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I. WPROWADZENIE.  
 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.,               

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ogłoszonymi w: Dz. U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. 

Nr 28, poz. 146) nakłada na samorząd obowiązek opracowania i realizacji programu 

dążącego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapewnienia 

specjalistycznej pomocy osobom jej doświadczającym.  

Przemoc w rodzinie jest problemem niedeterminowanym kontekstem regionalnym 

czy społecznym – występuje w rodzinach niezależnie od ich statusu i miejsca 

zamieszkania. Udzielenie efektywnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową 

wymaga rozpoznania problemu (przeprowadzenia analizy kontekstów związanych                       

z przemocą w rodzinie). Diagnoza jest zatem punktem wyjścia do planowania                       

i podejmowania działań.  

Doświadczanie  przemocy w rodzinie powoduje przeżywanie silnej traumy, która 

może doprowadzić do trwałych zmian psychopatologicznych w trzech sferach 

funkcjonowania człowieka: psychicznej, społecznej i wychowawczej. Osoby dorosłe, 

doświadczające długotrwałej przemocy w rodzinie, nierzadko wycofują się z początkowej 

aktywności zmierzającej do zmiany trudnej sytuacji (wycofują złożone zawiadomienie, 

wracają do sprawcy) uaktywniając mechanizmy obronne podtrzymujące kryzys, co blokuje 

udzielaną pomoc. Wynika to z kosztów psychologicznych i społecznych, jakimi obarczona 

jest ta zmiana.  

W przypadku osób, które doznały przemocy w rodzinie we wczesnym dzieciństwie 

oraz zdarzeń z okresu dorastania, zagadnienie dodatkowo zyskuje na ważności, jeżeli 

weźmiemy pod uwagę fakt międzypokoleniowego przekazu przemocy (dziedziczenia 

wzorca zachowań społecznych od rodziców, opiekunów – teoria społecznego uczenia się). 

Z uwagi na siłę traumatycznych przeżyć wpływających na psychiczne 

funkcjonowanie osób doznających przemocy i wynikających z tego zaburzeń rozwoju                       

u dzieci niezbędna jest profesjonalna pomoc, mająca na celu odzyskanie i umocnienie 

prawidłowego funkcjonowania psychospołecznego. Skuteczność i powodzenie działań 

podejmowanych w ramach realizowanego wsparcia warunkowana jest stopniem 

kompetencji, wiedzy i doświadczeń osób pomagających  – dlatego uznano, że jest to 

ważny obszar diagnostyczny.  

Uznano również, że skuteczna pomoc osobom doświadczającym przemocy                       

w rodzinie wymaga zdiagnozowania kontekstu wychowawczego - stąd badanie 
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zakładało analizę doświadczeń młodzieży szkolnej oraz wiedzę, przekonania, 

doświadczenia i opinie dorosłych mieszkańców Mielca, pełniących funkcje 

rodzicielskie. 
 

 

II. METODOLOGIA BADAŃ. 
 

2.1.Cel główny badań: 

Celem planowanych badań sondażowych było określenie podstawowych kategorii 

poznawczych, dotyczących zjawiska przemocy domowej, w perspektywie planowania 

efektywnych mechanizmów jej przeciwdziałania i profilaktyki. 
 
 

2.2. Cele szczegółowe badań: 
 
1. Dostarczenie obrazu postaw wobec problemu przemocy w rodzinie i gotowości 

(doświadczeń i kompetencji) udzielenia wsparcia przez pracowników instytucji 

stykających się zawodowo z problemem przemocy w rodzinie. 

2. Ustalenie, w jaki sposób młodzież szkolna postrzega i interpretuje zjawisko przemocy                

w swoim najbliższym otoczeniu (najbliższych kontekstach). 

3. Poznanie oceny zjawiska przemocy domowej występującej na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec w opinii jej dorosłych mieszkańców, pełniących funkcje rodzicielskie. 

 

Cel praktyczny badań: przekazanie wniosków oraz sformułowanie wskazań                  

dotyczących lokalnych oddziaływań  w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. 

 

2.3.  Grupy docelowe objęte badaniem (respondenci): 

 
a) profesjonaliści wsparcia społecznego: 

  pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, w tym: pracownicy  

socjalni (24), asystent rodziny (1), psycholodzy (2), konsultant prawny (1) – łącznie 

28 osób; 

  personel medyczny instytucji opieki zdrowotnej: 

         - osoby zatrudnione w Szpitalu Powiatowym w Mielcu, w tym: lekarze (8), 

   pielęgniarki (32), położne (5) – łącznie 45 osób;  

        - osoby zatrudnione w Pogotowiu Ratunkowym w Mielcu, w tym: lekarze (3),          

ratownicy medyczni (13), pielęgniarki (2) – łącznie 18 osób;  
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 pracownicy placówek oświatowych (gimnazjum, szkoła średnia), w tym: nauczyciele 

(33) i pedagodzy szkolni (3) – łącznie 36 osób; 

  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, w tym: dzielnicowi (16)                    

i funkcjonariusze służby patrolowej (22) -  łącznie 38 osób; 

b) młodzież szkolna, w tym: gimnazjaliści (53) oraz uczniowie szkoły średniej (19) – 

łącznie 72 uczniów; 

c) osoby dorosłe pełniące funkcję rodzicielską (rodzice uczniów) – 87 osób  
 

2. 4. Założenia metodologiczne. 

Zrealizowany projekt badawczy zawierał następujące założenia metodologiczne badań: 

1. badania miały mieć charakter diagnozy społecznej problemu, w związku z tym 

zastosowaną metodą była metoda sondażu diagnostycznego, jako dobra metoda 

służąca gromadzeniu wiedzy o atrybutach i dynamice zjawisk społecznych, oraz 

opiniach i poglądach wybranych zbiorowości; 

2. wybraną techniką była technika ankiety, natomiast narzędziami badawczymi 

były kwestionariusze ankiet, zawierające pytania charakteryzujące respondentów 

pod kątem socjodemograficznym oraz pytania dotyczące nasilenia, struktury                     

i dynamiki przemocy domowej. Pojawiające się różnice w ankietach wynikały                       

z określenia grupy docelowej, do jakiej były kierowane; 
 

3. w celu określenia stanu wiedzy w zakresie zjawiska, rozpoznania opinii                       

oraz doświadczeń młodzieży szkolnej badania były przeprowadzone na terenie 

placówek oświatowych; 
 

4. w celu określenia stanu wiedzy w zakresie zjawiska, rozpoznania opinii                       

oraz doświadczeń rodziców, kwestionariusze ankiet zostały rozdane rodzicom, a po 

ich wypełnieniu zebrane; 
 

5. w celu określenia stanu wiedzy w zakresie zjawiska oraz rozpoznania opinii                       

i doświadczeń pracowników lokalnych instytucji (pracownicy ośrodka pomocy 

społecznej, pracownicy służby zdrowia, nauczyciele/pedagodzy szkolni, 

funkcjonariusze policji) badania były przeprowadzone na terenie zatrudniających 

ich instytucji; 
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6. przyjęto ramy wiekowe badanych osób - dolna granica została określona na 15 lat, 

natomiast górna granica pozostała otwarta. 
 

Ponieważ badania przeprowadzone były wśród grup badawczych, nie będących 

reprezentatywnymi, winno się je traktować, jako pilotaż stanowiący punkt wyjścia do 

realizacji szerszych badań na terenie Gminy Mielec. 

Przedstawione cele szczegółowe badań obligowały do sformułowania następujących pytań: 
 

a) grupa profesjonalistów: 

- pytania o sytuację zawodową ankietowanego (jakiej instytucji jest przedstawicielem, jaki 

jest jego zawód/zajmowane stanowisko, czy ma do czynienia z przypadkami przemocy 

wewnątrzrodzinnej, jak długi jest staż obecnie wykonywanej przez niego pracy); 

- pytania o  opinię na temat przemocy domowej (jakie zachowania oznaczają przemoc, jak 

często muszą występować, aby mówić o przemocy, czy można usprawiedliwić przemoc                        

w rodzinie); 

- pytania o opinię na temat miejsca kar cielesnych w procesie wychowania dziecka; 

-pytania o wiedzę w zakresie omawianej dziedziny (czy osoba brała udział                       

w szkoleniach przygotowujących do pracy z ofiarami przemocy, czy ma takie 

możliwości, czy czuje się kompetentna do udzielania pomocy osobom doznającym 

przemocy domowej); 

- pytania o lokalną politykę społeczną w dziedzinie pomocy ofiarom przemocy (czy 

badana osoba widzi konieczność współpracy pomiędzy instytucjami, co chciałaby 

zmienić, aby pomoc ta była świadczona jak najlepiej); 

b) grupa młodzieży szkolnej: 

- w jaki sposób młodzież szkolna interpretuje zjawisko przemocy w rodzinie? 

- w jaki sposób młodzież szkolna postrzega zjawisko przemocy w rodzinie wśród  swoich 

znajomych? 

- w jaki sposób młodzież szkolna postrzega zjawisko przemocy w rodzinie we własnym 

domu? 
 

c) grupa osób dorosłych pełniących funkcje rodzicielską: 

 jaka jest wiedza o zjawisku przemocy domowej? 
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 jaka jest ocena wybranych zachowań ludzkich pod kątem przynależności do kategorii 

przemocy domowej? 

 jaka jest skala zjawiska oraz struktura przemocy domowej, z którą się zetknęli, jako 

świadek/ofiara/sprawca? 

 jaka jest skala zjawiska oraz struktura przemocy domowej, o której słyszeli                        

w najbliższym otoczeniu? 

 jaka jest dynamika zjawiska przemocy domowej na terenie gminy w ich ocenie? 

 czy zgłosiliby się o pomoc w sytuacji bycia świadkiem przemocy domowej? 

 jaką instytucję pomocową wybraliby w sytuacji doświadczania przemocy domowej? 

 jaka jest ewentualna przyczyna braku reakcji w sytuacji bycia ofiarą lub świadkiem 

przemocy domowej? 

 jakie są, ich zdaniem, przyczyny występowania przemocy domowej w otoczeniu 

społecznym? 

 jakie działania, ich zdaniem, powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania zjawisku 

przemocy domowej?. 
 

2. 5. Procedura badawcza. 
 

Procedura badawcza została przeprowadzona w następującej kolejności : 

 wrzesień 2013r. - opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariuszy 3 ankiet); 

 wrzesień 2013r. - przeprowadzenie procesu badawczego w szkołach  funkcjonujących 

na terenie miasta. Badaniem objęci zostali uczniowie 2 klas gimnazjum oraz 1 klasy 

szkoły ponadgimnazjalnej; 

 wrzesień 2013r. - przeprowadzenie procesu badawczego z rodzicami młodzieży objętej 

badaniem;   

 wrzesień 2013r. - przeprowadzenie procesu badawczego wśród poszczególnych grup 

zawodowych, stykających się z przypadkami przemocy w rodzinie; 

 październik 2013r. / listopad 2013r. – analiza zebranego materiału badawczego, opis, 

sformułowanie wniosków; 

 grudzień 2013r. – sporządzenie pisemnego raportu, przedstawienie otrzymanych 

wyników badań sondażowych oraz wynikających z nich rekomendacji. 
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III. WYNIKI BADAŃ. 
 

3.1. Badanie profesjonalistów wsparcia społecznego – szczegółowa analiza wyników             
badań. 

Grupa badanych składała się z 165 osób (n=165). Pod względem płci zdominowana 

była przez kobiety, których liczba (n=58) stanowiła 58,2 % ogółu badanych, liczba 

mężczyzn (n=69) stanowiła zaś 41,2% populacji w badanej grupie. Sytuację tą obrazuje 

tabela 1. 

                                                                                              Tabela 1. Płeć 

Płeć 
Ilość  (n= 165) 

w liczbach w % 

Kobiety 96 58,2 

Mężczyźni 69 41,8 

Ogółem 165 100 

 

Dość duże zróżnicowanie cechowało badanych pod względem wieku (tabela nr 2). 

Wyróżnione zostały cztery przedziały wiekowe: przedział osób pomiędzy 20 a 30 rokiem 

życia (były to osoby najmłodsze) - 34 osoby, co stanowi ok. 20,6% ogółu badanych; drugi 

przedział obejmował osoby pomiędzy 31 a 40 rokiem życia - ich liczba to 53 osoby, co 

stanowi ok. 32,1% ogółu badanych;  trzeci przedział obejmował osoby pomiędzy 41 a 50 

rokiem życia – ich liczba to 47 osób, co stanowi 28,5% ogółu badanych oraz przedział 

osób pomiędzy 51 a 60 rokiem życia (grupa najstarsza), których liczba wynosiła 31 osób, 

co stanowi 18,8% ogółu badanych.                          

                                                                                              Tabela 2. Wiek 

 

 

 

 

 

 

Przedziały wiekowe         
(w latach) 

Ilość                                
(n=165) 

w liczbach w % 

20 - 30 34 20,6 

31 - 40 53 32,1 

41-50 47 28,5 

51-60 31 18,8 
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Jak widać w badanej grupie najbardziej liczne były dwa przedziały wiekowe: 

między 31 a 40 rokiem życia i między 41 a 50 rokiem życia, a więc osoby w najlepszym 

okresie aktywności zawodowej, mające już  pewne doświadczeniem zawodowe i życiowe. 

