
INTERWENCJA WOBEC KRYZYSU WYWOŁANEGO PRZEMOCĄ 
W RODZINIE

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
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MITY O PRZEMOCY W RODZINIE

Wiele społeczeństw aprobuje przemoc w środowisku domowym.
Świadczą o tym chociażby powszechnie panujące mity, stereotypy,
przysłowia i porzekadła utrudniające prawidłowe reagowanie na
akty brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich. Wszystkie mity
przekonują o słuszności braku reakcji ze strony świadków przemocy,
osoby doświadczające przemocy zmuszają do milczenia, a sprawców
utwierdzają w przekonaniu o bezkarności ich czynów.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien się 
wtrącać.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo
groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa czy
mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na przemoc ani nie
znosi odpowiedzialności za popełnianie czynów karnych przez prawo.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu 
społecznego.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od
poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Jest to jedno z najbardziej
demokratycznych zjawisk, z jakimi mamy do czynienia.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Przemoc to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy
oparzenia, to także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych
zachowań, grożenie, zastraszanie.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu
na to, co zrobił czy powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać,
bić innych.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinną, jest przestępstwem
ściganym przez prawo. Policja jest powołana dla ochrony
bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i
ścigania sprawców przestępstw bez względu na to czy osoba
doświadczająca przemocy należy do rodziny sprawcy czy nie.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc.” 



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Osoby doświadczające przemocy domowej zawsze próbują się
bronić, ich działania są jednak mało skuteczne. Wypróbowują
różne, często nieracjonalne strategie obronne, które w
konsekwencji powodują nasilenie przemocy.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy.” 



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie
zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy – przemoc się
powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach,
gdy przemoc ma już długą historię.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Gdyby naprawdę ofiara cierpiała odeszłaby od sprawcy.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Ofiary naprawdę cierpią, nikt nie lubi być bitym i poniżanym. To, że
osoby doświadczające przemocy nie odchodzą od sprawcy wynika
zwykle z ich zależności od osoby stosującej przemoc w rodzinie, z
trudności mieszkaniowych, z przekonań odnośnie małżeństwa, z
nacisków, jakim są poddawane ze strony samego sprawcy, a także
rodziny, kolegów, sąsiadów.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności
za czyny dokonywane pod jego wpływem. Alkohol jedynie ułatwia
stosowanie przemocy, osoby stosujące przemoc często piją po to, by
znęcać się i bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują
usprawiedliwiać swoje zachowania, by uniknąć odpowiedzialności.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Gwałt w małżeństwie nie istnieje.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi
nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc,
groźbę bezprawną lub postęp, dotyczy to także osób bliskich
napastnika. Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu
intymnym, akt ślubu nie odbiera tego prawa.



PRAWDA/NIEPRAWDA

„Osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie.”



PRAWDA/NIEPRAWDA

NIEPRAWDA

Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą
psychiczną. Przemoc jest demonstracją siły i chęcią przejęcia
całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.



INTERWENCJA WOBEC KRYZYSU WYWOŁANEGO 
PRZEMOCĄ W RODZINIE

Zjawisko przemocy w rodzinie każdorazowo wymaga podejmowania działań
interwencyjnych na rzecz osób doznających przemocy, ale także na rzecz osób stosujących
przemoc. Działania interwencyjne są rozumiane bardzo szeroko: zarówno jako interwencja
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, prokuratury, sądu karnego, sądu
rodzinnego), jak i interwencja o charakterze psychologicznym czy socjalnym (działania
podejmowane przez psychologów, psychiatrów, pracowników socjalnych i specjalistów do
spraw pracy z rodziną – ośrodki pomocy społecznej, centra interwencji kryzysowej, ośrodki
dla osób doznających przemocy itp.).
Podstawowym celem interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie jest zatrzymanie
przemocy. Działania interwencyjne powinny być podejmowane we współpracy z różnymi
instytucjami, o szerokim zakresie kompetencji. Interwencja nigdy nie powinna spoczywać
na jednym specjaliście, choć jedna osoba może koordynować działania interwencyjne
zespołu specjalistów.



INTERWENCJA WOBEC KRYZYSU WYWOŁANEGO PRZEMOCĄ W 
RODZINIE



CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W 
RODZINIE

Proces oceny sytuacji w przypadkach przemocy domowej jest
złożony i może wywoływać wiele kontrowersji. Często nawet
szczegółowa diagnoza problemu może pozostawiać bez odpowiedzi
pytania dotyczące przyczyn, początków i skutków przemocy,
zarówno po stronie osoby doznającej przemocy, jak i osoby
stosującej przemoc. Rolą specjalistów pracujących w ramach
zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych jest szczegółowa
diagnoza sytuacji rodziny i określenie, czy w rodzinie dochodzi do
przemocy. Wiedza o przyczynach przemocy może tylko pomóc w
podjęciu działań adekwatnych do potrzeb poszczególnych członków
rodziny.



PRZEMOC W RODZINIE - DEFINICJA

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działanie
lub zaniechanie działania naruszające prawa lub dobra osobiste osób
najbliższych, 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.



CECHY SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZEMOCY W 
RODZINIE

Żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy do czynienia z przemocą w rodzinie powinny być
spełnione jednocześnie cztery przesłanki ustawowej definicji tego zjawiska:

1. Intencjonalność: przemoc jest zamierzonym działaniem i ma na celu kontrolowanie
oraz podporządkowanie osoby doznającej przemocy.

2. Nierównowaga sił: jedna ze stron ma przewagę nad drugą (przewaga fizyczna,
psychiczna, finansowa).

3. Naruszenie praw i dóbr osobistych: osoba stosująca przemoc, wykorzystując
przewagę siły (nie tylko fizycznej), narusza podstawowe prawa drugiej osoby (np.
prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku).

4. Doświadczanie cierpienia i bólu: osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie
drugiej osoby na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że osoba
doznająca przemocy ma mniejszą zdolność do samoobrony.



KONFLIKT CZY PRZEMOC?

Specjaliści pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mierzą się z rozpoznaniem, czy zastana sytuacja jest konfliktem w rodzinie
czy może jest już przemocą.
W wielu przypadkach specjaliści wypełniający formularz „Niebieska Karta –
A” mają ograniczoną ilość informacji (pochodzących od jednej ze stron) i
podejmując decyzję o wszczęciu procedury, bazują jedynie na wycinku
rzeczywistości.
Procedura „Niebieskie Karty” jest uruchamiana przez przedstawicieli służb w
sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie.



KONFLIKT

Konflikt pojawia się w momencie niezgodności, sprzeczności interesów lub
poglądów dwóch osób lub grupy. Występująca sprzeczność lub niezgodność
interesów prowadzi do starć, walki o utrzymanie swojego zdania czy pozycji.
Konflikt może być wywołany ograniczonymi zasobami, którymi musimy się
dzielić, niewłaściwym przepływem informacji lub specyficznymi, nie zawsze
poprawnymi relacjami interpersonalnymi. Konflikt możemy rozwiązać na wiele
sposobów, np. walką, unikaniem konfliktu, kompromisem, negocjacjami. W
sytuacji gdy dwie osoby są w konflikcie, a jego rozwiązanie nie jest możliwe
poprzez standardowe działania, można podjąć mediacje. Myśląc o konflikcie,
zakładamy, że obie strony mają równe siły. Oznacza to, że mają zdolność
dbania o swoje potrzeby. Długotrwały konflikt może się przekształcić w
przemoc. Dzieje się to wtedy, kiedy jedna ze stron w określonej relacji nie
potrafi stawić oporu, nie posiada autorytetu, siły lub woli.



PORÓWNANIE KONFLIKTU I PRZEMOCY

KONFLIKT W RODZINIE PRZEMOC W RODZINIE

INTENCJA SPRZECZNOŚĆ KONTROLA

RÓWNOWAGA SIŁ RACZEJ TAK NIE

NARUSZENIE PRAW NIE / RACZEJ NIE TAK

CIERPIENIE CZĘSTO TAK

POTENCJALNY POZYTYWNY 

ROZWÓJ BEZ INGERENCJI Z 

ZEWNATRZ

MOŻLIWY NIEMOŻLIWY



FORMY PRZEMOCY W RODZINIE
PRZEMOC FIZYCZNA to celowe użycie siły fizycznej, które powoduje lub z
dużym prawdopodobieństwem może spowodować uszczerbek na zdrowiu
bądź zagrażać życiu. Przemoc fizyczna może się przejawiać w: popychaniu,
odpychaniu, obezwładnianiu, przytrzymywaniu, policzkowaniu, szczypaniu,
kopaniu, duszeniu, biciu otwartą ręką i pięściami, biciu przedmiotami,
rzucaniu w kogoś przedmiotami, parzeniu itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA to działania, które powodują lub z dużym
prawdopodobieństwem mogą spowodować krzywdy zdrowotne, fizyczne,
psychiczne, moralne lub społeczne. Przemoc psychiczna może się przejawiać
w: używaniu wulgarnych, poniżających lub zawstydzających słów,
wyśmiewaniu cech, poglądów, przekonań, pochodzenia czy religii,
nieustannej krytyce, ograniczaniu kontaktów z rodziną i znajomymi,
wmawianiu choroby psychicznej, ograniczaniu wolności, snu czy pożywienia,
nakazywaniu i zakazywaniu, stosowaniu gróźb itp. Przemoc psychiczna
towarzyszy wszelkim innym formom przemocy.



