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Przemoc w rodzinie - definicja

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste (członków rodziny), 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.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art.2 ust.2



Formy i rodzaje przemocy

Fizyczna

Psychiczna

Ekonomiczna

Seksualna

Zaniedbanie

Przemoc Przemoc
”gorąca” „chłodna”



Przemoc a agresja

Intencjonalność (cel 
podporządkowanie sobie ofiary i 
uzyskanie kontroli nad nią)

Naruszenie praw i dóbr

Cierpienie i szkody

Nierównowaga sił

Intencjonalność (cel: wyrządzenie 
krzywdy lub szkody)

Naruszenie praw i dóbr

Cierpienie i szkody

Obie strony mają podobną siłę fizyczną 
i psychiczną



Skala zjawiska przemocy w rodzinie - „Niebieskie Karty”

rok 2015 2016 2017 2018 2019

policja 75.495 73.531 75.662 73.153 74.313

OPS 12.743 11.789 13.667 11.177 12.083

GKRPA 4.788 5.736 4.081 3.027 2.813

Oświata
6.166 5.547 4.184 4.431 4.849

Ochrona 
zdrowia 557 607 713 623 658



Źródła przemocy w rodzinie/ czynniki ryzyka

 Dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia

 Normy kulturowe i społeczne – przekonania

 Stres społeczny (bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe)

 Izolacja rodziny - brak pomocy i wsparcia

 Uzależnienie/nadużywanie alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych



Mechanizmy przemocy

 Cykl przemocy

 Syndrom wyuczonej bezradności

 Zespół stresu pourazowego – PTSD (trauma powtarza się w środowisku
domowym) 

 Zjawisko prania mózgu – izolacja, poniżanie, monopolizacja uwagi, 
doprowadzanie do wyczerpania, wywoływanie lęku, naprzemiennośc
kar I nagród

 Syndrom sztokholmski

Wiktymizacja



Ofiary przemocy w rodzinie

- zaniżone poczucie wartości,
- poczucie braku wpływu na własne życie,
- silna zależność, 
- lęk, 
- obniżony nastrój, drażliwość,
- izolacja społeczna, 
- nadużywanie alkoholu, leków,
- dolegliwości psychosomatyczne,
- brak szacunku dla siebie,
- poczucie winy,
- obwinianie siebie za akty przemocy,
- zaburzenia snu.

To są konsekwencje doznawania przemocy, a nie cechy ofiar



Dlaczego nie zgłaszają, nie odchodzą, godzą się na to?

Strach przed eskalacją przemocy, jeśli ofiara ujawni, że jest krzywdzona;

 Nadzieja, że sytuacja poprawi się, że sprawca „zrozumie co robi” i zmieni 
się;

 Wstyd przed ujawnieniem przemocy, poczucie bezradności i przekonanie, 
że nikt nie może im pomóc;

 Silna więź emocjonalna ofiary ze sprawcą, szczególnie jeśli ofiarą jest matka 
a sprawcą – dorosłe dziecko;

 Całkowita zależność od sprawcy;

 Brak wiedzy gdzie można uzyskać pomoc.



Osoba doznająca przemocy w rodzinie

ZNIEKSZTAŁCENIA 
POZNAWCZE 

DOTYCZĄCE WŁASNEJ 
OSOBY

ZNIEKSZTAŁCENIA 
POZNAWCZE 
DOTYCZĄCE   

MAŁŻEŃSTWA                 
I RODZINY

ZNIEKSZTAŁCENIA 
POZNAWCZE 

DOTYCZĄCE RELACJI 
KOBIETA-MĘŻCZYZNA



„Krzywdzenie dzieci

to każde działanie lub bezczynność

jednostki, instytucji lub społeczeństwa

jako całości i każdy rezultat

takiego działania lub bezczynności,

który deprywuje równe prawa

i swobody dzieci

i zakłóca ich optymalny rozwój”

Gill D. G.



Rodzaje przemocy wobec dzieci

Krzywdzenie fizyczne - zachowania wobec dziecka, które niosą ryzyko 
nieprzypadkowych uszkodzeń ciała

Krzywdzenie psychiczne – agresja werbalna, która ma wywołać poczucie 
zagrożenia i lęk

Wykorzystywanie seksualne – zachowanie osoby dorosłej, które prowadzi do 
seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka

Zaniedbywanie – niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka



Przemoc wobec dzieci wg danych policji

2019 r. 
Osoby doznające przemocy -

88.032
Nieletni – 12.161

2018 r.
Osoby doznające przemocy -

88.133
Nieletni – 12.404 

2017 r. 
Osoby doznające przemocy –

92.529
Nieletni – 13.515



Sytuacja dziecka krzywdzonego

Dziecko uczy się, że:

• świat jest wrogi i zły

• w świecie rządzą silniejsi

• to co się dzieje i dotyczy mnie i mojej rodziny to tajemnica.

Dziecko nie ma wpływu na rzeczywistość, więc odcina się od niej i zaprzecza temu
co się wydarzyło.

Dziecko usuwa z pamięci krzywdę,  umniejsza ją, racjonalizuje lub usprawiedliwia
(„to moja wina”, nic takiego się nie stało”, „zasłużyłem na to”)

Kiedy dziecko obwinia siebie za przemoc: „Jeżeli ja jestem zły” to:

- „rodzice są dobrzy”

- „ja mogę się poprawić”

- „mogę zmienić swoją sytuację” = „mam wpływ na to co dzieje się w mojej
rodzinie”



Dziecko jako świadek przemocy

Dziecko, które jest świadkiem przemocy przeżywa wewnętrzny konflikt. 
Przeżywa ambiwalentne uczucia do rodziców, np: 

- miłość i nienawiść, 

- współczucie i złość,

- przywiązanie i odrzucenie.

Zdarza się, że identyfikuje się ze sprawcą przemocy lub obwinia o przemoc 
rodzica, który doznaje przemocy.

Dziecko staje się ofiarą przemocy nawet wtedy gdy jest „jedynie” świadkiem 
przemocy.



Konsekwencje przemocy wobec dzieci

► obrażenia fizyczne

► dolegliwości psychosomatyczne

► zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania

KRÓTKOTERMONOWE – lęk, cierpienie, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, 
zachowania agresywne, obgryzanie paznokci, drżenie, jąkanie, problemy w 
szkole, nadmierne posłuszeństwo lub zamknięcie sie w sobie, myśli
samobójcze, itp.