Najmniej liczny jest przedział osób najstarszych. Może to wynikać ze specyfiki 

reprezentowanych przez badanych zawodów, gdyż niektóre z nich przynależą do grupy 

zawodów prawnie objętych możliwością skorzystania z odejścia na wcześniejszą 

emeryturę  (np. policjant, nauczyciel). 

 Bardzo zróżnicowany był staż pracy ankietowanych. Utworzonych zostało pięć 

przedziałów osób ze względu na staż ich zatrudnienia: przedział osób pracujących od 0 do 

5 lat (39 osób, co stanowi 23,6% ogółu badanych); przedział osób pracujących od 6 do 11 

lat (28 osób, co stanowi 17% ogółu badanych); przedział osób pracujących od 12 do 17 lat 

(30 osób, co stanowi 18,2% ogółu badanych; przedział osób pracujących 18 do 23 lat (23 

osoby, co stanowi 13,9 ogółu badanych) oraz przedział osób pracujących od 24 i więcej  

(45 osób, co stanowi 27,3% ogółu badanych) - jest to przedział najliczniejszy. 

                                             Staż pracy ankietowanych obrazuje tabela 3.                                                         

                                                                                           Tabela 3.  Staż pracy 

 

            

 

 

 

 

 

Badana grupa prezentowała mniej zróżnicowany charakter pod względem poziomu 

wykształcenia. Wyróżnić tu można dwie podgrupy: osoby posiadające wykształcenie na 

poziomie wyższym oraz osoby posiadające wykształcenie na poziomie średnim. Stosunek 

ankietowanych w tym kontekście przedstawia  tabela 4.     

 

Staż pracy           
(w latach) 

Ilość                             
(n=165) 

w liczbach w % 

0 - 5 39 23,6 

6-11 28 17 

12 – 17 30 18,2 

18 - 23 23 13,9 

24 i więcej  45 27,3 
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                          Tabela 4. Poziom wykształcenia 

Wykształcenie 

Ilość                              
(n=165) 

w liczbach  w % 

Wyższe 88 53,3 

Średnie 77 46,7 

 

Wśród badanych  przewagę posiada grupa osób o wykształceniu wyższym - ich 

liczba (88) sięga ok. 53,3 %. Druga grupa - osoby posiadające średnie wykształcenie - 

składa się z 77 osób, co stanowi 46,7% ogółu badanych. 

Pytanie pierwsze ankiety dotyczyło instytucji, w której zatrudniona była 

ankietowana osoba. W sumie respondenci reprezentowali pięć różnych instytucji. 

Najwięcej osób, które brały udział w badaniu pracuje w szpitalu - 45 osób (co stanowi 

27,3% ogółu badanych). Na drugim miejscu pod względem liczebności znaleźli się 

pracownicy policji – 38 osób (co stanowi 23% ogółu badanych). Trzecie miejsce zajmują 

osoby zatrudnione w szkole -36 osób (co stanowi 21,8% ogółu badanych). Kolejne pozycje 

zajmują: ośrodek pomocy społecznej- 28 osób (co stanowi 17% ogółu badanych) oraz 

pogotowie ratunkowe - 18 osób (10,9% ogółu badanych).Dane te zostały przedstawione 

poniżej. 

 

                                                                                            Tabela 5. Miejsce pracy 

Instytucja 

Ilość                      
(n=165) 

w liczbach w % 

Szkoła publiczna (szkoła średnia  i gimnazjum) 36 21,8 

Komenda Powiatowa Policji 38 23 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 28 17 

Szpital Powiatowy  45 27,3 

Pogotowie Ratunkowe 18 10,9 
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Ankietowane osoby to przedstawiciele różnych profesji. Podział ze względu na 

wykonywany zawód ilustruje tabela  nr 6.                                                                                          

                                                                                    Tabela 6. Wykonywany zawód 

Zawód 
 

Zawód 

 

w liczbach w % w liczbach w % 

Nauczyciel 33 20 Pracownik socjalny 25 15,2 

Pedagog 3 1,8 Psycholog 2 1,2 

Dzielnicowy 16 9,7 Konsultant prawny 1 0,6 

Funkcjonariusz          
służby patrolowej 

22 13,3 Położna 5 3 

lekarz 11 6,7 Ratownik medyczny 13 7,9 

pielęgniarka 34 20,6    

 

Najliczniej reprezentowanym zawodem jest pielęgniarka. Łącznie (szpital, 

pogotowie) przebadanych zostało 34 osoby pracujące w tym zawodzie - liczba ta stanowi 

20,6% ogółu badanych. Drugie miejsce, pod względem liczebności zajmuje nauczyciel - 

ten zawód reprezentuje 33 osoby (20% ogółu badanych). Trzecie miejsce zajmuje zawód: 

pracownik socjalny, reprezentowany przez 25 osób, co stanowi 15,2% ogółu badanych.            

W dalszej kolejności reprezentowane są zawody: funkcjonariusz służby patrolowej – 22 

osoby (13,3%), dzielnicowy - 16 osób (9,7%), ratownik medyczny – 13 osób (7,9%), 

lekarz – 11 osób (6,7%), położna – 5 osób (3%), pedagog – 3 osoby (1,8%), psycholog – 2 

osoby (1,2%) oraz konsultant prawny – 1 osoba (0,6%)..  

Pytanie trzecie ankiety brzmiało: „Czy w swojej pracy spotykasz się z przypadkami 

przemocy w rodzinie?”. Aż 72 osoby odpowiedziały twierdząco, co stanowi 75,8% ogółu 

zapytanych osób, natomiast 23 osoby odpowiedziały przecząco, co stanowi 24,2% 

ankietowanych.  

Przedstawia to tabela 7. 
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           Tabela 7. Praca z przypadkami przemocy w rodzinie 

Odpowiedzi 

Ilość 

(n=165) 

w liczbach w % 

Tak 130 78,8 

Nie 35 21,2 

 

Jak widać zdecydowana większość badanych w swojej pracy zawodowej spotyka 

się  z przypadkami przemocy w rodzinie. Tym bardziej znaczące  wydaje się być ich dobre 

przygotowanie do świadczenia profesjonalnej, skutecznej pomocy osobom uwikłanym                     

w przemoc.  

Podział odpowiedzi ze względu na wykonywany zawód/reprezentowaną instytucję 

przedstawia tabela nr 8. 

                                       Tabela 8. Instytucja/zawód a praca z przypadkami przemocy w rodzinie 

Odpowiedzi 

Policjant  
(n=38) 

Nauczyciel  
(n=36) 

Pracownik opieki 
zdrowotnej (n=63) 

Pracownik         
MOPS              
(n=28) Szpital 

Powiatowy 
(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe   

(n=18 ) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 38 100 22 61,1 26 57,8 16 88,9 28 100 

Nie 0 0 14 38,9 19 42,2 2 11,1 0 0 

                      ( szczegółowa analiza procentowa  nie ma wartości statystycznej ze względu na zbyt małą ilość osób) 

 Osoby reprezentujące dwa zawody, tj. policjanci i pracownicy socjalni najczęściej 

spotykają w pracy zawodowej przypadki przemocy w rodzinie. Odpowiedzi twierdzących 

udzieliło 100% przedstawicieli tych zawodów. Na drugim miejscu są pracownicy 

pogotowia ratunkowego – kontakt z przypadkami przemocy domowej ma 88,9% badanych 

przedstawicieli tej instytucji. Na trzecim miejscu znaleźli się  nauczyciele – 61,1 % 
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badanych przedstawicieli tej grupy zawodowej styka się z przypadkami przemocy                     

w rodzinie. Na ostatnim miejscu znaleźli się pracownicy szpitala , jednak aż 57,8% 

badanych reprezentantów tej instytucji potwierdziło, że w swojej pracy spotyka osoby, 

których  problem przemocy w rodzinie dotyczy. 

  W pytaniu nr 4 zapytano badanych na czym polega ich praca z przypadkami 

przemocy wewnątrzrodzinnej. Odpowiedzi respondentów wskazujące rodzaje najczęściej 

prowadzonej przez nich pracy z osobami/rodzinami, w której podstawą do podjęcia działań 

jest przemoc obrazuje tabela nr 9. 

                                                               Tabela 9. Rodzaj świadczonej pomocy 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                   

(wyniki nie sumują  się do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

Respondenci wskazali również inne rodzaje podejmowanych przez nich działań, 

takie jak: ,,działania interwencyjne wobec sprawcy”, ,,dostosowanie wymagań do 

sytuacji”, ,,informowanie innych instytucji”, ,,rozmowa i pomoc” - po 1 osobie 

każdorazowo (0,6%); natomiast po 3 osoby (1,8%) udzieliły odpowiedzi: ,,zgłoszenie 

policji” i ,,udzielenie pomocy medycznej”. 

Odpowiedzi 

 

Ilość 

(n=165) 

w liczbach w % 

Pierwszy kontakt z klientem 78 47,3 

Prowadzenie przypadku 56 33,9 

Terapia długotrwała 1 0,6 

Pomoc prawna 33 20 

Pomoc psychologiczna 9 5,4 

Wsparcie emocjonalne 62 37,6 

Natychmiastowa interwencja 58 35,1 

Prowadzenie pracy z rodziną 27 16,4 
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Najwięcej respondentów - 78 osób wymieniło, jako rodzaj swojej pracy ,,pierwszy 

kontakt” z klientem (47,3%). Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje ,,wsparcie 

emocjonalne” – 62 osoby udzieliło takiej odpowiedzi (37,6% ogółu). Natychmiastową 

interwencję podejmowało 58 osób, co daje 35,1% ogółu badanych. 20% respondentów 

udzieliło pomocy prawnej - 33 osoby, 27 osób prowadziło pracę z rodziną (16,4% ogółu), 

zaś pomocy psychologicznej udzielało 9 osób (5,4% ogółu), Prowadzenie długotrwałej 

terapii z ofiarami przemocy było udziałem 1 osoby (0,6 %).   

Wynika stąd, iż pracownicy reprezentowanych instytucji mają dość często, jako 

pierwsi kontakt z członkami rodzin, w których stosowana jest przemoc. Z kolei ci ostatni 

najczęściej mogą uzyskać pomoc w formie wsparcia emocjonalnego. Tylko 35,1% 

badanych podejmuje szybkie działania interwencyjne, a jedynie 16,4% decyduje się na 

prowadzenie pracy z rodziną, bez których to działań nie ma możliwości przerwania 

zjawiska stosowania przemocy przez sprawcę i zmotywowania ofiar do skorzystania                   

z możliwości pomocy instytucjonalnej. Niepocieszający jest fakt, iż tylko 33,9% badanych  

decyduje się na prowadzenie danego przypadku. Jak wiadomo, ofiary przemocy 

wewnątrzrodzinnej niejednokrotnie cierpią na ,,syndrom wyuczonej bezradności”, co 

powoduje ich małą mobilność w samodzielnym podejmowaniu działań. Bez odpowiedniej 

pomocy prawnej i psychologicznej mają małe szanse na poprawę ich życia, jednak 

świadczenie takiej pomocy deklaruje tylko: pomoc prawna - 20%, zaś pomoc 

psychologiczna - 5,4% - spośród wszystkich badanych profesjonalistów.  

Podział odpowiedzi ze względu na wykonywany zawód/reprezentowaną instytucję 

przedstawia poniższa tabela (nr 10).                                                                                             

                                                            Tabela 10 . Zawód/instytucja a  rodzaj świadczonej pomocy                                           

Rodzaj pracy 

Wykonywany zawód 

Policjant      
(KPP)            

(n= 38 ) 

Pracownik 
MOPS           

(n= 28 ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki zdrowotnej  
(n=63 ) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Pierwszy kontakt z klientem 23 60,5 24 85,7 3 8,3 16 35,5 12 66,6 
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Prowadzenie przypadku 5 13,1 23 82,1 0 0 0 0 0 0 

Terapia długotrwała 0 0 1 3,5 0 0 0 0 0 0 

Pomoc prawna 12 31,6 1 3,5 0 0 20 44,4 0 0 

Pomoc psychologiczna 5 13,1 2 7,1 2 5,5 0 0 0 0 

Wsparcie emocjonalne 8 21 25 89,2 19 52,7 7 15,5 3 16,7 

Natychmiastowa interwencja 25 65,7 18 64,3 4 11,1 3 6,7 8 44,4 

Prowadzenie pracy z rodziną 5 13,1 20 71,4 1 2,7 1 2,2 0 0 

(wyniki nie sumują  się do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

Jak widać w powyższym zestawieniu istnieje zróżnicowanie najczęściej 

podejmowanych działań ze względu na wykonywany zawód. Wszyscy przedstawiciele 

policji objęci badaniem przyznali, że w swojej pracy spotykają się z przypadkami 

przemocy w rodzinie (patrz: tabela nr 8), jednak, jak wynika z udzielanych odpowiedzi, 

natychmiastową interwencję w takiej sytuacji podejmuje 65,7% spośród nich. Dalej wśród 

podejmowanych działań znalazły się: pierwszy kontakt (60,5%), udzielanie pomocy 

prawnej (31,6%) oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego (21%). Każdorazowo po 13,1% 

respondentów wskazywało na: prowadzenie przypadku, udzielanie pomocy 

psychologicznej oraz prowadzenie pracy z rodziną.  