FORMY PRZEMOCY W RODZINIE
PRZEMOC SEKSUALNA:
w przypadku dorosłych – przemoc seksualna to zmuszanie do określonych
zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania lub
nagrywania filmów bądź zdjęć pornograficznych, zmuszanie do
nieakceptowanych form kontaktów seksualnych, zmuszanie do aktywności
seksualnej z innymi osobami itp.);
w przypadku dzieci – wykorzystywanie seksualne dziecka to aktywność
seksualna z udziałem dziecka (do 15. roku życia), podjęta przez drugą osobę.
Osoba, która wykorzystuje, ma przewagę wiekową, fizyczną lub intelektualną
nad dzieckiem. Wykorzystywanie seksualne ma miejsce wtedy, gdy następuje
bezpośredni kontakt fizyczny o charakterze seksualnym (dotykanie dziecka lub
nakłanianie go do dotykania dorosłego bądź do masturbacji), ale także kiedy
nie ma takiego kontaktu (np. obnażanie, pokazywanie pornografii,
prowadzenie z dzieckiem rozmów o tematyce erotycznej wykraczających poza
edukację seksualną).



FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC EKONOMICZNA:
w przypadku dorosłych – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych
środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie bądź
ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
materialnych rodziny, ale również niszczenie przedmiotów itp.;
w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych polega na wykorzystaniu
finansowym osoby starszej bądź niepełnosprawnej lub uzależnieniu jej od członka
rodziny. Może się przejawiać w odbieraniu renty/emerytury, wydzielaniu pieniędzy,
zmuszaniu do podpisywania zobowiązań finansowych, zmiany testamentu,
przepisywania (darowizn) nieruchomości, dóbr, pieniędzy itp.;
w przypadku dzieci – niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka,
m.in.: odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w
ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form
zaniedbania.



FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

ZANIEDBANIE:
w przypadku dzieci – brak odpowiedniej opieki, np. pozostawianie dziecka
bez opieki, niechodzenie z nim do lekarza, unikanie kontaktu z dzieckiem.
Brak zainteresowania potrzebami emocjonalnymi dziecka oraz brak działań
zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa powoduje lub może
powodować uszczerbek na jego zdrowiu lub zaburzenie prawidłowego
rozwoju psychicznego, moralnego czy społecznego;
w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych – brak zainteresowania
potrzebami emocjonalnymi osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz brak
działań zapewniających poczucie bezpieczeństwa, które powoduje lub może
powodować uszczerbek na jej zdrowiu. To m.in.: uniemożliwianie lub
ograniczanie kontaktu z lekarzem, pozostawianie bez opieki, jeśli dana osoba
jej wymaga, zaniedbywanie higieny osób leżących.



ZAPAMIĘTAJ!

• W sytuacjach dotyczących podejrzenia przemocy wobec dzieci każdorazowo
mówimy o nierównowadze sił. Dziecko z uwagi na wiek, możliwości
poznawcze i pozycję w rodzinie nie może być traktowane jako partner, a więc
nie możemy mówić o równoważnych pozycjach z osobą dorosłą.

• Dziecko, które jest świadkiem przemocy, samo doświadcza przemocy
psychicznej.

• W sytuacji przemocy w rodzinie nie prowadzi się mediacji.

Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca.



CYKL PRZEMOCY W RODZINIE
W pierwszych latach rozwijania się zjawiska przemocy w rodzinie występuje specyficzny
cykl, składający się z trzech powtarzających się faz.



CYKL PRZEMOCY W RODZINIE

Faza narastania napięcia oraz agresji sprawcy. Każdy drobiazg wywołuje irytację osoby
stosującej przemoc, najmniejsza rzecz jest powodem do awantury, sprawca staje się coraz bardziej
niebezpieczny, prowokuje kłótnie. Osoba doświadczająca tego stanu stara się opanować sytuację i oddalić
zagrożenie. Czasem, nie mogąc wytrzymać napięcia, sama prowokuje spięcie, by wreszcie mieć to za
sobą. Następuje wówczas druga faza – gwałtownej przemocy.

Faza gwałtownej przemocy. Z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i
rozładowania złości. Osoba doświadczająca przemocy doznaje zranień fizycznych i psychicznych, znajduje
się w stanie szoku. Stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Odczuwa przerażenie, złość, bezradność,
wstyd, traci ochotę do życia.

Faza „miodowego miesiąca”. Tutaj wszystko się zmienia. Gdy partner wyładował już swoją złość
i zaczyna sobie zdawać sprawę ze swoich czynów, zmienia zachowanie. Tłumaczy się i usprawiedliwia, ma
poczucie winy, okazuje skruchę, przeprasza, obiecuje poprawę, zaczyna okazywać ciepło i miłość, przynosi
prezenty. Ofiara zaczyna wierzyć w zmianę oraz w to, że przemoc była jedynie incydentem. W tej fazie
osoby doświadczające przemocy najczęściej decydują się na wycofanie skargi na sprawcę. Jednak wkrótce
znów zaczyna się faza narastania napięcia i wszystko się powtarza. Z biegiem czasu skraca się długość
„miodowego miesiąca”, wydłuża się czas trwania faz poprzednich, a ich dotkliwość jest coraz silniejsza.



MECHANIZMY PRZEMOCY

PROCES WIKTYMIZACJI
Reakcje społeczne odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu pomocy i wsparcia osobom
doświadczającym traumy. Proces stawania się ofiarą jest rodzajem interakcji jednostka–otoczenie.
U niektórych pokrzywdzonych zauważono występowanie charakterystycznych etapów
prowadzących do przyjęcia tożsamości ofiary.
• powtarzające się akty przemocy burzą istniejące do tej pory przekonania na temat świata i

własnej osoby. Obniża się poczucie bezpieczeństwa, wykształca się natomiast negatywny obraz
siebie, utrwalany przez sprawcę;

• osoba zaczyna izolować się od ludzi;
• następuje etap wtórnego zranienia;
• brak reakcji z zewnątrz, nieudzielenie pomocy lub też zbagatelizowanie problemu sprawia, że

osoba doświadczająca przemocy przyjmuje tożsamość ofiary;
• osoba przestaje się bronić przed doznawanymi atakami, pojawiają się myśli, że jest skazana na

bycie ofiarą, przejmuje więc odpowiedzialność za doświadczaną przemoc poprzez piętnowanie
siebie;

• zjawisko wiktymizacji nie jest typowe dla wszystkich osób, wobec których stosowana jest
przemoc;

• proces ten obrazuje destrukcyjny wpływ, jaki mają zachowania przemocowe na tożsamość
ofiary.



MECHANIZMY PRZEMOCY

SYNDROM BITEJ KOBIETY
• traumatyczne doświadczenie, jakim jest przemoc, zagraża nie tylko poczuciu

integralności ciała, ale sieje również ogromne spustoszenie psychiczne;
• chronicznie przeżywany stres w sytuacji przemocy diagnozuje się jako zaburzenia

posttraumatyczne, skutkuje on głębokimi zmianami w strukturze osobowości;
• w skład syndromu bitej kobiety wchodzą: niska samoocena, wycofanie z kontaktów

społecznych i wyuczona bezradność, ale również symptomy zespołu stresu
pourazowego: osoba żyje w ciągłym napięciu, które jest efektem strachu, że trauma
się powtórzy (skrzywdzenie powraca pośrednio poprzez natrętne wspomnienia,
nawracające sny, przykre emocje, pojawiające się w zetknięciu z sytuacjami
przypominającymi uraz);

• tłumione uczucia, a przede wszystkim fakt rzadkiego wyrażania gniewu przez osoby
krzywdzone, w połączeniu ze skłonnością do samoobwiniania się prowadzą do
zachowań autodestrukcyjnych;



MECHANIZMY PRZEMOCY

WYUCZONA BEZRADNOŚĆ

U osób krzywdzonych w wyniku wielokrotnie podejmowanych i nieudanych
prób zatrzymania przemocy powstaje syndrom wyuczonej bezradności.
Oznacza on przekonanie, że cokolwiek zrobię, i tak moja sytuacja się nie
zmieni. Czyli mówiąc inaczej, kiedy ofiara przemocy przekonuje się o
nieskuteczności swoich działań, to rodzi się u niej poczucie bezradności i
bezsilności, co skutkuje zaprzestaniem podejmowania kolejnych kroków w
kierunku wyjścia ze związku przemocowego.



