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Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„N I E B I E S K A  L I N I A”

Skala zjawiska
Według statystyki policji z 2019 r. funkcjonariusze  
w ciągu całego roku wypełnili ogółem 74 313 
formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynających 
procedurę.
Analizując dane za 2019 r. należy stwierdzić, że 
podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie 
większą liczbę formularzy „Niebieskie Karty - A” 
policjanci wypełnili na terenach miejskich, niż 
wiejskich. 
• Wieś – 31 210 , 42%;
• Miasto – 43 103, 58%.
Różnica wyniosła 11 893 formularze.
Według treści raportu „Ogólnopolska diagnoza zjawiska 
przemocy w rodzinie", który został wykonany na 
zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej niemal co piąty badany 
doświadczył jakiekolwiek rodzaju przemocy wiele razy 
w ciągu całego swojego życia, a 28 proc. – kilka razy.



Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. 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 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw



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 doznajacą 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 przemoca w rodzinie powinny być w miarę mozliwości
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)



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. 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 2005 
r. 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 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 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



DEFINICJA PRZEMOCY 
W RODZINIE

Przemoc w rodzinie jest 
zjawiskiem wynikającym
z działania lub zaniechania 
działania, które charakteryzuje się 
czterema właściwościami:

• jest intencjonalna
• narusza prawa i dobra osobiste 

drugiego człowieka
• powoduje szkody psychiczne 

i fizyczne
• występuje wyraźna przewaga 

jednej ze stron nad drugą



ROZRÓŻNIENIE PRZEMOCY OD ZACHOWAŃ 
AGRESYWNYCH I SYTUACJI KONFLIKTOWYCH



W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji konfliktu. 

J. A. F Stoner, Ch. Wankel definiują go jako spór dwóch lub więcej 

członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się 

ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej 

pozycji, różnych celów, wartości lub postaw.



Agresja w sytuacji konfliktowej

• Intencjonalna
• Narusza prawa
• Powoduje cierpienie i szkody
• Występuje równowaga sił

Przemoc

• Intencjonalna
• Narusza prawa
• Powoduje cierpienie i szkody
• Osadza się na nierównowadze sił



To rozróżnienie jest istotne dla planowania strategii 
działania

AGRESJA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

„uczciwa walka” z ustaleniem, 

zachowaniem i przestrzeganiem reguł

wspólne rozmowy, wyjaśnienia, 

negocjacje, mediacje
PRZEMOC

interwencja w celu zatrzymania 

przemocy i zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom krzywdzonym

prawa – konsekwencje - edukacja



Rodzaje przemocy          
w rodzinie

Przemoc psychiczna
Przemoc fizyczna
Przemoc seksualna
Przemoc ekonomiczna
Zaniedbywanie



Przemoc psychiczna:

obrażanie, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, 

upokarzanie, zawstydzanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, 

straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, 

krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, czytanie osobistej 

korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, lekceważenie, 

wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, 

narzucanie swojego zdania, poglądów, wmawianie choroby 

psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z 

innymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, 

ograniczanie snu, pożywienia i schronienia 



Przemoc fizyczna:

Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym 

uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, 

szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za 

uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią lub różnymi 

przedmiotami, uderzenie w twarz – tzw. „policzek”, przypalanie 

papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, topienie, polewanie 

substancjami żrącymi, użycie broni, pozostawienie 

w niebezpiecznym miejscu, nie udzielenie niezbędnej pomocy.



Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„N I E B I E S K A  L I N I A”

Przemoc ekonomiczna:

Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś 

własności, pozbawianiem środków. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie 

do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy 

bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, dysponowanie czyjąś 

własnością, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, 

sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, 

zmuszanie do spłacania długów, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, kontrolowanie wydatków, nie partycypowanie  

w utrzymaniu rodziny, ograniczenie dostępu do budżetu rodzinnego.



Przemoc seksualna:

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności 

seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy 

osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na 

skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może 

polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. 

Np.: gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, zmuszanie do 

nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, obmacywanie, 

nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, zmuszanie do seksu 

z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, komentowanie szczegółów 

anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itd.



