


PRZEMOC W RODZINIE 

JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
DEFINICJA USTAWOWA I KODEKSOWA PRZEMOCY

Ustawowa definicja przemocy

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) przemocy w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe

albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa

lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt.1, 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.



DEFINICJA USTAWOWA I KODEKSOWA 

PRZEMOCY W RODZINIE

Kodeksowa definicja przemocy

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą

lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku

zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy

do lat 5.

Porównując te dwa określenia JEDNORAZOWE i ZNĘCANIE zauważamy,

że nie są one tożsame gdyż znęcanie nie jest jednorazowym działaniem

a procesem rozłożonym w czasie.



 Za znęcanie może zostać jednak uznane zdarzenie 

jednorazowe, ale tylko wówczas, gdy jest ono: 

 intensywne (okrutne), 

 trwa pewien czas (np. kilka godzin),

 nie zostanie uznane za znęcanie np. jednorazowe 

uderzenie   kogoś, będzie to naruszenie nietykalności 

cielesnej.

DEFINICJA USTAWOWA I KODEKSOWA 
PRZEMOCY W RODZINIE



RÓŻNICE POMIĘDZY

AGRESJĄ 

(FURIĄ)

PRZEMOCĄ
KONFLIKTEM



Przemoc w rodzinie najłatwiej rozpoznać po cechach przemocy w rodzinie:

1. Jest intencjonalna

2. Siły są nierównomierne

3. Narusza prawa i dobra osobiste

4. Powoduje cierpienie i ból

Abyśmy mogli mówić o przemocy w rodzinie wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie. 

PRZEMOC W RODZINIE



Agresja jako utrata kontroli nad swoim zachowaniem. 

Niekontrolowany „wybuch” emocjonalny – furia.

 nie jest intencjonalna

 może wystąpić tylko raz

 jest szokiem zarówna dla agresora jak i osoby na którą była

skierowana.

osoba u której wystąpiła szuka pomocy i przyjmuje pomoc

Oczywiście agresja jako furia może być czynem przestępczym.

AGRESJA JAKO FURIA



AGRESJA JAKO FURIA

ZI i GR nie zajmuje się agresją tylko przemocą w rodzinie więc przy

rozpoznaniu agresji celowym jest zakończyć procedurę.

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie

procedury „Niebieskie Karty”…

§ 18. 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku:

2)rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań

Poinformować agresora, że powinien

 szukać pomocy u specjalisty (terapeuta, psycholog, psychiatra)

 lub wziąć udział w treningach (kontroli złości, agresji).

Można to zrobić na posiedzeniu ZI lub GR lub listownie.



KONFLIKT W RODZINIE
Konflikt charakteryzuje się:

 Względną równowagą sił,

 Obie strony są zdolne do ataku i obrony

 Członkowie ZI i GR nie potrafią wskazać,

kto jest osobą doznającą przemocy a kto

stosuje przemoc.

ZI/GR nie zajmuje się konfliktem w rodzinie tylko przemocą w rodzinie.

ZI i GR nie ma żadnej możliwości na rozwiązanie sytuacji konfliktowej, gdyż 

podstawowym sposobem jest umożliwienie dialogu między stronami konfliktu

(co jest niedopuszczalne w procedurze Niebieskiej Karty) czym zajmuje się 

mediator, interwent systemowy w rodzinie, terapeuta rodzin - zakończyć 

procedurę.



KONFLIKT W RODZINIE

ROZPORZĄDZENIE RM  z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty”…

§ 17. 2. Spotkania z osobami, co do których istnieje

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie,

oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie,

że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą

być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

§ 18. 1. Zakończenie procedury następuje 

w przypadku:                                          

2)rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania

działań.



RODZAJE PRZEMOCY,

W TYM SPECYFICZNE FORMY 

PRZEMOCY W STOSUNKU 

DO DZIECKA 

DIAGNOZA I INTERWENCJA



OSOBA DOROSŁA/DZIECKO 

PRZEMOC FIZYCZNA

PRZEMOC PSYCHICZNA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZEMOC MATERIALNA (EKONOMICZNA)

RODZAJE PRZEMOCY

DZIECKO

ZANIEDBANIE

PRZEMOC EMOCJONALNA



PRZEMOC FIZYCZNA
 To zmuszanie osoby do określonego sposobu myślenia, zachowania

lub wpływanie na jej stan fizyczny poprzez używanie siły fizycznej

pomimo braku na to jej zgody.

 To naruszanie nietykalności cielesnej osoby bez je zgody.

 To intencjonalne zachowanie powodujące uszkodzenie ciała lub

niosące takie ryzyko.

OBJAWY – FIZYCZNE ŚLADY NA CIELE POWSTAŁE NA SKUTEK: 

popychania,

szarpania, ciągnięcia, szturchania, 

przypalania papierosem, 

duszenia, krępowania ruchów, 

uderzania pięścią lub narzędziem, 

kopania itd.