DŁUGOTERMINOWE - trudności w zbudowaniu spójnego obrazu siebie, 
trudności w nawiązywaniu trwałych relacji, powtarzanie destruktywnych
wzorców rodzinnych, depresje, zaburzenia odżywiania, problemy zdrowotne, 
podejmowanie zachowań ryzykownych, itp.



Przemoc w rodzinie a choroby psychiczne 

Żadne badania nie potwierdzają nadreprezentacji osób chorych psychicznie 
w rodzinach z problemem przemocy, zarówno wśród osób doznających 
przemocy jak i stosujących przemoc. Tym samym nie potwierdza się pogląd, iż 
„przyczyną przemocy” są zaburzenia psychiczne.

Należy jednak przyznać, iż choroby czy zaburzenia psychiczne (w tym zaburzenia
osobowości) są czynnikiem ryzyka stosowania przemocy przez osoby stosujące
przemoc.

Zaburzenia osobowości często powstają w wyniku doznawania przemocy 
w dzieciństwie. Są to utrwalone, sztywne wzorce postrzegania i reagowania na 
otoczenie, które znacząco odbiegają od oczekiwań społeczeństwa, w którym 
żyje dana jednostka. Można zaobserwować już w okresie dorastania - mają one 
tendencję do utrzymywania się przez całą dorosłość i trudno je  modyfikować.



Osoba stosująca przemoc

Sfera poznawcza:
- przekonanie, że kobieta jest gorsza
- autorytarne poglądy
- przekonanie, że najlepsza metodą

wzbudzania szacunku jest 
wywoływanie lęku

- rozwiązywanie konfliktów przy użyciu
siły

- przekonanie posiadaniu kogoś na
własność

- podstawą kontaktów międzyludzkich
jest zasada „władzy i posłuszeństwa”, 
nierozumienie zasad partnerstwa

Sfera emocjonalna:
- niska wrażliwość
- brak empatii
- niskie poczucie wartości
- mała świadomość rozpoznawania

stanów emocjonalnych
- łatwość przeżywania gniewu i złości
- zaborczość, zazdrość, lęk przed

porzuceniem

Sfera behawioralna:
- zachowania agresywne
- przymus
- kontrolowanie
- stosowanie przemocy



Sprawcy przemocy (za prof. D. Rode)

MĘZCZYŹNI
• poczucia niższej wartości,
• zaburzenia emocjonalne (lęk, 

depresja)
• słaba samokontrola z labilnością 

emocjonalną
• tendencja do sprawowania 

kontroli,  zazdrość,
• obniżony poziom empatii i 

współczucia
• słaby krytycyzm wobec siebie
• cechy osobowości bordeline
(Demsey,2013, Barnett i in.2004, 

Chiffriller,2006, Dixon,i in.2008)

KOBIETY
• niestabilność emocjonalna
• wzmożony gniew i wrogość
• Impulsywność i nadpobudliwość
• tendencja do sprawowania 

kontroli
• zawziętość, pamiętliwość
• dominatywność
• silna asertywność
• słaby krytycyzm wobec siebie

(Goldenson i in. 2007, Murdoch i 
in.2012, Williams,  
Stansfield,2017, Rode, Rode, 
Januszek,2015)



Typologia mężczyzn sprawców przemocy

według  Holtzworth-Munroe i Stuart (1994, 2000, 2003)Langhinrichsen-
Rohling,Huss, Ramsey (2000). 

Wyłącznie Rodzinni – akty przemocy ograniczają się wyłącznie do własnej 
rodziny, nie przejawiający głębokich oznak psychopatologii, 

Dysforyczni/Bordeline – cechami wyróżniającymi tych sprawców są typ 
osobowości bordeline i wysoki poziom problemów psychicznych. Są 
emocjonalnie niestabilni 
i zazdrośni, co zwiększa ich skłonność do stosowania reaktywnej przemocy,

Agresywni/Antyspołeczni – są  najczęściej narcystyczni i/lub antyspołeczni. 
Jest to grupa o najwyższej skłonności do recydywy i której członkowie 
najrzadziej doczekują końca terapii 



Ageizm

 Przyzwolenie na dyskryminację i złe traktowanie osób starszych:

 Lekceważenie – uznawanie, że opinie, wartości i potrzeby osób starszych są 
mniej ważne i mniej cenne niż innych osób”

 Nadopiekuńczość – skłonność do wyręczania osób starszych 
w wykonywanie niektórych codziennych czynności, nawet gdy ta osoba 
radzi sobie z ich wykonywaniem i nie widzi potrzeby korzystania z pomocy 
innych

 Protekcjonalność – traktowanie osoby starszej jako niezdolnej do 
samodzielnego funkcjonowania ze względu na ograniczone zdolności 
mentalne i przekonanie o własnej zdolności do udzielania pomocy

 Zaniedbanie (świadome i nieświadome) pomijanie potrzeb ludzi starych

 Izolacja, Agresja, Przemoc.



Definicja przemocy wobec starszych

Przemoc wobec osób starszych to jednorazowy lub powtarzający się akt, który 
staje przyczyną zranienia lub niesie za sobą ryzyko zranień (bez względu na to 
czy zachowanie jest intencjonalne czy nie) osoby starszej, pozostającej w opiece 
opiekuna lub ze strony innych osób pozostających z nią w relacjach, które 
powinny zapewnić zaufanie, a w rzeczywistości są źródłem zranienia lub stresu 
dla osoby starszej (WHO'2004)

Przemoc wobec osób starszych – tak samo jak wobec innych członków rodziny 
rzadko występuje w jednej formie.



Czy przemoc wobec starszych to poważny problem?

Precyzyjne określenie skali problemu jest bardzo trudne, ale…

rocznie w Europie:

4 mln osób doznaje przemocy fizycznej,

6 mln osób doznaje przemocy ekonomicznej,

29 mln osób doznaje przemocy psychicznej,

1 mln osób doznaje przemocy seksualnej.

