3. zindywidualizowanie rozwiązań – dobieranie dla każdej rodziny 
środków adekwatnych do jej sytuacji, określanie indywidualnego planu 
pomocy dla każdej osoby, która doświadcza przemocy lub stosuje 
przemoc; 

1.6.4. zindywidualizowanie rozwiązań – dla każdej rodziny dobierane powinny 
być środki adekwatne do jej sytuacji, a dla członków tych rodzin 
określany jest indywidualny plan pomocy; 

1.6.5. objęcie zarówno osób doświadczających przemocy, jak i tych 
stosujących przemoc w rodzinie pomocą kompleksową (np. udzielanie 
pomocy zarówno w postaci nakładania sankcji na sprawcę, jak 
i umożliwienie uczestnictwa w działaniach korekcyjno-edukacyjnych lub 
– w przypadku osób doświadczających przemocy – zapewnienie 
fizycznego bezpieczeństwa, zabezpieczenia finansowego, opieki 
psychologicznej); 

1.6.6. kompleksowość pomocy możliwa jest dzięki utworzeniu zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych, angażujących różne instytucje, 
których przedstawiciele mają uzupełniający się wzajemnie zakres 
kompetencji oraz wachlarz środków rozwiązywania problemu przemocy 
i przeciwdziałania mu oraz zintegrowanie ich działań. 

2. Statystyka dotycząca problemu przemocy w rodzinie (źródła: policja, formularze 
„Niebieska Karta”). 

2.1. W latach 2008-2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim zmieniał się 
poziom występowania przemocy w rodzinie, mierzony liczbą „Niebieskich 
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Kart”, zarówno zakładanych przez policję (2,8-4,8 tysiąca – dla lat 2008-2013), 
jak i tych zakładanych przez pracowników socjalnych (679-777 kart – dla lat 
2008-2010).  

2.2. W opiniach osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w ostatnich 5 latach 
odnotowano tylko pojedyncze przypadki wszczynania procedury „Niebieskie 
Karty” przez szkoły lub placówki ochrony zdrowia. 

3. Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie 
warmińsko-mazurskim.  

3.1.   We wszystkich gminach województwa w 2013 r. funkcjonowały zespoły 
interdyscyplinarne. Punkty konsultacyjne występowały w ponad połowie gmin 
(60). W województwie warmińsko-mazurskim istniało 8 ośrodków interwencji 
kryzysowej, 3 specjalistyczne ośrodki wsparcia oraz 2 ośrodki wsparcia 
i 2 domy dla matek z małoletnimi dziećmi (dane z 31.12.2013 r.). 

3.2.  Większość instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem 
problemu przemocy ulokowanych było w dużych i średniej wielkości miastach 
(z wyjątkiem zespołów interdyscyplinarnych).  

3.3.  Od 2011 roku wzrastała liczba osób korzystających z usług punktów 
konsultacyjnych (z 2046 w 2011 r. do 3067 osób w 2013 r.) oraz 
całodobowych specjalistycznych ośrodków wsparcia (ze 103 osób do 137 
w tym samym okresie). Utrzymywała się też liczba osób korzystających 
z całodobowych ośrodków interwencji kryzysowej 138-139 osób), co może 
świadczyć o ich szczególnej użyteczności.  

3.4. Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc objęły dotąd 
relatywnie niską liczbę osób w porównaniu z ogólną liczbą interwencji 
kryzysowych. Wiąże się to z trudnościami organizacyjnymi (m.in. są to 
działania mało dostępne, organizowane jedynie na poziomie powiatowym, nie 
gminnym, długi jest czas oczekiwania na udział w takich działaniach, 
z opóźnieniem weryfikowany jest faktyczny udział w zajęciach osób 
stosujących przemoc).  

Charakterystyka problemu przemocy w rodzinie 

4. Jakich form przemocy doświadczają osoby dotknięte przemocą w rodzinie? 

4.1. Dominujące formy doświadczanej przemocy to przemoc psychiczna i fizyczna. 
Rzadziej dochodziło do przemocy ekonomicznej lub seksualnej. Osoby 
doświadczające i stosujące przemoc wskazywały na odmienne natężenie 
różnych form przemocy, np. osoby doświadczające przemocy częściej 
wskazywały na doświadczanie przemocy psychicznej i ekonomicznej,  
a rzadziej przemocy seksualnej.  

4.2. Osoby doświadczające przemocy spotykały się najczęściej z różnymi formami 
przemocy psychicznej (wyzywanie, ubliżanie, krzyczenie, krytykowanie, 
osądzanie, oczernianie, upokarzanie, poniżanie, lekceważenie, stosowanie 
gróźb i szantażowanie), doświadczało jej 60-92% badanych. Nieznacznie 
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rzadziej doświadczały przemocy fizycznej (24-41% ofiar). Stosunkowo rzadko 
stosowano wobec nich przemoc ekonomiczną (pomimo faktu, że różne formy 
przemocy ekonomicznej doświadczane były przez 14-25% ofiar). Najrzadsza 
była przemoc seksualna, chociaż i ta była udziałem 2-20% badanych. 

4.3. Ponad połowa badanych ofiar doświadczała przemocy regularnie i często (raz 
w tygodniu bądź częściej). Według oceny osób stosujących przemoc sytuacje 
przemocy występowały rzadziej.  

5. Jakie są przyczyny zachowań przemocowych? 

5.1. Według pracowników instytucji pomocowych przyczynami przemocy były 
przede wszystkim: nadużywanie alkoholu, trudności finansowe rodziny i chęć 
dominacji oraz wzorce zachowań przeniesione z domu rodzinnego. 

5.2. Jednym z czynników sprzyjających występowaniu przemocy był alkohol – 58% 
formularzy „Niebieskich Kart” założonych w 2013 roku dotyczyło osób 
stosujących przemoc pod wpływem alkoholu. Oceny osób doświadczających 
i stosujących przemoc były zbieżne, jeśli chodzi o rozpoznanie okoliczności 
towarzyszących zachowaniom przemocowym. Osoby stosujące przemoc, 
podobnie jak te, które jej doświadczały, podkreślały, że zachowaniom 
przemocowym najczęściej towarzyszy alkohol. W dalszej kolejności pojawiały 
się inne okoliczności: zewnętrzne (brak pracy, problemy finansowe) oraz 
prowokacyjne zachowania ich ofiar (brak podporządkowania, niewłaściwe 
zachowanie członka rodziny). 

5.3. Badani niechętnie mówili o swoich doświadczeniach związanych 
z doznawaniem przemocy w dzieciństwie i młodości, jednak z uzyskanych 
danych wynika, że co trzecia z osób obecnie stosujących przemoc, a co piąta 
z osób obecnie doświadczających przemocy, miała takie doświadczenia  
w przeszłości. 

6. Czym się charakteryzują, kim są osoby stosujące przemoc w rodzinie (sytuacja 
społeczno-demograficzna)? 

6.1. Osoby stosujące przemoc to na ogół mężczyźni, w wieku 35-54 lata, 
pozostający w stałych związkach, też formalnych. Do 2011 roku wśród osób 
stosujących przemoc przeważali mieszkańcy miast. Sprawcami były osoby  
o niskim wykształceniu (82,9% miało wykształcenie zasadnicze zawodowe lub 
niższe), bezrobotne lub zatrudnione w niepełnym wymiarze, utrzymujące się 
też z zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, bądź z pracy nielegalnej. 
Osoby stosujące przemoc lepiej oceniały swoją sytuację materialną niż ich 
ofiary – większy był wśród nich udział osób o umiarkowanej sytuacji 
materialnej. Połowa z osób stosujących przemoc miała problemy 
z uzależnieniami wymagającymi leczenia. Pochodzili oni z rodzin, w których 
także występował problem uzależnienia.  

7. Czym się charakteryzują, kim są osoby dotknięte przemocą w rodzinie (sytuacja 
społeczno-demograficzna)? 

7.1. Osoby pokrzywdzone to na ogół kobiety, w wieku 35-54 lata, nieco częściej 
mieszkające na wsi niż w miastach. Były to osoby przebywające w stałych 
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związkach (w większości były to związki formalne), prowadzące gospodarstwo 
z dziećmi (tylko 1/3 to rodziny duże). Wśród badanych osób doświadczających 
przemocy dominowały osoby o niskim wykształceniu, bezrobotne lub  
o niestałych dochodach albo zatrudnione w niepełnym wymiarze. Przeważały 
osoby w trudnej sytuacji materialnej, które zaspokajały podstawowe potrzeby 
z trudem lub nie mogły ich zaspokoić. Cechy te występowały na ogół łącznie. 

7.2. Według oceny pracowników zajmujących się zawodowo problemem 
przemocy, cechami wspólnymi dla osób doświadczających przemocy było 
wcześniejsze doświadczenie przemocy (wzór zachowania wyniesiony z domu 
rodzinnego), wykluczenie społeczne lub narażenie na wykluczenie, 
bezradność życiowa, niskie umiejętności komunikacyjne, nieradzenie sobie 
w sytuacjach konfliktowych, przekonanie o niskiej wartości. 

8. Jakie są konsekwencje zachowań przemocowych (dla osób stosujących przemoc, 
osób dotkniętych przemocą, rodziny)? 

8.1. Osoby dotknięte przemocą zwracały uwagę na konsekwencje psychiczne tych 
doświadczeń. Skutki przemocy miały wpływ na postrzeganie siebie (brak 
poczucia pewności, poczucie beznadziejności, obniżenie samooceny, 
poczucie winy), postrzeganie własnej sytuacji życiowej (smutek, niepokój, 
depresja, strach) oraz na postrzeganie siebie w relacjach z innymi (wstyd 
przed innymi, izolowanie się). 

8.2. Wobec 40,5% z osób stosujących przemoc podjęto środki zapobiegawcze, 
najczęściej w postaci dozoru policyjnego, rzadziej były to wyroki sądowe 
nakazujące opuszczenie lokalu zamieszkiwanego z pokrzywdzonym. W co 
ósmym przypadku sprawę skierowano dalej – do sądu, do kuratora, do 
zespołu interdyscyplinarnego w wyniku wszczęcia procedury „Niebieskie 
Karty”. Większość z badanych osób stosujących przemoc nie była nigdy 
uznana za winnych przemocy w rodzinie. Na mniej niż połowę z nich sąd 
nałożył różne sankcje. Najczęstsze z nich to obowiązek poddania się leczeniu 
odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddania się działaniom 
terapeutycznym, w tym programowi korekcyjno-edukacyjnemu. 

9. Jakie są formy radzenia sobie z przemocą (osoby stosujące przemoc, dotknięte 
przemocą, rodziny)? 

9.1. Najczęstszym sposobem radzenia sobie z przemocą w trakcie wybuchu 
agresji były działania pozorujące aktywność: grożenie osobie stosującej 
przemoc zdemaskowaniem jej lub wezwaniem policji. Nieco rzadsze były 
zachowania aktywne (np. wezwanie policji, odpieranie ataków). Co trzecia 
z osób doświadczających przemocy zachowywała się biernie – ukrywała się, 
chowała, uciekała, a nawet poddawała się atakowi. 

9.2. W okresach między atakami agresji strategia zachowania była nieco inna. 
Osoby doświadczające przemocy najczęściej starały się unikać sytuacji 
konfliktowych i nie prowokować agresji, podejmowały też działania naprawcze 
metodą „zrób-to-sam”, próbując samodzielnie rozwiązać problem. Blisko 
połowa z nich szukała jednak pomocy w odpowiednich instytucjach. 
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10. Jakie są reakcje otoczenia (rodzina, sąsiedzi) na występowanie przemocy 
w rodzinie? 

10.1. Rola osób trzecich była znikoma. Same osoby pokrzywdzone dostrzegały ją 
dość rzadko, natomiast pracownicy instytucji pomocowych obserwowali 
skłonność osób spokrewnionych do udzielenia czasowej lub ograniczonej 
pomocy (np. pomoc w opiece nad dziećmi) oraz bierność osób trzecich 
(sąsiadów). Rola obu tych grup była jednak znacząca dla zgłaszania problemu 
do właściwych instytucji. 

11. Kiedy następuje zgłoszenie problemu przemocy do odpowiednich instytucji (co 
decyduje, kto zgłasza, kto nie zgłasza)? 

11.1. Bardzo rzadko inicjatywa zgłoszenia przemocy leżała po stronie ofiary. 
Najczęściej problem przemocy w rodzinie był ujawniany w czasie interwencji 
policji, gdy zakładana była „Niebieska Karta”. Znacznie rzadsze były 
zgłoszenia samodzielne albo wspomagane przez krewnych. Jeśli dochodziło 
do zgłoszeń indywidualnych, które nie wiązały się z policyjną interwencją, to 
zwykle były to zgłoszenia od osób trzecich – sąsiadów, przyjaciół, członków 
rodziny. 

11.2. Według badanych nie było żadnej reguły dotyczącej długości czasu 
doświadczania przemocy przed jej zgłoszeniem. Czas zgłoszenia był różny: 
od kilku miesięcy (gdy przemoc jest zjawiskiem nowym lub nie było przesłanek 
do posądzania partnera o skłonność do przemocy) do kilkunastu lat. 

11.3. Jeśli dochodzi do zgłoszeń, to na ogół pod wpływem momentu krytycznego. 
Badani podkreślali jednak, że skala krytyczności momentu było bardzo 
zindywidualizowana (różne osoby inaczej definiowały, czym był dla nich 
moment krytyczny). 