PRZEMOC FIZYCZNA - DZIECKO

Dane z wywiadu

 zwlekanie w udzieleniu pomocy w sytuacji 
doznania przez dziecko urazu,

 brak świadków urazu,

 niespójność w opisie zdarzenia przez 
dziecko i rodzica,

 przebyte podobne wypadki przez dziecko 
w przeszłości,

 nieusprawiedliwiona absencja w szkole,

 brak zainteresowania rodziców dzieckiem,

 negatywne postrzeganie dziecka,

 brak wsparcia ze strony rodziny,

 brak zaufania. 

OBJAWY SUGERUJĄCE MALTRETOWANIE FIZYCZNE:

Objawy somatyczne

▪ urazy tkanek miękkich na całym ciele,

▪wygląd rany nieadekwatny do opisu wypadku,

▪ złamania, skręcenia niezgodne z opisem 

wypadku,

▪ślady po oparzeniach na stopach, dłoniach, 

pośladkach, w okolicach narządów płciowych,

▪siniaki w różnych stadiach gojenia się,

▪ślady po wyrwanych włosach, 

▪ślady uderzeń sznurkiem,

▪obrzęki w okolicy brzucha, wymioty.



PRZEMOC FIZYCZNA - DZIECKO

OBJAWY SUGERUJĄCE MALTRETOWANIE FIZYCZNE:

Objawy w zachowaniu

 lęk przed rodzicami,

 niska samoocena,

 niechęć do powrotu do domu,

 noszenie ubrań zakrywających
kończyny górne i dolne nawet
w upalne dni

 zwalnianie się/ unikanie lekcji
wychowania fizycznego.



PRZEMOC PSYCHICZNA - OSOBA DOROSŁA 

PRZEMOC PSYCHICZNA - naruszenie godności osobistej 

i integralności JA jednostki.

Przemoc psychiczna zawiera ośmieszanie, podważanie poczucia

własnej wartości, przymus i groźby np.:

wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, 

 narzucanie swojego zdania, poglądów, 

 stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, 

 izolowanie, kontrolowanie, wymuszanie posłuszeństwa 

i podporządkowania.



PRZEMOC PSYCHICZNA

- EMOCJONALNA –

DZIECKO 

PRZEMOC EMOCJONALNA 

polega na wykorzystaniu psychicznej 

przewagi osoby dorosłej w celu 

pomniejszenia godności dziecka, 

przy bezwzględnym wykorzystaniu 

bezwarunkowej miłości dziecka do rodzica.



PRZEMOC EMOCJONALNA - DZIECKO

Dane z wywiadu

 ignorowanie, izolowanie, odrzucanie 
dziecka,

 nieadekwatne do wieku i poziomu rozwoju 
dziecka oczekiwania rodziców,

 negatywne postrzeganie dziecka.

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA PRZEMOC EMOCJONALNĄ:

Objawy somatyczne

▪ dolegliwości psychosomatyczne (m.in. bóle  

głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu, 

moczenie nocne),

▪ opóźnienie wzrastania i rozwoju fizycznego,

▪ zaburzenia mowy (m.in. zacinanie, jąkanie, 

mutyzm).

Objawy w zachowaniu

 ssanie palca, kołysanie, moczenie nocne, 

 zachowania antyspołeczne 

 opóźnienie rozwoju emocjonalnego
i intelektualnego, 

 zachowania ekstremalne (agresja, 
autoagresja, bierność, izolacja,  uległość, 
próby samobójcze). 



PRZEMOC SEKSUALNA - OSOBA DOROSŁA

PRZEMOC SEKSUALNA  to naruszenie sfery seksualnej 

jednostki bej jej zgody. 

 zgwałcenie, 

molestowanie seksualne, 

wykorzystywanie osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie, 

stręczycielstwo, zmuszanie 

do prostytucji, 

brutalne działania przeciwko integralności seksualnej, w tym okaleczenie 

narządów płciowych, 

wymuszenie dokonania aborcji,

odmowa użycia antykoncepcji lub ochrony przed chorobami 

przenoszonymi drogą płciową.

.
Może przyjmować różne formy:



PRZEMOC SEKSUALNA - OSOBA DOROSŁA

Wymuszenie może przyjmować różne formy: przemocy, 

zastraszenia, szantażu czy groźby m.in. użycia siły 

fizycznej, zwolnienia z pracy, niezatrudnienia. 

 zmuszanie do obnażania się w obecności osób trzecich,

wymuszanie pożycia seksualnego i nieakceptowanych praktyk  

seksualnych,

zmuszanie do oglądania lub uprawiania seksu w obecności świadków, 

sadystyczne formy współżycia ,

krytyka zachowań seksualnych, 

prezentowanie pornografii ,

upokarzające sceny zazdrości.