Zaniedbanie

Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie 

środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, 

niezaspokajanie podstawowych, materialnych oraz emocjonalnych 

potrzeb rodziny, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, 

uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych 

potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.



Mechanizmy przemocy

• Mechanizm wyuczonej bezradności

• PTSD - Zespół Stresu Pourazowego

• Proces wiktymizacji

• Syndrom sztokholmski

• Mechanizm „psychologicznej pułapki”

• Zjawisko „prania mózgu” 

• Mity i stereotypy



Wyuczona bezradność

Zjawisko, które zaobserwowano 
tak u ludzi jak i u zwierząt. 

Polega na braku podejmowania 
działań, żeby poprawić swoją 
sytuację (np. zmniejszyć ból), 
nawet jeśli jest to możliwe. 

Wynika z wcześniejszych 
doświadczeń, które nie przyniosły 
efektu i przyczyniły się do 
utrwalenia przekonania, że nic nie 
można zrobić. 



PTSD – zespół stresu pourazowego

(ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) – zaburzenie 

psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie 

(traumę), które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie  

i adaptacji.

Typowymi objawami PTSD są: napięcie lękowe, uczucie wyczerpania, 

poczucie bezradności, doświadczanie nawracających, gwałtownych 

mimowolnych wspomnień traumatycznego wydarzenia, flashbacków, 

halucynacji lub koszmarów sennych o tematyce związanej z doznaną 

traumą oraz unikanie sytuacji kojarzących się z doznaną traumą 



Proces wiktymizacji

Jest to proces wchodzenia w rolę 

ofiary. 

Na skutek tego procesu zmienia się 

poczucie tożsamości maltretowanej 

osoby.

Wyróżnia się 3 etapy wiktymizacji:

1. Burzenie utrwalonych przekonań

2. Wtórne zranienie

3. Przyjęcie tożsamości ofiary



Syndrom sztokholmski

W psychologii "syndrom sztokholmski" to inaczej "przywiązanie 
z pojmania" – stan psychiczny, będący reakcją na silny stres 
i pojawiający się w sytuacjach takich jak: porwanie, więzienie, obozy 
pracy, zaangażowanie w sekty, mobbing, kazirodztwo i znęcanie się nad 
dziećmi lub partnerem w związku.
Objawia się „patologiczną” wdzięcznością za to co czego sprawca nie 
zrobił, a z racji swojej władzy mógł. 

Mechanizm „psychologicznej pułapki”
Ofiara nie jest w stanie zrezygnować z czegoś w co tak dużo 
zainwestowała, czasu zapału, siły itp. Nie potrafi zrezygnować ze swojego 
związku mimo, iż nie jest on satysfakcjonujący, a zainwestowane nakłady 
„nie zwracają się”. 



Zjawisko „prania mózgu”

jest próbą systematycznego wpływania na czyjeś poglądy, postawy 
i przekonania. Jest to szereg zabiegów stosowanych w celu zmiany 
przekonań, uczuć, potrzeb, postaw, po to aby osoba manipulowana 
działała zgodnie z oczekiwaniami osoby manipulującej.



Mity i stereotypy:
• Nie wolno się wtrącać w sytuację rodziny. Dorośli ludzie najlepiej 

wiedzą, co jest dla nich dobre i sami powinni decydować o swoim życiu. 

• Brudy pierze się we własnym domu. 

• Przemoc najczęściej może Cię spotkać ze strony obcych ludzi. 

• Używanie przemocy jest związane z chwilową utratą panowania nad 
sobą. 

• Przemoc w rodzinie, to przede wszystkim przemoc fizyczna. 

• Klapsy, szturchnięcia i inne drobne, mało bolesne fizycznie „napaści” tak 
naprawdę nie są przemocą. 

• Klapsy, czy „rózgi” są niezbędne w wychowaniu dziecka „na ludzi”. 

• Jedynie sprawca może przerwać stosowanie przemocy, to on musi się 
zmienić. 

