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1. Wprowadzenie. 



 
Zjawisko przemocy w rodzinie od wielu lat w krajach Europy Zachodniej jest 

traktowane, jako ważny problem społeczny. W czasie kilkunastu lat powstało wiele 

dokumentów organizacji międzynarodowych, które zalecają krajom członkowskim Unii 

Europejskiej podjęcie zmian prawa i praktyki w celu skuteczniejszego przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, udzielania pomocy ofiarom przemocy i skutecznych oddziaływań na 

sprawców przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania, to zdaniem 

specjalistów rozmiary i szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie wskazują, że 

jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce. Wymaga on podjęcia 

szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu 

przeciwdziałania. Jego realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa 

życia codziennego.  

Najczęściej identyfikowanymi ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety i dzieci. 

Istnieją jednak powody by sądzić, że przemoc rodzinna dotyczy także często osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

Przemoc to przestępstwo, określa je Kodeks Karny w art.207: 

„§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inną osoba 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 

lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 

własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. 

Zmniejszenie rozmiarów przemocy w polskich rodzinach i pomaganie ofiarom jest 

nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji 

pozarządowych 

 
 
 

2. Zadania powiatu w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 



Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180, 

poz. 1493 z późn. zm.) określiła zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie - art. 6, ust. 3 i 4. 

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności: 

1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

        rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym 

         mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie    

         promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

        dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

         wsparcia, 

4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

        interwencji kryzysowej. 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w 

szczególności: 

1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

               przemocy w rodzinie, 

2. opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

              dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

3. Charakterystyka  zjawiska przemocy w rodzinie.  

Istnieje wiele definicji przemocy w rodzinie . Wszystkie z nich podkreślają jednakże takie 

elementy jak: 

• działanie zamierzone, intencjonalne, świadome, 

• przewaga sił ze strony agresora, 

• intencją działania jest wyrządzenie komuś krzywdy, narzucenie mu władzy, dokonanie 

bezprawnych czynów, godzenie w czyjąś osobistą wolność, naruszenie praw i dóbr 

osobistych, 

• wywołuje cierpienie i szkody , 

• działanie skierowane przeciwko jakiemuś członkowi rodziny,  



• wykracza poza społeczne normy, zasady relacji międzyludzkich1. 

  O zjawisku przemocy musimy mówimy, jako o procesie, nie pojawia się znienacka, 

jest cykliczny, ma tendencje do powtarzania się, nie zatrzymuje się a wręcz przeciwnie 

przybiera na sile. Przemoc przejawia się między innymi w następujących formach: 

� przemoc fizyczna - zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko fizyczności 

członka jego rodziny, niosące ryzyko uszkodzenia w ciele. Bicie, popychanie, 

torturowanie, policzkowanie, uderzenie pięścią, kopanie, drapanie, plucie, szarpanie 

za włosy, gryzienie, wykręcanie rąk, duszenie, okaleczenie, przypalanie papierosem, 

wyrywanie paznokci, parzenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni, napaść, 

uwięzienie, i wszelkie inne działania, które wywierają ból i strach. Objawy: sińce, 

obrzęki na twarzy, ramionach, klatce piersiowej, plecach, pod pachami, na dłoniach, 

stopach, pośladkach, ślady po oparzeniach, rany cięte, kute, blizny za uszami, otwarte 

rany w nietypowych miejscach, 

� przemoc psychiczna – działanie mające na celu pozbawienia ofiary zaufania do siebie 

samej, tak, aby czuła się samotna i zależna tylko od agresora. Przymus i groźby, 

upokarzanie, zastraszanie, poniżanie, emocjonalne wykorzystywanie, szantaż 

emocjonalny, wyzywanie, obwinianie, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, 

manipulowaniem poczuciem winy, karanie przez odmowę uczuć, odmawianie 

współżycia seksualnego, wyśmiewanie, zawstydzanie, kontrolowanie lub 

uniemożliwianie kontaktów z innymi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, 

narzucanie własnych poglądów, zakaz opuszczania domu, miłość warunkowa, brak 

zainteresowania, brak szacunku, stała krytyka, oskarżanie o wywołanie przemocy,  

porywanie dzieci, wykorzystywanie pozycji mężczyzny, wymaganie bezwzględnego 

posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia,  podsłuchiwanie rozmów 

telefonicznych, niszczenie przedmiotów cennych dla ofiary. Objawy: niska 

samoocena, wzmożona czujność, tiki nerwowe, zmiana nastrojów, słaba kontrola 

emocji. 

� przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, aktywności seksualnej, 

nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, 

sadystyczne formy współżycia, krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do 

                                                 
1 http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/15388-przemoc_w_rodzinie.html 



oglądania filmów lub gazet pornograficznych, straszenie gwałtem, gwałt, straszenie 

karami fizycznymi i psychicznymi w razie odmowy współżycia, filmowanie podczas 

działań seksualnych, rozbieranie  z zastosowaniem przemocy fizycznej, 

� przemoc finansowa - zabieranie zarobionych pieniędzy, odmawianie możliwości 

pracy, brak zaspakajania potrzeb materialnych, kontrola wydawania pieniędzy. 

W naszym społeczeństwie funkcjonują mity dotyczące przemocy takie np. jak:  

� przemoc nas nie dotyczy - przemoc istnieje wszędzie, niezależnie od rasy, 

wyznania, czy narodowości,  

� przemoc zdarza się w sferze biedoty - przemoc jest częstym zjawiskiem                  

w rodzinach inteligenckich i zamożnych, 

� popchnięcie, klaps, bicie pięścią nie jest niczym złym, nie jest przemocą, nie 

powoduje obrażeń, jest potrzebne w wychowaniu dzieci -  nawet najmniejsza 

forma aktywności ludzkiej zmierzająca do godzenia w czyjąś osobistą wolność jest 

aktem przemocy, 

� bicie jest dowodem miłości, kobieta lubi jak jest bita, mężczyzna ma prawo bicia 

własnej żony -  pozostałości myślenia panującego w systemie patriarchalnym. 

W Polsce nie na jednolitego systemu , który zawierałby dane dotyczące przemocy        

w rodzinie. Statystyki prowadzone przez Komendę Główną Policji obejmują wyłącznie 

zgłoszone przypadki, czyli takie, w których doszło do interwencji domowej i sporządzenia 

tzw. Niebieskiej Karty. Obrazują zaledwie „czubek góry lodowej” a nie rzeczywistą skalę 

tego zjawiska2. 

Podsumowując przemoc w rodzinie jest zjawiskiem skomplikowanym                            

i wielkoobszarowym. Podejmowane działania przez samorząd musza mieć charakter 

systemowy i powinny być nie tylko ukierunkowane na pomoc ofiarom przemocy, ale także  

na sprawcę przemocy. 

 

 

                                                 
2
 J. Różyńska, Niezbędnik pracownika socjalnego. Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2007, str. 47 



W Powiecie Głubczyckim według danych z Komendy Powiatowej Policji                       

w Głubczycach wynika, ze interwencje domowe związane z zjawiskiem przemocy domowej     

w latach 2009 – 2011 przedstawiały się następująco. 

 

Tabela 1. Interwencje policji dotyczące przemocy domowej na terenie Powiatu Głubczyckiego 

Lata Wyszczególnienie 
2009  2010 2011 

Liczba interwencji domowych ogółem 1037 1223 1034 
w tym związanych z przemocą domową 520 374 315 
Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy 
domowej 

914 620 475 

 
 kobiet 482 340 298 
 mężczyzn 64 45 33 
 dzieci do lat 13 267 167 84 
w wieku od 13 do 18 roku życia 101 68 44 
Liczba założonych Niebieskich Kart  520 374 315 
Liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu 327 227 203 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  KPP w Głubczycach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wykres 1. Liczba interwencji domowych ogółem w latach 2009 – 2011. 