.



PRZEMOC SEKSUALNA - DZIECKO  

Przemoc seksualna wobec dziecka polega na zaspokojeniu

seksualnym osoby dorosłej poprzez kontakt z ciałem

dziecka.

.

Dorośli w celu zmuszenia dziecka do kontaktów o charakterze 

seksualnym używają m.in. :

•moc swojego wpływu na 

dziecko,

•zależność  dziecka od rodzica,

•siłę fizyczną,

•przekupstwo,

•manipulację, 

•naturalną ciekawość seksualną 

dzieci. 



Kontakty mają charakter: 

stosunku seksualnego lub gwałtu, 

pieszczot,

pocałunków, 

dotykania o charakterze seksualnym.,

mogą to być różnego typu “zabawy 

seksualne" niosące przyjemne podniecenie 

także dzieciom. 

PRZEMOC SEKSUALNA - DZIECKO  



PRZEMOC EMOCJONALNA - DZIECKO

OBJAWY SUGERUJĄCE PRZEMOC SEKSUALNĄ:

Dane z wywiadu

 niespecyficzne skargi somatyczne,

 duża absencja w szkole,

 nieadekwatna kontrola w domu i środowisku społecznym, 

 skargi na świąd w okolicy narządów płciowych,

 przebycie infekcji układu moczowego i pochwy,

 ciąża,

 występowanie w rodzinie przypadku maltretowania seksualnego rodzica lub rodzeństwa

 nadmierna troska o stan i pielęgnacje narządów  płciowych.



PRZEMOC EMOCJONALNA - DZIECKO

Objawy somatyczne:

 dyskomfort w trakcie chodzenia i siedzenia,

 uszkodzenia w okolicach ust,

 stany zapalne narządów płciowych, układu moczowego,

 zasinienie, obrzęk, otarcia naskórka w okolicy narządów płciowych,

 zaburzenia w oddawaniu moczu,

 stany zapalne narządów płciowych,

 objawy chorób przenoszonych drogą płciową,

 ciąża.

OBJAWY SUGERUJĄCE PRZEMOC SEKSUALNĄ:



PRZEMOC EMOCJONALNA - DZIECKO

Objawy w zachowaniu:

 niska samoocena, 

 zmiany nawyków żywieniowych,

 nieuzasadnione lęki, 

 zaburzenia snu, 

 zachowania ekstremalne (wrogość, agresja, uległość)

 niepowodzenia w szkole 

 wycofanie się z kontaktów społecznych. 

OBJAWY SUGERUJĄCE PRZEMOC SEKSUALNĄ:



PRZEMOC MATERIALNA (EKONOMICZNA)

- OSOBA DOROSŁA

Przemoc ekonomiczna polega 

na wykorzystaniu przewagi 

materialnej

do podporządkowania sobie 

partnerki niezależnie od tego

czy posiada ona własne środki 

finansowe czy nie.

.



PRZEMOC MATERIALNA (EKONOMICZNA)

- OSOBA DOROSŁA

partner zabrania kobiecie podjęcia pracy, czy nauki,

brak rozumienia znaczenia wspólnoty majątkowej,

partner decyduje o wydatkach, kobieta musi realizować wyznaczony przez 

niego plan,

brak wiedzy, ile partner naprawdę zarabia,

konieczność tłumaczenia się z każdej wydanej złotówki,

wprowadzeniu zasady, że kobieta musi zasłużyć na to, by dostać więcej 

pieniędzy na codzienne potrzeby,

blokowanie dostępu do konta,

niepłacenie alimentów,

dysponowanie pieniędzmi, które zarobił partner. 

.

Cechy przemocy ekonomicznej:



ZANIEDBANE DZIECKO

.

Zaniedbywanie - niezaspokajanie elementarnych potrzeb 

fizycznych oraz psychicznych dziecka.



ZANIEDBANE DZIECKO

Dane z wywiadu:

 częsta absencja w szkole,

 częste wizyty u lekarza z powodu niespecyficznych dolegliwości,

 brak lub niewielkie zainteresowanie zdrowiem dziecka oraz zaleceniami 
lekarskimi, 

 niewłaściwa opieka nad dzieckiem,

 niewłaściwe odżywianie dziecka, niekiedy brak posiłku przez całą dobę,

 nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, 

 uzależnienie rodziców/opiekunów dziecka od alkoholu, narkotyków, hazard.

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA ZANIEDBANIE:



ZANIEDBANE DZIECKO

Objawy somatyczne:

 niska waga ciała, odwodnienie,

 zaniedbanie higieny ciała,

 zły stan higieny jamy ustnej,

 niewłaściwe do warunków pogodowych oraz rozmiarów dziecka ubranie,

 wszawica, świerzb,

 liczne uszkodzenia skóry, owrzodzenia, 

 stałe zmęczenie, apatia.