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej najczęściej udzielają wsparcia 

emocjonalnego (89,2%). Na drugim miejscu wskazują ,,pierwszy kontakt” (85,7%), a na 

trzecim prowadzenie przypadku (82,1%). Pracę z rodziną, w sytuacji zetknięcia się                       

z przypadkiem przemocy w rodzinie prowadzi 71,4% pracowników objętych badaniem,                 

a  natychmiastową interwencję podejmuje 64,3%. Wobec faktu, iż 100% osób objętych 

badaniem (reprezentujących tą instytucję) przyznało, że w swojej pracy spotyka przypadki 

przemocy w rodzinie (patrz: tabela nr 8) udzielane odpowiedzi mogą zastanawiać, gdyż 

oznaczałoby to, że ponad 30% badanych pracowników nie w każdym przypadku zetknięcia 

się z przemocą w rodzinie podejmuje natychmiastowe działania interwencyjne, a ponad 

28% nie prowadzi pracy z rodziną. Uwagę zwracają także niskie wskaźniki dotyczące 

świadczenia długotrwałej terapii (3,5%), udzielania pomocy prawnej (3,5%) oraz 

udzielania pomocy psychologicznej (7,1%).  
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Nauczyciele najczęściej udzielają wsparcia emocjonalnego (52,7%). Nie jest ich 

udziałem: prowadzenie przypadku, prowadzenie terapii czy udzielanie pomocy prawnej 

(0%). Tylko 2 osoby wskazały na udzielanie pomocy psychologicznej (5,5%). Niepokoić 

może, iż tylko 4 na 36 nauczycieli poddanych badaniu, w sytuacji zetknięcia się                       

z przypadkiem przemocy w rodzinie, podejmuje natychmiastową interwencję (11,1%). 

Należy przypomnieć, że 61,1% wszystkich przedstawicieli tego zawodu objętych 

badaniem potwierdziło, że w swojej pracy spotyka się z przypadkami przemocy w rodzinie 

(patrz: tabela nr 8). 

Przedstawiciele instytucji opieki zdrowotnej najczęściej podejmują pierwszy 

kontakt z osobą uwikłaną w przemoc domową. Takiej odpowiedzi udzieliło 35,5% 

pracowników szpitala objętych badaniem oraz 66,6% ogółu respondentów zatrudnionych 

w pogotowiu.  

Wśród 100% badanych pracowników pogotowia, aż 88,9% potwierdziło, że 

podczas wykonywania czynności zawodowych spotyka się z przypadkami przemocy 

domowej (patrz: tabela 8). Jednak mniej niż połowa (44,4%) w takim przypadku 

podejmuje natychmiastowe działania interwencyjne, a wsparcia emocjonalnego udziela 

niespełna 17%. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do respondentów 

zatrudnionych w szpitalu, spośród których 57,8% przyznało, że spotyka się w swojej pracy 

z przypadkami przemocy w rodzinie (patrz: tabela 8). W takiej sytuacji tylko 6,7% 

podejmuje natychmiastową interwencję, jedynie 15,5% udziela wsparcia emocjonalnego, 

natomiast 2,2% prowadzi pracę z rodziną. Zastanawia, iż 12,1% ogółu badanych 

pracowników szpitala udzieliło odpowiedzi, że ich praca z przypadkiem przemocy                     

w rodzinie, polega na udzielaniu pomocy prawnej. 

Ankietowani mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zachowań, które ich 

zdaniem przede wszystkim oznaczają przemoc. Działaniami, które w największej ilości 

opinii badanych noszą znamiona przemocy są: bicie pięścią - 74 odpowiedzi (77,9%); 

uderzanie otwartą dłonią i kopanie - po 73 odpowiedzi ( 76,8%); atak uzbrojoną ręką - 72 

odpowiedzi (75,8%); duszenie - 67 odpowiedzi (70,7%); popychanie - 54 odpowiedzi 

(56,8%); drapanie – 52 odpowiedzi  (54,7%) oraz szczypanie – 34 odpowiedzi (35,8%).  

Obrazuje to tabela 11. 
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                                                   Tabela 11. Zawód/instytucja a  zachowanie oznaczające przemoc                             

Zachowania oznaczające 
przemoc 

Wykonywany zawód 

Policjant      
KPP            

(n= 38 ) 

Pracownik 
MOPS           

(n=28  ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki zdrowotnej  
(n=63 ) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba  %  

Bicie pięścią 36 94,7 28 100 35 97,2 42 93,3 16 88,9 

Wymuszanie pożycia 
małżeńskiego 

31 81,5 27 96,4 33 91,7 35 77,8 10 55,5 

Stosowanie gróźb 36 94,7 28 100 35 97,2 37 82,2 11 24,4 

Gwałt  33 86,8 28 100 35 97,2 39 86,7 10 55,5 

Kopanie  35 92,1 27 96,4 34 94,4 40 88,9 14 77,8 

Atak uzbrojoną ręką 34 89,5 27 96,4 35 97,2 41 91,1 12 66,7 

Wmawianie choroby 
psychicznej 

28 73,7 27 96,4 32 88,9 12 26,7 12 66,7 

Popychanie 37 97,3 27 96,4 35 97,2 38 84,4 12 66,7 

Zaciąganie długów i  
kredytów bez zgody  

11 28,9 24 85,7 18 50 22 48,9 12 66,7 

Niełożenie na utrzymanie 11 28,9 28 100 17 47,2 22 48,9 5 27,8 

Wyśmiewanie  35 92,1 27 96,4 34 94,4 30 66,7 7 38,9 

Uderzanie otwartą dłonią 37 97,3 28 100 34 94,4 37 82,2 10 55,5 

Poniżanie  35 92,1 27 96,4 35 97,2 39 86,7 15 83,3 

Drapanie  35 92,1 27 96,4 32 88,9 33 73,3 14 77,8 

Izolowanie  35 92,1 27 96,4 17 47,2 32 71,1 10 55,5 

Upokarzanie  35 92,1 28 100 17 47,2 37 82,2 9 50 

Duszenie  36 94,7 27 96,4 18 50 40 88,9 14 77,8 

Szczypanie 32 84,2 27 96,4 14 38,9 34 75,5 10 55,5 

(wyniki nie sumują  się do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 
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Ankietowani wskazali również inne zachowania, które w ich opinii można  uznać za 

,,przemocowe”, tj.: po 1 osobie wskazało na: ,,wyzywanie”,  ,,szarpanie za włosy”, 

,,zaniedbywanie dziecka”, niezaspokajanie podstawowych potrzeb”, nękanie psychiczne”, 

,,uporczywe kontrolowanie”. 

Wszystkie wymienione w kafeterii odpowiedzi przedstawiały zachowania 

oznaczające przemoc. Proporcje w udzielonych odpowiedziach wskazują na to, że 

z przemocą najczęściej kojarzone są ataki fizyczne ze strony agresora. Nie wszyscy 

profesjonaliści objęci badaniem, kojarzą stosowanie przemocy w rodzinie z takimi 

przemocowymi zachowaniami jak: wmawianie przez sprawcę choroby psychicznej ofierze 

- w opinii 29,1% respondentów nie jest to formą przemocy;  zaciąganie kredytów                       

i pożyczek bez zgody obu stron - 47,2% ogółu badanych nie uznaje takiego zachowania za 

przemocowe. Ta forma przemocy ekonomicznej prowadzi niejednokrotnie do zadłużenia 

gospodarstwa domowego, ograniczenia  lub nawet pozbawienia możliwości zaspokajania 

potrzeb bytowych pozostałych rodziny; niełożenie na utrzymanie rodziny” - zdaniem 

49,7% respondentów takie zachowanie nie jest formą przemocy wobec członków rodziny. 

Budzi to o tyle niepokój, że osoby prezentujące takie przekonania mogą nie zauważać 

różnorodnych sygnałów wskazujących na zaistnienie właśnie tych form przemocy. 

Wydaje się, że myśląc o przemocy, różne osoby mają różne zapatrywania na 

częstotliwość jej występowania. Pytanie nr 6, było tak skonstruowane, że ankietowani 

mogli dać kilka odpowiedzi dotyczących takiej częstotliwości zachowań agresywnych, aby 

stanowiły one przemoc. Uzyskane odpowiedzi ilustruje tabela 12. 

                                                                Tabela 12.Częstotliwość zachowań uznanych za przemoc 

Odpowiedzi 

Wykonywany zawód 

Policjant      
(KPP)          

(n=38  ) 

Pracownik 
MOPS         
(n=28  ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła 
średnia)    
(n=36 ) 

Pracownik opieki zdrowotnej  
(n=63 ) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Codziennie  18 47,4 21 75 19 52,8 24 53,3 12 11,1 

Często ( np. co tydzień) 26 68,4 21 75 21 58,3 21 46,7 8 44,4 



  19

Dość często ( np. co 
miesiąc) 

20 52,6 22 78,6 19 52,8 18 40 8 5,5 

Dość rzadko ( np. co pół 
roku) 

14 36,8 19 67,8 15 41,7 14 31,1 7 38,9 

Rzadko ( np. raz na rok) 14 36,8 17 60,7 12 33,3 13 28,8 7 38,9 

Jeden raz 11 28,9 16 57,1 11 30,5 10 22.2 6 33,3 

  (wyniki nie sumują  się do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

Zdarzało się, iż osoba pytana zaznaczała jedną tylko odpowiedź. Jednak wiele                   

z nich postanowiło wskazać dwie i więcej. Pomimo tego wyniki nie są wcale monotonne. 

Okazuje się bowiem, że najczęściej, bo 97 razy (58,7%) jako na wystarczającą 

częstotliwość wskazywano: „często (np. co tydzień)”; 94 razy (95,1%) wskazano na: 

,,codziennie”; na trzecim miejscu uplasowała się odpowiedź: ,,dość często, np. co 

miesiąc”- wskazało na nią  87 osób (52,7%);  69 ankietowanych (41,8%) uważa, że aby 

mówić o przemocy wystarczy, że działania agresywne prezentowane są  z  częstotliwością: 

„raz na pół roku”; 63 osoby (38,1%) wskazało na odpowiedź: ,,rzadko, np. raz na rok”, zaś 

o tym, że wystarczy, aby stało się to ,,jeden raz” przeświadczonych jest 54 osoby (32,7%). 

Jak  widać w zestawieniu przedstawiciele wszystkich zawodów są zgodni,  że duża 

częstotliwość stosowania wspomnianych zachowań decyduje o występowaniu przemocy                       

w rodzinie. Jednak w opinii znacznego odsetka badanych stosowanie owych zachowań co 

pół roku (61,9%) i raz na rok (58,2%) lub jednorazowe użycie siły wobec domownika 

(67,3%) nie nosi znamion przemocy wewnątrzrodzinnej. Martwi to w sytuacji, gdy 78,8% 

spośród wszystkich osób objętych badaniem deklaruje, że spotyka w swojej pracy 

przypadki przemocy domowej; 47,2% deklaruje podejmowanie pierwszego kontaktu,                      

a 37,6% udzielanie wsparcia emocjonalnego ofiarom przemocy domowej. Zgodnie                      

z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie za przemoc w rodzinie należy rozumieć: ,,jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób,                       

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub 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”. Wynika  z tego, że każdy jednorazowy 

akt stosowania przemocy w rodzinie jest przestępstwem. W świetle uzyskanych 
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odpowiedzi nasuwa się pytanie: czy pracownicy instytucji, według których akty agresji 

muszą wielokrotnie się powtarzać, by traktować je jako stosowanie przemocy  w rodzinie, 

znają wyżej wspomnianą ustawę i w związku z tym, czy w pracy zawodowej uznają 

definicję przemocy w niej zawartą, czy też w ocenie konieczności podejmowania działań 

interwencyjnych w tym zakresie, kierują się swoimi przekonaniami na ten temat. Mam 

nadzieję, że tak nie jest, gdyż oznaczało by to, że osoby doświadczające agresji domowej 

,,nie dość często” nie mogą liczyć na ich pomoc.  

Pytanie nr 7 brzmiało: „Czy Twoim zdaniem zdarza się, że osoby bite przez swoich 

bliskich zasługują na to?”. Wydawać by się mogło, że osoby zawodowo zobligowane do 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mające „na codzień” do czynienia z przestępstwami 

stosowania przemocy wobec bliskich, nie powinny mieć wątpliwości, że nie ma takich 

sytuacji, które usprawiedliwiałyby stosowanie zachowań przemocowych. Jednak 10 osób 

(6,1%) odpowiedziało twierdząco, uznając, że ofiara przemocy w niektórych sytuacjach  

,,może na to zasługiwać”.155 osób udzieliło odpowiedzi negatywnej (93,9%). Obrazuje to 

tabela 13. 