MECHANIZMY PRZEMOCY
ZJAWISKO „PRANIA MÓZGU”
Przemoc psychiczna i emocjonalna towarzyszą każdemu z rodzajów znęcania się. Występujący w przemocy proces zniewalania
psychicznego nazywany jest w literaturze „praniem mózgu”. Sprawca przemocy stosuje szereg zabiegów, które powodują, że sytuację
ofiar przemocy w rodzinie porównuje się do sytuacji więźniów w krajach totalitarnych lub osób znajdujących się w sektach.
Charakterystyczne dla tych sytuacji jest poddawanie ofiar systematycznym i celowym działaniom, które mają doprowadzić do tego,
aby sprawca osiągnął pełną kontrolę nad ich zachowaniem, uczuciami, potrzebami i emocjami:
 doprowadzanie swoich ofiar do wyczerpania fizycznego i psychicznego poprzez m.in. ograniczanie snu, uniemożliwianie

wypoczynku, zmuszanie do określonych zachowań, powtarzanie nakazanych przez sprawcę czynności, ograniczanie posiłków,
agresję fizyczną;

 wywoływanie lęku – poprzez grożenie wyrządzeniem krzywdy ofierze i osobom, na którym jej zależy (np. dzieciom, rodzicom),
odebraniem dzieci, umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym, grożenie biciem, a nawet śmiercią, jeśli osoba poddawana takim
działaniom będzie próbowała się buntować i zmieniać swoją sytuację; doprowadzanie do tego, aby ofiara postrzegała sprawcę
jako osobę, od której wszystko zależy, która wszystko może, i która w każdej chwili może swoje groźby zrealizować;

 izolowanie od środowiska zewnętrznego – poprzez stopniowe ograniczanie ofierze kontaktów z rodziną i przyjaciółmi,
uniemożliwianie podejmowania pracy zawodowej, kontrolowanie, w jaki sposób i gdzie spędza wolny czas, zabranianie
opowiadania o tym, co się dzieje w domu itp.;

 poniżanie – poprzez wyśmiewanie, obrażanie i używanie wyzwisk (często w obecności innych osób), obniżanie wartości jako
kobiety, matki czy gospodyni domowej, zmuszanie do niechcianych i nieakceptowanych zachowań;

 monopolizowanie uwagi – wszystkie swoje aktywności ofiara przemocy podejmuje po dokładnym przeanalizowaniu, jak może na
nie zareagować sprawca i od jego aprobaty uzależnia ich wykonanie. Każda czynność zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy
będzie duże prawdopodobieństwo, że spodoba się sprawcy. Dotyczy to decyzji o ubiorze, o przygotowywanych posiłkach, o
wyrażaniu swoich poglądów i potrzeb, o wyjeździe z dziećmi na wakacje, o tym, jak zarządzać domowym budżetem itp.;

 naprzemienność kar i nagród – powoduje, że osoba, która tego doświadcza, żyje z poczuciem nieprzewidywalności. Sprawca
wprowadza chaos emocjonalny, raz nagradzając za określone zachowanie, a innym razem – karząc za nie.



MECHANIZMY PRZEMOCY

SYNDROM SZTOKHOLMSKI
Syndrom sztokholmski charakteryzuje się silną więzią emocjonalną ze sprawcą przemocy,
polegającą m.in. na usprawiedliwianiu go, chronieniu przed konsekwencjami jego własnych
działań, angażowaniu się w jego obronę, mimo że jego zachowanie skierowane jest przeciwko
ofierze. Syndrom może się pojawić w sytuacji, kiedy życie osoby zostało poważnie zagrożone
w związku z doznawaniem przemocy. Zdaniem psychologów jest to pewnego rodzaju reakcja
obronna, wyrażająca się paradoksalną wdzięcznością, sympatią i troską dla sprawcy przemocy.
Ten psychologiczny mechanizm z jednej strony może się uruchomić w sytuacji: zagrożenia
bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego lub seksualnego (własnego lub innych osób),
izolowania ofiary przemocy od innych osób, informacji i poczucia, że nie ma możliwości
ucieczki i uwolnienia się od sprawcy, a z drugiej strony: otrzymywania od niego uwagi,
chwilowej życzliwości czy pozornej troski. Brak możliwości ucieczki przy jednoczesnej
potrzebie bezpieczeństwa uruchamiają mechanizm przetrwania, który każe u sprawcy
przemocy dostrzegać choćby najmniejszy przejaw życzliwości, sympatii lub troski.



MECHANIZMY PRZEMOCY
EFEKT „PUŁAPKI PSYCHOLOGICZNEJ”
• „Pułapka psychiczna” – opiera się na spostrzeganiu przez osobę doznającą przemocy

własnych inwestycji (czas, energia, wypracowane strategie postępowania etc.) w celu
utrzymania związku. Ważąc te czynniki, uświadamia sobie, ile ma do stracenia. Gdyby
odeszła, jej zaangażowanie poszłoby na marne.

• „Pułapka lęku” – lęk jest towarzyszem osób doznających przemocy, zarówno gdy cierpią,
jak i wtedy, gdy rozważają rozstanie. To drugie paraliżuje mocniej – rodzi wyolbrzymione
obawy przed nieznanym.

• „Pułapka sytuacyjna” – osoba krzywdzona dokonuje bilansu zysków i strat, będąc w
przekonaniu, że znalazła się w sytuacji patowej. Szacuje, że pozytywne strony trwania w
związku przewyższają korzyści z odejścia. Sądzi się, że taki styl myślenia dotyczy głównie
relacji, w której przemoc występuje rzadko i może być wówczas postrzegana jako mniejsze
zło.

• Pułapka powiązana z wyuczoną bezradnością – przekonanie ofiary, że sama nie ma
wpływu na bieg zdarzeń, implikuje rezygnację, porzucenie prób wyjścia z kręgu przemocy
na rzecz wytworzenia strategii pozwalających przetrwać.



CHARAKTERYSTYKA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
Osoby te charakteryzują się najczęściej zespołem cech, które ułatwiają sprawcy przemocy jej stosowanie.
Akty agresji dotyczą przede wszystkim jednostek słabszych fizycznie, a więc najczęściej kobiet i dzieci.
Nierzadko kobiety te dodatkowo są w złym stanie fizycznym i psychicznym. Chroniczne poczucie zagrożenia
oraz bezsilność wobec zaistniałej sytuacji to przyczyny załamania się równowagi psychicznej, objawiającego
się zaburzeniami nastroju (depresja, lęk), uzależnieniami, objawami zespołu stresu pourazowego, a nawet
samobójstwami. Sięgają po nie w celu zmniejszenia fizycznego oraz psychicznego bólu (poczucie ulgi), aby
poprawić swoje funkcjonowanie w ciągu dnia i ułatwić zasypianie w nocy, bądź w celu poprawy obrazu
własnej osoby. Sprawcy przemocy domowej zależy na tym, aby ofiara nie miała do kogo zwrócić się o pomoc.
Brak wsparcia ze strony krewnych, przyjaciół czy sąsiadów utwierdza kobiety w przekonaniu, że sytuacja ich
jest beznadziejna, a agresji nie można zatrzymać. Stąd w obliczu przemocy doznawanej ze strony partnerów
najczęściej stosują bierne mechanizmy radzenia sobie — unikanie prowokacyjnych zachowań czy
minimalizowanie obrażeń w kontakcie ze sprawcą. Pozytywne mechanizmy radzenia sobie — poszukiwanie
wsparcia społecznego — kończy się najczęściej rozczarowaniem i utwierdza osobę pokrzywdzoną przemocą w
przekonaniu o bezcelowości tego typu działań. Izolację społeczną nasila dodatkowo nieudolność lub nawet
wrogość instytucji, takich jak policja, służba socjalna czy ochrona zdrowia. Niska samoocena, przypisywanie
sobie odpowiedzialności za akty agresji powodują całkowite podporządkowanie się sprawcy, pozostawanie z
nim w związku, a nawet ukształtowanie się tak zwanego ambiwalentnego poczucia lojalności, czyli
usprawiedliwianie jego zachowań. Brak pracy oraz trudne warunki ekonomiczne umacniają zależność ofiary
od sprawcy.



ZACHOWANIA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

• bywa niezrozumiałe, nierzadko irytujące, zniechęcające do pomagania,
• osoby pokrzywdzone przemocą cierpią z powodu depresji, niepokojów,

niekontrolowanych wybuchów płaczu, śmiechu czy agresji,
• osoby pokrzywdzone przemocą charakteryzują się niezrozumiałymi zmianami

decyzji, niepewnością, nieuzasadnionymi - z pozoru - reakcjami lękowymi,
ciągłym poczuciu zagrożenia, ogromnym pesymizmem,

• zdarza się, że ofiary wycofują skargi z prokuratury, nie chcą ukarania sprawcy,
zaczynają bronić sprawcy przed policjantami pomimo wcześniejszego
wezwania ich na interwencję, sprawiają wrażenie, że same nie wiedzą, o co
im chodzi,

• zmieniają zeznania, zaczynają ochraniać swego krzywdziciela.