(na podst. danych WHO)



Czynniki ryzyka wobec osób starszych

• Wzrost zależności ofiary od agresora z powodu choroby, niedołęstwa, 
sytuacji finansowej;

• Wzrost zależności agresora od ofiary – np. w wyniku upośledzenia 
umysłowego, uzależnienia od środków psychoaktywnych, braku środków 
finansowych;

• Obniżenie kontroli emocji ofiary w następstwie procesu starzenia się.

za I. Pospiszyl



Co powinno zaniepokoić? - osoba starsza
Oznaki prawdopodobnej przemocy fizycznej – siniaki, ślady ucisku, złamania kości, 
zadrapania, otarcia, wydarte włosy, odmowa zdjęcia ubrania, powtarzające się zranienia, 
zaniepokojenie kiedy ktoś się zbliża, unikanie kontaktu fizycznego (dotyku, przytulenia)

Oznaki prawdopodobnej przemocy emocjonalnej – niewytłumaczalne wycofanie się 
z kontaktów społecznych, lęk przed ludźmi, nagły wzrost czujności, nietypowe 
przygnębienie, mówienie o groźbach ze strony rodziny

Oznaki prawdopodobnej przemocy seksualnej – siniaki w okolicy piersi lub genitaliów, 
choroba weneryczna, infekcja genitalna o niewyjaśnionych przyczynach, krwawienia 
z pochwy lub odbytu o nieznanych przyczynach, rozdarta, poplamiona bielizna, oznaki 
leku przy rozbieraniu (np. podczas wizyty lekarskiej) czy dotykaniu

Oznaki prawdopodobnej przemocy ekonomicznej - niewyjaśnione wypłaty większych 
kwot przez osoby towarzyszące osobie starszej, niewytłumaczalne zniknięcia pieniędzy 
lub wartościowych przedmiotów z mieszkania, nagły brak środków na zapłacenie 
rachunków, wykupienie leków czy zakup żywności

Oznaki prawdopodobnego zaniedbania – nagła utrata wagi, odwodnienie, 
niedożywienie, nieleczone odleżyny, zaniedbania w higienie osobistej, nieleczone lub 
zaniedbane problemy zdrowotne, pozostawianie na dłuższy czas w szpitalu, lub 
pozostawienie bez opieki w domu



Co powinno zaniepokoić ? - opiekun

1. Wygląd zewnętrzny – dysproporcje w ubiorze i higienie opiekuna i osoby 
starszej;

2. Postawa wobec podopiecznego – oczekiwania, sposób zachowania;

3. Cechy osobowości opiekuna – np. wybuchowość, niska odporność na stres, 
łatwość reagowania złością;

4. Indywidualna historia opiekuna – doświadczenie przemocy 
(ofiara/sprawca);

5. Wyjaśnienia dotyczące stanu zdrowia osoby starszej/objawów przemocy 
(niespójność wyjaśnień, niewiarygodne wyjaśnienia, itp.).



„Kiedyś bił mnie,
ale nikomu o tym nie 
mówiłam. Teraz kontroluje 
mnie zabierając moje 
lekarstwa. Powtarza,
że mam szczęście, że go 
mam”.



Reakcja na przemoc wobec osób starszych

90% Polaków jest zdania, że nic nie usprawiedliwia przemocy wobec osób 
starych, ale 8,9% uważa, że istnieją okoliczności uzasadniające takie 
zachowanie (w 2009r – 4,8%)

1. „Lepiej się nie wtrącać, bo można potem mieć kłopoty” - 41,5%

2. „Lepiej się nie wtrącać, bo nie wiadomo po czyjej stronie jest racja”-
44,9%

3. „Lepiej się nie wtrącać, bo można zaszkodzić jeszcze bardziej takiej 
osobie” - 43,6%

Ponad 50% Polaków nie zgadza się z tymi stwierdzeniami!



„Niepełnosprawność”

„długotrwała, obniżona sprawność fizyczna, umysłowa, intelektualna  
i sensoryczna człowieka, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać 
pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach 
z innymi obywatelami” 

Definicja w Konwencji ONZ



Reakcja na przemoc wobec osób niepełnosprawnych

21% Polaków przynajmniej raz spotkało się z przemocą wobec osób 
niepełnosprawnych

1. „Lepiej się nie wtrącać, bo można potem mieć kłopoty” - 46,3%

2. „Lepiej się nie wtrącać, bo nie wiadomo po czyjej stronie jest 
racja”- 45,9%

3. „Lepiej się nie wtrącać, bo można zaszkodzić jeszcze bardziej takiej 
osobie” - 41,1%

Ponad 50% Polaków nie zgadza się z tymi stwierdzeniami!



Reakcja na przemoc wobec niepełnosprawnych

Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy wobec osób niepełnosprawnych:

Przemoc we własnej rodzinie:
69,5% respondentów nie zareagowało na przemoc
16,2% interweniowało  osobiście
13,3% powiadomiło o tym innych (znajomych, rodzinę)
1% powiadomiło odpowiednie służby

Wyniki badań z 2009 r. i 2015 r. nie wykazują istotnych statystycznie różnic.



Problemy związane z ochroną rodzin 
przed przemocą

1. brak stabilności oferty pomocy dla osób doznających przemocy – dorosłych 
i dzieci; 

2. niska gotowość służb do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia 
przemocy w rodzinie;

3. niewystarczająca oferta dla osób stosujących przemoc;

4. niewystarczająca dostępność oddziaływań profilaktycznych;

5. niewystarczająca wiedza nt. zjawiska przemocy w rodzinie u służb;

6. niewystarczające kompetencje w zakresie kontaktu z członkami rodzin 
z problemem przemocy.



Co robią / mówią klienci?

1. nie dostrzegają problemu lub go bagatelizują

2. przyczyny problemów dostrzegają w członkach rodziny

3. kwestionują fakty

4. nie przyjmują informacji o problemie

5. nawet jeśli dostrzegają i potwierdzają niepokojące zachowanie to  
minimalizują konsekwencje przemocy 



Kontakt z rodziną, w której dochodzi do przemocy

a) interwencja – zespół działań opartych na przepisach prawnych mających 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa osoby krzywdzonej oraz zapobieganie 
dalszej eskalacji przemocy.

b) pomoc psychologiczna – towarzyszenie w zmianie: konsultacje 
indywidualne, grupy terapeutyczne, warsztaty.