• Sytuacja przemocy może sama ulec zmianie i poprawie. 

• To ofiara jest winna przemocy – musiała jakoś zasłużyć lub sprowokować 
sprawcę i powinna się wstydzić. 



Mity i stereotypy:

• Niektórzy po prosu lubią być bici, gdyż są masochistami. 

• Odpowiednie zachowanie, delikatność i unikanie „prowokowania” mogą 
powstrzymać przemoc. 

• Jeżeli zdecydowałaś/zdecydowałeś się na życie na „dobre i złe” nieś swój 
krzyż, dla dobra dzieci trzeba zachować rodzinę w całości. 

• Kobieta bez mężczyzny nie jest nic warta. 

• Bita kobieta / bity mężczyzna zawsze może się po prostu wyprowadzić.

• Jeżeli ktoś raz stał się ofiarą przemocy – będzie nią zawsze.



Cykle przemocy:
Przemoc ma tendencję tylko do nasilania się

Faza 
narastania 
napięcia

Faza 
narastania 
napięcia

Faza ostrej 
przemocy
Faza ostrej 
przemocy

Faza 
„miesiąca 

miodowego”

Faza 
„miesiąca 

miodowego”



Czynniki ryzyka:

• Obowiązujące w danym środowisku normy kulturowe i społeczne
• Akceptacja dla przemocy
• Nadużywanie alkoholu i uzależnienie do alkoholu
• Choroby przewlekłe
• Niepełnosprawność
• Duże różnice między partnerami
• Podeszły wiek
• Niepełnosprawność - w Polsce żyje 3,5- 4,5 mln osób niepełnosprawnych 

w sensie prawnym i 5,5 mln w sensie biologicznym (badania w 2007 
roku TNS OBOP)

• Dziecko „trudne”
• Problemy finansowe
• Bezrobocie
• Dzieci z różnych związków
• Problemy mieszkaniowe
• Historia przemocy w rodzinach pochodzenia



Przemoc wobec 
dziecka

Przemoc wobec dziecka to 

zjawisko w całości stworzone 

przez człowieka i należy im 

zapobiegać. Dziecko może 

podlegać przemocy ze względu 

na liczbę krzywdzących go 

zdarzeń, a także ze względu na 

jakościowe procesy związane                      

z interakcjami opiekuńczymi.



Sytuacja dziecka krzywdzonego

• Dzieci mogą być krzywdzone przez oboje rodziców.

• Jeden rodzic krzywdzi całą rodzinę (innych dorosłych, dzieci).

• Jeden rodzic krzywdzi, natomiast drugi próbuje chronić dziecko.

• Jeden rodzić jednocześnie doświadcza przemocy ze strony innego 
dorosłego i stosuje przemoc wobec dziecka.

• Dziecko jest świadkiem przemocy lub konfliktu.



Dziecko  - świadek przemocy

Przyczyny:
• konflikty pomiędzy rodzicami na trzeźwo i z alkoholem
• bicie
• inne uzależnienia
• problemy emocjonalne dorosłych

Konsekwencje:
• brak oparcia w rodzicach odwrócenie ról – dzieci zajmują się 

rodzicami co może wywołać u dzieci depresję i późniejsze kłopoty 
z wejściem w dorosłe związki (powielanie „skryptu”)

• bezradność – wejście w rolę ofiary lub izolacja
• agresywność- bicie słabszych, zachowania socjalne
• poczucie winy – niemożność obrony najbliższym, dopomożenia im