JAK ROZPOZNAĆ, ŻE KTOŚ DOZNAJE PRZEMOCY?

Przemoc w rodzinie to proces, który rozwija się w sposób niezauważalny; od
obrażenia się, krytykowania, jednostronnego podejmowania decyzji przez
pierwsze awantury aż do pobicia. W wielu przypadkach, po latach związku
przemocowego, osoby doświadczające przemocy nie potrafią wskazać
momentu, w którym przemoc się zaczęła. Zwykle pierwszy etap znajomości, w
której potem będzie dochodziło do przemocy, jest piękny i romantyczny.
Zachowania krzywdzące pojawiają się stopniowo, a ofiary zaczynają je coraz
bardziej usprawiedliwiać i racjonalizować, usuwając ze swojej świadomości
wszelkie sygnały ostrzegawcze. Zwykle te pierwsze akty przemocy nie są ani tak
wyraziste, ani tak dotkliwe, żeby wzbudzić czujność i wycofać się z relacji.
Nadmierna kontrola i zazdrość traktowana jest jako przejaw miłości i troski, a
wybuchy gniewu jako efekt przemęczenia i stresu.



JAK ROZPOZNAĆ, ŻE KTOŚ DOZNAJE PRZEMOCY?
W rozpoznaniu przemocy w rodzinie zwraca się uwagę na następujące kwestie:

• jest to działanie intencjonalne, czyli nie dzieje się przypadkowo. Nie oznacza to, że
sprawca znęca się z premedytacją, ale że czyni to świadomie i chce podporządkować sobie
członków rodziny,
• narusza prawa i dobra osobiste ofiary; prawo do nietykalności fizycznej, prawo do
odmowy, do posiadania własnego zdania, do dokonywania wyborów, prawo do szacunku i
godności, prawo do utrzymywania relacji z rodziną i przyjaciółmi itp.,
• wiąże się z osłabieniem sił i brakiem zdolności do obrony ze strony ofiary; w tej
dysproporcji sił nie chodzi tylko o przewagę siły fizycznej, ale o mocniejszą pozycję sprawcy
w różnych sferach: materialnej, intelektualnej, zawodowej, społecznej. W przypadku
przemocy wobec mężczyzn są oni ofiarami mimo tego, że zwykle posiadają więcej siły
fizycznej od kobiet,
• powoduje szkody osobiste; zdrowotne, czyli fizyczne, związane ze stosowaniem przemocy
cielesnej oraz emocjonalnej np. lęk, niepewność, smutek, izolacja społeczna.



ZASADY KONTAKTU Z OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZEMOCĄ
Podczas rozmowy z osobą doświadczającą przemocy należy:

• Okazać szacunek i zrozumienie – decyzja o wezwaniu pomocy jest próbą
przeciwstawienia się sprawcy, podejmowaną często w sytuacji skrajnego poczucia
zagrożenia.

• Być uważnym na wszystkie sygnały, mogące świadczyć o stosowaniu przemocy, np.
ślady pobicia, oznaki lęku, przerażenia, drżenie rąk, brak równowagi emocjonalnej,
rozdrażnienie, płacz, apatia.

• Zapewnić, że jesteśmy tu, by jej pomóc.
• Uważnie wysłuchać relacji z przebiegu zdarzenia.
• Wyraźnie nazwać to, co ją spotkało przemocą – ważne jest, by osoby dowiedziały się, że

to, czego doświadczają jest stosowaniem przemocy, a nie konfliktem, który można
rozstrzygnąć, wymuszając na sprawcy obietnicę poprawy.

• Powiedzieć i okazać, że przemoc w rodzinie uznajemy za poważny problem, że jest ona
traktowana przez prawo jako przestępstwo.



ZASADY KONTAKTU Z OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZEMOCĄ

• Powiedzieć, że nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec innych i że nic nie
usprawiedliwia przemocy.

• Zapewnić, że nie jest winna temu, co się stało. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca.
Osoby doświadczające przemocy domowej często całymi latami poddawane są przez
sprawców specyficznemu „praniu mózgu”, którego celem jest przekonanie ofiar, że to ich
wina, że na nic lepszego nie zasługują.

• Dać wsparcie i zapewnić, że prawo jest po ich stronie, że mają prawo się bronić, że są
miejsca i ludzie, gdzie mogą uzyskać pomoc.

• Dostarczyć konkretnych informacji, gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać i zmotywować do
skorzystania z oferty pomocowej, pozostawiając im decyzję o czasie i sposobie szukania
pomocy, zaznaczając jednak, że im szybciej to zrobią, tym szybciej skończy się cierpienie.
Ważne jest pokazanie różnych możliwości pomocowych.



ZASADY KONTAKTU Z OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZEMOCĄ

W czasie rozmowy z osobą doświadczającą przemocy nie wolno:

• Okazywać zniecierpliwienia, irytacji, złości.
• Obciążać odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło.
• Stawać po stronie osoby stosującej przemoc.
• Namawiać, by pogodziła się z sytuacją.
• Okazywać lekceważenia wobec faktu stosowania przemocy.
• Odmawiać pomocy do czasu, gdy nie złoży doniesienia o przestępstwie.
• Podważać wiarygodności osoby doświadczającej przemocy w rodzinie.
• Namawiać do zmiany zachowania jako gwarancji ustania przemocy.
• Mówić, że musi sama sobie poradzić.
• Obarczać ją odpowiedzialnością za to, co się stanie ze sprawcą po ujawnieniu przemocy.



PLAN BEZPIECZEŃSTWA
Plan bezpieczeństwa jest to opracowany sposób postępowania w przypadku zagrożenia kolejnym atakiem przemocy. Dzięki
przygotowaniu się i opracowaniu planu osoba pokrzywdzona przemocą będzie wiedziała jak się zachować w sytuacji eskalacji
przemocy.

Przykładowy plan bezpieczeństwa:
• Zrób listę telefonów alarmowych oraz do instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy. Trzymaj tę listę

przy sobie.
• Zapisz numery telefonów alarmowych oraz do instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy w swoim

telefonie komórkowym.
• W obecnej sytuacji związanej z pandemią, może się zdarzyć, że nie będziesz mogła swobodnie rozmawiać przez telefon. W

takiej sytuacji możesz skontaktować się mailowo lub SMS-owo z organizacjami i służbami działającym na rzecz przeciwdziałania
przemocy.

• Zrób listę placówek, w których możesz uzyskać pomoc.
• O swojej sytuacji powiedz bliskim osobom, którym ufasz, rodzinie, sąsiadom itp. Ich pomoc jest dla Ciebie bardzo ważna.

Poproś ich, by w chwili zagrożenia Twojego bezpieczeństwa wzywali Policję.
• W czasie pandemii może dojść do sytuacji, kiedy nie masz możliwości prosić o pomoc zaufanej osoby – powiedz wtedy o tym,

że potrzebujesz pomocy osobie, która będzie mogła zawiadomić odpowiednie służby (np. sąsiad, którego znasz tylko z
widzenia, listonosz, aptekarka, sprzedawczyni w sklepie, osoba sprzątająca Twoją klatkę schodową).

• Ustal z sąsiadami, znajomymi specyficzny sygnał, dźwięk, który powiadomi ich, że potrzebujesz pomocy.
• Przygotuj najpotrzebniejsze dokumenty (lub ich kopie) oraz najważniejsze rzeczy i trzymaj je w miejscu, z którego w razie

potrzeby będziesz je mogła szybko zabrać. Przygotuj m.in.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, pieniądze, karty płatnicze,
telefon komórkowy, klucze do mieszkania, samochodu, pracy, lekarstwa, recepty, legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwa
szkolne i świadectwa pracy, książeczki zdrowia dzieci, notes z adresami i numerami telefonów, akty urodzenia dzieci i akt
zawarcia małżeństwa, ubrania dla siebie i dzieci, bielizna, najpotrzebniejsze środki higieny osobistej.



CHARAKTERYSTYKA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Sprawcami przemocy domowej są najczęściej mężczyźni. W większości przypadków nie
różnią się znacznie pod względem cech osobowości od mężczyzn niestosujących przemocy,
aczkolwiek są od nich mniej asertywni, charakteryzują się również niską samooceną, słabymi
umiejętnościami społecznymi, nie potrafią kontrolować swojego gniewu, są kłótliwi i skłonni
do rękoczynów, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań antyspołecznych.

Literatura wyróżnia  trzy typy takich mężczyzn:
1. Agresorzy wyłącznie rodzinni - stosujący przemoc tylko w stosunku do członków swojej 

rodziny, bez oznak psychopatologii (około 50% sprawców przemocy).
2. Agresorzy z pogranicza, z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, dopuszczający się 

również aktów przestępczych poza kręgiem rodzinnym (25% sprawców).
3. Agresorzy antyspołeczni dopuszczający się przemocy zarówno w rodzinie, jak i poza nią. 