                                                                               Tabela 13.Usprawiedliwiona przemoc 

 

 

Odpowiedzi 

Policjant   
(KPP)      
(n=38) 

Nauczyciel 
(gimnazjum,   

szkoła 
średnia)       
(n=36) 

Pracownik                     
opieki zdrowotnej              

(n=63) 

Pracownik      
MOPS         
(n=28) 

Szpital          
Powiatowy       

(n= 45) 

Pogotowie        
Ratunkowe       
(n=18 ) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 4 10,5 2 5,5 2 4,4 1 5,5 1 3,6 

Nie 34 89,5 34 94,5 43 95,6 17 94,5 27 96,4 

 

Warto chyba podkreślić, że odpowiedzi twierdzących, udzieliło: 4 policjantów,              

2 nauczycieli, 2 pracowników szpitala, 1 pracownik pogotowia i 1 pracownik ośrodka 

pomocy społecznej. Według policjantów stosowanie przemocy usprawiedliwia: ,,kara 

cielesna”, ,,wymuszanie zachowania zgodnego z prawem”, ,,nadużywanie alkoholu” oraz 

,,zachowanie, tryb życia osoby bitej”; zdaniem 1 nauczyciela ,,jeżeli ktoś stosuje przemoc 

trzeba się bronić” a drugi usprawiedliwia przemoc ,,prowokowaniem przez osobę”;                       

1 pracownik szpitala uważa, że stosowanie przemocy jest uzasadnione: ,,jeżeli kilkukrotne 
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tłumaczenie nie pomaga”, natomiast drugi nie podał uzasadnienia, podobnie jak pracownik 

ośrodka pomocy społecznej. 

Zróżnicowane opinie prezentowali ankietowani na temat kary cielesnej, jako 

jednego ze środków służących do wychowania dziecka. Pytanie nr 9 brzmiało: ,,Czy 

uważasz, że w procesie wychowawczym można stosować kary cielesne?”. Jak pokazuje 

tabela nr 14 zdecydowana większość respondentów jest przeciwna stosowaniu kar 

cielesnych w procesie wychowawczym – opinie taką wyraziło aż 84,8% ogółu badanych 

(140 osób). Tylko 15,2% opowiedziało się za ich stosowaniem (25 osób). 

                                                          Tabela 14. Stosowanie kar cielesnych w procesie wychowawczym 

Odpowiedzi Policjant 
(KPP)  
(n=38) 

Nauczyciel 
(gimnazjum, 

szkoła 
średnia)        
(n=36) 

Pracownik opieki zdrowotnej 
(n=63 ) 

Pracownik           
MOPS              
(n=28) 

Szpital   
(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe     

(n= 18) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 5 13.2 6 16,7 8 17,8 4 22,2 2 7,1 

Nie 33 86,8 30 83,3 37 82,2 14 77,8 26 92,9 

 

Wśród osób objętych badaniem najchętniej stosowanie kar cielesnych aprobowali 

pracownicy pogotowia (22,2%) i pracownicy szpitala (17,8%). Wśród nauczycieli 16,7% 

podzielało ich opinie, wśród policjantów kary te akceptuje 13,2%, zaś wśród pracowników 

ośrodka pomocy społecznej 7,1% wyraża na stosowanie takich kar  zgodę. 

Największymi przeciwnikami stosowania takich ,,środków wychowawczych” byli: 

pracownicy socjalni (92,9%) i policjanci (86,8%). Dalej znaleźli się nauczyciele (83,3%), 

pracownicy szpitala (82,2) i pracownicy pogotowia ratunkowego (77,8%).  

Jako akceptowaną do stosowania karę cielesną wymieniano: „danie klapsa” -  takiej 

odpowiedzi udzieliło 20 osób (12,1%); 1 osoba aprobuje ,,uderzenie paskiem przez tyłek” 

(06,%); 1 osoba wyraziła opinię, że akceptuje kary cielesne: ,,jeżeli wymaga tego 

bezpieczeństwo a inne sposoby zawiodły i pod warunkiem, że nie sprawia to przyjemności 

karcącym” (06,%). Warto tutaj wspomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem                     

w Polsce stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest zabronione. 



  22

W ankiecie zawarte było również pytanie o przebyte kursy szkolące  w pracy                       

z rodziną (pyt.11), które brzmiało: ,,Czy w swojej pracy zawodowej uczestniczyłeś (-łaś) w 

jakichś kursach dotyczących pracy z rodziną?”. Na pytanie to, aż 104 osoby (63,1 %) 

odpowiedziały, że nie uczestniczyły w tego typu zajęciach, a tylko 61 osób (36,9%) miało 

za sobą przynajmniej jeden taki kurs. Stawia to pod znakiem zapytania jakość 

przygotowania do udzielania pomocy i wspierania rodziny. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

wszyscy ankietowani pracują z rodzinami, które znajdują się w różnego rodzaju 

niekorzystnych sytuacjach życiowych, należy stwierdzić z dużym stopniem 

prawdopodobieństwa, że nie zawsze są oni przygotowani do swojej pracy                       

w wystarczającym stopniu. Obrazuje to poniższa tabela nr 15. 

                                                           Tabela  15. Uczestnictwo w kursach w zakresie  pracy z rodziną 

 

                               

 

 

 

 

 

Osoby, które potwierdziły uczestnictwo w kursach w zakresie  pracy z rodziną,              

zapytane jakie to były kursy (pyt.12) wymieniały tematy: ,,Komunikacja interpersonalna” 

(1), ,,Studium Pomocy Psychologicznej” (1), ,,Interwencja w kryzysie” (1), ,,Rodzina                 

z problemem alkoholowym” (1), ,,Planowanie i realizacja działań na rzecz rodziny, 

asystent rodziny” (2), ,,Metodyczne planowanie pracy z rodziną” (1), ,,Podstawy pracy                     

z dzieckiem i rodziną w środowisku zagrożonym dysfunkcją” (2), ,,Terapia rodzin” (1), 

,,Współpraca nauczyciela  z rodzicami” (4), ,,Profilaktyka uzależnień” (4), ,,Warsztaty dla 

nauczycieli” (1), ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” (1), ,,Formy pomocy                       

w rozwiązywaniu problemów, praca z trudnym pacjentem” (1). Łącznie 21 osób potrafiło 

podać temat odbytego szkolenia (choć jednego), co stanowi 34,3% wszystkich 

respondentów, którzy potwierdzili odbycie kursu. Pozostałe osoby nie udzieliły 

odpowiedzi.  

 

 

Odpowiedzi 

Policjant 
(KPP)   
(n=38) 

Nauczyciel 
(gimnazjum, 

szkoła 
średnia)    
(n=36) 

Pracownik opieki            
zdrowotnej                 

(n=63) 

Pracownik  
MOPS            
(n=28) 

Szpital       
(n=45 ) 

Pogotowie      
(n=18 ) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 15 39,5 17 47,2 3 6,7 4 22,2 22 78,6 

Nie 23 60,5 19 52,8 42 93,3 14 77,8 6 21,4 
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Niezwykle ważne jest, aby instytucje zatrudniające osoby, które pracują osobami 

uwikłanymi w przemoc domową stwarzały możliwości dokształcania się w tym kierunku 

swoim pracownikom. W opiniach badanych osób sytuacja ta nie jest dobra. Na pytanie: 

,,Czy w czasie pracy miałeś(-łaś) możliwość dokształcania się w pracy z ofiarami 

przemocy?”. Ponad połowa z  ankietowanych - 57% oświadczyło, że nie miało takich 

możliwości (94 osoby), a tylko 43% potwierdziło, że mogło wziąć w nich udział                    

(71 osób).  

Największe możliwości dokształcania w zakresie przeciwdziałania przemocy                        

w rodzinie mieli  pracownicy ośrodka pomocy społecznej (92,8% odpowiedzi 

twierdzących). Wśród respondentów zatrudnionych  w policji ponad połowa deklaruje, iż 

mieli możliwość podnoszenie swoich kwalifikacji w tym obszarze (57,9%). Natomiast 

wśród nauczycieli objętych badaniem jedynie 36,1% mogło skorzystać czasie pracy                    

z możliwości dokształcania się w pracy z ofiarami przemocy. Na dalszej pozycji  znaleźli 

się objęci badaniem pracownicy pogotowia, wśród których tylko 27,8% stanowią osoby 

potwierdzające możliwość uczestniczenia w szkoleniach związanych z udzielaniem 

pomocy osobom doznającym  przemocy w rodzinie. Najgorzej sytuacja przedstawia się 

jeżeli chodzi respondentów stanowiących personel szpitala – aż 88,9% udzieliło 

odpowiedzi, iż nie miało możliwości dokształcania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie (11,1% ogółu potwierdza możliwość udziału w szkoleniach z tego zakresu). 

Świadczy to o ograniczonych możliwościach prowadzenia skutecznej pracy 

z członkami rodzin uwikłanych w problemem istniejącej w nich przemocy. Biorąc pod 

uwagę, że aż 75,8 % wszystkich ankietowanych spotyka się w swojej pracy zawodowej                       

z przypadkami przemocy  w rodzinie, uzasadniony wydaje się być niepokój o jakość tych 

kontaktów. Praca z ofiarami przemocy szczególnie bowiem wymaga profesjonalnej wiedzy 

i przygotowania. Bez spełnienia tego warunku nasuwają się pytania: „Czy praca ta jest 

skuteczna?”, a przede wszystkim czy wypełniona jest podstawowa zasada mówiąca: 

„Przede wszystkim nie szkodzić”?. W świetle powyższych wyników można mieć 

wątpliwości czy tak jest w każdym przypadku.  

Rozkład udzielanych odpowiedzi obrazuje  tabela nr 16.      
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                                   Tabela 16. Dokształcanie w zakresie pracy z ofiarami przemocy 

 

 

Odpowiedzi 

Policjant   
(KPP) 
(n=38) 

 

Nauczyciel   
(gimnazjum, 

szkoła 
średnia)     
(n=36) 

Pracownik                
opieki zdrowotnej          

(n=63) Pracownik        
MOPS           
(n=28) Szpital 

Powiatowy 
(n=45 ) 

Pogotowie   
Ratunkowe   

(n=18 ) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 22 57,9 13 36,1 5 11,1 5 27,8 26 92,8 

Nie 16 42,1 23 63,9 40 88,9 13 72,2 2 7,2 

 

Nie lepiej przedstawiają się dane na temat udziału w omawianych szkoleniach. Na 

71 osób potwierdzających możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje             

w zakresie pracy z ofiarami przemocy, tylko 53 osoby skorzystały z nich, co oznacza, że 

około 1/4 nie jest podnoszeniem własnych kwalifikacji zainteresowana (25,4%).  

Osoby przeszkolone zapytano w jakich kursach (z tego zakresu) miały możliwość 

uczestniczyć (pytanie 15). Wśród przedstawionych tematów kursów dotyczących pracy                     

z ofiarami przemocy znalazły się następujące: ,, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 

(16), ,,Przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna” (8), ,,Symulacja pracy grup roboczych” 

(5), ,,Zespoły Interdyscyplinarne” (7), ,,System przeciwdziałania przemocy w rodzinie-

nowelizacja ustawy” (7), ,,Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc” (6), 

,,Procedura Niebieskie Karty - aspekty prawne” (13), ,,Przemoc wobec dziecka” (4), 

,,Molestowanie seksualne dzieci (3), ,,Przeciw przemocy - razem łatwiej i skuteczniej” (2), 

,,Zło przemocy – dobro łagodności” (2), ,,Psychologiczne aspekty pomocy ofiarom 

przemocy” (6), ,,Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (3). 

 W pytaniu 16 zapytano respondentów: ,,Czy uważasz, że Twoje przygotowanie 

zawodowe do pracy z ofiarami przemocy jest wystarczające?”. Jak się okazało ankietowani  

w zdecydowanej większości ocenili swoje przygotowanie negatywnie. Spośród wszystkich 

badanych tylko 49 osób czuje się dobrze przygotowanych do niesienia pomocy osobom 

uwikłanym w przemoc domową, co stanowi niespełna 29,7% ogółu. Aż 116 

ankietowanych uznało, że posiadane przez nich przygotowanie jest niewystarczające 

(ok.70,3%). Ilustruje to tabela 17. 
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                                                                       Tabela  17. Przygotowanie do pracy z ofiarami przemocy 

 

 

Odpowiedzi 

Policjant 
(KPP)         
(n=38) 

 

Nauczyciel     
(gimnazjum,    

szkoła 
średnia)        
(n=36) 

Pracownik opieki 
zdrowotnej (n=63 ) 

Pracownik           
MOPS              
(n=28) Szpital        

Powiatowy     
(n= 45) 

Pogotowie 
Ratunkowe   

(n=18 ) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 22 57,9 7 19,4 6 13,3 4 22,2 10 35,7 

Nie 16 42,1 29 80,6 39 86,7 14 77,8 18 64,3 

 

Jak widać sami ankietowani nie najlepiej oceniają swoje kompetencje w zakresie 

pomagania osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Niestety, pragmatyka 

działania wielu instytucji i służb państwowych jest niedostosowana do specyfiki przemocy 

w rodzinie, co obniża skuteczność interwencji i przyczynia się do wtórnych zranień ofiar 

szukających pomocy. 