Beata 10 lat.
Beata jest jedynym dzieckiem w rodzinie. Dobrze się uczy, jest staranną 
i pogodną dziewczynką. Od jakiegoś czasu często się skarży na bóle głowy, 
brzucha, zdarza jej się wymiotować. Nauczyciele w szkole zauważają, że Beata 
ma często obniżony nastrój, jest cicha i wycofana. Ma trudności w nawiązywaniu 
relacji z rówieśnikami.  Rodzice Beaty są wykształceni i dobrze im się powodzi. 
Mówią córce, że żeby osiągnąć taki status w życiu trzeba ciężko pracować 
i przestrzegać zasad. Ich zdaniem, żeby dziecko poznało te zasady i dobrze je 
zrozumiało, niezbędne są odpowiednie kary za przewinienia i nieodpowiednie 
wyniki w nauce. Gdy Beata dostaje słabszą ocenę w szkole musi stać w kącie, by 
mieć czas i możliwość zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Rodzice 
Beaty są przekonani, że ona jest zbyt młoda aby wybierać sobie przyjaciół, więc 
wskazują jej z kim może utrzymywać kontakty, a z kim nie. Często słyszy, że jej 
koleżanki źle na nią wpływają i ma zakaz spędzania z nimi czasu. Beata nie ma 
prawa odmawiać jedzenia jakiejś potrawy, bo to jest marnotrawstwo, jeśli Beata 
nie chce czegoś zjeść również idzie do kąta i stoi w nim tak długo, aż zdecyduje 
się wrócić do jedzenia. Rodzice Beaty podkreślają, że są wrogami bicia dzieci 
i uważają, że ich metody wychowawcze nie naruszają godności dziecka. 



Konsekwencje doświadczania przemocy – krótkie 
podsumowanie

• Skutki fizyczne
• Skutki psychiczne
- lękliwość wobec dorosłych (np. gwałtowne uchylanie się w odpowiedzi na gest, 

oczekiwanie kary nawet za błahe przewinienie);
- zachowania agresywne (np. bicie innych dzieci, znęcanie się nad zwierzętami);
- wycofywanie się w świat marzeń i fantazji;
- nieumiejętność wchodzenia w relacje społeczne;
- duża zmienność nastrojów
- branie odpowiedzialności na siebie za to czego doświadcza.
Przekonania:
 Że nie można na rodzica liczyć, rodzic nie jest oparciem, nie realizuje obietnic,

planów, zawodzi.
 Nie mówić o tym co się dzieje w domu, wstyd, że ma się taka rodzinę oraz lęk 

przed zdradą każe milczeć lub kłamać.
 Odcięcia od swoich uczuć, są one zbyt wielkie- cierpienie i zbyt trudne –

nienawiść, żeby się nie zawieść i nie rozczarować trzeba tłumić też miłość 
i nadzieję.



Przemoc wobec dzieci - zasady pomagania:

• Uwierz w to, co mówi dziecko i doceń, że ci o tym powiedziało. 
Pamiętaj, że wbrew potocznemu mniemaniu dzieci bardzo rzadko 
kłamią czy zmyślają w takich sprawach.

• Przekonaj je, że to nie stało się z jego winy. Wytłumacz, że nawet jeśli 
odczuwało fizyczną przyjemność podczas kontaktu ze sprawcą, to nie 
dlatego, że jest „zepsute”, lecz dlatego, że ciało ludzkie jest tak 
zbudowane, że dotykanie określonych jego części sprawia przyjemność, 
niezależnie od tego, czy się tego chce, czy nie.

• Nie wyolbrzymiaj sprawy ani nie dramatyzuj, ale tez nie udawaj, że nic 
się nie stało i że dziecko musi jak najszybciej o wszystkim zapomnieć. 
Nie okazuj zniecierpliwienia, ale nie twórz też atmosfery wielkiego 
nieszczęścia i cierpienia.

• Nigdy nie sprawiaj wrażenia, że obwiniasz dziecko, o to co się stało. Nie 
zadawaj pytań  w rodzaju „Dlaczego od razu nie uciekłaś?”, „Dlaczego mi 
o tym wcześniej nie powiedziałaś?” – sugerują one, że dziecko nie 
zachowało się tak, jak powinno i że ponosi część winy.