 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPP w Głubczycach 

 

 

 

 

 

      Wykres 2. Liczba interwencji domowych związanych z przemocą domową w latach 2009 – 2011. 

 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPP w Głubczycach 

 

 

 

 

Tabela 2. Specjalistyczne poradnictwo świadczone przez Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym  

Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. 



Lata  

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Porady ogółem 669 594 509 

w tym 

Psychologiczne 255 267 247 

Prawne 103 115 80 

Pracownik socjalny 275 171 132 

Terapeuty uzależnień 36 41 50 

Porady  dotyczące przemocy domowej 

ogółem 

387 246 239 

w tym 

Psychologiczne 158 136 141 

Prawne 58 29 27 

Pracownik socjalny 167 72 58 

Terapeuty uzależnień 4 9 13 

Źródło: opracowanie własne  

 

Analizując powyższe tabelki należy zwrócić uwagę iż liczba interwencji domowych 

na terenie naszego powiatu w 2011 w stosunku do roku 2010 spadła, do roku 2009 jest to 

poziom porównywalny. Natomiast liczba interwencji związanych z przemocą domową                          

w porównywalnym okresie spadła.  

   

 

4. Główne założenia programu. 

Program skierowany jest przede wszystkim do ofiar przemocy w rodzinie w tym dzieci, 

współmałżonków, partnerów, osób starszych i niepełnosprawnych,  sprawców i świadków 

przemocy w rodzinie. Realizatorami programu są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Komenda Powiatowa Policji, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Głubczyckiego, 

Zakład Karny w Głubczycach, Sąd,  Prokuratura, organizacje kościelne i pozarządowe. 

5. Cel główny i cele szczegółowe programu. 

 
 Tworzenie warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy             

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. 



Cele szczegółowe: 

1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 
            świadomości społecznej. 
 

2. Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. 

3.  Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą. 

4. Szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

            

Cel szczegółowy 1. 

Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 
społecznej. 
 
Sposób realizacji: 

� kampanie społeczne zarówno piętnujące  przemoc w rodzinie, a także propagujące 

pozytywne postawy w stosunkach międzyludzkich, 

� konferencje i spotkania merytoryczne na temat przemocy w rodzinie,  

� wykłady, 

� warsztaty. 

Cel szczegółowy 2. 

Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. 

Sposób realizacji: 
� realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w 

rodzinie w warunkach otwartych jak i zamkniętych. 

 

Cel szczegółowy 3. 

 Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia udzielania pomocy osobom dotkniętym 

przemocą 

Sposób realizacji: 
� rozwój instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie: 

� ośrodek wsparcia lub specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy          

w rodzinie, 

� numer telefonu zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie,  



� dostępność mieszkań socjalnych w pierwszej kolejności dla ofiar przemocy  

w rodzinie, 

�  udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających 

pomocy w   sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie, 

� wzmocnienie ochrony ofiar przemocy poprzez opracowywanie programów ochrony 

ofiar przemocy, 

� opracowywanie programów korekcyjno – edukacyjnych dla ofiar przemocy                      

w rodzinie, 

� prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Cel szczegółowy 4. 

Szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Sposób realizacji: 
� przygotowanie pakietów szkoleniowych i przeszkolenie w zakresie przyczyn 

 i skutków przemocy w rodzinie dla następujących grup pracowników: 

� Policji, 

� służby zdrowia,  

� nauczycieli i pedagogów szkolnych 

�  jednostek pomocy społecznej. 

 

6. Przewidywane efekty realizacji programu. 

1. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie. 

2. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy  

w rodzinie. 

3. Wzrost liczby placówek udzielających pomocy. 

4. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

5. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie. 

6. Dla ofiar przemocy w rodzinie 

  

7. Źródła finansowania programu. 

           Powiat Głubczycki, Opolski Urząd Wojewódzki oraz środki pozabudżetowe 

pozyskiwane z różnych programów krajowych i unijnych, konkursów.  



 

 