Stosują przemoc fizyczną, seksualną oraz psychiczną. Często nadużywają alkoholu bądź 
są uzależnieni od narkotyków (25% sprawców).



CHARAKTERYSTYKA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC
Ze względu na niską tolerancję frustracji sprawcy przemocy muszą dość szybko rozładować związane
z nią napięcie, a „najbezpieczniejszym” miejscem ku temu jest dom rodzinny, gdzie nie ma tak
wyrażonej społecznej i prawnej kontroli nad tego typu zachowaniem. Często sami prowokują kłótnie,
będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Chociaż niektórzy badacze zjawiska przemocy w
rodzinie twierdzą z całą stanowczością, że używki te nie są przyczyną agresywnego zachowania, a
jedynie usprawiedliwieniem. Charakterystyczne w obrazie sprawcy przemocy są również deficyty
poznawcze przejawiające się zaburzonym postrzeganiem ofiary przez zarzucanie na nią
odpowiedzialności za swój gniew, brak empatii i oczekiwanie zrozumienia gwałtownego zachowania.
Poza tym agresor wymaga od ofiary zaspokojenia jego różnorodnych potrzeb, nie licząc się z jej
aktualnymi możliwościami. Napięcie i frustrację budzić mogą także, bardzo częste w rodzinach
doświadczających przemocy, problemy finansowe związane z bezrobociem, złe warunki
mieszkaniowe i brak wsparcia społecznego. Stosowanie przemocy może więc być jedynym sposobem
kontroli społecznego i fizycznego otoczenia. Bardzo często takie właśnie wzorce sprawcy wynoszą z
domów rodzinnych jako najskuteczniejszy sposób osiągania zamierzonego celu. Liczne deficyty w
różnych obszarach funkcjonowania społecznego przyczyniają się do izolacji sprawcy z najbliższego
otoczenia. Tym samym ofiara staje się jedną z nielicznych osób, która mu towarzyszy. Agresor stara
się więc wszelkimi możliwymi sposobami zatrzymać ją przy sobie. Jest zazdrosny, zaborczy i boi się
porzucenia.



CECHY OSOBOWOŚCIOWE SPRAWCÓW PRZEMOCY
• Znaczny odsetek sprawców to osoby z nieprawidłową osobowością, zwłaszcza

antyspołeczną. Część sprawców, stosujących głównie przemoc emocjonalną, posiada
osobowość o cechach narcystycznych, paranoicznych lub psychopatycznych. Jedną z
wspólnych cech tych osobowości jest nadmierna koncentracja na sobie, swoich
potrzebach i celach. Wydaje się, że nadmierna koncentracja na własnym Ja ułatwia
przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka.

• Czynnikiem zwiększającym skłonność do zachowań przemocowych wobec bliskich jest
fakt uzależnienia lub nadużywania substancji psychoaktywnych. Istnieją tu trzy
mechanizmy: alkohol redukuje zahamowania i wyzwala zachowania przestępcze,
dewiacyjne, alkohol zmienia aktywność neuroprzekaźników, co wiąże się z rozwojem
zachowań agresywnych, przewlekły alkoholizm prowadzi do dysfunkcji kory mózgowej,
szczególnie płata skroniowego, co również sprzyja patologii zachowania.

• Pourazowe organiczne uszkodzenia mózgu. Badania wskazują, że u 60-90% sprawców,
którzy biją żony, stwierdzono poważne urazy głowy, prowadzące do okresowej utraty
świadomości.



CECHY OSOBOWOŚCIOWE SPRAWCÓW PRZEMOCY

• Osoby cierpiące na stany maniakalno-depresyjne doznają wszystkich typowych objawów depresji
w jednej fazie, a następnie przerzucają się na drugi biegun, który charakteryzuje się
impulsywnością, nieustannym niepokojem oraz nastrojem ożywienia i euforii. Stan ten może łatwo
zmienić się w drażliwość i kłótliwość oraz wrogie i napastliwe nastawienie.

• Literatura wskazuje, że około 40% sprawców to sprawcy psychopatyczni, którzy charakteryzują się
brakiem sumienia, poczucia winy, zdolności do wyobrażania sobie strachu lub bólu drugiej osoby,
niechęcią do refleksji nad problemami z przeszłości. Są to osoby, które stosują przemoc zarówno
wobec partnerów, jak i innych ludzi.

• Super opanowani agresorzy - około 30% wszystkich sprawców. Są to sprawcy mało widoczni dla
szerszego otoczenia, zdystansowani wobec własnych uczuć. Literatura wyodrębnia tu podtypy:
aktywny, którego charakteryzują takie cechy, jak: dominujący, skrupulatny, perfekcjonista, sztywny
w swoich zachowaniach; bierny - dystansujący się, izolujący żonę od różnych dóbr (np. skąpi
pieniędzy, ogranicza korzystanie z telefonu).

• Sprawcy cykliczni/labilni emocjonalnie. Doświadczają oni szerokiej gamy uczuć, obejmującej też
wściekłość i zazdrość. Źle odczytują intencje partnerek i obwiniają je, czynią je odpowiedzialnymi
za własne uczucia zniechęcenia, stawiają im niemożliwe do spełnienia żądania i karzą je za to, że
nie potrafią tym żądaniom sprostać. Popadają w cykliczne, zmieniające się nastroje.



CECHY OSOBOWOŚCIOWE SPRAWCÓW PRZEMOCY
• Cechy charakterystyczne sprawców przemocy wyłącznie w obrębie rodziny (według literatury

stanowią 52% wszystkich sprawców przemocy w rodzinie) obejmują: wysoki stopień zależności,
impulsywność, słabe umiejętności komunikowania się oraz doświadczenie przemocy w rodzinie
pochodzenia.

• Typ borderline ma za sobą historię odtrącenia przez rodziców i bycia maltretowanym jako
dziecko, popełniał wykroczenia, ma słabe umiejętności komunikowania się i współżycia
społecznego, wyobraża sobie przemoc jako rozwiązanie problemów, panicznie boi się porzucenia
i nie odczuwa wyrzutów sumienia.

• Typ gwałtowny/antyspołeczny ma wszystkie wymienione wyżej cechy, ale znacznie bardziej
nasilone. Tacy ludzie są skrajnie agresywni, impulsywni i uważają przemoc za stosowną reakcję
na każdą prowokację zarówno w domu, jak i poza nim.

• Sprawca pijący, nie pracujący (emeryt, osoba na zasiłku, bezrobotny) - ten typ często dysponuje
wolnym czasem. Emeryci i renciści posiadający stale źródło dochodu, nie wykształcili w sobie
umiejętności spędzania wolnego czasu. Spotykając się ze znajomymi w barach, nadużywając
alkoholu, często narażają się na konflikty ze swoimi partnerkami. Z czasem stają się one coraz
bardziej dolegliwe dla obu stron i prowadzą do aktów przemocy. W przypadku osób
pozostających bez pracy pojawia się frustracja, która wraz z towarzyszącym jej nadmiernym
piciem również prowadzi do sytuacji konfliktowych i przemocy.



CECHY OSOBOWOŚCIOWE SPRAWCÓW PRZEMOCY

• Sprawca pijący, pracujący - ten typ sprawcy stwierdza, że nie jest uzależniony, a codzienne
spożywanie kilku piw tłumaczy pragnieniem oraz koniecznością spotkania się ze
znajomymi. Budzi to sprzeciw partnerek i prowadzi do konfliktów.

• Sprawca z zaburzeniami psychicznymi - leczący się, ale jednocześnie pijący alkohol,
stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Po okresach leczenia i w
miarę dobrego funkcjonowania w rodzinie powraca do nadmiernego picia, co w
połączeniu z zażywanymi lekami daje nieraz dramatyczny rezultat. Sprawcy ci, według
informacji rodziny, najczęściej mieli urazy głowy w wyniku wypadku lub cierpią na
zaburzenia psychiczne (przypadki schizofrenii).

• Sprawcy okazjonalni - rzadko stosujący przemoc fizyczną, ich partnerki stwierdzają, że
były to zdarzenia jednorazowe, nie składają zawiadomień o przestępstwie, nie chcą
działań policji ani innych instytucji.