Przemoc wobec osób starszych:

Według ogólnopolskiego badania „Przemoc w rodzinie wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych”, raport PAN, co dziesiąty badany dostrzegł 
we własnej rodzinie stosowanie przemocy fizycznej wobec seniorów, w 
tym: izolowanie/zamykanie (11,6 %), szarpanie/ popychanie (10,4%) i 
uderzanie (9,4%).
Wykorzystywanie finansowe- przemoc ekonomiczna (14,2%), przemoc 
psychiczna (13,2%), przemoc seksualna (6,3%). Ponad 20-25% badanych 
spostrzegło przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną jako niemal 
powszechnie stosowaną (często lub bardzo często).
Czynniki ryzyka:
- Izolacja społeczna, bądź zaburzona relacja społeczna;
- ograniczona sprawność funkcjonalna;
- nadużywanie alkoholu, leków;
- historia przemocy w rodzinie – międzypokoleniowa transmisja 

przemocy;
- Zależność finansowa i emocjonalna sprawcy od ofiary;
- Brak doświadczenia w sprawowaniu opieki, lub niechęć do opieki;



Praca z rodziną uwikłaną w przemoc w kontekście 
chorób psychicznych członków rodziny

Żadne badania nie potwierdzają nadreprezentacji osób chorych psychicznie 
w rodzinach z problemem przemocy, zarówno wśród osób doznających 
przemocy jak i stosujących przemoc. 
Nie potwierdza się pogląd, iż przyczyną przemocy są zaburzenia psychiczne. 
Choć oczywiście wśród sprawców są osoby z zaburzeniami osobowości
i chore psychicznie. 
Należy jednak przyznać , iż choroby czy zaburzenia psychiczne są czynnikiem  
ryzyka wystąpienia przemocy.
Wśród osób stosujących przemoc są osoby z zaburzeniami osobowości.
Zaburzenia te bardzo często powstają w wyniku doznawania przemocy 
w dzieciństwie.
Zaburzenia osobowości to utrwalone, sztywne wzorce postrzegania 
i reagowania na otoczenie, które znacząco odbiegają od oczekiwań 
społeczeństwa, w którym żyje dana jednostka. 
Cechy te można obserwować już w okresie dorastania i mają one tendencje 
do utrzymywania się przez całą dorosłość. Są one względnie trwałe i mało 
podatne na modyfikację.



Według  Holtzworth-Munroe i Stuart (1994, 2000, 2003) 
Langhinrichsen-Rohling,Huss, Ramsey (2000) sprawców przemocy 
można podzielić na 3 grupy:

• Sprawcy 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.



U osób stosujących przemoc mogą występować 
zaburzenia osobowości, które powstały w wielu 
przypadkach na skutek doświadczania przemocy              

w dzieciństwie.

• Osobowość borderline

• Psychopatyczne zaburzenie osobowości 

• Osobowość narcystyczna

• inne



Osobowość zależna
Osobę z zależnym typem zaburzenia osobowości charakteryzują pewne 
zachowania, które odzwierciedlają jej konstrukcję psychiczną i sposób, 
w jaki wchodzi w relacje z innymi ludźmi. Są to takie zachowania, których 
główną cechą jest stała zależność od innych – od ich dostępności, 
obecności, kontaktu z nimi, od ich „porad”, a tak naprawdę decyzji. 
Osoba taka ujawnia stałą potrzebę bycia (na różne sposoby) w kontakcie 
z kimś; może to być fizyczna obecność drugiej osoby, mogą to być częste 
telefony lub smsy. Te kontakty mają charakter upewniania się, że jest ktoś, 
kto może się zaopiekować i pomóc – ponieważ osoba ta ma wewnętrzne 
poczucie niezdolności do samodzielnego istnienia bez drugiego człowieka. 
Bez tej stałej obecności (dosłownej lub chociaż możliwości kontaktu) czuje 
się nieswojo, niepewnie, bezradnie. Odczuwa wtedy wewnętrzne napięcie 
i chęć skontaktowania się, upewnienia, uśmierzenia tego niepokoju. 
Skutkiem takich potrzeb jest oddanie ważniejszych i mniej ważnych 
codziennych decyzji w ręce innych osób, niemożność stawiania żądań 
i domagania się czegoś od nich, ukrycie swoich własnych potrzeb, 
a uleganie potrzebom i oczekiwaniom ujawnianym przez osoby z 
otoczenia.