Najmniej przygotowani do pracy z ofiarami przemocy czują się objęci badaniem 

przedstawiciele szpitala – ok.86,7% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Na drugim miejscu 

są nauczyciele, spośród których związane z tym kompetencje negatywnie ocenia aż 

ok.80,6%. Wśród respondentów zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym ok.77,8% nie 

czuje się przygotowanych do pomagania ofiarom przemocy domowej. W grupie 

pracowników ośrodka pomocy społecznej – ok.64,3% uważa, że posiadają 

niewystarczające kompetencje do pracy z ofiarami przemocy. Najlepiej przygotowani do 

pracy z ofiarami przemocy domowej czują się policjanci, jednak i wśród tej grupy 

badanych odsetek osób, które źle oceniają swoje przygotowanie jest wysoki i wynosi 

42,1% . 

W sytuacji, gdy ok.78,8% wszystkich osób objętych badaniem potwierdziło, że                    

w pracy zawodowej spotyka się z przypadkami przemocy w rodzinie, odsetek 

respondentów mających zastrzeżenia do własnych kwalifikacji w zakresie niesienia 

pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową jest niepokojący. 

W pytaniu 17 ankietowanych zapytano: ,,Co Twoim zdaniem oznacza termin - 

wiktymizacja ?”. Przypomnę, że najogólniej rzecz biorąc, oznacza on proces stawania się 

ofiarą przemocy, związany ze zmianą tożsamości osoby długotrwale doświadczającej 
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jakichś form przemocy. Z terminem tym wiąże się pojęcie tzw. ,,wtórnej wiktymizacji”,  

na którą bywają narażone ofiary przemocy  w kontakcie z pracownikami służb, do których 

zwracają się o pomoc. ,,Wiktymizacja wtórna” oznacza powtórne przeżywanie przez ofiarę 

przemocy traumy związanej z przebytymi przykrymi doświadczeniami, które jest skutkiem 

braku kompetencji i przygotowania pracowników instytucji mających udzielić jej pomocy. 

Odpowiedzi ankietowanych wskazują na niewystarczającą znajomość tego zagadnienia.  

Spośród wszystkich ankietowanych 72 osoby (43,6%) nie udzieliły żadnej 

odpowiedzi, natomiast najczęściej udzielaną odpowiedzią było: ,,nie wiem”- stwierdziło 

tak aż  61 osób (40%). Iż jest to: ,,proces stawania się ofiarą przemocy”- odpowiedziało 52 

osoby, co stanowi 31,5% ogółu badanych. Kolejnymi odpowiedziami, wyjaśniającymi 

rozumienie pojęcia  były:  ,,bycie ofiarą” –  3 osoby, ,,prześladowanie” – 2 osoby, 

,,stosowanie przemocy - 2 osoby, ,,zajmowanie się przemocą” – 2 osoby, ,,nauka 

zajmująca się ofiarami przestępstw”-1 osoba. Najbardziej kontrowersyjnymi były 

odpowiedzi 2 policjantów, wg których: ,,jest to prowokowanie sprawcy do stosowania 

przemocy”.  

Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela nr 18. 

                                                                                                Tabela 18. Znaczenie terminu ,,wiktymizacja”                              

Udzielane odpowiedzi 

(definiowanie pojęcia 
,,wiktymizacja”) 

Wykonywany zawód 

Policjant      
KPP            

(n=38  ) 

Pracownik 
MOPS           

(n=28  ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki zdrowotnej   
(n=63 ) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Brak odpowiedzi 16 42,1 1 3,6 12 33,3 34 75,6 9 50 

Nie wiem 7 18,4 1 3,6 7 19,4 11 24,4 3 16,7 

Proces stawania się ofiarą 
przemocy 

11 28,9 26 92,8 11 30,5 - - 4 22,2 

Bycie ofiarą przemocy 1 2,6 - - 2 5,6 - - - - 

Nauka zajmowania się 
ofiarami przestępstw 

1 2,6 - - - - - - - - 

Prowokowanie do stosowania 
przemocy 

2 5,4 - - - - - - - - 
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Zajmowanie się przemocą - - - - 2 5,6 - - - - 

Stosowanie przemocy - - - - 2 5,6 - - - - 

Prześladowanie - - - - - - - - 2 11,1 

 

Łącznie 80,6% ogółu przedstawicieli instytucji objętych badaniem nie potrafiło 

wyjaśnić znaczenia terminu ,,wiktymizacja”(133 osoby). Wśród personelu szpitala ani 

jedna osoba nie posiadała wiedzy, jak rozumieć to pojęcie (100% - brak odpowiedzi lub 

,,nie wiem”), wśród policjantów wiedzy takiej nie miało ok.70%, podobnie, jak wśród 

nauczycieli (ok.69,4%) i personelu pogotowia (ok.66,7%). Jedynie pracownicy ośrodka 

pomocy społecznej wykazali się wiedzą w tym zakresie – ok. 92,8% wyjaśniło znaczenie 

pojęcia w prawidłowy sposób.  

Odpowiedzi wskazują na niewystarczający poziom wiedzy badanych 

profesjonalistów reprezentujących instytucje, w zakresie działania których leży udzielanie 

pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Można założyć, że nie może to 

pozostać bez wpływu na poziom świadczonej przez nich pomocy  w tym obszarze. 

Przeciwdziałając przemocy w rodzinie można podejmować różne działania. 

Respondentów poproszono o wskazanie (ich zdaniem) najbardziej skutecznych działań. 

Odpowiedzi charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem, co obrazuje tabela 19. 

                         Tabela 19. Najbardziej skuteczne działania w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

Rodzaj działania 

Ogółem             
(n=) 

Liczba % 

Brak odpowiedzi/Nie wiem 50 50 

Udzielenie pomocy psychologiczna/ Wsparcie emocjonalne 34 20,6 

Udzielenie pomocy prawnej  14 8,5 

Prowadzenie pracy z rodziną /Warsztaty dla rodzin/terapia rodzin 32 19,4 

Zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie 7 4,2 

Pomoc medyczna 6 3,6 

Profilaktyka i edukacja społeczna 27 16,4 
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Przeszkolenie stałego zespołu specjalistów do działań interdyscyplinarnych 15 9 

Streetworkerzy na ulicach 1 0,6 

Zawiadomienie MOPS 13 7,9 

Izolacja sprawcy przemocy 21 12,7 

Skuteczne egzekwowanie kar dla sprawców przemocy 7 4,2 

Praca pedagogiczna w szkole 4 2,4 

Postępowanie zgodnie z Kodeksem Karnym 3 1,8 

Całodobowy ośrodek specjalistyczny działający w miesicie 9 5,5 

Zawiadomienie policji 19 11,5 

Terapia dla sprawców przemocy  3 1,8 

Współpraca z kuratorem 10 6 

Przymusowe leczenie 5 3 

Realizacja procedury ,,Niebieskie Karty” 8 4,8 

 

Wśród 10 najbardziej skutecznych działań wymienianych przez respondentów, 

znalazły się: ,,udzielenie pomocy psychologicznej”- tak odpowiedziało 34 osoby (20,6%); 

na drugim miejscu znalazło się ,,prowadzenie pracy z rodziną” - takiej dopowiedzi 

udzieliło 32 osoby (19,4%); 27 osób (16,4%) uważa, że największą skuteczność zapewni 

,,profilaktyka i edukacja społeczna”;  w opinii 21 osób (12,7%) jest to ,,izolacja sprawcy 

przemocy”; dla 19 osób (11,5%) najistotniejsze jest ,,zawiadomienie policji”;15 osób (9%) 

wymieniło ,,przeszkolenie stałego zespołu specjalistów”; zdaniem 14 osób (8,5%) 

skuteczną pomoc zapewni ,,udzielenie pomocy prawnej”; zaś 13 osób (7,9%) uznało, że 

aby osoba doznająca przemocy w rodzinie miała zapewniona efektywną pomoc należy 

zawiadomić MOPS. 

Do rzadziej wymienianych należą: ,,współpraca z kuratorem”-10 osób (6%); 

,,całodobowy ośrodek specjalistyczny działający w mieście” – 9 osób (5,5%); ,,skuteczne 

egzekwowanie kar dla sprawców przemocy” – 7 osób (4,2%); ,,zapewnienie schronienia 

ofierze przemocy” - 7 osób (4,2%); ,,udzielenie pomocy medycznej” - 6 osób (3,6%); 

,,przymusowe leczenie” – 5 osób (3%); ,,praca pedagogiczna w szkole” – 4 osoby (2,4%); 
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,,postępowanie zgodnie z Kodeksem Karnym” – 3 osoby (1,8%); ,,terapia sprawców 

przemocy” - 3 osoby (1,8%) oraz ,,streetworkerzy na ulicach” - tak uznała 1 osoba (0,6%). 

Zaskakiwać może niski odsetek profesjonalistów, zdaniem których skuteczną 

pomoc osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie zapewni realizacja procedury 

,,Niebieskie Karty” – takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 8 osób, co stanowi 4,8% 

wszystkich przedstawicieli instytucji objętych badaniem. Zgodnie z obowiązującymi               

przepisami (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenie w 

sprawie procedury Niebieskich Kart) przedstawiciele: policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz instytucji pomocy 

społecznej, w sytuacji powzięcia podejrzenia o występowaniu przemocy w rodzinie mają 

obowiązek podjąć działania w ramach czynności zawodowych, w tym przede wszystkim 

spoczywa na nich obowiązek wszczęcia i realizacji procedury ,,Niebieskie Karty”. Ma to 

zapewnić rodzinie dotkniętej przemocą interdyscyplinarną pomoc, adekwatną do 

występujących w rodzinie problemów oraz zgłaszanych potrzeb. Nasuwa się pytanie: czy 

przedstawiciele służb zobowiązani do wszczęcia i realizacji procedury ,,Niebieskie Karty” 

wobec braku przekonania o skuteczności  takiego działania będą je chętnie podejmować? 

 Pytanie 19 brzmiało: ,,Jeżeli chciałbyś (-łabyś) zdyscyplinować nieposłuszne 

dziecko, to czy bierzesz pod uwagę ,,danie mu klapsa?”. Odpowiedzi ankietowanych 

przedstawia tabela 20.                                                                                          

                                            Tabela 20. ,,Dawanie klapsów”  w celu zdyscyplinowania dziecka 

Odpowiedzi 

Wykonywany zawód 

Policjant      
(KPP)            

(n= 38 ) 

Pracownik 
MOPS           

(n= 28 ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki zdrowotnej  
(n= ) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Z reguły biorę 0 0 0 0 1 2,8 2 4,4 1 5,6 

Czasami biorę 4 10,5 1 3,6 0 0 3 6,7 4 22,2 

Biorę w ostateczności 16 42,1 6 21,4 23 63,9 27 60 7 38,9 

Nigdy nie biorę pod uwagę 18 47,4 21 75 12 33,3 13 28,9 6 33,3 
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Jak widać 42,4% ankietowanych (łącznie 70 osób) nie akceptuje dyscyplinowania 

dzieci poprzez ,,danie klapsa”; 47,9% badanych (łącznie 79 osób) w ostateczności 

dopuszcza taką możliwość; 7,3% (łącznie 12 osób) czasami stosuje takie metody a 2,4% 

(łącznie 4 osoby) przyznało, że stosują je z reguły. Łącznie 57,6% ankietowanych (95 

osób) udzieliło odpowiedzi, że nie wyklucza ,,dania klapsa” dziecku w razie konieczności 

zdyscyplinowania go, mimo iż 84,8% stwierdziło wcześniej, że wyklucza stosowanie kar 

cielesnych w procesie wychowawczym (zobacz  tab.14). 

    Oznacza to, że większość badanych nie postrzega ,,dania klapsa” dziecku jako 

wymierzania kary cielesnej. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest 

intencjonalna, tzn. jest zamierzonym działaniem, w którym jedna ze stron ma przewagę 

nad drugą (ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy), sprawca wykorzystuje przewagę siły                       

i narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej) oraz powoduje 

jej cierpienie i ból, co sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. Myślę, że 

bicie dzieci przez rodziców spełnia powyższe warunki i mam obawy czy osoba 

akceptująca ten sposób ,,wychowywania dzieci” może w pracy zawodowej wyzbyć się 

patrzenia na problem przez pryzmat  własnych przekonań z tym związanych. Jak wiadomo, 

w wielu przypadkach sprawca przemocy wobec dziecka zasłania się przysłowiowym 

,,daniem klapsa”, gdyż terminem tym zwykło się określać tak: ,,lekkie klepnięcie                       

w pośladki” jak i: ,,silne, brutalne uderzenie w pośladki”. Ocena więc, w którym 

momencie przysłowiowy ,,klaps” staje się stosowaniem przemocy może być niezwykle 

subiektywna. 

Bójki pomiędzy rodzeństwem są różnie traktowane przez rodziców. Respondenci 

mieli okazję wyrazić swoją opinie na ten temat (pytanie 20). Zapytano ich czy takie 

zachowania między rodzeństwem są problemem.  