11.4. Zgłoszenia były opóźniane w czasie zwłaszcza, jeśli występowały łącznie (lub 
z osobna) takie czynniki jak: silne uzależnienie finansowe, współuzależnienie 
od alkoholu, wstyd przed oceną ze strony osób bliskich, wstyd przed oceną 
środowiska. Opóźnieniu zgłoszenia sprzyjało także przekonanie o tym, że 
zmiana sytuacji i zachowań osoby stosującej przemoc jest możliwa bez 
zewnętrznej interwencji oraz postawy osób doświadczających przemocy 
(bezradność, bierność, głębokie przekonanie o tym, że przemoc jest 
zawiniona przez ofiarę).  Zgłoszenie doświadczenia przemocy opóźniały także 
osoby przekonane o nieskuteczności systemu pomocy – zwłaszcza 
niekaralności osób stosujących przemoc i braku instrumentów zmiany ich 
zachowań osób oraz ochrony przed odwetem z ich strony.  

11.5. Skala niezgłaszanych problemów przemocy była trudna do oszacowania. 
Pracownicy instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemu przemocy 
różnili się w ocenach liczby przypadków niewykrytych (liczba ta wahała się od 
kilku do kilkudziesięciu procent). Różnice ocen wiązały się głównie z oceną 
własnej skuteczności – im wyżej oceniano skuteczność działań 
podejmowanych przez daną instytucję, tym mniejsza miała być ilość 
niewykrytych przypadków. Trudność oszacowania liczby niezgłaszanych 
przypadków wynikała też stąd, że badani przyjmowali różne definicje tego, 
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czym jest przemoc. Głównym czynnikiem wszczynania procedury „Niebieskie 
Karty” były interwencje policyjne, znacznie rzadziej obserwacje pracowników 
pomocy społecznej lub zgłoszenia przemocy pochodzące od osób 
doświadczających przemocy lub jej świadków, zatem procedura pomocy 
rozpoczynana była na ogół w zaostrzonych lub skrajnych przypadkach, 
omijała zaś przemoc kamuflowaną wysiłkiem osób doświadczających 
przemocy. 

Ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemu 
przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim: 

12. Jakie działania są podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie/rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie w województwie 
warmińsko-mazurskim?  

12.1. Ograniczone były możliwości zapewnienia całodobowej opieki osobom 
doświadczającym przemocy i czasowego odizolowania osoby stosującej 
przemoc od osoby doświadczającej przemocy. 

12.2. Realizowane były programy korekcyjno-edukacyjne, jednak na etapie 
gromadzenia danych nieznane były jeszcze dane pozwalające na ocenę 
skuteczności tych oddziaływań, to znaczy na ocenę, ile osób wzięło udział 
w tych działaniach, ile z nich ukończyło program. 

13. Jak przebiega współpraca międzyinstytucjonalna podmiotów działających 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (słabe i mocne strony)? 

13.1. Współpraca międzyinstytucjonalna umożliwiała skuteczniejsze działanie, 
wymianę informacji, unikanie dublowania działań, dopełnianie się oferty 
pomocy, większą kompleksowość pomocy. 

13.2. Słabą stroną współpracy międzyinstytucjonalnej było niewielkie włączenie 
wybranych instytucji, tj. służby zdrowia i szkół, w prace zespołów 
interdyscyplinarnych oraz w proces wykrywania przypadków przemocy 
i zapobiegania im. Wśród innych problemów wymieniano trudności 
organizacyjne, ograniczone możliwości współpracy ze względu na duże 
obciążenie pracowników poszczególnych instytucji, rozpraszanie się 
odpowiedzialności lub przeciążenie ośrodków pomocy społecznej, związane 
zwłaszcza z koniecznością organizacji pracy zespołów interdyscyplinarnych 
i grup roboczych. 

14. Jakie są bariery realizacji działań/rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie? 

14.1. Do podstawowych barier wskazywanych przez pracowników instytucji 
pomocowych należały braki finansowe. Konsekwencją braku dodatkowych 
środków były m.in. brak możliwości zatrudnienia dodatkowej kadry, która 
mogłaby realizować nowe, wyznaczone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, 
zadania. Dalszym skutkiem tej trudności jest przeciążenie pracowników 
ośrodków pomocy społecznej i ograniczony czasu na pracę z rodziną  
z problemem przemocy. Braki finansowe ograniczają także możliwości 
uzupełniania kompetencji, co dotyczy zwłaszcza osób, które zasiadają  
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w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, a nie miały wcześniej 
bezpośredniej styczności z problemem przemocy w rodzinie. 

14.2. Ograniczony dostęp do specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających 
przemocy i osób stosujących przemoc. Dotyczyło to zwłaszcza osób 
mieszkających w małych gminach – te ośrodki często nie miały własnej oferty 
specjalistycznej pomocy i korzystano z oferty powiatowej. 

14.3. Mankamentami obecnej procedury działań pomocowych związanych 
z przemocą w rodzinie miały być – według pracowników badanych instytucji – 
zbyt długi czas jej realizacji (np. przedłużanie się przez skierowanie sprawy do 
GKRPA ze względu na konieczność długotrwałej diagnozy uzależnienia) oraz 
to, że nie przewidziano w niej możliwości egzekwowania i monitorowania 
wprowadzanych działań naprawczych (brak możliwości oddziaływania na 
rodzinę w celu wspólnego wypracowania oraz stosowania przez nią działań 
naprawczych; kontrolowania tego, czy osoby stosujące przemoc faktycznie 
uczestniczyły w programach korekcyjno-edukacyjnych). Według badanych 
brakowało także szczegółowych instrukcji postępowania w wybranych 
przypadkach (np. gdy osoba stosująca przemoc wyprowadziła się od rodziny 
do innego powiatu; lub gdy zgłoszenie przemocy było niezasadne – np. 
powodowane chęcią zdobycia atutów w sprawach rozwodowych). 

14.4. Różna była, często niewystarczająca, aktywność podmiotów działających 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozwiązywanie problemu 
przemocy w bardzo małym stopniu zaangażowane były szkoły, a niemal 
w ogóle służba zdrowia. 

15. Jakie są czynniki warunkujące realizację działań w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (co jest potrzebne)? 

15.1. Ważnym czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu skuteczności działań zarówno 
wobec osób doświadczających przemocy, jak i wobec osób stosujących 
przemoc była dobrze zorganizowana współpraca zaangażowanych instytucji, 
w szczególności ośrodków pomocy społecznej i policji. Przeszkodą dla 
skutecznego działania był przede wszystkim brak możliwości włączenia do 
prac zespołów interdyscyplinarnych, służby zdrowia oraz prokuratury. 

15.2. Jako niezbędne wskazywano usunięcie mankamentów obecnych zapisów 
prawnych: niejednoznacznego opisu zadań przewodniczącego zespołu; 
niekorespondujących ze sobą zapisów Rozporządzenia i Ustawy. Podkreślano 
także konieczność dostosowania procedury pomocy rodzinie, w której 
występowała przemoc do specyfiki lokalnej, a możliwości działań pomocowych 
do wielkości środowiska, w którym mają być podejmowane. Badani chcieli 
także, aby możliwe było wymuszenie na osobach stosujących przemoc 
realizacji planu działania ustalonego przez zespół interdyscyplinarny. 

15.3. Rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie wymaga dodatkowej kadry, 
środków finansowych (na opłacenie pracy członków zespołu 
interdyscyplinarnego, na sfinansowanie terapii lub spotkań grup wsparcia oraz 
działań profilaktycznych) oraz rozwoju kadr odpowiedzialnych za 
rozwiązywanie tego problemu w ramach zespołów interdyscyplinarnych 
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(szkolenia, superwizja, warsztaty dotyczące współpracy 
międzyinstytucjonalnej). 

15.4. Obecne procedury wymagają dopracowania. Wskazywano na wiele takich 
elementów, które wymagają zmiany. Podstawowe postulaty zmiany odnoszą 
się do: stworzenia warunków umożliwiających korzystanie z pomocy 
psychologicznej i terapeutycznej; skrócenia procedury pomocy 
i przyspieszenia procesu pomocy; stworzenia warunków do szybkiej izolacji 
osób stosujących przemoc od rodziny (np. mieszkania przejściowe); 
skuteczniejszego określenia planu działania przez kompetentnych członków 
zespołu interdyscyplinarnego; uproszczenie i jednoznaczne określenie 
procedury postępowania; lepsze dostosowanie procedury do specyfiki małych 
miast; zmniejszenie biurokracji; wyraźniejsze rozdzielenie zakresu danych, 
które w okresie pracy z rodziną zbierają na miejscu poszczególne strony 
(pracownik socjalny, policjant, kurator, pracownik PCPR). 

16. Jakie są propozycje rozwiązań służących osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie? 

16.1. Rozwiązania powinny mieć charakter kompleksowy (obejmować możliwość 
udzielenia schronienia lub czasowej izolacji osoby stosującej przemoc od 
krzywdzonych osób, pomoc prawną, leczenie odwykowe, pomoc 
terapeutyczną, pomoc finansową dla osoby doświadczającej przemocy i jej 
dzieci, wsparcie emocjonalne), powinny być dostępne w krótkim czasie (od 
razu) i dostępne na odpowiednio długo, aby możliwe było wdrożenie planu 
działania naprawczego.  

17. Jakie są propozycje rozwiązań służących osobom stosującym przemoc 
w rodzinie? 

17.1. Według badanych pracowników instytucji pomocowych potrzebne są: 
narzędzia przymusu, tzn. takie rozwiązania prawne, które umożliwią 
zdyscyplinowanie osób stosujących przemoc do współpracy i podjęcia działań; 
zwiększenie dostępności działań terapeutycznych lub edukacyjno-
korekcyjnych; dodatkowe środki pozwalające na organizowanie 
kompleksowych działań oraz na zwiększenie kompetencji członków grupy 
i zespołu; dodatkowa kadra pracująca z osobami stosującymi przemoc ze 
względu na duże obciążenie (też biurokratyczne) pracowników; powoływanie 
do składu grup roboczych odpowiednich osób. 
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8.2. Rekomendacje 

Dane z badania pt. „Przemoc w rodzinie w województwie warmińsko-
mazurskim – w poszukiwaniu rozwiązań problemu” stanowią postawę do 
sformułowania rekomendacji, których realizacja może przyczynić się do 
zminimalizowania problemu przemocy w rodzinie oraz podniesienia efektywności 
działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania tego problemu. 

 

Lp. 

Wynik – strona  
w raporcie 

(numer 
rozdziału) 

Rekomendacja Adresat 

1.  

51 (5.1) 
56 (5.2.2) 
79-80 (6.1.2) 
86 (6.4.1) 
88 (6.4.1) 
92 (6.4.3) 
100 (7.2) 
104 (7.4.1) 

Zwiększanie rodzajów dostępnej pomocy 
instytucjonalnej oferowanej osobom 
doświadczającym przemocy, ze szczególnym 
uwzględnieniem form polegających na 
długotrwałym wsparciu (mających na celu 
osiągnięcie jak najtrwalszych wyników) oraz 
form wspierających kompleksowo (tj. zarówno 
osobę doświadczającą przemocy jak i jej 
rodzinę). 

Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne 
i ich jednostki 
organizacyjne,  
Organizacje 
pozarządowe. 

2.  

56 (5.2.2) 
58-59 (5.2.4) 
60 (5.2.5) 
81 (6.1.2) 
92 (6.4.3) 
105-106 (7.4.2) 

Zwiększenie udziału osób stosujących 
przemoc w kompleksowych formach pomocy 
wspierających zarówno osoby stosujące 
przemoc, jak i ich rodziny (tj. m.in. w terapiach 
rodzinnych i terapiach małżeńskich). 

Samorządy 
powiatowe, 
 (placówki 
poradnictwa 
specjalistycznego),  
Samorządy gminne, 
Organizacje 
pozarządowe. 

3.  

84 (6.3) 
92 (6.4.3) 
101 (7.2) 
102 (7.3) 
105 (7.4.1) 
106 (7.4.2) 

Zwiększenie zatrudnienia specjalistów (m.in. 
psychologów, terapeutów) w celu zapewnienia 
lepszej dostępności pomocy osobom 
doświadczających przemocy, jak i stosującym 
przemoc w rodzinie. 
 

Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne 
i ich jednostki 
organizacyjne,  
Organizacje 
pozarządowe. 

4.  

100 (7.2) 
102 (7.3) 
 

Stosowanie superwizji pracy specjalistów 
pracujących w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne 
i ich jednostki 
organizacyjne, 
Organizacje 
pozarządowe. 
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Lp. 

Wynik – strona  
w raporcie 

(numer 
rozdziału) 

Rekomendacja Adresat 

5.  

51-52 (5.1) 
58-59 (5.2.4) 
78 (6.1.1) 
81 (6.1.2) 
88-89 (6.4.2) 
90-91 (6.4.3) 
 

Udzielanie pomocy osobom stosującym 
przemoc w bardziej efektywny sposób m.in. 
poprzez:  
- większy nacisk na skuteczność leczenia 
odwykowego,  
- wsparcie po skończeniu leczenia i terapii 
oraz monitorowanie efektów udzielonej 
pomocy,  
- konsekwentne egzekwowanie stosowania 
regulacji prawnych (np. narzędzi przymusu lub 
izolowania osoby stosującej przemoc). 

Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne 
(GKRPA), 
Sądy (kuratorzy), 
Policja. 

6.  

61 (5.2.6) 
63-64 (5.2.6) 
66 (5.2.6) 
68 (5.2.6) 
104-105 (7.4.1) 
 

Udzielanie pomocy osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie z zachowaniem jak 
najwyższych standardów pracy tj. m.in. 
szybko, w sposób zapewniający dyskrecję,  
w koniecznych przypadkach konsekwentne 
egzekwowanie izolacji sprawcy przemocy od 
osoby doświadczającej przemocy, 
monitorowanie efektów udzielonej pomocy.  
 

Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne 
i ich jednostki 
organizacyjne 
(Instytucje 
świadczące usługi w 
zakresie interwencji 
kryzysowej, Placówki 
poradnictwa 
specjalistycznego). 