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA ZANIEDBANIE:



ZANIEDBANE DZIECKO

Objawy w zachowaniu dziecka:

 wczesne przychodzenie i późne wychodzenie ze szkoły,

 częsta nieuwaga, zasypianie na lekcjach 

 proszenie o jedzenie,

 pseudodojrzałość,

 zachowania przestępcze, uzależnienia.

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA ZANIEDBANIE:



DIAGNOZA

I

INTERWENCJA



INTERWENCJA – OSOBA DOROSŁA

1. Uruchomienie procedury Niebieskiej Karty.

2. Stworzenia planu bezpieczeństwa dla osoby doznającej przemocy.

3. Wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania 

i jego bezpośredniego otoczenia przez Policję lub Żandarmerię Wojskową.

4. Umieszczenie osoby doznającej przemocy w ośrodku interwencji kryzysowej.

5. Zatrzymanie osoby stosującej przemoc na podstawie art. 244 §1a

lub art.244 §1b USTAWY z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 

lub art.15a Ustawy o Policji przez Policję.



INTERWENCJA – DZIECKO

1. Uruchomienie procedury Niebieskiej Karty.

2. Poinformowanie Sądu rodzinnego o możliwości zagrożenia dobra dziecka w trybie 

art.109 USTAWY z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Ustalenie roli drugiego rodzica.

4. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

5. Zastosowanie procedury przymusowego odebrania dziecka z rodziny.

6. Wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania 

i jego bezpośredniego otoczenia przez Policję lub Żandarmerię Wojskową.

Procedura przymusowego odebrania dziecka z rodziny:





ZABURZENIA RELACJI

W RODZINACH 

W XXI WIEKU

W TYM ZABURZENIA ZWIĄZANE ZE 

STANEM PANDEMII COVID -19



ZABURZENIA RELACJI W RODZINACH 

W XXI WIEKU

▪ Eurosieroctwo,

▪ zapracowani rodzice  - przejmowanie wychowania dziecka 

przez dziadków,

▪ problemy z pełnieniem funkcji rodzicielskich,

▪ brak umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziców,

▪ przenoszenie odpowiedzialności za wychowywanie dzieci z rodziny 

na szkołę,

▪ tempo życia .



ZABURZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM

PANDEMII COVID-19

▪ problemy wychowawcze,

▪ problemy technologiczne/sprzętowe,

▪ problemy w relacjach interpersonalnych,

▪ problemy w życiu rodzinnym,

▪ problemy psychologiczne osoby dorosłej 

i dziecka. 

Izolacja – problemy 

(rodzica, dziecka , 

rodziny) 



ZABURZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM

PANDEMII COVID-19

▪ rodzic poprzez zwiększoną ilość czasu przebywania ze swoim dzieckiem dostrzega

u niego zachowania i postawy problemowe,

▪ rodzic musi stać się jedynym „wychowawcą” własnego dziecka,

▪ rodzic przestaje mieć realne wsparcie szkoły w procesie wychowawczym dziecka

i musi poradzić sobie sam.

Problemy wychowawcze



PRZEMOC

W RODZINIE 

- PRAWO



PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

▪ Ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.) ZU

▪ Inne uszkodzenie ciała (art. 157 k.k.) OP 

lub NW

▪ Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo 

(art. 160 k.k.) NW

▪ Nieudzielanie pomocy (art. 162 k.k.) ZU 

▪ Bezprawne pozbawienie wolności 

(art. 189 k.k) ZU

▪ Groźba karalna (art. 190 k.k) NW

▪ Stalking i złośliwe niepokojenie 

(art. 190a k.k. oraz 107 k.w.) NW

▪ Zmuszenie do określonego zachowania

(art. 191 k.k.) NW

▪ Naruszenie miru domowego 

(art. 193 k.k.) ZU

▪ Zgwałcenie (art. 197 k.k.) ZU

▪ Obcowanie płciowe z małoletnim 

(art. 200 k.k.) ZU

▪ Kazirodztwo (art. 201 k.k.) ZU

▪ Przestępstwo znęcania się nad rodziną 

(art. 207 k.k.) ZU

▪ Rozpijanie małoletniego (art. 208 k.k.) ZU



PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

▪ Uporczywa niealimentacja (art. 209 k.k.) ZU lub NW

▪ Znieważenie (art. 216 k.k.) OP

▪ Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.) OP

▪ Nieprzestrzeganie wyroków i postanowień sądowych (art. 244 k.k.) ZU

▪ Wywieranie wpływu na świadka i innych uczestników postępowania (art. 245 k.k.) ZU

▪ Doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (art. 282 k.k.) ZU

▪ Zniszczenie, uszkodzenie rzeczy (art. 288 k.k.) NW 

ŚCIGANIE

•ZU – z urzędu

•OP – z oskarżenia prywatnego

•NW – na wniosek pokrzywdzonego



DZIAŁANIA ZI/GR

PO UJAWNIENIU 

PRZEMOCY 

W RODZINIE



USTAWA  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie

Art. 12. 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem

swoich obowiązków służbowych lub zawodowych

powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego

z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy

w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję

lub prokuratora.