Odpowiedzi lustruje tabela 21. 
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                                            Tabela 21. Opinie  na temat bójek  między rodzeństwem            

Odpowiedzi 

Wykonywany zawód 

Policjant      
(KPP)            

(n=38  ) 

Pracownik 
MOPS          

(n=28  ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki               
zdrowotnej  (n= ) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Jest to poważny problem 0 0 12 42,9 9 25 8 17,8 2 11,1 

Jest to pewien niewielki 
problem 

4 10,5 8 28,6 21 58,3 19 42,2 8 44,4 

W zasadzie nie jest to 
problem) 

16 42,1 3 10,7 6 16,7 8 17,8 4 22,2 

Absolutnie nie jest to problem 18 47,4 5 17,8 0 0 3 6,7 1 5,6 

Nie mam zdania 0 0 0 0 0 0 7 15,5 3 16,7 

       

Jak widać, 31 osób spośród badanych (18,8%) uznało, że bójki między 

rodzeństwem stanowią poważny problem; dla 60 osób (36,7%) jest to niewielki problem; 

w zasadzie nie stanowi to problemu dla 37 respondentów (22,4%); 10 osób nie ma zdania 

na ten temat (co stanowi 6,1% ogółu badanych); natomiast 27 osób stwierdziło, że 

absolutnie nie stanowi to problemu (16,4%). 

Ankietowanych zapytano o wyrażenie swojego zdania na temat: jakie zachowania 

rodzeństwa wobec siebie można nazwać przemocą. Pytanie 21 brzmiało: ,,Jakie 

zachowania rodzeństwa wobec siebie spełniają Twoim zdaniem kryteria, aby nazwać je 

przemocą?”.  

Najczęściej wymieniane zachowania obrazuje tabela 22. 

 

 

 

Zachowanie  Wykonywany zawód 
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                                                             Tabela 22. Opinie ankietowanych na temat  form przemocy wobec rodzeństwa        

(wyniki nie sumują  się do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)                                                   

 

Najwięcej spośród ankietowanych uważa, że przemocą wobec rodzeństwa jest ,,bicie 

pięścią”- tak uznało 142 osoby, co stanowi 86% ogółu. 118 osób (71,5%) zakreśliło 

,,uderzanie otwartą dłonią”. Na trzecim miejscu znalazło się ,,kopanie”- na to zachowanie 

wskazało 114 osób, co stanowi 69% badanych, a na czwartym ,,duszenie”- 113 osób 

(68,5%). Niewiele mniej - 112 osób (67,9%) - wskazało na ,,atak uzbrojona ręką”; 99 osób 

(60%) wskazało na ,,wyśmiewanie”; ,,drapanie”- uznało za przemoc 96 osób (58,2%); 

,,wyzwiska”- 95 osób (57,6%), popychanie” – 91 ankietowanych (55,2%), zaś na 

,,szczypanie” wskazało  77 osób, co stanowi 46,7% badanych. Wśród ,,innych zachowań” 

wymieniono: ,,poniżanie”- 4 osoby (2,4%) i ,,wymuszanie pieniędzy” – 1 osoba (0,6%).  

Jak widać za przemoc wobec rodzeństwa większość ankietowanych uznaje ataki 

fizyczne, przy czym mniej osób utożsamia z przemocą drapanie, szczypanie i popychanie 

niż np. bicie pięścią czy kopanie. Takie podejście może wskazywać, iż niektóre agresywne 

Policjant      
(KPP)            

(n=38  ) 

Pracownik 
MOPS          

(n= 28 ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki zdrowotnej  
(n=63 ) 

Szpital  
Powiatowy       

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % 
licz

ba 
% 

Bicie pięścią 36 94,7 26 92,9 36 100 36 80 8 44,4 

Uderzanie otwartą dłonią 18 47,4 25 89,3 33 91,7 35 77,8 7 5,6 

Kopanie  19 50 24 65,7 33 91,7 36 80 2 11.1 

Drapanie  9 23,7 23 82,1 30 83,3 28 62,2 6 33,3 

Atak uzbrojoną ręką 18 47,4 24 65,7 33 91,7 34 75,5 3 16,7 

Popychania  11 28,9 19 67,8 27 75 25 55,5 7 5,6 

Duszenie  19 50 24 65,7 34 94,4 34 75,5 2 11,1 

Szczypanie 3 7,9 20 71,4 25 69,4 25 55,5 4 22,2 

Wyzwiska  11 28,9 23 82,1 32 88,9 26 57,8 4 22,2 

Wyśmiewanie  12 31,6 23 82,1 32 88,9 28 62,2 4 22,2 
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zachowania nie są uważane przez część ankietowanych za formę przemocy, mimo że w nie 

mniejszym stopniu niż ,,ostra” przemoc fizyczna naruszają dobra osobiste i prawa ofiary. 

Jak wiadomo, nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy 

domowej. Opinia wyrażona przez 1 pracownika ośrodka pomocy społecznej, w odniesieniu 

do wskazanych w kafeterii odpowiedzi, brzmiała: ,,jeżeli są wzajemne to żadne nie jest 

przemocą ”. Zastanawiać mogą również podejścia jednego z policjantów i jednego                      

z nauczycieli, którzy stwierdzili, że: ,,wszystko zależy od okoliczności /sytuacji”. Takie 

wypowiedzi mogą sugerować, że ich autorzy w niektórych okolicznościach akceptują                       

i usprawiedliwiają stosowanie przemocy.  

Różni małżonkowie prezentują różne zachowania wobec siebie. W pytaniu 22 

ankietowanych zapytano: ,,Czy Twoim zdaniem w ,,pewnych okolicznościach” jeden                       

z małżonków może uderzyć drugiego?”.  Rozkład odpowiedzi obrazuje tabela nr 23. 

                                          Tabela 23. Opinie odnośnie prawa do uderzenia małżonka 

Odpowiedzi 

Wykonywany zawód 

Policjant      
(KPP)            

(n= 38 ) 

Pracownik 
MOPS           

(n= 28 ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki zdrowotnej  
(n=63) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Tak może 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raczej tak 0 0 0 0 1 2,8 1 2,2 0 0 

Może, ale zależy to od 
okoliczności 

8 21,2 0 0 1 2,8 2 4,4 1 5,6 

Raczej nie może  3 7,8 1 3,6 1 2,8 1 2,2 2 11,1 

Zdecydowanie nie może  27 71 27 96,4 33 91,6 41 91,2 15 83,3 

Nie mam zdania   0 0     

 

Najczęściej wybieraną przez respondentów była odpowiedź: ,,zdecydowanie nie może” – 

zakreśliło ją 143 osoby, co stanowi 86,7%, ,,raczej nie może”- odpowiedziało 8 osób 

(4,8%).  Żaden z respondentów nie zakreślił 2 odpowiedzi : ,,tak może” i ,,nie mam 

zdania”.  Zwraca uwagę, że aż 12 przedstawicieli instytucji objętych badaniem (7,3%) 
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uznało, że w ,,pewnych okolicznościach” jeden z małżonków może uderzyć drugiego. 

Nasuwa się tu pytanie, na ile ich niekorzystne przekonania związane ze stosowaniem 

przemocy mają wpływ na jakość systemu zapobiegania przemocy w rodzinie działającego 

w reprezentowanych przez nich instytucjach. 

Ankietowanych zapytano o współpracę z innymi instytucjami w realizacji działań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Pytanie 23 brzmiało: ,,Czy widzisz 

potrzebę nawiązania współpracy z innymi służbami w celu lepszego przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie?” (tab. nr 24 ). 

                                                              Tabela 24. Potrzeba współpracy z innymi instytucjami           

 

 

Odpowiedzi 

Policjant 
(KPP)  
(n=38) 

 

Nauczyciel   
(gimnazjum, 

szkoła 
średnia)       
(n=36) 

Pracownik opieki zdrowotnej 
(n=63) 

Pracownik           
MOPS              
(n=28) Szpital 

Powiatowy 
(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe     

(n=18 ) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak  32 84,2 25 69,4 20 44,4 14 77,8 27 96,4 

Nie 6 15,8 11 30,6 25 55,6 4 22,2 1 3,6 

 

Jak widać zdecydowana większość ankietowanych widzi potrzebę nawiązania współpracy               

z innymi instytucjami - takiej odpowiedzi udzieliło 118 osób, co stanowi  71,5% ogółu 

badanych. Jednak ponad jedna czwarta - 47 osób (28,5%) jest zdania przeciwnego i takiej 

potrzeby nie dostrzega. 

Wśród osób nie widzących potrzeby współpracy z innymi instytucjami (28,5%) 

znaleźli się przedstawiciele wszystkich instytucji objętych badaniem, w tym: 25 osób 

zatrudnionych w szpitalu (55,6% ogółu badanych reprezentantów tej instytucji),                       

11 nauczycieli (30,6% wszystkich ankietowanych przedstawicieli tego zawodu),                       

6 policjantów (15,8% ogółu badanych policjantów) oraz 1 pracownik socjalny (3,6 % 

badanych pracowników socjalnych). Takie niekorzystne przekonanie świadczy, po raz 

wtóry, o niewystarczającym przygotowaniu części osób do pracy w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpraca instytucji warunkuje skuteczność 

podejmowanych działań pomocowych. Warto dodać, że obowiązujące przepisy nakładają 
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na przedstawicieli wszystkich w/w instytucji obowiązek współpracy. Należy mieć 

nadzieję, że osoby w nich zatrudnione, mimo własnych przekonań, realizując czynności 

zawodowe w zakresie niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, postępują zgodnie  

z obowiązującą je zasadą współpracy, zapewniającą  interdyscyplinarność działań. 

Warto zaprezentować propozycje instytucji deklarowanych jako partner do 

współpracy. W pytaniu 24 ankietowanych zapytano z jakimi instytucjami widzą potrzebę 

nawiązania współpracy. Wśród najczęściej wymienianych instytucji znajdują się: na 

pierwszym miejscu policja, z którą konieczność podejmowania współpracy dostrzega 66 

osób (40%); zaraz za nią znajduje się ośrodek pomocy społecznej - 55 osób (33,3%); 

trzecią co do ważności instytucją według ankietowanych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie - 25 osób (15,2%); następnie sąd - 21 osób (12,7%); szkoła – 21 osób (12,7%); 

Punkt Interwencji Kryzysowej – 21osób (12,7%); prokuratura – 18 osób (10,9%); dalej 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 17 osób (10,9%); Ośrodek Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień – 17 osób (10,9%); żłobek/przedszkole – 7 osób (7,4%); poradnia zdrowia - 5 

osób (3%). Ponadto ankietowani wskazali na: świetlicę TPD – 3 osoby (41,8%); Punkt 

Konsultacyjny –  3 osoby (1.8%), Kościół – 2osoby (1,2%) oraz Urząd Miasta, Biuro 

Spraw Społecznych –   2 osoby (1,2%). Obrazuje to tabela 25. 

                                                  Tabela 25. Instytucje wskazane jako partner do współpracy 

Wskazana instytucja 

Odpowiedzi         
(n= 165 ) 

Liczba % 

Policja 66 40 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 55 33,3 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 25 15,2 

Sąd/kuratorzy 21 12,7 

Szkoła/Pedagog szkolny 21 12,7 

Punkt Interwencji Kryzysowej 21 12,7 

Prokuratura 18 10,9 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17 10,9 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 17 10,9 
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Żłobek/przedszkole 11 6,7 

Poradnia zdrowia/lekarz rodzinny 5 3 

Świetlica Prof.-Wychowawcza 3 1,8 

Punkt Konsultacyjny 3 1,8 

Kościół 2 1,2 

Urząd  Miasta- Biuro Spraw Społecznych 2 1,2 

 

Jak widać odpowiedzi ankietowanych były mocno zróżnicowane, jednak niepokoi 

fakt, iż większość badanych nie widzi potrzeby współpracy z policją (tylko 40% widzi                      

w niej partnera do współpracy), sądem (jedynie 12,1% uznało współpracą z nim za 

wskazaną) czy prokuraturą (z którą chce współpracować tylko 10,9 % ogółu badanych). 

Nasuwa się pytanie, czy osoby te w każdym przypadku zetknięcia się ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie reagują w należyty sposób, zawiadamiając właściwe organy                   

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to prawny obowiązek każdego 

funkcjonariusza publicznego, którym jest z racji wykonywanego zawodu większość 

spośród ankietowanych. Ponadto, każdy obywatel ma społeczny obowiązek reagowania            

w sytuacji popełnienia przestępstwa, jakim jest przestępstwo z użyciem przemocy                       

w rodzinie. 

Nasuwa się refleksja, że udzielane odpowiedzi mogą wskazywać na słabe 

rozeznanie części ankietowanych osób, co do zadań ustawowych leżących w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez inne instytucje publiczne. 

Taki brak wiedzy może mieć negatywny wpływ na efektywność podejmowanych przez 

niektórych pracowników działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie                 

i udzielenie pomocy osobom doświadczającym przemocy. 

 Badanych zapytano do jakich instytucji skierowaliby ofiarę przemocy domowej               

w celu uzyskania pomocy. Odpowiedzi lustruje tabela 26. 