Depresja a przemoc w rodzinie
60-80 % ofiar przemocy ma depresję

• Stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności
• Ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata dotychczasowych 

zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań
• Myślenie depresyjne to pesymistyczna ocena własnej przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości, utrata poczucia własnej wartości, zaniżona 
samoocena, poczucie bycia bezwartościowym, niepotrzebnym

• Lęk wprawdzie nie jest typowym objawem depresji, ale bardzo często jej 
towarzyszy. Pacjentowi, choć ma poczucie stale utrzymującego się lęku, 
trudno określić, czego konkretnego się boi (lęk nieokreślony).

• Narastające poczucie utraty sensu życia, bezsens życia, poczucie 
beznadziejności, myśli rezygnacyjne, myśli o śmierci

• Zaburzenie koncentracji uwagi, poczucie pogorszenia pamięci i funkcji 
poznawczych,

• Zaburzenia snu
• Spadek libido
• Dolegliwości somatyczne



Interwencja

Działania 
kryzysowe

Pomoc 
psychologiczna



Cele interwencji:

• Zapewnienie doraźnego bezpieczeństwa

• Złagodzenie objawów  reakcji kryzysowej

• Przywrócenie poczucia kontroli, równowagi psychicznej 
i zdolności samodzielnego radzenia sobie

• Zapobieganie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny



INTERWENCJA
działanie arbitralne – z „zewnątrz”

Cele: zatrzymanie przemocy „tu i teraz”
zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym
doraźna pomoc

Klient:  osoby poszkodowane (ofiary)

Ważne:  z urzędu i w imieniu prawa
pewna i spokojna = „poza przemocą”
uwzględniająca potrzeby i sytuację ofiary
z uwagą na dzieci początek dalszych działań

INTERWENCJA 
POWODUJE,

ŻE SPRAWCA MA 
NIEWYGODĘ, 

KŁOPOTY…



INTERWENCJA „drugiego typu”
działanie arbitralne – z „zewnątrz”

Wkroczenie służb w sytuacji ustabilizowanej
Cele: W takim przypadku interwencja polega na przeprowadzeniu 
w środowisku wywiadu i zbadaniu sytuacji po to, aby podjąć 
odpowiednie działania chroniące pokrzywdzonych. 

Ważne: Interwencja „drugiego typu” jest o tyle trudniejsza, że w tym 
przypadku osoby interweniujące wywołują kryzys, ponieważ 
zaczynają mówić i badać coś, o czym się w tej rodzinie nie mówiło, 
albo nie uważało za niepokojące, albo było tajemnicą.



3 style działania podczas  interwencji kryzysowej:

- dyrektywny („ja” ekspert : uważam, że.. proponuje by.. proszę cię o..   

zorganizuję.. chcę, żebyś..)

- współpracujący („ja” ekspert – „ty” ekspert: zastanówmy się... 

zobaczmy… spróbujmy… sprawdźmy...)

- niedyrektywny („ty” ekspert: jak sądzisz... jakie jest twoje doświadczenie 

w... 

co chcesz zadecydować... co wybierasz..)



Działania kryzysowe
działania eksperckie 

Cele: rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb
ochrona poszkodowanych
pomoc w konkretnych sprawach

Klient: osoby poszkodowane (ofiara, dzieci)
inne osoby zaangażowane (rodzina, świadkowie)
stosujący przemoc (sprawca)

Ważne: szybko = z wykorzystaniem energii
adekwatnie do potrzeb klientów (Maslow)
szeroko = łączenie środków, możliwości i kompetencji 
w oparciu o zasoby



Pomoc psychologiczna:

• zwiększenie świadomości w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i jej
przejawów;

• poszerzenie świadomości w zakresie praw przysługujących w relacjach 
interpersonalnych;

• wzmocnienie umiejętności w zakresie konstruktywnego stawiania 
granic w relacjach interpersonalnych;

• ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie wraz ze zmniejszeniem 
jego społecznych i zdrowotnych skutków;

• zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy 
w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie 
w życiu;

• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których 
występuje przemoc;

• poprawa funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
w różnych obszarach życia.