12 barier w komunikacji wg Thomasa Gordona

1. Rozkazywanie/wydawanie poleceń/instruowanie

2. Ostrzeganie lub grożenie

3. Udzielanie rad/sugerowanie lub dostarczanie rozwiązań

4. Przekonywanie logicznymi argumentami/dowodzenie lub wygłaszanie 
wykładów

5. Perswadowanie/ moralizowanie/”kazania”

6. Osądzanie/ krytykowanie/obwinianie

7. Zgadzanie się/aprobowanie/chwalenie

8. Zawstydzanie /ośmieszanie/etykietowanie

9. Interpretowanie/analizowanie

10. Uspokajanie/pocieszanie

11. Wypytywanie/sondowanie

12. Wycofywanie się/odwracanie uwagi/zmiana tematu.



Interwencja

1. „włączenie się, wtrącenie się w jakąś sprawę, wywieranie na kogoś wpływu 
w celu uzyskania określonego efektu”

2. cechy: 
reaktywność – tzn. podejmowana jest w wyniku nasilenia nagłej potrzeby 
działania, którego zaniechanie może powodować negatywne skutki dla osoby lub 
środowiska
dynamiczny charakter – szybkość działania, intensywność lub skumulowanie 
w czasie różnych działań („tu i teraz”)
związek z intencjami interwenta – odbiorca interwencji często jej nie chce lub nie 
jest w stanie skorzystać z pomocy

3. rodzaje, np. interwencja policyjna (szybka reakcja na naruszenie porządku w celu 
przywrócenia stanu zgodnego z prawem), interwencja kryzysowa (zespół działań 
na rzecz osób będących w stanie kryzysu; ma na celu przywrócenie równowagi 
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacją kryzysową)



Pomoc

„Współdziałanie z podmiotem w sytuacji trudnej w realizacji na normalnym 
poziomie jego aktywności podstawowej, przywracaniu normalności tej 
sytuacji, zapobieganiu utrzymywaniu się  sytuacji trudnej (…)”.

1. Towarzyszymy klientowi w procesie radzenia sobie z przemocą – razem 
z nim tworzymy plan działań, które mają doprowadzić do zmiany;

2. Realizujemy cele klienta, a jeśli sami podejmujemy jakieś działania –
zawsze informujemy o tym klienta;

3. Różne formy: wsparcie, pomoc psychologiczna (konsultacje), terapia.



Kontakt z klientem – style komunikacji

Styl dowodzący – pomagacz jest ekspertem, który wie co jest problemem 
klienta i co klient powinien zrobić. Rolą klienta jest przyjmowanie zaleceń 
pomagacza i ich wykonywanie

Styl podążający – klient jest ekspertem, który najlepiej zna swoje życie. 
Pomagacz towarzyszy klientowi w poszukiwaniu rozwiązań problemów, ale 
nie wpływa na przyjęte przez klienta sposoby radzenia sobie z problemem

Styl ukierunkowujący – zakłada, że klient może zdecydować o zmianie i ją 
wprowadzić. Pomagacz jest empatyczny, wzmacnia motywację i zasoby 
klienta, ukierunkowuje klienta na cel. Za zgodą klienta przekazuje swoją 
wiedzę, pokazuje różne możliwości



Etapy w kontakcie z osobą doznającą przemocy 
w rodzinie

1. Analiza form przemocy

2. Stopień nasilenia przemocy

3. Oszacowanie skutków przemocy

4. Ocena rezultatów poszukiwania pomocy

5. Ocena zagrożenia 

6. Plan pomocy



Rozmowa z osoba doznającą przemocy musi być 
przeprowadzona w warunkach gwarantujących jej 

szacunek, poszanowanie godności i poczucie 
bezpieczeństwa  



Zasady prowadzenia rozmowy z klientem:

Nie namawiać do pogodzenia się z sytuacją
Nie pouczać
Nie obiecywać czegoś, czego nie można będzie spełnić
Nie konfrontować tego co mówi z dotychczas podejmowanymi przez niego działaniami 
- często nieskutecznymi
Nie zdawać kilku pytań na raz 
Nie obciążać ofiary przemocy w rodzinie winą za to, że doznaje przemocy.
Nie namawiać do zmiany zachowania w stosunku do sprawcy jako gwarancji ustania 
przemocy.

Zadbać o czas i miejsce rozmowy 
Rozmawiać oddzielnie z ofiarą i sprawcą przemocy
Słuchać uważnie - unikać interpretacji
Pytać otwarcie i wprost
Stosować zasadę małych kroków
Skupiać się na zasobach klienta i wzmacniać je
Wyjaśnić czym jest przemoc i poinformować o przysługujących prawach
Poinformować gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc 
Zadbać o to, aby klient wyszedł wzmocniony



Dialog Motywujący

„(...) to skoncentrowana na osobie, oparta na współpracy, forma 
prowadzenia klienta w kierunku wydobywania i wzmacniania 

motywacji do zmiany”

William Miller, Stephan Rollnick

(…) to styl prowadzenia rozmowy służący wydobyciu i umocnieniu u osoby jej własnej 
motywacji i zobowiązania do zmiany.



Duch Dialogu Motywującego

Partnerstwo  (taniec nie zapasy) - jestem partnerem a nie ekspertem – nie 
radzę, nie pouczam, nie oceniam, nie obwiniam

Akceptacja  (podmiotowości i autonomii) to klient jest ekspertem od swojego 
życia

Wydobywanie  - to osoba z którą rozmawiamy ma wypowiedzieć argumenty 
za zmianą

Troska - w centrum zainteresowania jest dobro drugiego człowieka



Zasady Dialogu Motywującego

1. „Zwalcz odruch naprawiania” = uwzględnianie ambiwalencji klienta

2. „Zrozum motywację klienta” = tworzenie warunków do tego, by klient 
powiedział nam dlaczego i jaka zmiana powinna nastąpić 

3. „Słuchaj klienta” = tworzenie warunków do bezpiecznego wyrażania myśli; 
postawa akceptacji uczuć i perspektywy klienta

4. „Podbuduj klienta” = wzmacnianie poczucia własnej sprawczości (nie 
wartości)



Detektyw problemów Detektyw rozwiązań

Poszukuje wskazówek odsłaniających głębsze 
problemy 

Szuka wskazówek odsłaniających mocne 
strony i pozytywny potencjał

Stara się zrozumieć utrwalone schematy
i problemy obecne w życiu klienta

Stara się zrozumieć, w jaki sposób 
w życiu klienta pojawiają się pozytywne 
zmiany

Wydobywa szczegółowe opisy problemów 
i niechcianej przeszłości

Wydobywa szczegółowe opisy celów 
i preferowanych wersji przyszłości

Jest zainteresowany kategoryzowaniem problemów 
i stawianiem diagnoz

Jego zainteresowanie osobą klienta 
wykracza poza diagnozę, jest ciekaw 
wyjątkowej historii, jaką klient ma do 
opowiedzenia

Skupia się na identyfikowaniu tego, co jest 
niewłaściwe, co nie działa oraz na rozpoznawaniu 
deficytów ludzi ich rodzin.