7.  

66 (5.2.6) 
69 (5.2.6) 
75-77 (6.1.1) 
84-85 (6.3) 

Wzmacnianie działań profilaktycznych 
nastawionych na wykrywanie i diagnozowanie 
występowania przemocy w rodzinie poprzez 
upowszechnianie wiedzy o sposobach 
postępowania w sytuacji bycia świadkiem 
przemocy i na temat istotnej roli aktywnego 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (np. 
organizacja kampanii społecznych „Biała 
wstążka”, dystrybucja materiałów 
informacyjnych i edukacyjnych, działania 
informacyjne w szkołach i kościołach, 
organizacja „Otwartych drzwi” instytucji 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie). 

Samorząd 
województwa, 
Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne, 
Placówki ochrony 
zdrowia,  
Policja, 
Lokalne media,  
Instytucje działające 
w obszarze oświaty, 
Organizacje 
pozarządowe,  
Kościoły i związki 
wyznaniowe. 
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Lp. 

Wynik – strona  
w raporcie 

(numer 
rozdziału) 

Rekomendacja Adresat 

8.  

66 (5.2.6) 
69 (5.2.6) 
76 (6.1.1) 
83 (6.2) 
84 (6.3) 

Upowszechnianie informacji  
o miejscach/instytucjach na terenie 
gminy/powiatu, w których osoby dotknięte 
problemem przemocy rodzinie mogą uzyskać 
informację oraz pomoc (dystrybucja 
materiałów informacyjnych, kampanie 
informacyjne, spotkania w szkołach, 
ogłoszenia w parafiach).  
 

Samorząd 
województwa, 
Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne, 
Organizacje 
pozarządowe,  
Kościoły i związki 
wyznaniowe, 
Policja,  
Instytucje działające 
w obszarze oświaty,  
Placówki ochrony 
zdrowia. 

9.  

94 (6.4.3) 
95-98 (7.1) 
100 (7.2) 
104 (7.4.1) 

Organizowanie szkoleń dla specjalistów 
pracujących w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w zakresie m.in.:  
- diagnozowania problemu przemocy, 
- wzmacniania umiejętności nawiązywania 
kontaktu i pomagania osobom 
doświadczającym przemocy jak i osobom 
stosującym przemoc,  
- współpracy międzyinstytucjonalnej mającej 
na celu rozwiązywanie problemu przemocy  
w rodzinie.  
Szkolenia powinny być kierowane do członków 
zespołów interdyscyplinarnych, policji, 
pracowników socjalnych, kuratorów, a także 
do pracowników ochrony zdrowia oraz 
pedagogów szkolnych/nauczycieli.  
W szkoleniach powinni uczestniczyć 
przedstawiciele różnych instytucji z terenu 
danej gminy i powiatu. 

Samorząd 
województwa, 
Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne i 
ich jednostki 
organizacyjne, 
Organizacje 
pozarządowe, 
Policja, 
Instytucje działające 
w obszarze oświaty, 
Sądy, 
Prokuratura. 

10.  

94 (6.4.3) 
95-98 (7.1) 
100 (7.2) 
101 (7.3) 
104 (7.4.1) 

Usprawnianie współpracy instytucjonalnej 
m.in. poprzez: 
- łączenie zasobów i środków instytucji 
realizujących działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 
terenie gminy,  
- organizację wspólnych spotkań i szkoleń 
pracowników instytucji zaangażowanych  
w rozwiązywanie problemu przemocy (w tym  
z sądami, prokuraturą, przedstawicielami 
ochrony zdrowia), 
- wspólne doskonalenie procedur  
i wypracowywanie standardów pracy 
(związanych także z podziałem obowiązków), 

Samorząd 
województwa, 
Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne i 
ich jednostki 
organizacyjne, 
Policja, 
Sądy, 
Prokuratura, 
Placówki ochrony 
zdrowia, 
Instytucje działające 
w obszarze oświaty. 
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Lp. 

Wynik – strona  
w raporcie 

(numer 
rozdziału) 

Rekomendacja Adresat 

- wymianę doświadczeń  
i promowanie/upowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 

11.  

94 (6.4.3) 
98 (7.1) 
99-100 (7.2) 
105 (7.4.1) 

Włączanie kadry specjalistów 
zaangażowanych w realizację procedur 
związanych przeciwdziałaniem przemocy  
w rodzinie (m.in. członków zespołów 
interdyscyplinarnych) w konsultacje projektów 
ustaw i innych regulacji prawnych oraz 
wnioskowanie o potrzebne zmiany.  

Samorząd 
województwa, 
Samorządy 
powiatowe, 
Samorządy gminne 
i ich jednostki 
organizacyjne. 
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Aneks 1. Dodatkowe tabele wynikowe 

 

W aneksie umieszczono tabele zawierające wyniki zaprezentowane w treści 
raportu w postaci wykresów.  
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Tabela 84.  Formy przemocy napotykane w pracy zawodowej (N=326) 

Z jakimi formami 
przemocy u klientów 
spotyka się Pan/Pani 
najczęściej 

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Bardzo rzadko Rzadko 
Trudno 

powiedzieć 
Często Bardzo często Braki danych Ogółem 

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent 

Przemoc fizyczna – 
naruszenie 
nietykalności fizycznej 

11 3,4 31 9,5 90 27,6 108 33,1 82 25,2 4 1,2 326 100 

Przemoc ekonomiczna 
– naruszenie własności 

56 17,2 78 23,8 88 27,0 70 21,5 26 8,0 8 2,5 326 100 

Przemoc seksualna – 
naruszenie intymności 

177 54,3 78 23,9 43 13,2 14 4,3 2 0,6 12 3,7 326 100 

Przemoc psychiczna – 
naruszenie godności 
osobistej 

4 1,2 11 3,4 41 12,6 96 29,4 168 51,6 6 1,8 326 100 

Zaniedbanie – 
naruszenie obowiązku 
do opieki ze strony 
bliskich 

35 10,7 75 23,1 94 28,9 66 20,2 50 15,3 6 1,8 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 85. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie i wieku młodzieńczym przez osoby doświadczające przemocy w dorosłości 
(N=169) 

Kto stosował 
wobec Pana/Pani 
przemoc? 

Osoby doświadczające przemocy w dzieciństwie i wieku młodzieńczym 

Stosował/a Nie stosował/a Nie dotyczy Braki danych Ogółem 

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent 

Ojciec 24 14,2 32 18,9 9 5,3 104 61,6 169 100 

Matka 15 8,9 31 18,3 9 5,3 114 67,5 169 100 

Rodzeństwo 10 5,9 29 17,2 12 7,1 118 69,8 169 100 

Ojczym 5 3,0 10 5,9 31 18,3 123 72,8 169 100 

Ciocia/wujek 4 2,4 30 17,7 15 8,9 120 71,0 169 100 

Dziadek/babcia 3 1,8 31 18,3 14 8,3 121 71,6 169 100 

Ktoś inny 3 1,8 5 2,9 26 15,4 135 79,9 169 100 

Macocha 0 0,0 8 4,7 33 19,6 128 75,7 169 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 86. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie i wieku młodzieńczym przez 
osoby obecnie stosujące przemoc (N=153) 

Czy w dzieciństwie i wieku 
młodzieńczym 
doświadczyła/-ł Pan/Pani 
przemocy ze strony 
członków rodziny lub 
innych domowników? 

Osoby stosujące przemoc 

liczba procent 

tak nie 
braki 

danych 
ogółem tak nie 

braki 
danych 

ogółem 

Psychiczna (np. wyzwiska, 
ośmieszanie, groźby, 
kontrolowanie, ograniczanie 
kontaktów, krytykowanie, 
poniżanie, upokarzanie, 
lekceważenie) 

55 80 18 153 35,9 52,3 11,8 100 

Fizyczna (np. popychanie, 
uderzanie, wykręcanie rąk, 
duszenie, kopanie, 
policzkowanie, powodowanie 
uszkodzeń ciała, oparzenia) 

44 82 27 153 28,8 53,6 17,6 100 

Zaniedbanie (np. 
niedawanie środków na 
utrzymanie, pozbawianie 
jedzenia, ubrania, brak 
pomocy w chorobie, 
uniemożliwianie dostępu do 
mieszkania, kuchni, łazienki, 
łóżka) 

14 102 37 153 9,2 66,7 24,2 100 

Ekonomiczna (np. 
niszczenie rzeczy, kradzież, 
zabieranie pieniędzy, 
sprzedawanie osobistych lub 
wspólnych rzeczy bez 
uzgodnienia, zmuszanie do 
spłacania długów) 

8 103 42 153 5,2 67,3 27,5 100 

Seksualna (np. zmuszanie 
do obcowania płciowego, jak 
i innych niechcianych 
czynności seksualnych)  

0 109 44 153 0,0 71,2 28,8 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 87. Źródła przemocy w rodzinie według osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (N=326) 

Co Pana/Pani zdaniem jest najczęściej 
źródłem przemocy w rodzinie? 

Osoby pracujące 
w obszarze 

przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie 

 

liczba 
procent 

respondentów* 

Nadużywanie alkoholu przez osobę stosującą 
przemoc  

308 94,8 

Problemy finansowe w rodzinie 118 36,3 

Niepodporządkowanie się osoby 
doświadczającej przemocy decyzjom/poglądom 
osoby stosującej przemoc 

92 28,3 

Podejrzenie o zdradę  73 22,5 

Brak pracy w rodzinie 64 19,7 

Brak akceptacji osoby stosującej przemoc dla 
zachowania członka rodziny/kogoś 
z domowników 

54 16,6 

Bycie osoby doświadczającej przemocy pod 
wpływem alkoholu, narkotyków  

48 14,8 

Niezadowolenie osoby stosującej przemoc  
z niewywiązania się członka rodziny/kogoś  
z domowników z obowiązków domowych 
(sprzątanie, pranie, robienie zakupów)  

37 11,4 

Używanie przez osobę stosującą przemoc 
narkotyków lub innych środków odurzających 

31 9,5 

Złe samopoczucie psychiczne, zły nastrój osoby 
stosującej przemoc 

29 8,9 

Niezadowolenie osoby stosującej przemoc  
z powodu złego zachowania, nieposłuszeństwa 
dziecka (dzieci) 

19 5,8 

Inny powód, inne zdarzenie 17 5,2 

Wystąpienie zdrady  5 1,5 

Złe wyniki dziecka (dzieci) w nauce 3 0,9 

Problemy w pracy osoby stosującej przemoc 3 0,9 

Złe samopoczucie fizyczne, choroba osoby 
stosującej przemoc 

2 0,6 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 88. Osoby, które najczęściej zgłaszają instytucjom problemy przemocy  
w rodzinie (N=326) 

Kto najczęściej zgłasza instytucjom 
problem przemocy w rodzinie? 

Osoby pracujące  
w obszarze 

przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 

liczba 
procent 

respondentów* 

Osoba doświadczająca przemocy 277 85,8 

Pomoc społeczna 162 50,2 

Rodzina osoby doświadczającej przemocy 146 45,2 

Sąsiedzi rodziny, w której dochodzi do 
aktów przemocy 

73 22,6 

Inna osoba 61 18,9 

Szkoła  54 16,7 

Przyjaciele/znajomi osoby doświadczającej 
przemocy 

39 12,1 

Rodzina osoby stosującej przemoc 12 3,7 

Osoba stosująca przemoc 6 1,9 

Ośrodek zdrowia 3 0,9 

Przyjaciele/znajomi osoby stosującej 
przemoc 

1 0,3 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 



 

  

130 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Tabela 89. Osoby, które złożyły zawiadomienie o występowaniu/stosowaniu przemocy 
w rodzinie 

Jeśli tak, kto złożył 
zawiadomienie? 

Osoby doświadczające 
przemocy (n=128) 

Osoby stosujące 
przemoc  
(n=107) 

liczba 
procent 

respondentów* 
liczba 

procent 
respondentów* 

Ja – osoba doświadczająca 
przemocy/osoba stosująca 
przemoc 

84 67,7 34 32,4 

Pracownik pomocy społecznej 25 20,2 14 13,3 

Rodzina osoby doświadczającej 
przemocy 

12 9,7 8 7,6 

Inna osoba 10 8,1 6 5,7 

Nie wiem 5 4,0 15 14,3 

Sąsiedzi 2 1,6 3 2,9 

Pracownik przedszkola/szkoły, do 
której uczęszczają dziecko/dzieci  

2 1,6 1 1,0 

Rodzina osoby stosującej 
przemoc 

1 0,8 39 37,1 

Moi przyjaciele/znajomi 1 0,8 0 0,0 

Przyjaciele/znajomi osoby 
stosującej przemoc 

1 0,8 0 0,0 

Pracownik ośrodka zdrowia 0 0,0 0 0,0 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 90. Trudności we współpracy z osobą doświadczającą przemocy (N=326) 

Jakie trudności dostrzega Pani/Pan we 
współpracy osobą doświadczającą 
przemocy? 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

liczba 
procent 

odpowiedzi 
procent 

respondentów* 

Wycofywanie się tej osoby z działań  245 26,7 75,4 

Obawa przed osobą stosującą przemoc  221 24,2 68,0 

Niechęć do ujawniania swojej sytuacji 129 14,1 39,7 

Postawa pasywna osoby doświadczającej 
przemocy  

108 11,8 33,2 

Chęć ochrony osoby stosującej przemoc 88 9,6 27,1 

Minimalizowanie/umniejszanie problemu 78 8,5 24,0 

Brak zaufania do instytucji (do pracownika) 40 4,4 12,3 

Inne (brak chęci współpracy, brak wiary w 
możliwość rozwiązania problemu, brak wsparcia 
finansowego dla ofiar) 

6 0,7 1,8 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 91. Trudności we współpracy z osobą stosującą przemoc (N=326) 