SPOSOBY MANIPULACJI SPRAWCÓW PRZEMOCY

• udaje spokojnego i potulnego - udaje, że śpi i "nie wie o co chodzi", podczas gdy ofiara
jest roztrzęsiona, rozhisteryzowana i ma trudności w opisie zajścia; sprawca jest
opanowany i stara się wytłumaczyć, że "to jakieś nieporozumienie,

• jest gotowy obiecać wszystko - co tylko zechcą policjanci, np. że nigdy więcej się to nie
powtórzy, że pójdzie grzecznie spać, że to był przypadek, byle tylko odstąpili od
interwencji,

• obarcza odpowiedzialnością ofiarę - nawet próbuje odwrócić role i przedstawia siebie
w roli ofiary; zwykle sprawca stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar,
niestety, czasem pozornie nie ma powodu do natychmiastowego zatrzymania sprawcy i
policjanci od tego odstępują, co utwierdza sprawcę w poczuciu bezkarności, a ofierze
odbiera nadzieję na pomoc,

• z reguły nie czuje się odpowiedzialny za to, co zrobił - zaprzecza, twierdzi, że nie czuje
się winny, policjanci powinni zachować dystans by nie dać się złapać w misterną
pułapkę psychologiczną,

• próbuje odwołać się do męskiej solidarności - szuka w policjantach kolegów,
zrozumienia dla swoich zachowań, usprawiedliwienia,



SPOSOBY MANIPULACJI SPRAWCÓW PRZEMOCY

• próbuje używać gróźb, szantażu - wobec ofiar, ale i nierzadko też wobec
interweniujących policjantów, powołuje się na swoje znajomości, grozi sprawą sądową,
mówi o zemście, itd. Często też prowokuje policjantów do użycia siły i środków
przymusu bezpośredniego. W przypadku szarpaniny może np. spowodować
samookaleczenia - służy to odwróceniu uwagi od jego czynów i oskarżeniu policjantów o
brutalność oraz wywołaniu w ofierze współczucia i poczucia winy z powodu wezwania
policji;

• kwestionuje odpowiedzialność: próbuje przekonać samego siebie i innych, że ulega
jakimś siłom zewnętrznym, nad którymi nie panuje. Próbuje wmówić, że np. był to
wypadek, a więc działanie przypadkowe, niezamierzone. ,,ja chciałem tylko ją
przytrzymać, żeby się nie przewróciła” ja ją tylko przytrzymałem, a ona się wywinęła i
uderzyła w stół” ,,byłem wściekły i nic nie pamiętam” to był wypadek, byłem trochę
pijany, to nie moja wina”,

• kwestionuje szkody: nie zaprzecza, że on to zrobił, ale próbuje przekonać siebie samego i
innych, że ją tylko popchnął: ,,to była zwykła kłótnia”, ,,wystarczy ja tylko dotknąć a już
ma siniaki”, ,,trochę się poszarpaliśmy”,



SPOSOBY MANIPULACJI SPRAWCÓW PRZEMOCY

• kwestionuje ofiarę: swoje zachowanie przedstawia jako akt słusznej zemsty i kary
przedstawiając ofiarę jako kogoś, kto zasłużył sobie na ukaranie, a odbierając jej prawo
do nazywania się ofiarą: ,, Była jak zwykle pijana , a dzieci głodne, musiałem coś z tym
zrobić”, „Nie piję od pół roku a ona ciągle się czepia ,sama pije i mnie prowokuje. To
czasem dostanie”,

• potępia potępiających: stara się odwrócić uwagę od tego , co zrobił i skierować ją na
motywy i zachowania osób, które mogą go ocenić, potępić, osądzić, np. sprawca swoim
zachowaniem zmusza interwentów do zastosowania wobec niego środków przymusu: ,,
Tak naprawdę wszyscy tak robią tylko się nie przyznają. Słyszałeś o tym prokuratorze, co
obił żonę. Tak jest, wszyscy to akceptują, tylko po cichu, a gazety rozdmuchują bo
potrzebują sensacji.”, „ Młody pan jest i chce się wykazać. Mógłby być pan moim synem.
Nic Pan nie rozumie.”, ,, Nie potrafią łapać przestępców to węszą po domach porządnych
ludzi.”



MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W RELACJI 
OFIARA–SPRAWCA PRZEMOCY

Zachowania sprawcy, w tym jego manipulacje, powodują, że osoba pokrzywdzona
przemocą zostaje zniewolona i czasami nawet przez wiele lat może pozostawać w
krzywdzącym ją związku. Najważniejszymi zjawiskami psychologicznymi, które wspierają
ową relację są określone mechanizmy psychologiczne. Zaliczamy do nich m.in. „pranie
mózgu”, syndrom wyuczonej bezradności, syndrom sztokholmski, efekt „psychologicznej
pułapki”, „więź traumatyczna”, „paradoksalna wdzięczność” związane z syndromem
sztokholmskim.
Celem i efektem działań sprawcy wobec osoby pokrzywdzonej przemocą są:
• przekonanie ofiary przemocy, że zbyt wiele zainwestowała w stworzenie, a następnie

utrzymanie związku (np. małżeńskiego), aby go mogła tak łatwo porzucić,
• poczucie odpowiedzialności ofiary przemocy za zaistniałą sytuację i przypisywanie

sobie winy za agresywne zachowania sprawcy,
• dążenie ofiary przemocy za wszelką cenę do poprawy relacji poprzez całkowite

dostosowanie się do wymagań partnera,



MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W RELACJI 
OFIARA–SPRAWCA PRZEMOCY

• przekonanie osoby pokrzywdzonej przemocą o własnej nieporadności i zasłużonym
gniewie sprawcy,

• przekonanie osoby doznającej przemocy, że nikt nie jest w stanie jej pomóc, a sytuacja w
jakiej się znalazła, nie może być pozytywnie rozwiązana,

• realne zagrożenie życia ofiary,
• całkowita zależność od sprawcy,
• pozbawienie ofiary kontaktu ze światem zewnętrznym,
• całkowita degradacja własnego obrazu przez osobę pokrzywdzoną przemocą, a co za

tym idzie — utraty poczucia własnej wartości,
• ofiara staje się bezwolnym narzędziem w rękach agresora, ponieważ została wyzuta przez

niego z jakichkolwiek własnych przekonań i pozostawiona bez prawa do własnych myśli,
uczuć, a tym bardziej działań,

• tworzenie przez sprawcę świata, w który wprowadza ofiarę , dając jej wyraźnie do
zrozumienia, że nie ma stąd ucieczki,



MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W RELACJI 
OFIARA–SPRAWCA PRZEMOCY

• pozostawanie osoby pokrzywdzonej przemocą pod pełną kontrolą sprawcy przeżywając
poczucie winy, lęk i smutek,

• izolowanie ofiary ze środowiska tak, aby nie mogła otrzymać pomocy i pozostawała pod
całkowitą kontrolą sprawcy,

• podporządkowanie ofiary poprzez wymuszanie drobnych przysług,
• dezorientacja ofiary w sytuacji polegającą na stosowaniu na przemian kary i nagrody.

Zadaniem tych ostatnich jest podtrzymywanie w niej nadziei na pozytywną zmianę,
• obarczanie ofiary obowiązkami ponad jej siły, a następnie karanie za to, że sobie z nimi nie

radzi,
• wzbudzanie w ofierze poczucia zagrożenia i niepewności co do mającej nastąpić

przyszłości,
• upewnianie ofiary w przekonaniu o wszechmocy sprawcy.



MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W RELACJI 
OFIARA–SPRAWCA PRZEMOCY

• Wszystkie wymienione metody są stosowane przez sprawców świadomie, a ich głównym
celem jest całkowite podporządkowanie sobie ofiary, pozbawienie jej woli walki i chęci
zmiany swojej dramatycznej sytuacji. Z jednej strony jest to spowodowane lękiem przed
porzuceniem, a z drugiej pragnieniem siły i chęcią kontrolowania otoczenia przez
sprawcę. Wydaje się więc, że aby przerwać cykl przemocy, należy pomóc nie tylko
ofierze, lecz także sprawcy.

• Przemoc domowa w obecnych czasach nie jest zjawiskiem marginalnym. Wbrew
potocznym opiniom dotyczy wszystkich warstw społecznych niezależnie od
wykształcenia i statusu socjoekonomicznego. Należy pamiętać, że przemoc nie zawsze
musi manifestować się fizycznym uszkodzeniem ciała, istnieje bowiem także
maltretowanie psychiczne. Przemoc raz zaistniała najczęściej powtarza się i eskaluje,
dlatego nie wolno bagatelizować prośby ofiary o pomoc. Akty agresji w rodzinie są
przestępstwem i każdy ma prawo i obowiązek im zapobiegać.



CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Nie ma jednej przyczyny przemocy w rodzinie. Do przemocy dochodzi w wyniku
współwystępowania i interakcji (wzajemnego oddziaływania na siebie) różnych czynników:
społecznych, kulturowych i psychologicznych. Możemy mówić o elementach ryzyka, które
zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się przemocy w rodzinie, ale nie możemy stwierdzić,
że są jej przyczyną. Należą do nich m.in.:
• Normy społeczne i kulturowe – przez wieki panowało przyzwolenie na przemoc w rodzinie.