Skupia się na identyfikowaniu tego, co jest 
właściwe i co działa oraz na silnych 
stronach, zdolnościach, zasobach 
jednostek i ich rodzin



Narzędzia komunikacji – podstawa dialogu motywującego

1. pytania otwarte

2. odzwierciedlenia

3. podsumowania

4. dowartościowania



Pytania otwarte

- pytania otwierające rozmowę

- pozwalają uzyskać odpowiedź inną, pełniejszą niż „tak”, „nie”

- zachęcają klienta do przedstawiania jego opinii, jego oglądu sytuacji, 

- zwiększają zaangażowanie klienta w rozmowę

Pytania zamknięte też bywają potrzebne (doprecyzować, dookreślić)



Odzwierciedlenia

Wyrażają zaangażowanie terapeuty/pomagacza

Pozwalają zdobyć więcej informacji

Pozwalają klientowi dostrzec nową perspektywę

Pozwalają zwrócić uwagę klienta na pozytywne aspekty zmiany, a nie na to co 
zmianę utrudnia

Odzwierciedlanie to stawianie hipotez - wyczuwanie i rozpoznawanie stanów 
emocjonalnych, w jakich znajduje się nasz rozmówca i mówienie mu o nich.

Zdaje się, że czujesz... złości cię, gdy..., Mówisz, że masz wątpliwości... czujesz, 
że.... Jest ci trudno, bo...  bijesz się z myślami

TO ZDANIA TWIERDZĄCE A NIE PYTANIA



Dowartościowania

Podkreślają wiarę terapeuty/pomagacza w mocne strony, umiejętności, wysiłki 
klienta

Ułatwiają klientowi dostrzeżenie jakich zmian dokonuje

Wzmacniają samoocenę klienta i jego motywację

Pozwalają klientowi uwierzyć, że zmiana jest możliwa



Podsumowania

Podsumowanie to rozwinięcie odzwierciedlenia

Powinno być krótkie i częste

W podsumowaniu zawieraj informacje, które chcesz by klient zapamiętał



1. Ustawa z dn. 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 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.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. 
w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Obowiązujące akty prawne:



Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie

Art. 3. 1. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, 
w szczególności w formie:

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

2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
3. obrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny 
mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania 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 sprawca przemocy lokalu, pomocy 
w uzyskaniu pomocy. 



Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie

Organy administracji rządowej i samorządowej współdziałają z organizacjami
pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie
udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą,  oddziaływania na osoby
stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

(art. 9 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie)



Procedura „Niebieskie Karty” w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie

art. 9d.
1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby
dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. procedura NK obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gkrpa, Policji, 
oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie.

3. Przedstawiciele podmiotów o których mowa w ust. 2 realizują procedurę NK
w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach
przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

4. wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza NK, w przypadku
powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych
podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia
dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy
w rodzinie” 



1. wszczęcie procedury  następuje przez wypełnienie formularza NK-A w obecności 
osoby, co do której jest podejrzenie, że doznaje przemocy, ale jeśli nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu z tą osobą jest niewykonalne – wypełnienie formularza 
następuje bez udziału tej osoby

2. wszczynając procedurę podejmuje się działania interwencyjne mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której podejrzewa się, że doznaje 
przemocy

3. rozmawiając z osobą doznającą przemocy w rodzinie należy zapewnić warunki 
gwarantujące jej bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności

4. jeśli podejrzewa się przemoc wobec dziecka czynności w ramach procedury 
przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego

5. działania z udziałem dziecka, co do którego istniej podejrzenie, że jest dotknięte 
przemocą w rodzinie powinny być w miarę możliwości przeprowadzone w obecności 
psychologa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011 w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 

poz.1245)

6. wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta -A”

FORMULARZ „NIEBIESKA KARTA -A” 

Informacje „uniwersalne” - dane ofiary i sprawcy przemocy, określenie form przemocy i czasu 
trwania przemocy, zarejestrowanie info czy nadużywane są środki psychoaktywne, 
zachowanie członków rodziny w czasie interwencji, czy i jaki działania były podejmowane 
przez służby wobec członków rodziny, jakie działania były podjęte przez przedstawiciela 
służby prowadzącej daną interwencję.

Informacje „specyficzne”

- dla policji: zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, stan trzeźwości uczestników 
zdarzenia, przewiezienie do izby wytrzeźwień

- dla ochrony zdrowia: blok pytań dot. stanu zdrowia osoby doznającej przemocy (obrażenia, 
stan psychiczny, stan higieny, zastosowany rodzaj leczenia. Ważne: zaznaczenie czy „obrażenia 
i objawy są spójne z wersją przedstawiona przez pacjenta/rodzica/opiekuna”.

7.  osobie dotkniętej przemocą w rodzinie przekazuje się formularz NK-B („pouczenie dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie” - informacje: co to jest przemoc, najczęstsze formy 
przemocy, jakich działań można się spodziewać ze strony policji I prokuratury, rodzaje 
przestępstw przeciwko rodzinie, co zrobić aby “uwolnić się” od przemocy, gdzie zwrócić się po 
pomoc)



GRUPA ROBOCZA  

W skład grup roboczych wchodzą
przedstawiciele:jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, GKRPA, Policji, 
Oświaty, Ochrony zdrowia, Organizacji
pozarządowych. Mogą wchodzić kuratorzy
I specjaliści z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (oraz przedstawiciele
ŻW)

Zadania grup roboczych:
- opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie:
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych przemocą;
- dokumentowanie działań
podejmowanych wobec rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz efektów tych
działań.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: 
jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, GKRPA, Policji, Oświaty, Ochrony
zdrowia, Organizacji pozarządowych, 
kuratorzy sądowi (przedstawiciele ŻW)

Zadaniem zespołu jest integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów,
o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy;
- podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji

o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie.



Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011 w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245)

9. w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury przedstawiciel służby uruchamiającej procedurę 
przekazuje  formularz NK-A (oryginał) przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego

10 w ciągu 3 dni od otrzymania NK-A przewodniczący zespołu przekazuje formularz NK-A 
członkom zespołu lub grupy roboczej

11. członkowie zespołu lub grupy roboczej zapraszają dorosłą osobę doznającą przemocy na 
spotkanie i dokonują analizy sytuacji rodziny wypełniając NK-C (ważne: niestawienie się tej 
osoby nie wstrzymuje prac zespołu / grupy). Na posiedzenie ZI/GR nie zaprasza się dzieci!

FORMULARZ “NIEBIESKA KARTA – C” - diagnoza sytuacji ofiary przemocy (sytuacja rodzinna, 
zawodowa, ekonomiczna, mieszkaniowa, zdrowotna, dzieci), indywidualny plan pomocy = 
zadania dla służb, zobowiązania klienta, monitorowanie sytuacji w rodzinie, możliwość 
weryfikacji planu pomocy, opis kolejnego przypadku przemocy.

Kartę C podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.

12. Osobie doznającej przemocy członkowie zespołu interdyscyplinarnej lub grupy roboczej:
- udzielają pomocy, 
- podejmują działania wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy
- opracowują indywidualny plan pomocy dla rodziny, który zawiera propozycje działań 
pomocowych (ważne: plan może/powinien ulegać zmianom w zależności od potrzeb i sytuacji 
osób w rodzinie)
- rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań



Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011 w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245)

13.  Wobec osób stosujących przemoc:

a) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, co do której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie zespołu lub grupy roboczej.

b) członkowie zespołu lub grupy roboczej:
- diagnozują sytuację rodziny
- przekazują informacje o konsekwencjach popełnionych czynów
- motywują do udziału w programach odziaływań korekcyjno-edukacyjnych
- przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych 
- przekazują info o działaniach konicznych do zrealizowania w celu zaprzestania stosowania 
przemocy.

- jeśli osoba stosującą przemoc nadużywa alkoholu członkowie zespołu/grupy kierują ją do 
GKRPA

d) wypełnienie dokumentacji - „Niebieska Karta – D” rodzaje zachowań wobec bliskich, 
nadużywanie alkoholu/ innych środków psychoaktywnych, czy w związku z przemocą 
ponosił konsekwencje, subiektywna ocena sytuacji klienta, zaplanowane działa wobec 
klienta, zobowiązania klienta, monitorowanie.

Kartę D podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego



Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011 w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245)

14. Zakończenie procedury “Niebieskie Karty” następuje w przypadku:

a) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 
dalszego stosowania przemocy i zrealizowaniu planu pomocy lub

b) gdy podjęta będzie decyzja o braku zasadności działań 

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu 
podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego

15. O zakończeniu procedury “Niebieskie Karty” powiadamia się podmioty w niej 
uczestniczące.

16. Wszystkie działania podejmowane w ramach procedury są dokumentowane.



Co powiedzieć gdy klient/klienta pyta:

 „W trakcie interwencji policji powiedziałam, że nie wyrażam zgody na wszczęcie 
procedury NK. Teraz otrzymałam zaproszenie na spotkanie z grupą roboczą. Czy 
policja miała prawo uruchomić działania bez mojej zgody?”

 „Policja założyła mojemu mężowi „Niebieską Kartę”. Czy to znaczy, że sprawa 
trafi do sądu?”

 „Po interwencji policji sytuacja w domu poprawiła się, więc chciałam wycofać 
„Niebieska Kartę”. Poszłam na komisariat, ale odmówili mi mówiąc, że nie mogę 
tego zrobić. Czy to prawda?”

 „Mój partner otrzymał wezwanie od grupy roboczej. Ja też zostałam tam 
zaproszona. Czy możliwe jest, że się tam spotkamy oboje?”

 „Mój mąż nie odpowiada na wezwania grupy roboczej. Jakie to może mieć 
konsekwencje dla mnie i dla niego?”

 „Szkoła uruchomiła nam „Niebieską Kartę”. Zauważyli, że syn ma ślady po 
pobiciu. Przyznałam, że mąż ostatnio zrobił się coraz bardziej nerwowy i jak 
wypije to robi nam awantury. W szkole powiedzieli, że może być powołana jakaś 
grupa robocza, która będzie z nami pracować. Czy z naszym synem też?”



Rodzina p. Kowalskich - małżeństwo: Jan i Elżbieta oraz 2 dzieci: Marcin lat 10 -
uczeń szkoły podstawowej  i Joanna - 5 lat (przedszkole)

Do tej pory nie były zgłaszane służbom problemy w tej rodzinie. Co prawda p. Kowalski 
często wracał z pracy będąc pod wpływem alkoholu, czasem krzyczał na żonę i dzieci, ale 
sąsiedzi  zgodnie twierdzą, że do większych awantur w tej rodzinie nie dochodziło. 
W dniu 27 lipca 2020r do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynął formularz 
"Niebieska Karta-A" zwierający informacje o interwencji policji w sytuacji podejrzenia 
przemocy  w rodzinie p. Kowalskich przeprowadzonej w dn. 15 lipca 2020r. P. Kowalski będąc 
pod wpływem alkoholu groził żonie, niszczył sprzęty domowe. W trakcie interwencji okazało 
się że kilka dni temu - także  w stanie nietrzeźwości - uderzył żonę.  Do takich sytuacji 
dochodziło także w przeszłości.
30 lipca 2020r przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego przekazał członkom Zespołu 
formularz Niebieska Karta-A, a następnie po analizie zawartych w nim informacji podjął 
decyzję o powołaniu grupy roboczej. W skład grupy roboczej weszli: policjant- dzielnicowy, 
pracownik socjalny, kurator sądowy oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej 
na terenie gminy  ("Seniorzy dla gminy. Gmina dla seniorów") oraz pedagog ze szkoły.  
Pani Kowalska została wezwana do siedziby ośrodka pomocy społecznej na spotkanie z Grupą 
Roboczą  na  11 sierpnia 2020 na godz. 16.00 (w siedzibie OPS), natomiast jej mąż - na godz. 
17.00. Wspólnie z ww. osobami ustalono plan pomocy rodzinie wypełniając odpowiednio 
formularz Niebieska Karta C  i D i wpisując zadania, które mają zrealizować poszczególne 
służby. 