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA 

ŚCIGANEGO Z URZĘDU PRZESTĘPSTWA



ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

§ 10. 1. Wszystkie działania są dokumentowane.

2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty, o których mowa

w ust. 1, SĄ PRZEKAZYWANE organom właściwym do prowadzenia postępowania

przygotowawczego.

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA 

ŚCIGANEGO Z URZĘDU PRZESTĘPSTWA



Organy właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postępowania karnego

Art. 298. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze

§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w zakresie 

przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie 

uprawnienia Policji przysługują innym organom.

§ 2. Określone w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza sąd.

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością

dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję

oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania

przestępstw

lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia

śladów i dowodów przestępstwa.



USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Art. 9b. 1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w GMINNYM PROGRAMIE 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY 

W RODZINIE. 

2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego 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: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 



3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy

w rodzinie;

2)monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych

wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin,w których dochodzi do przemocy

oraz efektów tych działań.



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 „Niebieskie Karty” 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.

3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie

Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych

działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.



4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza

„Niebieska Karta” 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.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

§ 2. 1. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A”

przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej „ustawą”, w obecności

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.



§ 7. 1. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” do przewodniczącego

zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia

wszczęcia procedury.

§ 8. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska

Karta — A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje

go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

§ 11. W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy

społecznej:

1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, …

2) udziela kompleksowych informacji o:

3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby,

4) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc …

5) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc

w rodzinie, …



NK — C V. INDYWIDUALNY PLAN POMOCY …

1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

•praca socjalna, w tym cykliczne wizyty w środowisku

•poinformowanie o warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

•wskazanie na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej…

•skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie, …

•skierowanie dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego

•powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dzieci

§ 12. W ramach procedury przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt 1—3 i 5.



2. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

•skierowanie do udziału w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych

•poinformowanie o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania poddania osoby, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do poddania się leczeniu odwykowemu

•skierowanie do udziału w grupie terapeutycznej

•skierowanie do udziału w grupie samopomocowej

§ 13. W ramach procedury funkcjonariusz Policji:

1) udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej

pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;

2) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby,…

3) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę

życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, …

4) przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie,

że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie

się fizyczne lub psychiczne …

5) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe …



3. Policji:

•systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie, …

•poinformowanie osoby, …że znęcanie się fizyczne i psychiczne jest przestępstwem, …

•poinformowanie o możliwości przeprowadzenia badania lekarskiego

•wszczęcie postępowania przygotowawczego

•wystąpienie do prokuratora z wnioskiem o zastosowanie właściwych środków zapobiegawczych.

§ 14. 1. W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia …udziela …informacji

o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego

zaświadczenia lekarskiego …

2. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta — A”

wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.

3. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód

medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.



5. Ochrony zdrowia:

•skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

do lekarza …

•skierowanie osoby …, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na konsultacje psychiatryczne

•pomoc w uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała …

§ 15. W ramach procedury przedstawiciel oświaty:

1) podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 i 5;

2) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, …

3) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie 

najbliższej o możliwościach pomocy …



4. Oświaty:

•objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej 

placówce, odpowiednio w formie:

•klasy terapeutycznej, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, …

•porad i konsultacji, warsztatów lub szkoleń

•objęcie rodziców/opiekunów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie: porad, konsultacji,

•pomoc materialna …

•konsultacja w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

skierowanie do pomocy terapeutycznej

•powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dziecka,

•poinformowanie rodzica/opiekuna o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez placówki 

opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.



§ 16. 1. W ramach procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

1) udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemoc w rodzinie;

2) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

3)  zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na 

spotkanie ZI/GR. 

4) opracowują indywidualny plan pomocy …

5) rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.



PROCEDURA PRZYMUSOWEGO 

ODEBRANIA DZIECKA 

Z RODZINY

- PROCEDURY INTERWENCYJNE



POLICYJNA

na podstawie na podstawie art. 1. ustęp 2 Ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. Policji oraz Narzędzia szacowania ryzyka, 

algorytm – część B.





PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

na podstawie art.12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005 r.

Art. 12a. 1. W razie  bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z 

przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo 

odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w 

rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.6)), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, pracownik socjalny PODEJMUJE WSPÓLNIE

z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką.

Przepisy art. 598.10, art. 598.11 § 3 i art. 598.12 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio



4. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego,

nie później niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu

go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce

opiekuńczo-wychowawczej.

Art. 12b.

1. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu

opiekuńczego na odebranie dziecka, o którym mowa w art. 12a. W zażaleniu można domagać

się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania.

2. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego

lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie

podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.



3. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

24 godzin. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd

zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym

lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane.

4. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości

odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania.

Art. 12c. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego

właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz

Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie

to należy wręczyć na piśmie.



UMIESZCZENIE DZIECKA 

W PIECZY ZASTĘPCZEJ - PRZEWÓZ DZIECKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu 

czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

§ 5. 1. Funkcjonariusz, na wniosek pracownika socjalnego, udziela niezbędnej 

pomocy przy umieszczaniu dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby 

najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej.



Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia

ministra -na interpelację nr 6948 w sprawie nieprawidłowości w procedurze odbierania

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:

…” Niemniej jednak, jeżeli po uzgodnieniu z pozostałymi służbami, obowiązku przewiezienia

dziecka podejmie się pracownik socjalny, to obowiązek ten spoczywa na samorządzie

gminnym lub powiatowym …

…W takim przypadku to samorząd gminny lub powiatowy będzie

zobowiązany do zorganizowania dowiezienia dziecka do określonego miejsca w celu

zabezpieczenia jego sytuacji lub do pokrycia kosztów zorganizowania transportu. …”

UMIESZCZENIE DZIECKA 

W PIECZY ZASTĘPCZEJ - PRZEWÓZ DZIECKA



POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAŻALENIA W SYTUACJI ODEBRANIA DZIECKA

ZAŻALENIE NA CZYNNOŚĆ ODEBRANIA DZIECKA NA PODSTAWIE ART. 12 B UST. 1 USTAWY

O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

POWIADOMIENIE SĄDU O ODEBRANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU DZIECKA ODEBRANEGO PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

UMIESZCZENIE DZIECKA 

W PIECZY ZASTĘPCZEJ - DOKUMENTY



Procedury nieinterwencyjne:

KURATORSKA 
na podstawie art. 598 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego.

Art. 598(6). Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub

pozostającej pod opieką nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 598(5),

sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie

tej osoby.

Art. 598(7). W razie potrzeby sąd zwraca się o przymusowe odebranie osoby podlegającej

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego działającego

w sądzie, w którego okręgu osoba ta faktycznie przebywa.



Procedury nieinterwencyjne:

KURATORSKA 

na podstawie art. 598 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego.

Art. 598(8). Kurator sądowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegającej władzy

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką od każdej osoby, u której ona się znajduje.

Art. 598(9). Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej

pod opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić tylko w obecności uprawnionego

albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej. Jeżeli żadna z tych osób

nie stawi się w terminie wyznaczonym przez kuratora sądowego, czynność nie będzie dokonana.

Art. 598(10). Na żądanie kuratora sądowego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy

przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.



Procedury nieinterwencyjne:

KURATORSKA 

na podstawie art. 598 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego.

Art. 598(11). § 3. Jeżeli zobowiązany lub inne osoby przeszkadzają w wykonaniu orzeczenia

w miejscu pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, na żądanie

kuratora sądowego Policja usunie te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia.

Art. 598(12). § 1. Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej

pod opieką kurator sądowy powinien zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko,

aby dobro tej osoby nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznała ona krzywdy fizycznej

lub moralnej. W razie potrzeby kurator sądowy może zażądać pomocy organu opieki społecznej

lub innej powołanej do tego instytucji.

§ 2. Jeżeli wskutek wykonania orzeczenia miałoby doznać poważnego uszczerbku …, kurator

sądowy wstrzyma się z wykonaniem orzeczenia do czasu ustania zagrożenia, chyba

że wstrzymanie wykonania orzeczenia stwarza poważniejsze zagrożenie dla tej osoby.



Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 23. 3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby
lub instytucje może być udzielona wbrew woli
rodziców lub opiekunów będących w stanie
nietrzeźwym.

Pamiętamy, że:

Nietrzeźwość  rodziców może stwierdzić tylko 
Policja, która musi być wezwana na miejsce.

Na podstawie art. 15 i art. 15 aa do 15ak Ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. Policji.



Art. 15a.

1. Policjant ma prawo zatrzymania, w trybie określonym w art. 15, osoby

stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), zwanej dalej

„ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, stwarzającej bezpośrednie

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Art. 15aa.

1. Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie

w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 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”.



Na podstawie art. 18 i art. 18 aa do 18ak 

Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych.

2. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mają prawo

zatrzymać żołnierza pełniącego czynną służbę

wojskową stosującego przemoc w rodzinie

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.

z 2020 r. poz. 218 i 956), zwanej dalej „ustawą

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,

stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia

lub zdrowia ludzkiego.



Art. 18a.

1. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać

wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową,

stosującego przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby

dotkniętej tą przemocą, zwanego dalej „osobą stosującą

przemoc w rodzinie”, 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”.