Krzywdzenie najbliższych było usankcjonowane kulturowo, społecznie, a nawet prawnie. Od
początków ludzkości to mężczyzna miał uprzywilejowaną pozycję w rodzinie. To on – jako mąż i
ojciec − decydował o członkach swojej rodziny, o tym, co im wolno, a czego nie. Całe życie
rodzinne musiało być podporządkowane jego woli. Jeśli był niezadowolony ze swoich
najbliższych, wolno mu było ich karać (także fizycznie). I chociaż w miarę upływu czasu zaczęły
pojawiać się przepisy prawa, które miały chronić członków rodziny przed przemocą, to w wielu
środowiskach nadal silnie zakorzenione były różnego rodzaju mity i stereotypy dotyczące ról w
rodzinie, pozycji kobiety, funkcjonowania dzieci. Znajdowało to odzwierciedlenie w różnego
rodzaju powiedzeniach i przysłowiach (np. „dzieci i ryby głosu nie mają”, „tyłek nie szklanka”,
„zły to ptak co własne gniazdo kala”, „nie mów nikomu, co się dzieje w domu” itp.) oraz
przekonaniach (np. „nie należy wtrącać się w cudze sprawy rodzinne”, „nie warto jej pomagać,
bo dzisiaj woła o ratunek, a jutro będzie z nim spacerować, trzymając go pod rękę”, „jak mąż
bije, to kocha”, „bicie to oznaka zazdrości, a to znaczy, że miał do niej powody”.



CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

• Przemoc w rodzinie pochodzenia – specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie uważają, że przemoc może być przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie, w której krzywdzi się jej członków,
obserwuje, a następnie przyswaja zachowania dorosłych. Uczy się, że najszybszym i
najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc, która wywołuje
strach i powoduje bezwarunkowe podporządkowanie się osobie, która ją stosuje.

• Środowisko społeczne i warunki życia – bezrobocie, trudna sytuacja materialna, złe
warunki mieszkaniowe, poważna choroba w rodzinie mają silny i często negatywny
wpływ na funkcjonowanie ludzi. Stres i frustracja towarzyszą ww. problemom i
zwiększają łatwość wpadania w złość i gniew, które najczęściej wyładowuje się na
najbliższych (bo tak jest najłatwiej, najszybciej i bez większych konsekwencji),
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• Uzależnienie/nadużywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych – dość
powszechne jest przekonanie, że „przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol”. Jeśli
spojrzymy na dane policyjne dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty”, to
moglibyśmy utwierdzić się w tym przekonaniu, ponieważ ponad 60% sprawców
przemocy w rodzinie w chwili interwencji policji było pod wpływem alkoholu.
Tymczasem nic bardziej mylnego. Co prawda nadużywanie alkoholu może powodować
zaburzenia kontroli własnego zachowania i utrudniać rozpoznawanie własnych emocji i
panowanie nad nimi, to jednak alkohol sam w sobie nie jest źródłem przemocy.
Dodatkowo spożywanie alkoholu nie zwalnia osoby krzywdzącej swoich bliskich z
odpowiedzialności za to, co robi.

• Sprawca przemocy − cechy jego osobowości, brak empatii, niskie poczucie własnej
wartości, które może skutkować potrzebą kontrolowania partnerki, autorytarne poglądy
na role w rodzinie (mężczyzny, kobiety, dzieci), przekonanie, że najlepszą metodą
zdobycia szacunku najbliższych jest wywoływanie strachu i lęku, trudności w
konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, łatwość wyrażania negatywnych emocji −
złości i gniewu.



INTERWENCJA KRYZYSOWA WOBEC PROBLEMU PRZEMOCY 
W RODZINIE 

CECHY:

• Charakter natychmiastowy pomocy – wynikający z konieczności reagowania na zagrożenie życia,
zdrowia, narażenie własnych interesów. Cecha ta – działanie tak szybkie, jak to jest możliwe –
uznawana jest za podstawową i niepodważalną.

• Dyspozycyjność – interwencja natychmiastowa to często interwencja w miejscu krytycznych
zdarzeń, w otoczeniu osoby w kryzysie, interwencja poza gabinetem. Obecność interwenta na
miejscu zdarzenia to okoliczność gwarantująca nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej,
poznanie uwarunkowań kryzysu, przebiegu dotychczasowych działań, zasobów otoczenia, co nie
tylko zwiększa efektywność interwencji, ale też działa prewencyjnie.

• Duża intensywność kontaktów w krótkim czasie – wymóg ten wynika przede wszystkim z
dynamiki kryzysu – konieczności zaopiekowania się klientem w fazie chaosu, gwałtownej utraty
równowagi psychicznej, okresie związanym z ryzykiem dekompensacji, zachowań destrukcyjnych,
służy efektywności działań, ich ekonomice – wydajności. Ograniczenie czasu udzielanej pomocy
do kilku – kilkunastu sesji, wynika z założeń interwencji jako pomocy doraźnej, ograniczonej w
czasie wyłącznie do sytuacji związanej z zagrożeniem. Jedną z form intensyfikacji pomocy jest w
interwencji kryzysowej pomoc stacjonarna – oferta tymczasowego schronienia.



INTERWENCJA KRYZYSOWA WOBEC PROBLEMU PRZEMOCY 
W RODZINIE 

• Relacja wsparcia społecznego – tzw. „podwiązanie” klienta w interwencji kryzysowej –
oznacza tworzenie okazji do aktywizacji najbliższego otoczenia klienta, włączenie osób
bliskich (krewnych, przyjaciół, współpracowników) do opieki, sieci wsparcia, wspólnego
rozwiązywania problemów sytuacji kryzysowej. Paradygmat wsparcia społecznego wynika
z dynamiki kryzysu i mechanizmów przemocy domowej, które prowadzą często do
wyobcowania poszkodowanych ze środowiska lub z zastosowanych wcześniej błędnych
strategii ochrony (urlop w pracy, odesłanie osoby w kryzysie do domu w fazie ostrego
kryzysu, ucieczka z domu, długoletnia izolacja).

• Buforowanie – zasada związana z dyspozycyjnością i relacją wsparcia, stanowi formę
ochrony przed stresorami zwiększającymi ryzyko zaostrzenia lub przedłużenia reakcji
urazowej. Polega na czasowym odcinaniu i izolowaniu osób od bodźców sensorycznych lub
okoliczności wiążących się z punktu widzenia klienta z kryzysem, a także na przejmowaniu
przez interwentów części kontaktów z osobami, które mogą (często nieświadomie) ranić,
pogłębiając reakcję kryzysową poszkodowanego. Buforowanie polega także na
powstrzymywaniu klienta przed podejmowaniem zbyt pochopnych działań,
przedwczesnych decyzji, które mogą być ryzykowne, a nawet szkodliwe, biorąc pod uwagę
kondycję i możliwości osoby w kryzysie.



INTERWENCJA KRYZYSOWA WOBEC PROBLEMU PRZEMOCY 
W RODZINIE 

• Stawianie szybkiej, selekcyjnej diagnozy kryzysu – ocena zagrożeń poprzedzająca dalsze działania
interwencyjne, dokonywana jest przez interwenta w jednym z pierwszych etapów postępowania.
W sytuacji kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie ważne jest ustalenie: gdzie jest sprawca, czy
obecnie zagraża osobie doznającej przemocy, czy poszkodowana osoba może wrócić do domu.
Waga interpretacji relacji, wyglądu, zachowania osoby, stanu mobilności dokonana przez
interwenta jest ogromna, bowiem ten właśnie moment decyduje o podjęciu dalszych działań oraz
wiąże się z możliwością odpowiednio wczesnego odkrycia ekstremalnych zagrożeń dla życia lub
zdrowia klienta, jest też materiałem do budowania pierwszych planów działania. Szybka diagnoza
związana jest z zadaniem formułowania problemu, często dokonywanym w sposób odmienny, niż
to robi klient. Pełna odpowiedzialność za tę fazę interwencji spoczywa więc na interwencie.

• Koncentracja na problemie centralnym – jest to zasada zalecająca skupienie się na problemach
decydujących o „tu i teraz” klienta. Wychodząc z założenia, że interwencja kryzysowa pełni w
opiece psychologicznej i pracy socjalnej rolę „pogotowia ratunkowego”, słuszne jest
skoncentrowanie się na problemach ryzykownie zaostrzających stan poszkodowanych, a w
pozostałych czynnościach, związanych z rozwiązywaniem problemów – kierowanie do
wyspecjalizowanych służb, instytucji lub ośrodków zajmujących się terapią kryzysu.

• Ochrona i wzmacnianie „ja” klienta – wzmacnianie jego poczucia wartości, wiary w siebie,
odwołanie się do zasobów, znanych i z powodzeniem stosowanych strategii rozwiązywania kryzysu,
stanowi o fundamencie interwencji kryzysowej.