Rodzina p. Kowalskich - małżeństwo: Jan i Elżbieta oraz 2 dzieci: Marcin lat 10 -
uczeń szkoły podstawowej  i Joanna - 5 lat (przedszkole)

Dodatkowo sporządzono protokoły z posiedzeń grupy roboczej, w czasie których spotykano 
się z członkami rodziny. Wszystkie protokoły podpisywali obecni na posiedzeniu członkowie 
grupy roboczej oraz osoba, która spotykała się z grupą (p. Kowalska lub p. Kowalski).  Odbyły 
się trzy spotkania z p. Kowalską i dwa  spotkania z p. Kowalskim. 
W dniu 11 października 2020r p. Kowalska dostarczyła pisemne oświadczenie, że sytuacja w 
rodzinie uległa poprawie, a do przemocy nigdy nie dochodziło i nie dochodzi. Bazując na tym 
oświadczeniu grupa robocza w składzie: dzielnicowy, pracownik socjalny i przedstawiciel 
organizacji pozarządowej na posiedzeniu w dniu 17 października przeanalizowała dokumenty 
i informacje i stwierdziła, że w świetle posiadanych danych należy zamknąć procedurę 
"Niebieskie Karty" z uwagi na to, że rodzinie nie ma przemocy. Grupa robocza sporządziła 
odpowiedni protokół, który został podpisany przez członków grupy roboczej a następnie 
przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.



Co wpływa na skuteczność działań?



Zasady skutecznej komunikacji

ZASADA:

- znajomość współpracowników

- wymiana materiałów i informacji 

- przepływ informacji

- przekazywanie sobie informacji 
o działaniach w poszczególnych 
przypadkach = wymiana 
informacji bez zbędnych 
formalności

- poufność  uzyskiwanych 
informacji

EFEKTY:

- łatwiejszy kontakt i wzajemne 
zrozumienie

- szybsza i skuteczniejsza pomoc

- monitoring pracy z 
rodziną/klientem

- rozeznanie całości sytuacji i 
podjęcie szybkich działań w celu 
utworzenia skutecznego planu 
pomocy

- zdobywanie doświadczenia

- zaufanie w lokalnej społeczności



Zasady wysokiej kompetencji

ZASADA:

- znajomość aktów prawnych 
i obowiązujących  procedur

- analiza efektów działań

EFEKTY:

- unikanie formalnych błędów

- odpowiednie decyzje, korekta 
działań na bieżąco



Zasady dobrej logistyki

ZASADA:

- dyspozycyjność

- natychmiastowość działań  nawet 
jeżeli już jest ustalony termin 
spotkania – każdy działa w ramach 
swoich kompetencji

- posiadanie planu działania w 
odniesieniu do konkretnych rodzin 
i przypadków

- rozdzielenie pracy pomiędzy członków 
zespołu

- rozliczenie z wykonania zadań

- powoływanie zespołów zadaniowych 
w zależności od problemu

- osobista znajomość poszczególnych 
członków zespołu

- uznanie,  że celem nadrzędnym jest 
dobro osób pokrzywdzonych

EFEKTY:

- szybkie rozpoczęcie działań z klientem

- działanie w ramach swoich kompetencji pozwala 
uniknięcie zaniechania czy przeoczenia czegoś 
w związku z oczekiwaniem na dyspozycje czy 
ustalenia, które zapadną podczas oddalonego 
w czasie spotkania zespołu.

- kompleksowa pomoc rodzinie z uwzględnieniem 
potrzeb wszystkich jej członków

- optymalne wykorzystanie sił  i środków 
w efektywnej współpracy

- kontrola efektywności prowadzonych działań

- elastyczność i adekwatność pomocy 
w konkretnych przypadkach

- wiedza nt. tego jakiej pomocy możemy 
oczekiwać od danej osoby, jakie ma 
kompetencje i jak możemy to wykorzystać 
w celu pomocy klientowi/rodzinie 

- dobro osób pokrzywdzonych jest osią wszystkich 
podejmowanych działań



Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych
art. 9c ustawy

1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań o których mowa w art. 9b przetwarzają dane
1) osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz
osób dotknietych przemocą w rodzinie (…)
2) innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą wobec
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie lub osobą
stosującą przemoc (…)
3) osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodiznie
oraz osób stosujących przemoc (…)
4) osób zgłaszających podejrzenie przemocy w rodzinie oraz świadków
przemocy (...)



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 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

1. standard funkcjonowania SOW (oferta i zasady przyjmowania klientów),  
kwalifikacje zatrudnionej w nim kadry (psycholog, pedagog, pracownik 
socjalny, terapeuta, prawnik, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny);

2. standard pracy z osobami stosującymi przemoc, kwalifikacje osób 
prowadzących programy/oddziaływania wobec osób stosujących przemoc 
(min. 100 godz. szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w tym min. 50  godz. Nt. pracy ze sprawcami przemocy, min. 3-letni staż 
pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie).



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Art. 15a Ustawy o policji 
1. Policjant ma prawo zatrzymania trybie określonym w art. 15 osoby stosującej 

przemoc w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Z 2020 poz. 218) zwanej danej 
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie, stwarzającej bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

2. w celu stwierdzenia zasadności zatrzymania ocenia ryzyko bezpośredniego 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego odrębnie dla osoby dorosłej 
i dziecka, biorąc pod uwagę w szczególności:  akty przemocy fizycznej 
w rodzinie, wiek osoby doznającej przemocy, stosowanie przemocy 
w rodzinie wobec kobiety w ciąży, niepełnosprawność (…), zależność od 
osoby stosującej tę przemoc ze względu na stan zdrowia lub jej zaburzenia 
psychiczne (...)



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o policji art. 15aa 
1. Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie (…) 

stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą 
nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania 
i jego bezpośredniego otoczenia zwany dalej „nakazem” lub zakaz zbliżania  
się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia zwany dalej „zakazem”.

3. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie

4. Zakaz lub zakaz są natychmiast wykonalne

5. Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie 
zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc jest zobowiązana 
zachować



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o policji art. 15ab

1. Policja wydaje nakaz lub zakaz:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego 

bezpośrednim otoczeniu lub
2. w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, 

w szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o policji art. 15ab

1. Policja wydaje nakaz lub zakaz:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego 

bezpośrednim otoczeniu lub
2. w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, 

w szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o policji art. 15ae (...)
4. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz 

ma prawo zabrać ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmioty 
osobistego użytku 
i służące do świadczenia pracy lub będące jej własnością zwierzęta domowe. 
W przypadku sprzeciwu osób wspólnie zajmujących mieszkanie przedmioty 
lub zwierzęta domowe pozostawia się we wspólnie zajmowanym mieszkaniu. 
Dochodzenie roszczeń z tego tytułu odbywa na zasadach określonych 
w kodeksie cywilnym

5. Jeżeli w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu zajdzie potrzeba zabrania 
przez osobę stosującą przemoc w rodzinie mienia stanowiącego jej własność,
w szczególności nie zabranych uprzednio przedmiotów osobistego użytku 
i służących do świadczenia pracy lub zwierząt domowych ze wspólnie 
zajmowanego mieszkania może się to odbyć jeden raz, wyłącznie 
w obecności policjanta , po wcześniejszym uzgodnieniu przez nich terminu 
z osobą dotkniętą tą przemocą. Osoba dotknięta przemocą ma prawo brać 
udział w tej czynności lub upoważnić do udziału w niej inną osobę



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o Policji art. 15 ai
1. w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja przynajmniej trzykrotnie 

sprawdza czy nakaz lub zakaz nie są naruszane i podejmuje niezbędne 
czynności. Pierwsze sprawdzenie odbywa się następnego dnia po wydaniu 
nakazu lub zakazu. 

15.ak 
1. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba, że sąd 

udzielił zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej 
przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia, którym nakaz i zakaz zostały przedłużone

Kodeks wykroczeń: dodano art. 66b – konsekwencje – kara aresztu, 



Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe - stan wyczerpania emocjonalnego, fizycznego 
i duchowego. Osoba cierpiąca na wypalenie zawodowe czuje się 
przepracowana, nie rozwija się zawodowo, jest niezadowolona z wykonywanej 
pracy. 

Objawy:
wyczerpanie emocjonalne – osoba jest nadmiernie obciążona emocjonalnie, 
a jej zasoby są poważnie uszczuplone;
depersonalizacja – negatywne traktowanie lub zbyt obojętne reagowanie na 
innych ludzi, którzy są zwykle odbiorcami usług lub współpracownikami;
obniżone poczucie dokonań osobistych – spadek poczucia własnej kompetencji 
i brak sukcesów w pracy.



Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Jak sobie poradzić? - wskazówki:

 Zadbaj o wypoczynek i aktywność fizyczną
 Poszukaj nowego hobby.
 Postaraj się lepiej ustalać priorytety i granice.
 Kontroluj swój perfekcjonizm i wyznaczaj realne cele.
 Zadbaj o rozwój zawodowy.
 Spróbuj docenić siebie i swoje dokonania.
 Porozmawiaj ze specjalistą.

Pracując w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
pamiętaj o regularnej superwizji!



Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Superwizja (ang. clinical supervision) - metoda używana w konsultacjach, 
psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem 
psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi 
problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym 
specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na 
konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych 
z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej 
dyskusji.

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu 
doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym 
kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak 
również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych. 
Superwizja może być prowadzona indywidualnie lub grupowo.



Problem przemocy w okresie pandemii Covid-19

Na świecie :

Według Fundacji HumanDoc w większości krajów w okresie pandemii nastąpił 
poważny wzrost (na poziomie 30-50 procent) przemocy w rodzinie.

 W Hiszpanii było o 26% interwencji domowych w związku z przemocą 
w rodzinie

 We Francji odnotowano wzrost liczby interwencji w związku z przemocą 
domową o 32%

 W niektórych rejonach Chin ten wzrost był nawet czterokrotny.



Problem przemocy w okresie pandemii Covid-19

W Polsce: 

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 27% z nastolatków w okresie pierwszej fali 
pandemii doświadczało  przemocy, a 9% nie miało nawet jednej osoby, do której 
mogło zwrócić się w trudnej sytuacji. Co siódmy badany  (15%) doznawał 
przemocy ze strony rówieśników, co dziewiąty  (11%) ze strony bliskiej osoby 
dorosłej. Co 20 osoba (5%) była świadkiem przemocy w domu wobec rodzica lub 
innego dziecka.

Z danych działającego na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” wynika, że w okresie od kwietnia do października 2020 roku 
w telefonie 800-12-00-02 przeprowadzono prawie 13,6 tys. rozmów z osobami 
doznającymi przemocy w rodzinie i świadkami takich zachowań. W tym czasie 
konsultanci „Niebieskiej Linii” podjęli dwa razy więcej interwencji w porównaniu 
do analogicznego okresu w 2019 roku. Dodatkowo, zarejestrowali czterokrotny – w 
porównaniu do roku poprzedniego - wzrost liczby  nadesłanych e-maili z prośbą 
o poradę i pomoc w związku z przemocą w rodzinie (2.058 e-maili w 2020 r., 859 e-
maili w 2019 r.).  



Przeciwdziałanie przemocy w  rodzinie 
podczas pandemii Covid-19

Izolacja domowa, konieczność pogodzenia  pracy zdalnej z opieką nad dziećmi, 
utrata pracy, pogorszenie sytuacji finansowej rodziny  w okresie pandemii to 
tylko niektóre czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko pojawienia się przemocy 
w rodzinie.

Ograniczony lub zawieszony kontakt służb z rodzinami może sprzyjać  poczuciu 
bezkarności osób, które stosują przemoc wobec najbliższych. 

Zawieszona działalność placówek pomocowych w zakresie bezpośredniej pracy 
z klientem, utrudnia kontynuowanie pomocy dla osób doznających przemocy 
w rodzinie.



Pandemia Covid-19 wymusiła nowe formy kontaktu 
i pracy z klientem – praca on-line



Zapraszam do dyskusji



Dziękuję za uwagę