Jakie trudności dostrzega Pani/Pan we 
współpracy z osobą stosującą przemoc 

Osoby pracujące w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Uzależnienie osoby stosującej przemoc (np. od 
alkoholu) 

280 87,2 

Niepostrzeganie siebie jako osoby stosującej 
przemoc 

272 84,7 

Nieprzyznawanie się do stosowania przemocy  176 54,8 

Minimalizowanie/umniejszanie problemu  113 35,2 

Niechęć do zmiany swojej obecnej sytuacji 
życiowej/rodzinnej 

68 21,2 

Brak zaufania do instytucji (do pracownika) 15 4,7 

Inne (brak motywacji zmiany, akceptacja 
społeczna przemocy, szukanie winy poza sobą) 

6 1,9 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 92. Najbardziej skuteczne działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (N=326) 

Jakie są trzy z obecnie realizowanych działań na rzecz 
rodziny doświadczającej przemocy, które w Pana/Pani 
opinii są najbardziej skuteczne w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

Osoby pracujące  
w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Wsparcie specjalistów, kierowanie do specjalistów 140 43,0 

Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy 110 33,7 

Monitorowanie środowiska 82 25,2 

Współpraca między instytucjami, działanie zespołów 
interdyscyplinarnych 

82 25,2 

Izolacja od sprawcy, schronienie dla ofiar przemocy 82 25,2 

Działania profilaktyczne i edukacyjne na temat przemocy, 
kampanie edukacyjne 

75 23,0 

Programy korekcyjno – edukacyjne 53 16,3 

Działanie punktu konsultacyjnego 32 9,8 

Procedura „Niebieskie Karty” 24 7,4 

Odpowiednia ilość wyszkolonej kadry 19 5,8 

Postępowanie karne wobec sprawcy przemocy/surowe 
wyroki sądu 

17 5,2 

Dozór policyjny 14 4,3 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 



 

  

133 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Tabela 93. Najmniej skuteczne działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (N=326) 

Jakie są trzy z obecnie realizowanych działań na rzecz 
rodziny doświadczającej przemocy, które w Pana/Pani 
opinii są najmniej skuteczne w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

Osoby pracujące  
w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

liczba 
procent 

respondentów* 

Zbyt długie procedury prawne/biurokracja 51 15,6 

Motywowanie sprawcy do podjęcia działań, np. leczenia 
odwykowego 

39 12,0 

Skierowanie do GKRPA na leczenie odwykowe 37 11,3 

Udział sprawców w grupach wsparcia i programach 
korekcyjno – edukacyjnych 

35 10,7 

Zbyt długi czas prowadzenia „Niebieskiej 
Karty”/wielokrotne zakładanie NK 

33 10,1 

Sposób działania grup roboczych i zespołów 
interdyscyplinarnych 

27 8,3 

Słabo przeszkolona kadra/brak specjalistów 26 8,0 

Brak wsparcia dla ofiar przemocy 26 8,0 

Nieregularna i niespójna współpraca 
międzyinstytucjonalna 

25 7,7 

Bezkarność sprawcy/brak narzędzi do egzekwowania 
postanowień wobec sprawcy przemocy 

24 7,4 

Działania profilaktyczne 23 7,1 

Monitoring środowiska 22 6,7 

Rodziny nie chcą współpracować 22 6,7 

Brak środków finansowych na realizację działań 20 6,1 

Brak izolacji sprawcy od ofiary 19 5,8 

Niska świadomość i wrażliwość społeczna na 
występowanie przemocy w rodzinie 

18 5,5 

Kampanie edukacyjne, reklamowe 17 5,2 

Trudno powiedzieć/nie mam zdania 4 1,2 

Każde działania daje jakiś efekt 2 0,6 

Inne 4 1,2 

*Procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi. 

Wyniki nie uwzględniają braków danych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 94. Współpraca międzyinstytucjonalna (N=326) 

Instytucja/podmiot, z 
którymi wspólpracuje 
Pana/Pani instytucja 

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Tak nie brak danych ogółem 

liczba procent  liczba procent  liczba procent  liczba procent  

Policja 256 78,6 7 2,1 63 19,3 326 100 

GKRPA 242 74,3 18 5,5 66 20,2 326 100 

Sąd 224 68,8 21 6,4 81 24,8 326 100 

Jednostka oświatowa 212 65,0 23 7,1 91 27,9 326 100 

OPS 203 62,2 10 3,1 113 34,7 326 100 

Placówka ochrony 
zdrowia  

168 51,6 48 14,7 110 33,7 326 100 

Prokuratura 144 44,1 70 21,5 112 34,4 326 100 

PCPR 143 43,8 67 20,6 116 35,6 326 100 

Jednostka i punkt 
poradnictwa 
specjalistycznego 

118 36,2 75 23,0 133 40,8 326 100 

Ośrodek interwencji 
kryzysowej 

85 26,2 106 32,6 135 41,2 326 100 

Organizacja 
pozarządowa 

71 21,8 116 35,6 139 42,6 326 100 

Ośrodek wsparcia 59 18,1 127 39,0 140 42,9 326 100 

SOW 56 17,1 127 39,0 143 43,9 326 100 

Inna jednostka (kościół, 
kurator, poradnia 
pedagogiczna) 

13 4,0 1 0,3 312 95,7 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 95. Współpraca instytucjonalna – ocena (N=326) 

Instytucja/podmiot,  
z którymi 
wspólpracuje 
Pana/Pani instytucja 

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Niedostateczna Brak danych Ogółem 

liczba procent  liczba procent  liczba procent  liczba procent  liczba procent  liczba procent  

Ośrodek pomocy 
społecznej 

165 50,6 45 13,8 14 4,3 2 0,6 100 30,7 326 100 

Policja 153 46,9 113 34,7 25 7,7 3 0,9 32 9,8 326 100 

Gminna komisja 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

139 42,7 91 27,9 39 12,0 7 2,1 50 15,3 326 100 

Jednostka oświatowa 74 22,8 109 33,4 49 15,0 7 2,1 87 26,7 326 100 

Sąd 68 20,9 121 37,1 62 19,0 11 3,4 64 19,6 326 100 

Jednostka i punkt 
poradnictwa 
specjalistycznego 

58 17,8 60 18,4 13 4,0 5 1,5 190 58,3 326 100 

Powiatowe centrum 
pomocy rodzinie 

44 13,5 80 24,6 43 13,2 19 5,8 149 42,9 326 100 

Placówka ochrony 
zdrowia  

43 13,2 77 23,6 64 19,6 24 7,4 118 36,2 326 100 

Prokuratura 33 10,2 76 23,3 50 15,3 22 6,7 145 44,5 326 100 

Ośrodek interwencji 
kryzysowej 

31 9,5 44 13,5 21 6,4 11 3,4 219 67,2 326 100 

Organizacja 
pozarządowa 

29 8,9 34 10,4 17 5,2 15 4,6 231 70,9 326 100 

Specjalistyczny ośrodek 
wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

28 8,6 32 9,8 13 4,0 6 1,8 247 75,8 326 100 

Ośrodek wsparcia 23 7,1 42 12,8 9 2,8 7 2,1 245 75,2 326 100 

Inna jednostka 6 1,8 6 1,8 3 0,9 0,0 0,0 311 95,5 326 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Aneks 2. Ankieta skierowana do osoby doświadczającej przemocy 
w rodzinie 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 
Obserwatorium Integracji Społecznej działające w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje badanie dotyczące problemu 
przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim. 
Zależy nam na Pani/Pana udziale w niniejszym badaniu.  
Ankieta jest anonimowa, a wszystkie uzyskane informacje będą prezentowane w sposób 
zbiorczy w opracowaniach statystycznych. 
Prosimy o udzielenie możliwie pełnych i wyczerpujących odpowiedzi. 
Prosimy zaznaczyć kółkiem właściwą odpowiedź lub wstawić X przy właściwej odpowiedzi.  

1. Prosimy o podanie płci: 
1 kobieta 
2 mężczyzna 

2. Prosimy o podanie roku urodzenia:  

3. Jaka jest wielkość miejscowości, w której Pani/Pan mieszka? 
1 wieś 
2 miasto do 10 tys. mieszkańców włącznie 
3 miasto powyżej 10-30 tys. mieszkańców 
4 miasto powyżej 30-100 tys. mieszkańców 
5 miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

4. Jaki jest Pani/Pana stan cywilny? 
1 mężatka/żonaty 
2 w związku nieformalnym, np. konkubinacie 
3 rozwiedziona/rozwiedziony 
4 w separacji 
5 panna/kawaler 
6 wdowa/wdowiec  

5. Jakie ma Pani/Pan wykształcenie? 
1 niepełne podstawowe lub podstawowe 
2 gimnazjalne 
3 zasadnicze zawodowe 
4 średnie (ogólnokształcące, zawodowe, techniczne) 
5 policealne/pomaturalne 
6 wyższe  

6. Jaki jest obecnie Pani/Pana stan zatrudnienia? 
1 bezrobotna/-y 
2 pracuję na etacie/części etatu 
3 pracuję na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło 
4 prowadzę własną działalność gospodarczą 
5 prowadzę gospodarstwo rolne 
6 jestem na rencie/emeryturze 
7 inny, jaki? ………………………………… 

 
7. Ilu członków liczy Pani/Pana rodzina wspólnie zamieszkująca pod jednym dachem 

i tworząca łącznie z Panią/Panem wspólne gospodarstwo domowe – stan przed 
skorzystaniem z pomocy?  
Liczba: ……………………………. osób  
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8. Kto wchodzi w skład Pani/Pana rodziny zamieszkującej pod jednym dachem i tworzącej 
gospodarstwo domowe (stan przed skorzystaniem z pomocy)?  
Prosimy o wskazanie wszystkich osób. 
1 żona/partnerka, mąż/partner 
2 dzieci, ile – prosimy podać liczbę? ………….. 
3 pasierbowie, ile – prosimy podać liczbę? ………….. 
4 moi rodzice lub jedno z nich 
5 rodzice żony/partnerki, męża/partnera lub jedno z nich 
6 brat, siostra 
7 inna osoba/osoby, kto? ……………………………………………  

9. Jak ocenia Pani/Pan sytuację materialną swojej rodziny zamieszkującej pod jednym 
dachem i tworzącej gospodarstwo domowe? 
1 możemy pozwolić sobie na pewien luksus 
2 wystarcza nam na zaspokajanie wielu potrzeb bez specjalnego oszczędzania 
3 wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy 
4 musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować 
5 nie wystarcza nam nawet na podstawowe potrzeby 

10. Jakich zachowań Pani/Pan kiedykolwiek doświadczała/-ł?   
Prosimy o zaznaczenie wszystkich odpowiedzi, które Pani/Pana dotyczą. 
1 szarpanie, popychanie, ciąganie  
2 policzkowanie 
3 kopanie, uderzanie, bicie 
4 uderzanie lub rzucanie w Panią/Pana jakimś przedmiotem 
5 duszenie 
6 grożenie i/lub użycie noża, broni 
7 demonstrowanie zazdrości 
8 stosowanie gróźb, szantażowanie 
9 wyzywanie, ubliżanie, krzyczenie 
10 krytykowanie, osądzanie, oczernianie 
11 wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, wyglądu, 

zawstydzanie 
12 upokarzanie, poniżanie, lekceważenie 
13 wmawianie choroby psychicznej 
14 narzucanie własnych poglądów, własnego zdania, wymuszanie posłuszeństwa 

i podporządkowania 
15 kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, izolowanie 
16 okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy 
17 uniemożliwianie podjęcia pracy 
18 zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli 
19 używanie rzeczy bez pozwolenia, dysponowanie moją własnością bez pozwolenia 

czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, przeglądanie dokumentów 
20 niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia  
21 uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, 

kuchni, łazienki, łóżka 
22 brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy 
23 zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych 
24 gwałt 
25 zmuszanie do seksu z osobami trzecimi 
26 sadyzm w pożyciu intymnym 
27 inne, jakie? …………………………………………………………………… 
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11. Kto i kiedy stosował wobec Pani/Pana formy przemocy zaznaczone w 
poprzednim pytaniu? 

                    
                       Kiedy? 
Kto? 

w moim dzieciństwie i wieku 
młodzieńczym 

w moim życiu dorosłym 

żona/mąż 
X 

1 stosował(a) 
2 nie stosował(a) 
3 nie dotyczy 

partnerka/partner 
X 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

matka 1 stosowała 
2 nie stosowała 
3 nie dotyczy 

1 stosowała 
2 nie stosowała 
3 nie dotyczy 

macocha 1 stosowała 
2 nie stosowała 
3 nie dotyczy 

1 stosowała 
2 nie stosowała 
3 nie dotyczy 

ojciec 1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

ojczym 1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

rodzeństwo 1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

dziecko/dzieci/pasierbowie 
 X 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

ciocia/wujek 
 

1 stosował(a) 
2 nie stosował(a) 
3 nie dotyczy 

1 stosował(a) 
2 nie stosował(a) 
3 nie dotyczy 

dziadek/babcia 1 stosował(a) 
2 nie stosował(a) 
3 nie dotyczy 

1 stosował(a) 
2 nie stosował(a) 
3 nie dotyczy 

ktoś inny, kto? 
……………………….. 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

ktoś inny, kto? 
……………………….. 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 

1 stosował 
2 nie stosował 
3 nie dotyczy 
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WAŻNE!!!!! 
Jeśli w pytaniach powyżej odpowiedziała/-ł Pani/ Pan, że doświadczała/-ł przemocy w różnych 
okresach życia i od różnych osób, w dalszej części ankiety prosimy o udzielenie odpowiedzi na temat 
przemocy doświadczanej przez Panią/Pana w ostatnim czasie, czyli tej, która była powodem 
zgłoszenia się Pani/Pana o pomoc do innych osób/instytucji.  