 

 

 

                         Tabela 26. Wskazane instytucje osobom pokrzywdzonym przemocą 
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Instytucja 

Odpowiedzi         
(n= 163 ) 

Liczba % 

Policja 65 39,4 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65 39,4 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 57 34,5 

Prokuratura 25 15,2 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 21 12,7 

Sąd 14 8,5 

Kościół 7 4,2 

Zakład Opieki Zdrowotnej 7 4,2 

Ośrodek Terapii Uzależnień  5 3 

Punkt Konsultacyjny 3 1,8 

Gminna komisja Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych 

2 1,2 

Urząd Miasta, Biuro Spraw społecznych  2 1,2 

,,ARKA” 2 1,2 

Telefon Niebieska Linia 1 0,6 

Straż miejska  1 0,6 

Schronisko Św. Brata Alberta 1 0,6 

 

Jak pokazuje zestawienie - 65 osób (39,4% ogółu badanych) zachęcałoby do 

złożenia zeznań na policji; tyleż samo namawiałoby do zgłoszenia się w MOPS (65osób); 

57 osób (34,2%) uznało, że właściwą instytucją byłoby Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie; na złożenie zawiadomienia do prokuratury wskazało 25 osób (15,7%); zaś 21 

osób (12,7%) ofiarę przemocy skierowałoby do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Tylko 14 osób (8,5%) uważało, że osoba doświadczająca przemocy powinna wnieść 

sprawę do sądu. Zdaniem 7 osób (4,2%) ofiara przemocy powinna udać się do ośrodka 

zdrowia lub do Kościoła. Dla 5 ankietowanych (3%) właściwą instytucją jest ośrodek 

terapii uzależnień. 3 osoby 1,8(%) wskazało na Punkt Konsultacyjny”; po 2 osoby (1,2%) 
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skierowałoby ofiarę przemocy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Biura Spraw Społecznych i stowarzyszenia ,,ARKA”. Mogą nieco 

zadziwiać odpowiedzi 3 osób: jedna  z nich sugerowałyby ofierze przemocy (która zgłosiła 

się, w celu uzyskania pomocy, do instytucji w której badana osoba pracuje) wykonanie 

telefonu do ,,Niebieskiej Linii”, druga wskazywałaby na udanie się do Straży Miejskiej,  

natomiast trzecia skierowałaby taką osobę do Schroniska im.Św. Brata Alberta, 

zajmującego się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym. 

 Myślę, że przytoczone wyniki w sposób oczywisty obrazują niewystarczającą 

wiedzę części badanych pracowników instytucji mieleckich. Trudno sobie wyobrazić 

skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej bez znajomości istniejącego systemu 

prawnego  i instytucjonalnego.  

Na terenie miasta Mielca funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, przy którym 

znajduje się miejsce udzielające całodobowego schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, 

mogące jednorazowo zapewnić 8 miejsc noclegowych. Ankietowanym zadano pytanie                

o ich stan wiedzy na ten temat. Pytanie brzmiało: ,,Czy zgodnie z Twoja wiedzą  w mieście 

Mielcu istnieją miejsca udzielające całodobowego schronienia ofiarom przemocy ?”. 

Wśród wszystkich ankietowanych, 35 osób (21,2%) odpowiedziało, że takich miejsc nie 

ma;  65 osób (39,4%) stwierdziło, że nie posiada wiedzy na ten temat (odp. ,,nie wiem”); 

tyle samo ankietowanych (65 osób) udzieliło odpowiedzi, że one istnieją.  

Obrazuje to tabela 27.                                      
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                                                       Tabela 27. Miejsca udzielające całodobowego schronienia 

 

 

Odpowiedzi 

Policjant 
(KPP)       
(n=38) 

 

Nauczyciel     
(gimnazjum, 

szkoła 
średnia)       
(n=36) 

Pracownik opieki zdrowotnej 
(n=63) 

Pracownik    
MOPS       
(n=28) Szpital 

Powiatowy 
(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe     

(n=18 ) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 19 50 8 22,2 10 22,2 3 16,7 25 89,3 

Nie 9 23,7 16 44,5 3 6,7 4 22,2 3 10,7 

Nie wiem 10 26,3 12 33,3 32 71,1 11 61,1 0 0 

    

Jak widać, aż 100 osób (łącznie odpowiadające ,,nie” i ,,nie wiem”) - co stanowi 60,6% 

ogółu badanych - nie posiada informacji o funkcjonowaniu w gminie Mielec miejsca 

mogącego zapewnić całodobowe schronienie osobom doświadczającym przemocy 

domowej. Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie, potrzebujące pomocy, często są 

osamotnione  i pozbawione wsparcia ze strony  bliskich osób. Czasem nie mają gdzie 

uciec, by schronić się  przed sprawcą i z tego powodu rezygnują z poszukiwania pomocy 

oraz wycofują się z formalnego oskarżania sprawcy. Konsekwencją niskiego poziomu 

wiedzy pracowników instytucji i służb mających kontakt z osobami doświadczającymi 

przemocy może być to, że interwencje wymiaru sprawiedliwości obejmują tylko niewielką 

liczbę przypadków przemocy  w rodzinie. 

 Najlepiej wypadli pracownicy socjalni – 89,3% spośród badanych posiadało wiedzę 

na temat możliwości udzielenie całodobowego schronienia ofiarom przemocy domowej na 

terenie Mielca; na drugim miejscu znaleźli się policjanci - 50 % posiadało takie 

informacje; zaś na trzecim nauczyciele, wśród których odsetek poinformowanych wynosił 

22,2% oraz pracownicy szpitala (22,2%), zaś wśród pracowników pogotowia o istnieniu 

wspomnianego miejsca wiedziało 16,7 % ogółu badanych przedstawicieli tej profesji. 

Najgorzej poinformowani byli pracownicy pogotowia - 83,3% objętych badaniem 

nie wiedziało o możliwości zapewnienia schronienia ofiarom przemocy domowej                       

w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Mielcu (łącznie odp. ,, nie” i  ,,nie wiem). Wśród 

ogółu badanych pracowników szpitala oraz nauczycieli osoby takie stanowią aż 77,8% 
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reprezentujących (łącznie odp. ,, nie” i  ,,nie wiem). Dalej znaleźli się policjanci – 50% 

(łącznie odp. ,,nie” i ,,nie wiem). Dane te wskazują na zbyt słabą współpracę między 

instytucjami oraz zły przepływ informacji na temat form pomocy z jakich ofiara przemocy 

domowej mogłaby skorzystać, co z pewnością obniża skuteczność podejmowanych 

interwencji. 

Ankietowanych zapytano ile jest miejsc udzielających całodobowego schronienie 

ofiarom przemocy domowej (na terenie miasta Mielca lub Powiatu Mieleckiego) i jaki 

personel tam pracuje. Wśród 42 osób ankietowanych, wiedzących o funkcjonowaniu takich 

miejsc padły następujące odpowiedzi: 25 osób (59,5%) stwierdziło, że jest jedno takie 

miejsce; 10 osób (23,8%), że jest pięć miejsc; 5 osób (11,9%), że są dwa miejsca i 2 osoby 

(4,8%), że są trzy miejsca. Łącznie 17 osób (40,5%) wiedzących o możliwości 

zapewnienia całodobowego schronienia ofiarom przemocy w rodzinie posiadało błędne 

informacje, co do ilości miejsc, w których osoby pokrzywdzone, mogłyby w razie 

konieczności, schronić się przed sprawcą przemocy.  

Wśród personelu zatrudnionego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Mielcu,                       

(w skrócie PIK, przy którym funkcjonuje mieszkanie w celu zapewnienia całodobowego 

schronienia ofiarom przemocy domowej) wymienić można: 2 psychologów, 2 prawników,                  

i 1 pracownika socjalnego. Co na ten temat wiedzieli ankietowani obrazuje tabela 28. 

                                                       Tabela 28.  Zatrudniony personel 

Zatrudniony personel 
Odpowiedzi(n= 65) 

Liczba % 

Psycholog 21 32,3 

Nie wiem 20 30,8 

Prawnik 18 27,7 

Brak odpowiedzi 14 21,5 

Pracownicy PCPR 6 9,2 

Pracownik socjalny 3 4,6 

Pielęgniarka 3 4,6 

Lekarz 2 3 
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Jak widać, 21 osób wymieniło psychologa - stanowi to 32,2 % grupy osób 

wiedzących o funkcjonowaniu PIK; 20 osób (30,8%) nie posiadało wiedzy na ten temat 

(odp. ,,nie wiem:)”; 18 osób (27,7%) wskazało na prawnika; 14 osób nie udzieliło żadnej 

odpowiedzi; po 3 osoby  (4,6%) wymieniły pracownika socjalnego i pielęgniarkę a 2 osoby 

(14,3%) na pedagoga. Poza tym, 3 osoby (7,1%) wymieniły terapeutę i 3 osoby (7,1%) 

wskazały na lekarza. Aż 34 osoby (52,3%), mimo, że wiedziało o istnieniu miejsca 

udzielającego schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, nie wiedziało na pomoc jakich 

specjalistów osoba doznająca  przemocy może tam liczyć. 

Pytanie 28 brzmiało: ,,Czy w Twoim zakładzie pracy istnieje wypracowana 

procedura postępowania z osobami, które są ofiarami przemocy?”. Podział odpowiedzi 

lustruje  tabela 29. 

                                                  Tabela 29. Procedury  postępowania  z ofiarami przemocy 

 

 

Odpowiedzi 

Policjant 
(KPP)  
(n=38) 

Nauczyciel 
(gimnazju
m, szkoła 
średnia)     
(n=36) 

Pracownik opieki zdrowotnej 
(n=63 ) 

Pracownik           
MOPS              
(n=28) Szpital 

Powiatowy 
(n=45 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe    

(n= 18) 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Tak 32 84,2 26 72,2 8 17,8 9 50 26 92,9 

Nie 6 15,8 10 27,8 37 82,2 9 50 2 7,1 

 

  Jak pokazuje zestawienie, 101 osób (61,2% ogółu badanych) oświadczyło, że                       

w reprezentowanej przez nich instytucji istnieją procedury postępowania obowiązujące                   

w kontakcie z ofiarą przemocy domowej, zaś 64 osoby (38,8%) odpowiedziało, że takich 

procedur nie ma.  

 Ciekawie prezentuje się stosunek odpowiedzi ankietowanych ze względu na 

reprezentowana instytucję. Odpowiedzi przedstawiały się w sposób następujący: 

pracownicy ośrodka pomocy społecznej – 92,9 % potwierdziło istnienie procedur (26 

osób), 7,1 % (2) zaprzeczyło; policjanci – 84,2% odpowiedziało, że są procedury (32 

osoby), 15,8% (6 osób) zaprzecza ich istnieniu; nauczyciele – o istnieniu wypracowanych 

procedur postępowania z ofiarą przemocy wiedziało 72,2% (26 osób) spośród nich, 

natomiast 27,8% (10) uważało, że nie zostały one wypracowane; wśród pracowników 
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szpitala 17,8% przyznaje istnienie obowiązujących procedur postępowania (8 osób), zaś 

82,2% temu zaprzecza (37 osób); natomiast spośród objętych badaniem osób 

zatrudnionych w pogotowiu 50 % oświadczyło, że w ich instytucji wypracowano 

wspomniane procedury (9 osób) a 50% temu zaprzeczyło (9 osób). Zastanawiają sprzeczne 

odpowiedzi osób zatrudnionych w tej samej instytucji, kiedy to jedne potwierdzają 

istnienie procedur postępowania z ofiarami przemocy w rodzinie, a inne zaprzeczają ich 

istnieniu. Nasuwa się wniosek, że część pracowników nie wie o istnieniu obowiązujących 

w ich miejscu pracy procedur postępowania, a w związku  z tym ich nie stosuje. Rzuca to 

negatywne światło na jakość podejmowanych przez tych pracowników działań                   

służbowych w kontakcie z ofiarami przemocy w rodzinie.   

W pytaniu 29 ankietowanych poproszono, aby wymienili 3 akty prawne, dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odpowiedzi obrazuje poniższe zestawienie. 

  Tabela 30. Obowiązujące akty prawne na temat przeciwdziałania przemocy  w  rodzinie 

Udzielane odpowiedzi (akty prawne) 

Ogółem            
(n= 165) 

Liczba % 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 44 26,7 

Kodeks Karny 37 22,4 

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” 

30 18,2 

Konstytucja 12 7,3 

Konwencja Praw Dziecka 12 7,3 

Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy czynności odebrania 
dziecka z rodziny w razie zagrożenia zdrowia lub życia 

10 6 

Ustawa o pomocy społecznej 8 4,8 

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji procedury 
,,Niebieskie Karty” 

3 1,8 

Ustawa o policji 2 1,2 

Kodeks Cywilny 1 0,6 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 1 0,6 

Ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1 0,6 
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W świetle udzielanych przez przedstawicieli instytucji odpowiedzi trudno uznać 

znajomość obowiązujących przepisów za zadowalającą. Mniej niż jedna trzecia - 44 osoby 

(26,7%) wskazało na Ustawę   z dnia 29 lipca 2009 roku o przeciwdziałaniu przemocy               

w rodzinie; jedynie 30 osób zna Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 13 września 2011 

roku w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska 

Karta”, co  stanowi 18,2% ogółu badanych; 37 osób (22,4%) wskazało na Kodeks Karny; 

po 12 osób (7,3%)  wskazało na Konstytucję RP i Konwencje Praw Dziecka; 10 osób (6 %) 

wymieniło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 

2011 roku w sprawie procedury postępowania przy czynności odebrania dziecka z rodziny 

w razie zagrożenia zdrowia lub życia;  zaś 8 osób (4,8%) – Ustawę z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społeczne. W dalszej kolejności: 3 osoby (1,8%) podało Zarządzenie 

Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji procedury ,,Niebieskie Karty”,                

2 osoby wskazało na Ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji; każdorazowo po                  

1 osobie (0,6%) wymieniły: Ustawę  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu               

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny                

i Opiekuńczy.  