Trudności związane z podejmowaniem działań:

• Własne przekonania, postawy, brak wiedzy

• Brak współpracy ze strony osoby doznającej przemocy

• Brak współpracy ze strony osoby stosującej przemoc

• Brak współpracy w zespole 

• Wypalenie zawodowe



Przemoc w rodzinie w czasie pandemii



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



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 800 120 002 
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.).  



Czynniki wpływające na podniesienie skuteczności 
pomocy dla osób doznających przemocy

• Działania systemowe

• Działania oparte o współpracę

• Działania podejmowane w oparciu o potrzeby osób doznających 
przemocy

• Dbanie o własny dobrostan fizyczny i psychiczny



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.



O co warto zadbać?

• Zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, sen, aktywność fizyczna;

• Równowaga pomiędzy pracą a odpoczynkiem;

• Czas spędzony poza pracą (hobby, spotkania towarzyskie, 

rodzina);

• Postawa asertywna, ustalenie priorytetów;

• Wyznaczenie realnych celów;

• Superwizja!



Jak budować dialog z osobami uwikłanymi w przemoc. 
Podstawy dialogu motywującego.

Dialog Motywujący

• 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



Cztery elementy istotne w nawiązaniu współpracy:

• Ciekawość. Istotna jest postawa związana z ciekawością. Nie 

zakładamy, że już wiemy, co nam powie osoba z którą pracujemy. 

• Ustalenie celów. Ważne jest aby wiedzieć w jakim kierunku 

podąża osoba i czy my mamy wspólny cel.

• Wydobywanie zasobów. Uświadomienie jakie osoba ma zasoby.

• Opracowanie pierwszego kroku.



Cztery metody wspierające współpracę:

• Pytania otwarte

• Dowartościowywanie

• Odzwierciedlenia

• Podsumowywania



Krzysztof Bąk
Pan Krzysztof ma 39 lat. Wykształcenie wyższe – pracuje w Korporacji, prowadzi 
też własna działalność gospodarczą. Wybudował dom, w którym mieszkał 
z synem. Po rozwodzie z pierwszą żoną czternaście lat temu, wywalczył opiekę 
nad synem i przed te lata poświęcił się jego wychowaniu. Miał krótkie związki 
z kobietami, ale nie wiązał się na stałe, ze względu na syna. 

Dopiero gdy Maciek miał 17 lat i zbliżał się do pełnoletności  sam namówił ojca, że 
już czas żeby ułożył sobie życie, zanim chłopak się usamodzielni.

Dwa lata temu Pan Krzysztof ożenił się powtórnie, z Moniką. Poznali się poprzez 
portal randkowy, ale szybko znajomość kontynuowali w realnym świecie. Ich 
związek rozwijał się bardzo intensywnie, oboje mieli za sobą nieudane 
małżeństwa i chcieli stworzyć kochająca rodzinę. Pani Monika po trzech 
miesiącach znajomości wprowadziła się ze swoim synem - Kordianem  do domu 
Pana Krzysztofa. Swoje mieszkanie, jak twierdziła, wynajęła. To Pani Monika 
zaproponowała ślub, na co Pan Krzysztof przystał – chciał uszczęśliwić ukochaną, 
a ślub nie robił mu różnicy w relacji. Pani Monika jest młodsza – ma 34 lata, jest 
piękną kobietą, bardzo ujęła urodą Pana Krzysztofa. Pan Krzysztof zakochał się bez 
pamięci i liczył, że będzie miał upragnioną rodzinę. 



Chętnie przystawał na różne propozycje Pani Moniki: wspólne mieszkanie, 
założenie wspólnego konta w banku, itp.. Pan Krzysztof traktował to jako oznaki 
zaangażowania z jej strony w związek.

Pan Krzysztof bardzo się ucieszył, gdy na świat przyszła córka – Wiktoria.