Na podstawie art. 560 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego w związku z art.11a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Art. 5603.

§ 1. WNIOSEK o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania

się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może być złożony NA URZĘDOWYM

FORMULARZU.

Art. 5604.

§ 1. Sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 5605.

Sąd orzeka w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia wniosku.



Portret 

psychologiczny 

dorosłej osoby 

doznającej przemocy 

w rodzinie



CHARAKTERYSTYKA OSOBOWOŚCI OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY:

osobowość neurotyczna

osobowość „lękliwa” (unikająca)

osobowość zależna

SYNDROMY I ZABURZENIA WYSTĘPUJĄCE U OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY:

•syndrom wyuczonej bezradności

•syndrom bitej kobiety

•pourazowe zaburzenie stresowe 
(post traumatic stress disorder - PTSD)

•syndrom sztokholmski 



TYPOLOGIA OFIAR PRZEMOCY:

typ płaczliwo-lękliwy

typ unikająco-niezdecydowany

typ roszczeniowo-niedowierzający



PIERWSZY KONTAKT Z OSOBĄ DOZNAJĄCA PRZEMOCY

Koncentrujemy się na:

▪ NAWIĄZANIU RELACJI

▪ BUDOWANIU WIĘZI

▪ BUDOWANIU ZAUFANIA



ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY

Okazać jej szacunek i zrozumienie.

Być uważnym na wszystkie sygnały, które mogą świadczyć o stosowaniu przemocy

Zapewnić, że jesteśmy tutaj po to, aby jej pomoc.

Uważnie wysłuchać relacji z przebiegu zdarzenia.

Wyraźnie nazwać przemocą to, co ją spotkało.

Dać wsparcie i zapewnić, że prawo jest po jej stronie, że ma prawo się bronić.

Dostarczyć konkretnych - najlepiej pisemnych - informacji, gdzie i jaką pomoc może

uzyskać i motywować ofiarę do skorzystania z oferty pomocy.

Ważne jest pokazania rożnych możliwości uzyskania pomocy;

Powtarzać informacje i wyjaśnienia, ponieważ często ofiary z powodu silnego wzburzenia

emocjonalnego bądź przeżywanego szoku nie są w stanie zrozumieć tego, co do nich

mówimy.



ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY

 przeznaczyć na rozmowę tyle czasu, ile osoba potrzebuje;

 docenić jej odwagę;

 zapytać wprost o przemoc;

 jasno przedstawić własne przekonania dotyczące przemocy;

 powiedzieć, że przemoc w rodzinie jest częstym i groźnym zjawiskiem - dotyczy wielu

rodzin;

koncentrować się na jej mocnych stronach - często podkreślać, że coś się jej udało, skoro

zdecydowała się zadzwonić, prosić o pomoc, podjąć działania;

koncentrować się na sprawach najpilniejszych i celach możliwych do zrealizowania;

nie narzucać swoich pomysłów i rozwiązań oraz uszanować wolę osoby co do czasu i

sposobu pomocy;

 nie wyręczać w podejmowaniu działań i decyzji.



W ROZMOWIE Z OFIARĄ PRZEMOCY NIE WOLNO

podważać wiarygodności osoby;

 okazywać zniecierpliwienia, irytacji, złości;

 bagatelizować zagrożenia;

 obciążać osobę odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło;

 stawać po stronie osoby stosującej przemoc;

 namawiać, żeby pogodziła się z sytuacją;

okazywać lekceważenia dla faktu stosowania przemocy;

odmawiać pomocy do czasu, gdy nie złoży doniesienia o przestępstwie;

 namawiać do zmiany zachowania jako gwarancji ustania przemocy, 



Umiejętności komunikacyjne 

niezbędne podczas przeprowadzania rozmowy z osobą 

doznającą przemocy w rodzinie:

▪ Techniki aktywnego słuchania

▪ Komunikacja werbalna i niewerbalna



BUDOWANIE PLANU POMOCY – ZASADY:

 Plan pomocy tworzymy na potrzeby osoby doznającej przemocy i z nią.

 Najpierw należy nawiązać relacje, zbudować wieź i zaufania (tylko wtedy osoba doznająca

przemocy poda nam swoje prawdziwe problemy).

 To osoba doznająca przemocy decyduje o tym jakie działania i zadania poszczególnych służb

są w jej sytuacji bezpieczne i przydatne.

 Musimy pamiętać, że z uwagi na stan psychiczny osoba doznająca przemocy jest zdolna do

realizacji jednego (maksymalnie 2 zadań).

 Pamiętamy, że podstawowym problemem jest bezpieczeństwo osoby doznającej przemocy i

jeżeli jest ono zagrożone tworzymy plan bezpieczeństwa.



METODA DIALOGU MOTYWACYJNEGO 
krótki zarys

Twórcami są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick.