12. Od jak dawna doświadcza Pani/Pan przemocy (od pierwszego zachowania 
przemocowego do momentu zgłoszenia sprawy odpowiednim służbom/skierowania się 
o pomoc i wparcie do instytucji)? 
1 do 6 miesięcy włącznie 
2 od ponad 6 miesięcy do 1 roku włącznie 
3 od ponad 1 roku do 3 lat włącznie 
4 od ponad 3 lat do 5 lat włącznie 
5 od ponad 5 lat do 10 lat włącznie 
6 powyżej 10 lat 

13. Jaka była częstotliwość doświadczanej przez Panią/Pana przemocy (bez względu na 
formę przemocy)? 
1 codziennie 
2 kilka razy w tygodniu 
3 raz w tygodniu 
4 przynajmniej raz w miesiącu 
5 kilka razy w roku 
6 rzadziej niż raz na pół roku 

14. Kto jeszcze, poza Panią/Panem, doświadczał przemocy w Pani/Pana rodzinie 
zamieszkującej pod jednym dachem i tworzącej gospodarstwo domowe? 
UWAGA: chodzi o osoby, które doświadczały przemocy, a NIE o osoby, które były 
świadkami sytuacji przemocowych 
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 
1 tylko ja  
2 dziecko/dzieci/pasierbowie 
3 osoba starsza/osoby starsze  
4 osoba niepełnosprawna/osoby niepełnosprawne 
5 inna osoba dorosła/osoby dorosłe  
6 nie wiem  

15. Czy w związku z występowaniem przemocy w Pani/Pana rodzinie była wszczęta 
kiedykolwiek procedura „Niebieskie Karty”? 
1 tak 
2 nie  (prosimy przejść do pytania nr 17)  

 
16. Przedstawiciel której instytucji wszczął w Pani/Pana sytuacji procedurę „Niebieskie 

Karty”? 
1 policji 
2 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  
3 ośrodka pomocy społecznej  
4 placówki ochrony zdrowia  
5 placówki oświatowej  
6 nie wiem 
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17. Jakie w Pani/Pana przypadku były okoliczności wystąpienia zachowań przemocowych 
wobec Pani/Pana?   
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją.  
1 osoba stosująca przemoc była pod wpływem alkoholu 
2 osoba stosująca przemoc była pod wpływem narkotyków lub innych środków 

odurzających 
3 osoba doświadczająca przemocy była pod wpływem alkoholu, narkotyków  
4 osobie stosującej przemoc nie podobało się zachowanie członka rodziny/kogoś 

z domowników 
5 osoba doświadczająca przemocy nie podporządkowała się narzuconym 

decyzjom/poglądom 
6 osoba stosująca przemoc podejrzewała zdradę  
7 nastąpiła zdrada  
8 osoba doświadczająca przemocy nie wywiązała się z obowiązków domowych 

(sprzątanie, pranie, robienie zakupów)  
9 złe zachowanie, nieposłuszeństwo dziecka (dzieci) 
10 złe wyniki dziecka (dzieci) w nauce 
11 problemy finansowe osoby stosującej przemoc  
12 brak pracy osoby stosującej przemoc 
13 problemy w pracy osoby stosującej przemoc 
14 złe samopoczucie psychiczne, zły nastrój osoby stosującej przemoc 
15 złe samopoczucie fizyczne, choroba osoby stosującej przemoc 
16 inny powód, inne zdarzenie, jaki/jakie? …………………………………………. 

18. Jakie zauważyła/-ł Pani/Pan u siebie skutki doświadczanej przemocy?  
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją.  
1 urazy fizyczne (np. siniaki, ślady uderzeń itp.) 
2 lęk przed dotknięciem, kulenie się 
3 apatia 
4 zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego) 
5 dolegliwości zdrowotne (bóle brzucha, głowy, mdłości, zły stan zdrowia)  
6 brak poczucia pewności siebie  
7 depresja 
8 stosowanie kłamstw 
9 lęk przed porażką 
10 niski poziom samokontroli 
11 brak samoakceptacji 
12 zaburzenia koncentracji uwagi 
13 brak poczucia realności (ucieczka w świat fantazji) 
14 trudności w tworzeniu więzi z innymi ludźmi 
15 brak zaufania do ludzi 
16 zaniki pamięci 
17 niska samoocena 
18 strach i niepokój (obawa o życie i zdrowie) 
19 poczucie winy (poczucie odpowiedzialności za przemoc) 
20 chaos emocjonalny (zarówno miłość i nienawiść do osoby, która stosuje przemoc) 
21 smutek 
22 izolowanie się od najbliższych 
23 poczucie beznadziejności 
24 poczucie odmienności 
25 wybuchowość 
26 agresywne zachowanie wobec osoby stosującej przemoc 
27 agresywne zachowanie wobec innych członków rodziny 
28 zmiany w postrzeganiu osoby stosującej przemoc (akceptacja sytuacji, poczucie 

ogromnej więzi ze sprawcą, idealizacja sytuacji) 
29 wstyd przed innymi 
30 skłonność do samookaleczania 
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31 próby samobójcze 
32 inne 

19. Jak radziła/-ł sobie Pani/Pan z doświadczaną przemocą?  
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 
A. pomiędzy aktami przemocy 
1 rozmowa z osobą stosującą przemoc o przemocy 
2 skłanianie osoby stosującej przemoc do złożenia obietnicy zaprzestania przemocy 
3 unikanie sytuacji konfliktowych 
4 rozmowa z członkami własnej rodziny 
5 rozmowa z członkami rodziny osoby stosującej przemoc 
6 rozmowa z sąsiadami 
7 rozmowa z przyjaciółmi 
8 czasowa wyprowadzka z domu 
9 rozmowa z osobą duchowną 
10 kontakt z prawnikiem 
11 rozmowa z innymi osobami 
12 uległość wobec osoby stosującej przemocy 
13 skierowanie się o pomoc do instytucji wsparcia (ośrodek pomocy społecznej, ośrodek 

interwencji kryzysowej, ośrodek wsparcia i in.) 
14 inny sposób, jaki?  ………………………………………………………………… 
B. w trakcie wybuchu agresji/przemocy 
1 ostrzeganie np. telefonem na policję, opuszczeniem domu, czynnościami 

rozwodowymi, rozmową z rodziną osoby stosującej przemoc 
2 ukrywanie się, chowanie, uciekanie z domu 
3 obrona pasywna (np. osłanianie ciała ręką, ramieniem, nogą, obrona w postaci agresji 

słownej) 
4 odpieranie ataków (np. kopanie, bicie, policzkowanie, popychanie, uderzanie od tyłu, 

rzucanie przedmiotami) 
5 powiadamianie i angażowanie rodziny – prośba o pomoc w obronie przed osobą 

stosującą przemoc  
6 powiadamianie i angażowanie sąsiadów – prośba o pomoc w obronie przed osobą 

stosującą przemoc  
7 poddanie się atakowi agresji 
8 wezwanie policji 
9 inny sposób, jaki? ……………………………………………………………… 

 
20. Czy w Pani/Pana przypadku zostało złożone zawiadomienie do policji/prokuratury 

o występowaniu przemocy w Pani/Pana rodzinie?  
1 nie 
2 tak, kto złożył zawiadomienie? 

2.1. nie wiem 
2.2. ja – osoba doświadczająca przemocy 
2.3. sąsiedzi 
2.4. moja rodzina 
2.5. rodzina osoby stosującej przemoc 
2.6. pracownik przedszkola/szkoły, do której uczęszczają dziecko/dzieci  
2.7. pracownik ośrodka zdrowia 
2.8. moi przyjaciele/znajomi 
2.9. przyjaciele/znajomi osoby stosującej przemoc 

2.10. pracownik pomocy społecznej 
2.11. inna osoba, kto? …………………………………...…………………… 
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21. Co zdecydowało o tym, że skorzystała/-ł Pani/Pan z pomocy i wsparcia instytucji 
mających na celu rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie? 
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 
1 namowa rodziny 
2 namowa przyjaciół 
3 działania sąsiadów 
4 wystąpienie drastycznej sytuacji zagrażającej mojemu zdrowiu/życiu 
5 agresja dotknęła dzieci 
6 wyczerpanie cierpliwości 
7 osiągnięcie niezależności ekonomicznej od osoby stosującej przemoc  
8 informacje o sposobach i formach pomocy dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie usłyszane w Internecie, radio, telewizji, przeczytane w prasie  
9 wizyta pracownika socjalnego 
10 interwencja policji 
11 inne, jakie?  …………………………………………………………………………. 

22. Prosimy wskazać te osoby, od których otrzymała/-ł Pani/Pan w ostatnim czasie 
wsparcie i pomoc (bez względu na formę) w związku z doświadczaną przemocą. 
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją 
1 przyjaciele 
2 członkowie mojej rodziny 
3 członkowie rodziny osoby stosującej wobec mnie przemoc 
4 dalsi znajomi 
5 koleżanki/koledzy z pracy 
6 sąsiedzi 
7 przedstawiciele instytucji pomocowych 
8 policja, dzielnicowy 
9 pracownik socjalny/asystent rodziny 
10 kurator, pomoc z sądu, prokuratury 
11 psycholog w odpowiednich instytucjach, organizacjach 
12 prawnik, np. w ramach konsultacji prawnych 
13 inne osoby doświadczające przemocy (np. w ramach grup wsparcia; grupy 

samopomocowej) 
14 pracownik telefonu zaufania 
15 pracownik i/lub pedagog ze szkoły lub świetlicy, placówki środowiskowej, 

socjoterapeutycznej dla dzieci 
16 pracownik ochrony zdrowia 
17 pracownik organizacji pozarządowych 
18 duchowny 
19 inna osoba 
20 nie mogłam/mogłem liczyć na wsparcie i pomoc innych osób 

23. Z pomocy jakich instytucji korzystała/-ł Pani/Pan w celu rozwiązania problemu 
przemocy w rodzinie? 
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją 
1 ośrodek pomocy społecznej 
2 powiatowe centrum pomocy rodzinie 
3 ośrodek interwencji kryzysowej 
4 ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
5 specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
6 ośrodek terapii uzależnień 
7 gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 
8 inna, jaka?  …………………………………………………………………….. 
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24. Z jakich form pomocy skorzystała/-ł Pani/Pan w związku z doświadczaną przemocą? 
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 
1 indywidualne konsultacje psychologiczne 
2 pomoc prawna 
3 udział w grupie terapeutycznej 
4 udział w grupie wsparcia 
5 terapia rodzinna 
6 terapia psychiatryczna 
7 konsultacje wychowawcze dotyczące dzieci 
8 pomoc/konsultacje psychiatryczne 
9 terapia indywidualna 
10 terapia partnerska/małżeńska 
11 schronienie w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 
12 uruchomienie procedury zobowiązującej osobę stosującą przemoc do leczenia 

odwykowego 
13 pomoc lekarska, medyczna  
14 interwencja kryzysowa i wsparcie 
15 innej, jakiej? ………………………………………………………… 

25. Która z otrzymanych form wsparcia była w Pani/Pana sytuacji najbardziej skuteczna? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

26. Jakich zmian oczekiwałaby Pani/oczekiwałby Pan w sobie po uzyskaniu pomocy 
specjalistów? 
Prosimy zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi. 
1 wzrostu poczucia własnej wartości 
2 umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
3 zwiększenia stopnia samodzielności 
4 zwiększenia umiejętności decydowania o sobie 
5 poprawy samopoczucia, odzyskania/wzrostu chęci do życia, radości z życia 
6 umiejętności przeciwstawienia się przemocy, obrony przed agresją, przeciwstawienia 

się sprawcy 
7 wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
8 umiejętności ułożenia sobie życia na nowo, odcięcia się od osoby stosującej przemoc 
9 uświadomienia sobie problemu, umiejętności rozpoznawania przemocy 
10 braku potrzeby dalszego szukania pomocy 
11 wiary w możliwość rozwiązania problemów 
12 inne, jakie? ………………………………………………………………………… 



 

  

144 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

27. Często można spotkać się z sytuacją, kiedy osoba doświadczająca przemocy w rodzinie 
nie robi nic, żeby zmienić swoją sytuację. Jakie są powody, Pani/Pana zdaniem, tego, 
że osoby doświadczające przemocy w rodzinie, nie podejmują żadnych działań? 
Prosimy zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi. 
1 boją się zemsty osoby, która stosuje wobec nich przemoc 
2 uważają, że same muszą rozwiązać swój problem 
3 boją się, że podjęte działania nic nie zmienią 
4 nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc 
5 boją się, że nikt nie uwierzy w to, co mówią 
6 są uzależnione od osoby stosującej przemoc (m.in. finansowo) i w związku z tym boją 

się, że nie dadzą sobie rady same się utrzymać 
7 są przekonane, że to z ich winy dochodzi do sytuacji przemocowej 
8 boją się osądzania ze strony innych osób 
9 uważają, że same dadzą radę rozwiązać swój problem 
10 nie znają procedur karnych oraz swoich praw w postępowaniu karnym 
11 nie chcą, żeby ktokolwiek z zewnątrz wiedział o ich problemie 
12 boją się, że zostaną bez partnera (samotne)  
13 uważają, że dzieci muszą mieć obydwoje rodziców (matkę i ojca) 
14 mają nadzieję, że osoba stosująca przemoc się zmieni (przestanie stosować przemoc) 
15 przekonania np. religijne 
16 inny powód, jaki? ……………………………………………………………….. 