Już w pierwszych tygodniach wspólnego mieszkania pojawiły się pierwsze kłopoty. 
Pani Monika szybko się złościła, gdy sprawy nie układały się po jej myśli. Pan 
Krzysztof starał się zaspokajać potrzeby żony. Rozumiał, że czasem potrzebuje 
odreagować w domu stresująca pracę – pracuje w Policji. Żona potrafiła też być 
bardzo miła, organizowała romantyczne kolacje, wyjazdy, itp. Żona często 
opowiadała mu o poprzednim małżeństwie, że była bita i poniewierana. Gdy 
wrzeszczy i ma pretensje do męża  to dlatego, że  obawia się, Pan Krzysztof ją 
zostawi, jak pierwszy mąż. Pan Krzysztof starał się jej więc wynagradzać te trudne 
przeżycia. Robił wszystko, żeby zadowolić żonę i unikać konfliktów, ale z nią się nie 
da.



W ciąży żona częściej złościła się na Pana Krzysztofa, zapraszała też swoją matkę 
i w jej obecności opowiadała jak bardzo Pan Krzysztof jest beznadziejny, nie 
potrafi wystarczająco zarobić na rodzinę, jest nieudacznikiem. Zdarzało się, że 
policzkowała Pana Krzysztofa, rzucała w niego różnymi rzeczami, np. wazonem, 
którym rozcięła mu czoło – dotąd ma bliznę. Pan Krzysztof martwił się tą sytuacją, 
ale brał wówczas wszystko na karb ciąży.

Awantury wybuchały również o Maćka. Zdaniem Pani Moniki miał za dużo 
swobody, za dużo Pan Krzysztof wydawał na niego pieniędzy, Maciek za głośno 
słuchał muzyki, itp. .Kordian również obrywał od matki, gdy był niegrzeczny, 
straszyła go np., że odda go do ojca. 

Niestety od kilku miesięcy w domu jest coraz gorzej. Żona opiekując się małą 
popijała czasami piwo. Organizowała w domu spotkania z koleżankami, w trakcie 
których brały jakieś prochy. Kilka razy zabrała dziecko do samochodu i odjeżdżała 
wołając, że nigdy ich nie zobaczy. Straszy go, że go załatwi, że wystąpi o wysokie 
alimenty i tak go urządzi, że zostanie „goły i wesoły”, że w Policji ma układy i on 
nic jej nie zrobi i niech nawet nie próbuje myśleć o rozstaniu, bo nigdy nie zobaczy 
córki. 



W międzyczasie żona wpadła w konflikt z byłym mężem o Kordiana. Wcześniej 
twierdziła, że z pierwszym mężem rozstali się, bo tamten ją bił i się nad nią znęcał. 
Chłopiec miał jednak dobre relacje z ojcem i do czasu Monika nie utrudniała mu 
kontaktów. Po kolejnym pobycie, gdy ojciec odwiózł Kordiana zrobił Monice 
awanturę, że ta bije Kordiana, który mu o tym opowiedział, że jeśli jeszcze raz to 
zrobi, odbierze jej dziecko. Po tym ojciec Kordiana skontaktował się z Panem 
Krzysztofem, umówili się na rozmowę i jej trakcie Pan Krzysztof dowiedział się, że 
żona podobnie zachowywała się w poprzednim związku i że rozpadł się, bo to były 
mąż zdecydował się odejść żeby dziecko nie patrzyło na awantury.



Plan pomocy

• Co chcemy osiągnąć – Cel

• Które osoby zostają objęte 
działaniami

• Potrzeby tych osób – każdej 
osobno

• Wynikające z tych potrzeb 
działania – jakie działania 
warto podjąć, żeby zaspokoić 
ujawnione potrzeby klientów

• Kto podejmie te działania 
(przedstawiciele instytucji i 
osoby ze środowiska, rodzina 
czy inni) i w jakiej kolejności te 
działania mają być podjęte.



Założenia, o których warto pamiętać budując dialog:

• Klient jest ekspertem. To, co my możemy, to poszerzać 

perspektywę, psychoedukować

• Klient zawsze ma mocne strony

• Cele są niezbędne

• Potrzeby warunkują zachowania

• Planowanie najbliższej przyszłości

• Małe kroki



Dziękuję 
za uwagę!