Definicja fachowa - Dialog Motywujący to skoncentrowany na osobie sposób

pomagania w odniesieniu do powszechnego problemu ambiwalencji wobec

zmiany.

Na Dialog Motywujący składają się:

 Zasady Dialogu Motywującego

 Narzędzia – OARS

 Język zmiany

 Duch Dialogu Motywującego

Jest to metoda polecana przez PARPĘ do motywacji osób uzależnionych

ale również uwikłanych w przemoc w rodzinie.



INTERWENCJA KRYZYSOWA
krótki zarys

VI Etapów Interwencji wg Gillilanda

Wysłuchanie Działanie

1. Zdefiniowanie    

problemu

4. Rozważenie  

możliwości

2. Zapewnienie 

bezpieczeństwa
5. Układanie planów

3. Wspieranie
6. Uzyskanie   

zobowiązania klienta



Charakterystyka zaburzeń osobowości:

 Charakteropatia
 Osobowość paranoiczna
 Osobowość dyssocjalna
 Osobowość chwiejna (niestała) emocjonalnie
 Osobowość narcystyczna
 Osobowość agresywna
 Osobowość bierno-agresywna

PORTRET PSYCHOLOGICZNY OSOBY

STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

Typologia zachowań sprawców przemocy:

Sprawca agresywny
Sprawca manipulujący otoczeniem

- sprawca pozornie podporządkowany
- sprawca pozornie współpracujący
- sprawca zaprzeczający
- sprawca szantażujący (zastraszający)
- sprawca zjednujący otoczenie

Sprawca uzależniony
Sprawca chory psychicznie



Cechy osobowości sprawców przemocy

•niedojrzałość emocjonalna

•Impulsywność, egocentryzm, wyobcowanie

•słabe poczucie bezpieczeństwa

•brak empatii i emocjonalnego ciepła

•sztywność osobowości

•nieumiejętność pójścia na kompromis

•niski poziom wartości, niska samoocena

•zależność, ambiwalencja i problemy z bliskością

•podejrzliwość i zazdrość, brak satysfakcji z życia

•brak szczęścia w związkach intymnych

•agresywność, skłonność do gwałtu

•niedojrzałe mechanizmy obronne (wypieranie, zaprzeczanie, projekcja, izolacja, chwiejność emocjonalna)

PORTRET PSYCHOLOGICZNY OSOBY

STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE



Przygotowanie merytoryczne,

Opanowanie emocjonalne:

- nie ujawniaj swojego lęku i strachu, 

- nie traktuj z wyższością,

- nie poniżaj,

- nie lekceważ,

uważaj, żeby nie zobaczyć w nim ofiary,

bądź gotowy na kompromis,

dystans (kontakt formalny, nie wchodzenie w bliższe relacje, nie spoufalanie się).

wysłuchaj tego, co chce ci powiedzieć, 

uważaj na próby manipulacji (zastraszanie, komplementowanie, zjednywanie)

pamiętaj, że nie zawsze masz rację,

pamiętaj, że osoba stosująca przemoc wraca do rodziny,

pamiętaj, że masz chronić rodzinę i być profesjonalistą. 

PIERWSZY KONTAKT ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY



Oddziel problem od człowieka

Skoncentruj się na problemie 

Szukaj rozwiązań możliwych do realizacji

Nie strasz, nie naciskaj, nie prowokuj

Współpracuj z innymi członkami grupy

Oddziel pracę od życia rodzinnego 

Rozmawiaj o swoich emocjach i problemach na grupie

Pamiętaj, że masz prawo zawsze zrezygnować

Udzielaj i szukaj wsparcia

Nie angażuj się w sprawy, które dotyczą twojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów.

RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI W KONTAKCIE 

Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC RODZINIE



Materiały merytoryczne  i źródła wykorzystane w niniejszej prezentacji:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta.”
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. Policji.
Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania
przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
„ Dialog Motywujący – Jak pomóc ludziom w zmianie ”, W.R. Miller, S. Rollnick, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
Strategie interwencji kryzysowej - Richard K. James Burl E. Gilliland, PARPA, Warszawa 2004
Wprowadzenie do poradnictwa - Belkin G.S. Dubuque, Iowa: WC Brown 1988.
Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej – Praca zbiorowa pod redakcją Doroty Kubackiej-Jasieckiej i Anny Lipowskiej-
Teutsch – Wydawnictwo ALL – Kraków 1997
Dziecko jako ofiara przemocy, pod redakcja Bbożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2009
Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi, J.L.Herman, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
Przemoc domowa, Sharon D. Herzberger, PARPA 2002
Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Grzegorz Ptaszek, Grzegorz D. Stunża, Jacek Pyżalski, Maciej
Dębski, Magdalena Bigaj Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o. Gdańsk
Żródła zdjęć, plakatów i grafik:
Pixabay.com
Niebieskalinia.pl



Dziękuję za uwagę!