PRZYKŁADOWY MODEL INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Metoda ta jest zorientowana na działanie, oparta na sytuacji, umożliwiająca wykorzystanie
umiejętności pracownika w sposób płynny i elastyczny. Sześcioetapowy model interwencji stanowi
oś, wokół której buduje się konkretne działania w zależności od rodzaju kryzysu. Poszczególne kroki
modelu są zaprojektowane tak, by stanowił on zintegrowany proces rozwiązywania problemu. Nie są
one kolejne, ale przenikają się.
Pierwsze trzy kroki:
1. Zdefiniowanie problemu - określenie i zrozumienie problemu z punktu widzenia klienta. Dopóki
interwent nie zobaczy sytuacji tak, jak widzi ją klient, wszelkie strategie i procedury, jakich mógłby
użyć, mogą być nieistotne i bez wartości dla klienta. (Jako pomocne w określeniu problemu zaleca
się, aby sesja interwencyjna rozpoczynała się od praktykowania przez interwenta podstawowych
umiejętności słuchania, wyrażających empatię, autentyczność, akceptację, pozytywny stosunek)
2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientowi - Prowadzący interwencję przez cały czas stosowania
procedur musi dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo klienta. Bezpieczeństwo definiuje się jako
minimalizację zagrożenia fizycznego i psychicznego klienta dla siebie i innych ludzi
3. Wspieranie, to aktywności o przewadze słuchania nad działaniem - kładzie nacisk na
komunikowanie klientowi, że pracownik/interwent jest osobą, która się troszczy o niego. Osobą
dostarczającą wsparcia jest interwent. Oznacza to, że musi być zdolny do zaakceptowania w
bezwarunkowy, pozytywny sposób wszelkich swoich klientów, niezależnie od tego, czy oni mu się
odwzajemnią, czy nie.



PRZYKŁADOWY MODEL INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Końcowe trzy kroki:
4. Rozważenie możliwości - dotyczy sprawy często zaniedbywanej zarówno przez klientów,
jak i pomagających – poszukiwania szerokiego spektrum wyborów możliwych dla klienta.
W tym kroku efektywny interwent pomaga klientowi rozpoznać, że istnieje dla niego wiele
wyborów, że niektóre z nich są lepsze od innych. Możliwe alternatywy: wsparcie sytuacyjne
jako źródło pomocy (np. ludzie znani klientowi w przeszłości lub obecnie, tacy, których
może obchodzić to, co się z nimi dzieje), mechanizmy radzenia sobie - zachowania lub
zasoby środowiskowe, które klient może wykorzystać do pomocy w przejściu przez
aktualny kryzys, pozytywne, konstruktywne wzorce myślenia klienta – sposoby myślenia,
mogące istotnie zmieniać widzenie problemu przez niego i obniżać poziom lęku.
5. układanie planów - jest logiczną konsekwencją poprzedniego kroku. Planowanie
działania – poszczególnych jego etapów, powinno stwarzać możliwość odbudowania
emocjonalnej równowagi klienta.

Plan powinien:



PRZYKŁADOWY MODEL INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

• identyfikować dodatkowe osoby, grupy czy inne możliwości uzyskania bezpośredniego wsparcia,
• dostarczyć mechanizmów radzenia sobie – czegoś konkretnego i pozytywnego dla klienta, by

mógł to zrobić teraz (optymalna różnica), określonych kroków w działaniu, które klient może
rozpoznać, jako własne.

• koncentrować się na systematycznym rozwiązywaniu problemu klienta przez niego samego,
• być realistycznie sformułowany w terminach oraz zdolności radzenia sobie przez klienta,
• może również zawierać elementy współpracy pomiędzy klientem a interwentem (co klient – co

interwent).
Powodem realizacji planu przez klienta ma być odzyskanie przez niego poczucia kontroli.
6. Uzyskanie zobowiązania klienta, są aktywnościami o przewadze działania po stronie pracownika
- Stanowi logiczną kontynuację kroku piątego. Sprawa kontroli klienta i jego autonomii stosuje się
też do procesu pozyskiwania odpowiedniego zobowiązania. Jeżeli etap piąty jest zrealizowany
prawidłowo, uzyskanie zobowiązania powinno być łatwe. W trakcie realizacji tego kroku interwent
powinien wyraźnie demonstrować odpowiedzialność za realizację swojej części planu, jeśli przyjęto
wariant zakładający współpracę. Troską interwenta powinno być uzyskanie uczciwego,
bezpośredniego, właściwego zobowiązania, zanim zakończy sesję interwencji kryzysowej.



INTERWENCJA WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC
Wykonując naszą pracę warto cały czas pamiętać o tym, że praca z osobami stosującymi przemoc jest
najskuteczniejszą metodą zatrzymania przemocy i ochrony osób krzywdzonych. Nie będzie sprawców – nie
będzie ofiar.

Czego można spodziewać się wzywając osobę stosującą przemoc na rozmowę?
Uczucia Zachowania

Złość Na wszystko się zgadza

Wstyd Nie chce nic powiedzieć

Poczucie winy Płacze, wzbudza litość

Lęk przed utratą rodziny i wpływu na nią Kłóci się , zaprzecza, przerzuca winę na innych, krzyczy, 
zapowiada, że przyjdzie z adwokatem, grozi

Lęk, że ktoś spowoduje „odcięcie” mu dostępu do 
alkoholu

Zaprzecza i minimalizuje to, co się stało

Nieprzyjemne uczucia związanie z niskim poczuciem 
własnej wartości

Celem interwencji nie jest to, aby osoba stosująca przemoc przyznała się do stosowania przemocy albo aby przyznała rację
interwentowi. Kontakt interwencyjny to nie walka ani rywalizacja na argumenty. Chodzi o to, aby osoba stosująca przemoc
usłyszała co mówimy i zdecydowała co dalej zrobi.



INTERWENCJA WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC
Rozmowa interwencyjna ze sprawcą  – ważne wskazówki:

• Zadbać o SIEBIE.
• Koncentrować się w rozmowie na faktach dotyczących sytuacji przemocy (dlatego tak ważne jest 

rozpoznanie sytuacji i wymiana informacji między instytucjami).

• Mówić o zachowaniach, nie o osobie (nie chodzi o to, że „pan jest złym, zbyt wymagającym ojcem” ale o to, że „krzyczy pan 
na dzieci, gdy nie wykonują od razu pana poleceń, nazywa je pan durniami i bękartami, kilka razy uderzył je pan w głowę”).

• Nazwać wprost przemoc – przemocą (dla osób stosujących przemoc ich zachowanie jest najlepszą dostępną strategią na 
osiągnięcie tego, na czym im zależy. Hasło „stosuje pan przemoc” jest często abstrakcyjne, trudno połączyć je z własnymi zachowaniami).

• Poinformować o konsekwencjach stosowania przemocy (zarówno o konsekwencjach formalno-prawnych, jak i 
konsekwencjach psychologicznych (dla rodziny, dla dzieci itp.)).

• Wskazać jakie konkretnie zachowania mają ulec zmianie.
• Wskazać miejsca, gdzie osoba stosująca przemoc może uzyskać pomoc w zmianie.
• Poinformować co dalej będzie się działo w rodzinie.
• Rozmawiać spokojnie, z szacunkiem.
• Zauważać i podkreślać zasoby osoby stosującej przemoc (na czym jej zależy, w co jest zaangażowana, na co jest 

gotowa, co już dostrzega, w kim ma wsparcie ).

• Okazywać zrozumienie dla emocji rozmówcy, w tym nazywać te emocje.



INTERWENCJA WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC

„Ustawa antyprzemocowa”
właściwie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

• ma na celu natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od osób pokrzywdzonych,
• izolacja ta następuje w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy

przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,

• nakaz lub zakaz mogą być wydawane łączenie, na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością,
• Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje

się do wydanych nakazu lub/i zakazu,
• w sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji, w celu wyegzekwowania

nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu,
• za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu,

ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na
podstawie Kodeksu wykroczeń,

• Sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie
zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą
osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować,
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• postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia,

• Sąd może udzielić zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązywania nakazu lub zakazu, może zmienić wskazane
w nakazie lub zakazie obszar lub odległość od tego mieszkania, które osoba stosująca przemoc w rodzinie jest
obowiązana zachować,

• wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech
dni od dnia jego wpływu do sądu,

• 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,

• osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, ma obowiązek pozostawić klucze do
wspólnie zajmowanego mieszkania i pomieszczeń jego bezpośredniego otoczenia w tym mieszkaniu,

• osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, jest obowiązana wskazać jednostce
organizacyjnej Policji adres miejsca pobytu, a także, o ile to możliwe, numer telefonu, pod którym będzie
dostępna,

• 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,

• osobie stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, przysługuje zażalenie do Sądu.



SKUTKI INTERWENCJI WOBEC SPRAWCY PRZEMOCY

• przerwanie przemocy,
• powstrzymanie przestępstwa,
• zapobieganie tragicznym konsekwencjom stosowania przemocy,
• izolacja sprawcy od ofiary,
• zapewnienie maksimum bezpieczeństwa ofierze,
• udzielenie pomocy sprawcy przemocy w zakresie zmiany zachowań,
• wskazanie możliwości podjęcia różnego rodzaju terapii, w tym uzależnień i udziału w

programie korekcyjno – edukacyjnym,
• poinformowanie o konsekwencjach prawnych i karnych grożących za popełnienie

przestępstw na szkodę osób najbliższych, w tym za znęcanie się nad rodziną.
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