28. Na zakończenie ankiety prosimy napisać, co by Pani/Pan poradziła/-ł osobie 
doświadczającej przemocy w rodzinie, która tkwi w sytuacji przemocy i nie wie, co ma 
zrobić. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. 
Jednocześnie przypominamy, że ankieta jest anonimowa, a udzielone przez Panią/Pana 
odpowiedzi zostaną wykorzystane w sposób zbiorczy jedynie do celów badawczych i 

opracowań statystycznych. 
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Aneks 3. Ankieta skierowana do osoby stosującej przemoc  
w rodzinie  

Szanowna Pani/Szanowny Panie 
Obserwatorium Integracji Społecznej działające w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje badanie dotyczące problemu 
przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim 
Zależy nam na Pani/Pana udziale w niniejszym badaniu.  
Ankieta jest anonimowa, a wszystkie uzyskane informacje będą prezentowane w sposób 
zbiorczy w opracowaniach statystycznych. 
Prosimy o udzielenie możliwie pełnych i wyczerpujących odpowiedzi. 
Prosimy zaznaczyć kółkiem właściwą odpowiedź lub wstawić X przy właściwej odpowiedzi.  

 
1. Prosimy o podanie płci: 

1 kobieta 
2 mężczyzna 

 
2. Prosimy o podanie roku urodzenia:  
 
3. Jaka jest wielkość miejscowości, w której Pani/Pan mieszka? 

1 Wieś 
2 miasto do 10 tys. mieszkańców włącznie 
3 miasto powyżej 10-30 tys. mieszkańców 
4 miasto powyżej 30-100 tys. mieszkańców 
5 miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

6 Jaki jest Pani/Pana stan cywilny? 
1 mężatka/żonaty 
2 w związku nieformalnym, np. konkubinacie  
3 rozwiedziona/rozwiedziony 
4 w separacji 
5 panna/kawaler 
6 wdowa/wdowiec  

7 Jakie ma Pani/Pan wykształcenie? 
1 niepełne podstawowe lub podstawowe 
2 gimnazjalne 
3 zasadnicze zawodowe 
4 średnie (ogólnokształcące, zawodowe, techniczne) 
5 policealne/pomaturalne 
6 wyższe   

8 Jaki jest obecnie Pani/Pana stan zatrudnienia? 
1 bezrobotna/-y 
2 pracuję na etacie/części etatu 
3 pracuję na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło 
4 prowadzę własną działalność gospodarczą 
5 prowadzę gospodarstwo rolne 
6 jestem na rencie/emeryturze 
7 inny, jaki? ………………………………… 

9 Ilu członków liczy Pani/Pana rodzina zamieszkująca pod jednym dachem i tworząca 
łącznie z Panią/Panem gospodarstwo domowe – stan przed skorzystaniem z 
pomocy? 

Liczba: ……………………………. osób 
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10 Kto wchodzi w skład Pani/Pana rodziny zamieszkującej pod jednym dachem i tworzącej 
gospodarstwo domowe (stan przed skorzystaniem z pomocy)?  

Prosimy o wskazanie wszystkich osób. 

1. żona/partnerka, mąż/partner 
2. dzieci, ile – prosimy podać liczbę? ………….. 
3. pasierbowie, ile – prosimy podać liczbę? ………….. 
4. moi rodzice lub jedno z nich 
5. rodzice żony/partnerki, męża/partnera lub jedno z nich 
6. brat, siostra 
7. inna osoba/osoby, kto?  ……………………………………………………… 

11 Jak ocenia Pani/Pan sytuację materialną swojej rodziny zamieszkującej pod jednym 
dachem i tworzącej gospodarstwo domowe? 

1. możemy pozwolić sobie na pewien luksus 
2. wystarcza nam na zaspokajanie wielu potrzeb bez specjalnego oszczędzania 
3. wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy 
4. musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować 
5. nie wystarcza nam nawet na podstawowe potrzeby 

12 Czy w dzieciństwie i wieku młodzieńczym doświadczyła/-ł Pani/Pan przemocy ze strony 
członków rodziny lub innych domowników?  

Prosimy wstawić X w odpowiedniej kratce.  

Rodzaj przemocy, której doświadczała/-ł Pani/Pan  TAK NIE 
Kto był sprawcą tej 
przemocy (stopień 
pokrewieństwa)? 

1. psychiczna (np. wyzwiska, ośmieszanie, groźby, 
kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, 
krytykowanie, poniżanie, upokarzanie, 
lekceważenie) 

  ……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 

2. fizyczna (np. popychanie, uderzanie, wykręcanie 
rąk, duszenie, kopanie, policzkowanie, 
powodowanie uszkodzeń ciała, oparzenia) 

  ……………………………. 
……………………………. 

3. seksualna (np. zmuszanie do obcowania 
płciowego, jak i innych niechcianych czynności 
seksualnych)  

  ……………………………. 
……………………………. 

4. zaniedbanie (np. niedawanie środków na 
utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, brak 
pomocy w chorobie, uniemożliwianie dostępu do 
mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka) 

  ……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

5. ekonomiczna (np. niszczenie rzeczy, kradzież, 
zabieranie pieniędzy, sprzedawanie osobistych lub 
wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do 
spłacania długów) 

  ……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

13 Czy ktoś z Pani/Pana najbliższej rodziny leczył się (lub podejmował próby leczenia) 
w związku z uzależnieniem od …? Prosimy wstawić X w odpowiedniej kratce. 

 TAK NIE 

1. alkoholu    

2. narkotyków, leków   

3. hazardu   

4. innych, jakich? ………………………..   

14. Czy kiedykolwiek leczyła/-ł się Pani/Pan (lub podejmowała/-ł próby leczenia) w związku 
z uzależnieniem od …?  Prosimy wstawić X w odpowiedniej kratce. 

 TAK NIE 

1. alkoholu    

2. narkotyków, leków   

3. hazardu   

4. innych, jakich? ………………………..   
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15. Jakie zachowania przemocowe stosowała/-ł Pani/Pan wobec członków 
rodziny/domowników? Prosimy o zaznaczenie wszystkich odpowiedzi, które Pani/Pana 
dotyczą. 

1. szarpanie, popychanie, ciąganie  
2. policzkowanie 
3. kopanie, uderzanie, bicie 
4. uderzanie lub rzucanie w kogoś jakimś przedmiotem 
5. duszenie 
6. grożenie i/lub użycie noża, broni 
7. demonstrowanie zazdrości 
8. stosowanie gróźb, szantażowanie 
9. wyzywanie, ubliżanie, krzyczenie 
10. krytykowanie, osądzanie, oczernianie 
11. wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, wyglądu, 

zawstydzanie 

12. upokarzanie, poniżanie, lekceważenie 
13. wmawianie choroby psychicznej 
14. narzucanie własnych poglądów, własnego zdania, wymuszanie posłuszeństwa 

i podporządkowania 

15. kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, izolowanie 
16. okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy 
17. uniemożliwianie podjęcia pracy 
18. zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli 
19. używanie rzeczy bez pozwolenia, dysponowanie czyjąś własnością bez pozwolenia 

czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, przeglądanie dokumentów 
20. niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia  
21. uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, 

kuchni, łazienki, łóżka 

22. brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy 
23. zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych 
24. gwałt 
25. zmuszanie do seksu z osobami trzecimi 
26. sadyzm w pożyciu intymnym 
27. inne, jakie? …………………………………………………………………………………… 

16. Wobec kogo z rodziny/z domowników stosowała/-ł Pani/Pan przemoc? 

1. żony/partnerki, męża/partnera 
2. córki/syna  
3. pasierbicy/pasierba  
4. matki/ojca  
5. macochy/ojczyma  
6. dziadka/babci  
7. teścia/teściowej 
8. brata/siostry 
9. innej osoby, kogo?  ……………………………………………………… 

17. Jaka była częstotliwość stosowanej przez Panią/Pana przemocy (bez względu na formę 
przemocy)? 

1. kilka razy w tygodniu 
2. raz w tygodniu 
3. przynajmniej raz w miesiącu 
4. kilka razy w roku 
5. rzadziej niż raz na pół roku 
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18. Jakie w Pani/Pana przypadku były okoliczności wystąpienia zachowań przemocowych 
wobec Pani/Pana najbliższych?   

Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 

1. byłam/byłem pod wpływem alkoholu 
2. byłam/byłem pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających 
3. członek rodziny/ktoś z domowników był pod wpływem alkoholu, narkotyków  
4. nie podobało mi się zachowanie członka rodziny/kogoś z domowników 
5. członek rodziny/ktoś z domowników nie podporządkował się mojej decyzji/moim 

poglądom 

6. podejrzewałam/em zdradę  
7. nastąpiła zdrada  
8. członek rodziny/ktoś z domowników nie wywiązał się z obowiązków domowych 

(sprzątanie, pranie, robienie zakupów)  
9. złe zachowanie, nieposłuszeństwo dziecka (dzieci) 
10. złe wyniki dziecka (dzieci) w nauce 
11. moje problemy finansowe 
12. mój brak pracy 
13. moje problemy w pracy 

14. moje złe samopoczucie psychiczne, zły nastrój 
15. moje złe samopoczucie fizyczne, choroba 
16. inny powód, inne zdarzenie, jaki/jakie? …………………………………………………. 

19. Prosimy wskazać osoby, które przyczyniły się do tego, że skorzystała/-ł Pani/Pan 
z pomocy w związku ze stosowaniem przemocy. 

Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 

1. przyjaciele 
2. członkowie mojej rodziny 
3. dalsi znajomi 
4. koleżanki/koledzy z pracy 
5. sąsiedzi 
6. przedstawiciele instytucji pomocowych 
7. policja, dzielnicowy 
8. pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, ośrodka interwencji kryzysowej itp. 

9. kurator, pomoc z sądu, prokuratury 
10. psycholog w odpowiednich instytucjach, organizacjach 
11. prawnik, np. w ramach konsultacji prawnych 
12. inne osoby z problemem przemocy w rodzinie 
13. pracownik telefonu zaufania 
14. pracownik i/lub pedagog ze szkoły lub świetlicy, placówki środowiskowej, 

socjoterapeutycznej dla dzieci 

15. pracownik ochrony zdrowia 
16. pracownik organizacji pozarządowych 
17. duchowny 
18. inna osoba 
19. nikt 
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20. Czy w Pani/Pana przypadku zostało złożone zawiadomienie do policji/prokuratury 
o stosowaniu przez Panią/Pana przemocy w rodzinie?  

1. nie 
2. tak, kto złożył zawiadomienie? 

2.1. nie wiem 
2.2. osoba doświadczająca przemocy 
2.3. sąsiedzi 
2.4. moja rodzina 
2.5. rodzina osoby doświadczającej przemocy 
2.6. pracownik przedszkola/szkoły, do której uczęszczają dziecko/dzieci  
2.7. pracownik ochrony zdrowia 
2.8. moi przyjaciele/znajomi 
2.9. przyjaciele/znajomi osoby doświadczającej przemocy 

2.10. pracownik pomocy społecznej 
2.11. inna osoba, kto? ………………………………………………...…………………… 

21. Czy kiedykolwiek podczas stosowania przemocy interweniowała policja? 

1. nie  
2. tak, jakie podjęto działania?  

2.1 zostałam/em zatrzymana/y 
2.2 zostałam/em przewieziona/y do policyjnego pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych 
2.3 zostałam/em przewieziona/y do izby wytrzeźwień 
2.4 inne, jakie? ………………………………………………………………………… 

22. Z jakich form pomocy w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie Pani/Pan 
kiedykolwiek skorzystała/-ł?  

Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją (nawet, jeśli w ramach programu 
korekcyjno-edukacyjnego korzysta Pani/Pan z różnych form pomocy). 

1 terapia uzależnień 
2 program korekcyjno-edukacyjny 
3 terapia psychiatryczna 
4 trening asertywności 
5 trening zastępowania agresji 
6 terapia indywidualna  
7 warsztaty radzenia sobie ze złością 
8 udział w grupie terapeutycznej   
9 terapia partnerska/małżeńska 
10 terapia rodzinna  
11 indywidualne konsultacje psychologiczne 
12 pomoc prawna 
13 udział w grupie wsparcia 
14 konsultacje wychowawcze dotyczące dzieci 
15 pomoc/konsultacje psychiatryczne 
16 pomoc lekarska, medyczna 
17 inne, jakie? ………………………………………………………………………………… 

23. Czy, odkąd uczestniczy Pani/Pan w wyżej wymienionych formach pomocy, zdarzyło się 
Pani/Panu zastosować przemoc wobec kogoś z rodziny? 
1 nie, ani razu 
2 tak, jeden raz 
3 tak, kilka razy 
4 tak, wiele razy 
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24. Czy w takcie stosowania przez Panią/Pana przemocy stosowano wobec Pani/Pana 
środki zapobiegawcze w związku z podejrzeniem popełnienia czynu dotyczącego 
przemocy w rodzinie?  
1 tak, jakie?  

1.1. dozór policji (a u żołnierza – dozór przełożonego wojskowego) 
1.2. nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym  
1.3. zakaz opuszczania kraju (który może być połączony z odebraniem paszportu 
lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy) 
1.4. tymczasowe aresztowanie 
1.5. inne , jakie? ………………………………………………………………………… 

2 nie stosowano wobec mnie środków zapobiegawczych 
25. Czy kiedykolwiek była Pani/był Pan uznany przez sąd za winną/winnego stosowania 

przemocy (bez względu na jej formę) wobec kogoś z rodziny?   
1 tak 
2 nie  

26. Czy wobec Pani/Pana sąd nałożył któreś z niżej wymienionych środków w związku 
z popełnieniem czynu przemocy wobec kogoś z rodziny?  

Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 

1 tak, jakie?  
1.1. obowiązek poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub 

rehabilitacyjnemu 
1.2. obowiązek poddania się oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu 

w programach korekcyjno-edukacyjnych 
1.3. nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym  
1.4. nakaz naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę  
1.5. zakaz kontaktowania się z określonymi osobami  
1.6. zakaz zbliżania się do określonych osób 
1.7. obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 

lub miejscach 
1.8. ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich 
1.9. obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 

lub miejscach 
1.10. zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu 
1.11. kara pozbawienia wolności 
1.12. kara ograniczenia wolności 
1.13. kara grzywny 
1.14. inne, jakie? ……………………………………………………………………… 

2 nie nałożono na mnie środków 
 

27. Czy w związku z występowaniem przemocy w Pani/Pana rodzinie była wszczęta 
kiedykolwiek procedura „Niebieskie Karty”? 

1. tak 
2. nie  (prosimy przejść do pytana nr 27)  

28. Przedstawiciel której instytucji wszczął w Pani/Pana sytuacji procedurę „Niebieskie 
Karty”? 

1 policji 
2 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  
3 ośrodka pomocy społecznej  
4 placówki ochrony zdrowia  
5 placówki oświatowej  
6 nie wiem 
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29. Czy obecnie widzi Pani/Pan u siebie któreś z niżej wymienionych efektów pomocy, 
którą Pani/Pan otrzymuje? 
Prosimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi zgodne z Pani/Pana sytuacją. 

1 powstrzymuję się od stosowania przemocy  
2 rozwijam umiejętność samokontroli 
3 staram się opanować umiejętność wychowania dzieci bez używania przemocy 

w rodzinie 
4 biorę w pełni odpowiedzialność za stosowanie przemocy w rodzinie 
5 zdobyłam/-em wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie 
6 nie widzę efektów pomocy, którą otrzymuję 
7 inne, jakie? …………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. 
Jednocześnie przypominamy, że ankieta jest anonimowa, a udzielone przez Panią/Pana 

odpowiedzi zostaną wykorzystane w sposób zbiorczy jedynie do celów badawczych 
i opracowań statystycznych. 
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Aneks 4. Ankieta skierowana do osoby pracującej w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 
Obserwatorium Integracji Społecznej działające w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje badanie dotyczące problemu 
przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim. 
Zależy nam na Pani/Pana udziale w niniejszym badaniu.  
Ankieta jest anonimowa, a wszystkie uzyskane informacje będą prezentowane w sposób 
zbiorczy w opracowaniach statystycznych. 
Prosimy o udzielenie możliwie pełnych i wyczerpujących odpowiedzi. 
Prosimy zaznaczyć kółkiem właściwą odpowiedź lub wstawić X przy właściwej odpowiedzi.  
 
1. Prosimy o podanie płci: 

1. kobieta 
2. mężczyzna 

2. Jaka jest wielkość miejscowości, w której Pani/Pan mieszka? 
1. wieś 
2. miasto do 10 tys. mieszkańców włącznie 
3. miasto powyżej 10-30 tys. mieszkańców 
4. miasto powyżej 30-100 tys. mieszkańców 
5. miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

3. W jakiej instytucji jest Pani/Pan zatrudniona/-y? 
1. ośrodek pomocy społecznej 
2. powiatowe centrum pomocy rodzinie 
3. ośrodek wsparcia 
4. specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
5. ośrodek interwencji kryzysowej 
6. jednostka i punkt poradnictwa specjalistycznego 
7. ośrodek terapii uzależnień 
8. policja 
9. placówka ochrony zdrowia  
10. jednostka oświatowa 
11. sąd 
12. prokuratura 
13. organizacja pozarządowa 
14. inna, jaka? ………………………………………………………… 

4. Jak długo pracuje Pani/Pan w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 
1. do 3 lat włącznie 
2. powyżej 3 – 5 lat 
3. powyżej 5 – 10 lat 
4. powyżej 10 – 15 lat 
5. powyżej 15 lat 
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5. Czy jest Pani/Pan członkiem ….?  
Prosimy o wstawienie znaku X w odpowiednim polu. 

Czy jest Pani/Pan członkiem: tak nie 

a. zespołu interdyscyplinarnego   

b. grupy roboczej   

 

P r z e m o c   w   r o d z i n i e 

6. Z jakimi formami przemocy spotyka się Pani/Pan w swojej pracy zawodowej 
najczęściej, a z jakimi najrzadziej?  
Prosimy o zaznaczenie na skali od 1-5, gdzie 1 – oznacza bardzo rzadko, a 5 - oznacza 
bardzo często  

 
przemoc fizyczna - naruszenie nietykalności fizycznej 

1 2 3 4 5 

 
przemoc ekonomiczna - naruszenie własności 

1 2 3 4 5 

 
przemoc seksualna - naruszenie intymności 

1 2 3 4 5 

 
przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej 

1 2 3 4 5 

 
zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich 

1 2 3 4 5 

 
7. Na liście poniżej prosimy wskazać, z jakimi osobami doświadczającymi przemocy ma 

Pani/Pan do czynienia w pracy zawodowej. 
1. osoby dorosłe – kobiety  
2. osoby dorosłe – mężczyźni  
3. małe dzieci – do drugiego roku życia  
4. dzieci przedszkolne – w wieku od 3 do 5 lat  
5. dzieci szkolne – w wieku od 6 do 13 lat  
6. młodzież szkolna – w wieku od 14 do 18 lat  
7. osoby w wieku dorosłym 
8. osoby starsze  
9. osoby chore psychicznie  
10. osoby niepełnosprawne  
11. osoby przewlekle chore 
12. niepracujący  
13. bezrobotni 
14. osoby pracujące 
15. osoby ubogie 
16. osoby o przeciętnej sytuacji materialnej 
17. osoby zamożne 
18. inne, jakie?  ………………………………………………………………………………… 
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8. Na liście poniżej prosimy wskazać, z jakimi osobami stosującymi przemoc ma Pani/Pan 
do czynienia w pracy zawodowej (bezpośrednio lub pośrednio). 
1. osoby dorosłe – kobiety  
2. osoby dorosłe – mężczyźni  
3. młodzież  
4. osoby dorosłe 
5. osoby starsze  
6. osoby chore psychicznie  
7. osoby niepełnosprawne  
8. niepracujący 
9. bezrobotni 
10. osoby pracujące 
11. osoby ubogie 
12. osoby o przeciętnej sytuacji materialnej 
13. osoby zamożne 
14. osoby uzależnione od alkoholu 
15. osoby uzależnione od hazardu 
16. osoby uzależnione od Internetu/komputera 
17. inne, jakie? ………………………………………………………………………………… 

9. Co Pani/Pana zdaniem jest najczęściej źródłem przemocy w rodzinie?  
Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi. 

1. nadużywanie alkoholu przez osobę stosującą przemoc  
2. używanie przez osobę stosującą przemoc narkotyków lub innych środków 

odurzających 
3. bycie osoby doświadczającej przemocy pod wpływem alkoholu, narkotyków  
4. brak akceptacji osoby stosującej przemoc dla zachowania członka rodziny/kogoś 

z domowników 
5. niepodporządkowanie się osoby doświadczającej przemocy decyzjom/poglądom 

osoby stosującej przemoc 
6. podejrzenie o zdradę  
7. wystąpienie zdrady  
8. niezadowolenie osoby stosującej przemoc z niewywiązania się członka rodziny/kogoś 

z domowników z obowiązków domowych (sprzątanie, pranie, robienie zakupów)  
9. niezadowolenie osoby stosującej przemoc z powodu złego zachowania, 

nieposłuszeństwa dziecka (dzieci) 
10. złe wyniki dziecka (dzieci) w nauce 
11. problemy finansowe w rodzinie 
12. brak pracy w rodzinie 
13. problemy w pracy osoby stosującej przemoc 
14. złe samopoczucie psychiczne, zły nastrój osoby stosującej przemoc 
15. złe samopoczucie fizyczne, choroba osoby stosującej przemoc 
16. inny powód, inne zdarzenie, jaki/jakie? …………………………………………………… 

10. W oparciu o Pani/Pana doświadczenie zawodowe prosimy powiedzieć, kto najczęściej 
zgłasza instytucjom problem przemocy w rodzinie? 
Prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. 

1. osoba doświadczająca przemocy 
2. osoba stosująca przemoc 
3. sąsiedzi rodziny, w której dochodzi do aktów przemocy 
4. rodzina osoby doświadczającej przemocy 
5. rodzina osoby stosującej przemoc 
6. pomoc społeczna 
7. szkoła  
8. ośrodek zdrowia 
9. przyjaciele/znajomi osoby doświadczającej przemocy 
10. przyjaciele/znajomi osoby stosującej przemoc 
11. inna osoba, kto? ………………………………………………...………………………… 
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W s p ó ł p r a c a     m i ę d z y i n s t y t u c j o n a l n a  

 
11. Prosimy o wskazanie, z jakimi instytucjami i podmiotami współpracuje Pani/Pana 

instytucja w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jak Pani/Pan ocenia tę 
współpracę?  
Prosimy wstawić X w odpowiednim polu 

LP. Instytucja/podmiot, z 
którymi współpracuje 
Pani/Pana instytucja 

Czy jest 
współpraca? 

Ocena – 
bardzo 
dobra 

Ocena 
- dobra 

Ocena - 
dostateczna 

Ocena - 
niedostateczna 

1  ośrodek pomocy 
społecznej 

a. tak 
b. nie 

    

2  powiatowe centrum 
pomocy rodzinie 

a. tak 
b. nie 

    

3  
ośrodek wsparcia 

a. tak 
b. nie 

    

4  specjalistyczny ośrodek 
wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

a. tak 
b. nie 

    

5  ośrodek interwencji 
kryzysowej 

a. tak 
b. nie 

    

6  jednostka i punkt 
poradnictwa 
specjalistycznego 

a. tak 
b. nie 

    

7  gminna komisja 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

a. tak 
b. nie 

    

8  
policja 

a. tak 
b. nie 

    

9  
jednostka oświatowa 

a. tak 
b. nie 

    

10  
sąd 

a. tak 
b. nie 

    

11  
prokuratura 

a. tak 
b. nie 

    

12  
placówka ochrony zdrowia  

a. tak 
b. nie 

    

13  
organizacja pozarządowa 

a. tak 
b. nie 

    

14  
inna jednostka, jaka? 

a. tak 
b. nie 

    

 
12. Prosimy zaznaczyć stwierdzenie, które Pani/Pana zdaniem opisuje współpracę 

instytucji i podmiotów w Pani/Pana gminie w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie? 
1 praktycznie nie ma współpracy pomiędzy instytucjami 
2 współpraca instytucji jest niewystarczająca  
3 współpraca układa się dobrze 
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13. Jakie trudności dostrzega Pani/Pan we współpracy na rzecz rozwiązywania problemu 
przemocy w następujących obszarach: 
Prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi w każdej grupie odpowiedzi. 

I. Trudności we współpracy z osobą doświadczającą przemocy: 
1 wycofywanie się tej osoby z działań  
2 postawa pasywna osoby doświadczającej przemocy  
3 niechęć do ujawniania swojej sytuacji 
4 obawa przed osobą stosującą przemoc  
5 brak zaufania do instytucji (do pracownika) 
6 minimalizowanie/umniejszanie problemu 
7 chęć ochrony osoby stosującej przemoc 
8 inne, jakie? ………………………………………………………………………. 

II. Trudności we współpracy z osobą stosującą przemoc: 
1 uzależnienie osoby stosującej przemoc (np. od alkoholu) 
2 brak zaufania do instytucji (do pracownika) 
3 niepostrzeganie siebie jako osoby stosującej przemoc 
4 nieprzyznawanie się do stosowania przemocy  
5 minimalizowanie/umniejszanie problemu  
6 niechęć do zmiany swojej obecnej sytuacji życiowej/rodzinnej 
7 inne, jakie? ………………………………………………………………………. 

III. Trudności we współpracy z instytucjami i podmiotami: 
1 rozproszenie odpowiedzialności poszczególnych instytucji zajmujących się problemem 
2 odmienne postrzeganie problemu przemocy przez pracowników różnych instytucji 
3 niedostateczny przepływ informacji między instytucjami 
4 małe zaangażowanie pracowników w pracę 
5 duże obciążenie pracowników obowiązkami 
6 procedury utrudniające współdziałanie 
7 niedostateczna liczba pracowników do realizacji działań 
8 ograniczone możliwości finansowe podejmowania współpracy 
9 nieodpowiednia koordynacja działań w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej 
10 inne, jakie? …………………………………………………………………………………… 

14. Prosimy wymienić, co według Pani/Pana sprzyja udanej współpracy instytucjonalnej 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pani/Pana gminie. 
1 …………………………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………………………… 
3 ………………………………………………………………………………………………….. 

 

P r z e c i w d z i a ł a n i e   p r z e m o c y   w   r o d z i n i e 

15. Prosimy zaznaczyć utrudnienia (bariery), które w Pani/Pana opinii obniżają skuteczność 
działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a które dostrzega Pani/Pan 
w swojej gminie. 
Prosimy zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi 

1 niedostateczna współpraca pomiędzy instytucjami 
2 za mało kadry pracującej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
3 zbyt mało czasu na pracę z osobą/rodziną z problemem przemocy 
4 bariery lokalowe w realizacji działań specjalistów   
5 bariery finansowe w realizacji działań 
6 uboga infrastruktura w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
7 niespójne procedury pomocowe 
8 długie terminy oczekiwania na przyjęcie do specjalistów 
9 niedostateczna liczba doświadczonej kadry 
10 słaby/utrudniony dostęp do specjalistów 
11 przedłużające się procedury prawne 
12 niespójność przepisów 
13 niska świadomość społeczna na temat problemu przemocy w rodzinie i form radzenia 

sobie z przemocą 
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14 funkcjonujące w środowisku stereotypy 
15 niska wrażliwość społeczna na zjawisko przemocy w rodzinie 
16 niechęć środowiska do reagowania/obojętność otoczenia 
17 inne, jakie? …………………………………………………………………………………….. 

16. Prosimy wskazać główne czynniki, które w Pani/Pana ocenie mogłyby podnieść 
skuteczność pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Prosimy zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi 

1 usprawnienie współpracy międzyinstytucjonalnej  
2 częstsze stosowanie procedury „Niebieskie Karty” 
3 usprawnienie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych 
4 usprawnienie funkcjonowania grup roboczych 
5 zwiększenie liczby pracowników przeszkolonych w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  
6 zwiększenie dostępu do specjalistów (psychologów, prawników, terapeutów i in.) 
7 zwiększenie dostępu do infrastruktury pomocowej 
8 wydłużenie czasu objęcia pomocą osób stosujących przemoc 
9 wydłużenie czasu objęcia wsparciem osób doświadczających przemocy 
10 zwiększenie liczby szkoleń dla pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
11 zwiększenie dostępu pracowników pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie do środków ułatwiających pracę (np. samochodu służbowego, 
sprzętu komputerowego itp.) 

12 usprawnienie procedur związanych z realizacją działań w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

13 powstanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

14 zwiększenie współpracy ze środowiskiem lokalnym i współpracy sąsiedzkiej 
15 zwiększenie liczby pracowników pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie  
16 zwiększenie liczby kampanii informacyjnych na temat problemu przemocy w rodzinie 
17 większa realizacja działań edukacyjnych mających na celu wzrost 

świadomości/wiedzy na temat przemocy w rodzinie 
18 zwiększenie liczby działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
19 zwiększenie liczby grup wsparcia 
20 inne, jakie?  …………………………………………………………………………………… 

17. Prosimy wypisać trzy z obecnie realizowanych działań na rzecz rodziny 
doświadczającej przemocy, które w Pani/Pana opinii są najbardziej skuteczne 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
1 …………………………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………………………………… 

18. Prosimy wypisać trzy z obecnie realizowanych działań na rzecz rodziny 
doświadczającej przemocy, które w Pani/Pana opinii są najmniej skuteczne w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
1 …………………………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. 
Jednocześnie przypominamy, że ankieta jest anonimowa, a udzielone przez Panią/Pana 

odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych i opracowań statystycznych. 
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Aneks 5. Scenariusz wywiadu indywidualnego 

Badanie pt.  
„Problem przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim – 

w poszukiwaniu rozwiązań problemu” 
 
– scenariusz wywiadu indywidualnego z członkami zespołów interdyscyplinarnych  
i grup roboczych – 20 wywiadów (gminy wybrane losowo spośród 116 gmin województwa 
warmińsko-mazurskiego) 
 
Cele badania: 1. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-

mazurskim  
2. Ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania 
problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim 

 
Wstęp – Informacje nienagrywane przekazane respondentowi: 
- przedstawienie krótkiej informacji na temat badania (m.in. celów badania) oraz 
poinformowanie, że rozmowa ma na celu poznanie opinii specjalistów pracujących  
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a wnioski z rozmowy posłużą 
udoskonaleniu różnych mechanizmów i działań w obszarze przeciwdziałania przemocy; 
- poinformowanie, że rozmowa będzie nagrywana na dyktafon i jest anonimowa,  
a pozyskane informacje posłużą jedynie do celów badawczych, nagranie będzie dostępne 
tylko dla pracowników realizujących badanie;  
- zapewnienie jednocześnie o tym, że dane nie będą wykorzystywane w raporcie w taki 
sposób, który umożliwiłby identyfikację danej osoby; 
- poproszenie o pełne i wyczerpujące wypowiedzi (podkreślenie, że nie ma dobrych ani złych 
wypowiedzi, że zależy nam na poznaniu opinii opartych na własnym doświadczeniu). 
 
Część właściwa wywiadu 
A. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-

mazurskim 
1. Proszę powiedzieć, jakie osoby najczęściej doświadczają przemocy w rodzinie. Kim 

one są? Jakie cechy posiadają? Jaki jest ich status społeczny, sytuacja życiowa?  
2. Proszę powiedzieć, jakie osoby najczęściej stosują przemoc. Kim one są? Jakie 

cechy posiadają? Jaki jest ich status społeczny, sytuacja życiowa?  
3. Co jest przyczyną zachowań przemocowych w rodzinie?  
4. Teraz porozmawiamy na temat momentu zgłoszenia problemu przemocy i zgłoszenia 

się osoby doświadczającej przemocy o pomoc do odpowiednich instytucji: Jak długo 
osoba doświadcza przemocy, zanim zgłosi się o pomoc? Dlaczego tyle to trwa (tak 
długo nie zgłasza się o pomoc)? Co decyduje o tym, że osoba doświadczająca 
przemocy zgłasza się o pomoc (moment krytyczny)? Czy osoby trzecie mają duży 
wpływ na zgłaszanie przemocy w rodzinie (np. sąsiedzi, rodzina, przyjaciele, znajomi) 
– czy pomagają osobie doświadczającej przemocy? Jakie podejmują działania? Jakie 
mają postawy wobec problemu przemocy w rodzinie? Czy udzielają wsparcia? Jeśli 
tak, to jakiego? Czy namawiają osobę doświadczająca przemocy do zgłoszenia się  
o pomoc?  

5. Kto nie zgłasza problemu przemocy? Jakie są to osoby? Jakie są to rodziny? Jaka 
jest tego skala? Jakie są tego przyczyny? 
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B. Ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemu 
przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim 

1. Które z działań podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy  
w rodzinie są najbardziej skuteczne (efektywne)? Które z tych działań są najmniej 
skuteczne (efektywne)?  

2. Co należałoby zrobić, aby zwiększyć skuteczność (efektywność) działań 
podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy? Które działania 
należałoby wzmocnić/rozwinąć i w jaki sposób? 

3. Czy ma Pani/Pan propozycje innych rozwiązań służących osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie? Jeśli tak, to jakie? 

4. Które z działań podejmowanych na rzecz osób stosujących przemoc są najbardziej 
skuteczne (efektywne)? Które z tych działań są najmniej skuteczne (efektywne)?  

5. Co należałoby zrobić, aby zwiększyć skuteczność (efektywność) działań 
podejmowanych na rzecz osób stosujących przemoc? Które działania należałoby 
wzmocnić/rozwinąć i w jaki sposób? 

6. Czy ma Pani/Pan propozycje innych rozwiązań na rzecz osób stosujących przemoc? 
Jeśli tak, to jakie? 

7. Jakie są przeszkody w realizacji działań/rozwiązywaniu problemu przemocy  
w rodzinie? Co należałoby zrobić, aby likwidować te przeszkody? 

8. Jakie są czynniki sprzyjające realizacji działań/rozwiązywaniu problemu przemocy  
w rodzinie?  

9. Jak wygląda współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie? Które instytucje są najbardziej aktywne? Które instytucje są 
najmniej aktywne? Proszę wskazać te instytucje, których większe zaangażowanie 
zwiększyłoby skuteczność działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Jakie są mocne strony współpracy międzyinstytucjonalnej? Jakie są słabe strony 
współpracy międzyinstytucjonalnej? Jakie ma Pani/Pan propozycje rozwiązań 
służących wzmocnieniu współpracy międzyinstytucjonalnej? 

 
Zakończenie  
- zapytanie respondenta o kwestie nieporuszone w rozmowie: Czy chce Pani/Pan dodać coś, 
co nie zostało poruszone w rozmowie a wydaje się ważne? 
- podziękowanie za udział w badaniu; 
- poinformowanie o dalszych pracach związanych z badaniem (opracowanie raportu, 
upowszechnianie wyników badania, zamieszczenie raportu na stronie internetowej 
www.portal.warmia.mazury.pl). 
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Aneks 6. Scenariusz wywiadów grupowych 

 
Badanie pt.  

„Problem przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim – 
w poszukiwaniu rozwiązań problemu” 

 
– scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z pracownikami, członkami 
podmiotów i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (7-10 
osób) – 2 spotkania fokusowe (miasto Olsztyn lub miasto Elbląg, gmina wiejska) 
 
Cele badania: 1. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-

mazurskim  
2. Ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania 
problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim 

 
Wstęp – 10-15 minut 

 powitanie uczestników, podziękowanie za przybycie, przedstawienie moderatora, 
poinformowanie o roli i zadaniach moderatora; 

 przedstawienie uczestnikom spotkania krótkiej informacji o realizowanym badaniu; 

 wyjaśnienie uczestnikom celów spotkania (poinformowanie uczestników, że dyskusja 
grupowa ma na celu poznanie opinii specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a wnioski z dyskusji posłużą udoskonaleniu różnych mechanizmów  
i działań w obszarze przeciwdziałania przemocy); 

 poinformowanie uczestników o możliwości rejestrowania dyskusji na 
dyktafonie/dyktafonie oraz wytłumaczenie, że służy to utrwaleniu wypowiedzi, które w innym 
wypadku mogłyby zostać zniekształcone lub przeoczone, a w rezultacie wyniki badania źle 
opisane; 

 poinformowanie, że pozyskane informacje posłużą jedynie do celów badawczych,  
a nagranie będzie dostępne tylko dla pracowników realizujących badanie; 

 zapewnienie o anonimowości (nie będzie ujawnione, kto i gdzie wyraził daną opinię); 

 poproszenie o pełne i wyczerpujące wypowiedzi (podkreślenie, że nie ma dobrych ani 
złych wypowiedzi, że zależy nam na poznaniu opinii dyskutantów opartych na własnym 
doświadczeniu); 

 poinformowanie, że każdy uczestnik ma prawo nie odpowiadać na pytania, na które 
nie chce odpowiadać;  

 poinformowanie o zasadach dyskusji grupowej: ściszenie telefonów komórkowych, 
mówienie pojedynczo, nieprzerywanie sobie nawzajem i nieocenianie wypowiedzi innych; 

 poproszenie uczestników o krótkie przedstawienie się – imię, jaki zawód wykonują, 
jaką instytucję reprezentują, jak długie mają doświadczenie w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (zapewnienie jednocześnie o tym, że te dane nie będą wykorzystywane 
w raporcie w taki sposób, który umożliwiłby identyfikację danej osoby). 
 
Część właściwa spotkania – max. 100 min. 
A. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-

mazurskim 
1. Proszę powiedzieć, jakie osoby najczęściej doświadczają przemocy w rodzinie. Kim 
one są? Jakie cechy posiadają? Jaki jest ich status społeczny, sytuacja życiowa?  
2. Proszę powiedzieć, jakie osoby najczęściej stosują przemoc. Kim one są? Jakie 
cechy posiadają? Jaki jest ich status społeczny, sytuacja życiowa?  
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3. Co jest przyczyną zachowań przemocowych w rodzinie? 
4. Teraz porozmawiamy na temat momentu zgłoszenia problemu przemocy i zgłoszenia 
się osoby doświadczającej przemocy o pomoc do odpowiednich instytucji: Jak długo osoba 
doświadcza przemocy, zanim zgłosi się o pomoc? Dlaczego tyle to trwa (tak długo nie 
zgłasza się o pomoc)? Co decyduje o tym, że osoba doświadczająca przemocy zgłasza się  
o pomoc (moment krytyczny)? Czy osoby trzecie mają duży wpływ na zgłaszanie przemocy 
w rodzinie (np. sąsiedzi, rodzina, przyjaciele, znajomi) – czy pomagają osobie 
doświadczającej przemocy? Jakie podejmują działania? Jakie mają postawy wobec 
problemu przemocy w rodzinie? Czy udzielają wsparcia? Jeśli tak, to jakiego? Czy 
namawiają osobę doświadczająca przemocy do zgłoszenia się o pomoc?  
5. Kto nie zgłasza problemu przemocy? Jakie są to osoby? Jakie są to rodziny? Jaka 
jest tego skala? Jakie są tego przyczyny? 
 
B. Ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemu 

przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim 
6. Jakie działania podejmowane są na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie 

przez Państwa instytucje? Które z tych działań są najbardziej skuteczne (efektywne)? 
Które z tych działań są najmniej skuteczne (efektywne)?  

7. Co należałoby zrobić, aby zwiększyć skuteczność (efektywność) działań 
podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy? Które działania należałoby 
wzmocnić/rozwinąć i w jaki sposób? 

8. Czy macie Państwo propozycje innych rozwiązań służących osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie? Jeśli tak, to jakie? 

9. Jakie działania podejmowane są na rzecz osób stosujących przemoc przez Państwa 
instytucje? Które z tych działań są najbardziej skuteczne (efektywne)? Które z tych 
działań są najmniej skuteczne (efektywne)?  

10. Co należałoby zrobić, aby zwiększyć skuteczność (efektywność) działań 
podejmowanych na rzecz osób stosujących przemoc? Które działania należałoby 
wzmocnić/rozwinąć i w jaki sposób? 

11. Czy macie Państwo propozycje innych rozwiązań służących osobom stosującym 
przemoc? Jeśli tak, to jakie? 

12. Jakie są przeszkody w realizacji działań/rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie? 
Co należałoby zrobić, aby likwidować te przeszkody? 

13. Jakie są czynniki sprzyjające realizacji działań/rozwiązywaniu problemu przemocy  
w rodzinie?  

14. Jak wygląda współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie? Jakie są jej mocne strony? Jakie są jej słabe strony? Jakie macie Państwo 
propozycje rozwiązań służących wzmocnieniu współpracy międzyinstytucjonalnej? 

 
Zakończenie – 10 minut 
- zapytanie uczestników spotkania o kwestie nieporuszone w rozmowie: Czy chcą Państwo 
dodać coś, co nie zostało poruszone w rozmowie a wydaje się ważne? 
- podziękowanie za udział w badaniu; 
- poinformowanie o dalszych pracach związanych z badaniem (opracowanie raportu, 
upowszechnianie wyników badania, zamieszczenie raportu na stronie internetowej 
www.portal.warmia.mazury.pl). 
 