Aż 88 przedstawicieli badanych instytucji (53,3% ogółu osób objętych badaniem), 

nie wymieniło żadnego z obowiązujących w Polsce aktów prawnych, dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dowodzi to, iż nie posiadają wiedzy                       

niezbędnej do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

mimo, że przepisy nakładają na reprezentowane przez nich instytucje obowiązek realizacji 

zadań w tym obszarze.  

Kolejne zestawienie udzielanych odpowiedzi (tabela nr 31) pokazuje jak badani 

przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych radzili sobie z wymienieniem trzech 

obowiązujących aktów prawnych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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                                                               Tabela 31. Wykonywany zawód a znajomość aktów  prawnych              

Odpowiedzi 

Wykonywany zawód 

Policjant      
(KPP)            

(n= 38 ) 

Pracownik 
MOPS           

(n= 28 ) 

Nauczyciel  
(gimnazjum, 

szkoła średnia)   
(n=36 ) 

 

Pracownik opieki zdrowotnej  
(n=63 ) 

Szpital  
Powiatowy 

(n=35 ) 

Pogotowie 
Ratunkowe 

(n=18 ) 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

1 akt prawny 14 36,8 0 0 9 25 8 17,8 1 5,6 

2 akty prawne 2 5,3 0 0 7 19,4 0 0 0 o 

3 akty prawne 7 18,4 27 96,4 1 2,8 0 0 1 5,6 

Brak odpowiedzi 15 39,5 1 3,6 19 52,8 37 82,2 16 88,9 

             

Wśród badanych nauczycieli: 1 osoba wymieniła 3 akty prawne (2,8%); 7 osób 

wymieniło 2 akty prawne (19,4%); 9 osób wymieniło 1 akt prawny (25%); zaś 19 osób nie 

wymieniło żadnego, co stanowi ponad połowę objętych badaniem przedstawicieli tego 

zawodu (52,8%).  

Wśród badanych pracowników ośrodka pomocy społecznej - 27 osób podało 3 akty 

prawne (96,4%). Jedynie 1osoba nie miała żadnej wiedzy na ten temat (3,6%).  

Jeżeli chodzi o badanych policjantów, to wyniki przedstawiały się następująco: 

36,8% podało 1 akt prawny (14 osób); 5,3% – 2 akty prawne (2 osoby); 18,4% – 3 akty 

prawne (7 osób);  a 39,5% przedstawicieli tego zawodu nie wymieniło żadnego (15 osób).  

Wśród ankietowanych pracowników szpitala –17,8%  wymieniło 1 akt prawny             

(8 osób); zaś 82,2% nie znało żadnego (37 osób).  

Wśród objętych badaniem pracowników pogotowia – 88,9% nie wymieniło 

żadnego obowiązującego przepisu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;                

1 osoba  (0,6%) wskazała na 1 akt prawny i 1 osoba (0,6%) wymieniła 3 akty prawne.  

Najlepszą znajomością obowiązujących przepisów wykazali się pracownicy 

ośrodka pomocy społecznej, wśród których 96,4% badanych przedstawicieli tej grupy 

zawodowej wymieniło 3 akty prawne. Uwagę zwraca wysoki odsetek przedstawicieli 
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pozostałych instytucji objętych badaniem, którzy nie posiadają żadnej wiedzy                       

o obowiązujących w Polsce przepisach związanych z przeciwdziałaniem przemocy                        

w rodzinie, tj. przedstawicieli: pogotowia (88,9%), szpitala (82,2%), oświaty (52,2%) oraz 

policji (39,5%). 

Ostatnie pytanie ankiety miało charakter życzeniowy i dotyczyło propozycji zmian, 

które ankietowani chcieliby wprowadzić do swoich instytucji tak, aby jak najskuteczniej 

świadczyły one usługi w zakresie niesienia pomocy dla ofiar przemocy 

wewnątrzrodzinnej. Pytanie 30 brzmiało: ,,Co zmieniłbyś(-łabyś) w swojej instytucji, tak 

aby pomoc ofiarom przemocy w rodzinie była bardziej skuteczna?”. Odpowiedzi 

ankietowanych przedstawia  tabela 32. 

                                                       Tabela 32. Propozycje zmian wskazane przez respondentów 

Odpowiedzi 

 

Ogółem 

(n=165) 

Liczba % 

Brak odpowiedzi 116 70,3 

Nic nie trzeba zmieniać 17 10,3 

Większy dostęp do szkoleń i kursów  10 6,1 

Zwiększyć dostęp dzieci do pomocy psychologicznej 9 5,5 

Wdrożenie programu zajęć edukacyjnych dla uczniów i rodziców prowadzonych przez 
specjalistów  z zakresu przeciwdziałania przemocy 

6 3,6 

Przeszkolenie w  danej instytucji stałego zespołu specjalistów do zajmowania się 
przypadkami przemocy 

6 3,6 

Zmniejszenie biurokracji  6 3,6 

Wypracowanie w instytucji obowiązującej wewnętrznej procedury działania 4 2,4 

Wprowadzenie bardziej elastycznych godzin  czasu pracy (popołudniowe) 4 2,4 

Utworzenie całodobowego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w mieście 2 1,2 

 

 Aż 116 badanych przedstawicieli instytucji (70,3%) oświadczyło, iż nie wie, co 

mogłoby podnieść skuteczność działań podejmowanych na rzecz pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie; zdaniem 17 osób (10,3%) nic nie należy zmieniać; 10 osób (6,1%) 

odpowiedziało, że należy zwiększyć dostęp do szkoleń i kursów; 9 osób (5,5%) widziało 



  46

konieczność zwiększenia dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci; po 6 osób (3,6%) 

opowiedziało się za wdrożeniem programu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez 

specjalistów dla uczniów i rodziców, wyszkoleniem w instytucji stałego zespołu 

specjalistów do zajmowania się przypadkami przemocy oraz zmniejszeniem biurokracji; 

po 4 osoby (2,4%) dostrzegło zasadność wypracowania w instytucji obowiązującej 

wewnętrznej procedury działania oraz wprowadzenie bardziej elastycznych godzin  czasu 

pracy.  
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3.1.1. Badanie profesjonalistów wsparcia społecznego - podsumowanie wyników 

badań, wnioski. 

Wyniki badań wskazują na niewystarczający poziom znajomości obowiązującego                   

w Polsce systemu prawnego i instytucjonalnego u części pracowników reprezentujących 

badane instytucje, a co za tym idzie brak ich wystarczającego przygotowania do pracy                

z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. 

  Niedostateczna wiedza pracowników instytucji na temat zjawiska przemocy                       

w rodzinie oraz brak wystarczającego przeszkolenia do pracy z osobami doświadczającymi 

przemocy w rodzinie negatywnie wpływa na skuteczność świadczonej pomocy. 

Nieznajomość obowiązującego prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy                 

w rodzinie wśród pracowników instytucji jest czynnikiem obniżającym jakość 

podejmowanych przez nich czynności zawodowych w zakresie przeciwdziałania 

ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. 

Postawy wobec przemocy w rodzinie, jakie prezentuje część objętych badaniem 

pracowników instytucji, mogą niekorzystnie wpływać na jakość świadczonej przez nich  

pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy domowej.   

Badanie miało na celu dostarczenie obrazu postaw wobec problemu przemocy                

w rodzinie oraz gotowości (doświadczeń i kompetencji) udzielenia wsparcia osobom 

pokrzywdzonym przemocą domową przez pracowników instytucji, stykających się 

zawodowo z problemem przemocy w rodzinie. Praca z ofiarami przemocy 

wewnątrzrodzinnej jest niewątpliwie bardzo trudna. Aby skutecznie pomagać ludziom 

doświadczającym przemocy w  rodzinie, konieczne jest:  

a. posiadanie wiedzy  w zakresie nauk społecznych, a w szczególności 

przygotowanie w zakresie pracy  z rodziną i z osobami uwikłanymi                      

w przemoc w rodzinie; 

b. znajomość przepisów określających możliwości instytucjonalnej pomocy,              

z której osoby pokrzywdzone mogą skorzystać;  

c. prezentowanie odpowiednich postaw i posiadanie cech psychicznych, 

ułatwiających podejmowanie działań w sytuacjach trudnych, kryzysowych;  

d. dysponowanie odpowiednią bazą materialną przez instytucje; 
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e. szeroko zakrojona współpraca pomiędzy różnorodnymi służbami 

publicznymi tak, aby prowadzone przez nie działania nie wykluczały się 

wzajemnie, a uzupełniały, zapewniając wieloaspektową, interdyscyplinarną 

pomoc. 
    

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych, zebrałam materiał badawczy, 

który pozwolił na sformułowanie wniosków, które zostały przedstawione poniżej. 

Jeżeli jednym z podstawowych warunków profesjonalnie udzielanej pomocy 

ofiarom przemocy wewnątrzrodzinnej jest posiadanie określonych kwalifikacji, oznacza to, 

że osoby mające obowiązek realizować to zadanie powinny posiadać niezbędną wiedzę 

oraz stale podnosić jej poziom w ramach odbywanych kursów i szkoleń. Badanie pokazało, 

że warunek ten jest spełniony tylko w niewielkim stopniu. Zarówno w przypadku udziału 

w kursach dotyczących pracy z rodziną jak i w tych, które doskonaliły umiejętności                   

w zakresie pracy z ofiarami przemocy liczba przeszkolonych osób była o wiele mniejsza 

niż 50 % ogółu badanych. Tylko 29,7% badanych pracowników instytucji stwierdziło, że 

czują się przygotowani do pracy z ofiarami przemocy w rodzinie, gdy tymczasem aż 

70,3% spośród nich nie ma takiego poczucia. Wyciągam stąd dwa wnioski:  

- po pierwsze - obecny stan wiedzy posiadany przez znaczną część pracowników objętych 

badaniem nie pozwala na zapewnienie optymalnej pomocy osobom doznającym przemocy                       

w rodzinie; 

- po drugie - istnieje konieczność postawienia większego nacisku na kształcenie 

ustawiczne pracowników instytucji, których dotyczyły zaprezentowane badania. 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnorodnych 

szkoleniach i kursach bardzo często zdeterminowane jest stwarzanymi przez pracodawcę 

możliwościami. Nierzadko pracownicy instytucji  nie są w stanie samodzielnie opłacać 

kosztów związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych. Badanie pokazuje się, że 

nie wszystkie instytucje stwarzają wystarczające warunki pozwalające na kształcenie się 

pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy. Aż 57 % ankietowanych 

oświadczyło, że w czasie trwania ich pracy zawodowej nie mieli oni możliwości wzięcia 

udziału w kursach i szkoleniach, dotyczących pracy z ofiarami przemocy. Nic więc 

dziwnego, że tak mało osób zauważa inne niż ,,ostre” fizyczne formy stosowania 

przemocy (tylko 29,1% uznało, że formą przemocy jest wmawianie choroby psychicznej,                    
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a mniej niż połowa ankietowanych wskazała: ,,szczypanie” – 35,8%, ,,niełożenie na 

utrzymanie rodziny”- 49,7%  czy ,,zaciąganie kredytów bez wspólnej zgody stron” – 

47,2% )  Nasuwają się więc kolejne wnioski: 

1. Problem przemocy w rodzinie nie zawsze bywa wystarczająco ,,poważnie” traktowany 

przez osoby kierujące instytucjami, na które ustawodawca nałożył obowiązek realizacji 

zadań w tym obszarze. Wyraża się to w zbyt małej liczbie stwarzanych możliwości 

dokształcania się dla pracowników tych zakładów pracy; 

2. Niewystarczająca  wiedza na temat problemu przemocy w rodzinie powoduje zawężanie 

rzeczywistych rozmiarów, liczby i form przemocy, a przez to rozmiarów i skutków tego 

zjawiska; 

3. W odniesieniu do pracowników i instytucji publicznych konieczne jest wzmożenie 

działań, mających na celu podniesienie świadomości na temat problemu przemocy                       

w rodzinie i częstotliwości jej występowania; 

4. Aby instytucjonalna pomoc udzielana osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 

mogła być bardziej skuteczna osoby kierujące instytucjami powinny zwiększyć swoim 

pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie  
 

 Wyniki badań pokazują niewystarczający poziom wiedzy znacznej części 

pracowników instytucji, nie tylko w zakresie specyfiki problemu przemocy w rodzinie, ale 

również nieznajomości istniejącego w Polsce systemu prawnego i instytucjonalnego, co 

potwierdziły odpowiedzi ankietowanych. Aż 80,6% ogółu badanych nie wiedziało, co 

należy rozumieć pod pojęciem ,,wiktymizacja”, ściśle związanym przecież z problematyką  

przemocy w rodzinie; 53,3% ankietowanych nie wymieniło ani jednego aktu prawnego, 

obowiązującego w Polsce, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaś 60,6% 

badanych pracowników nie wiedziało, że na terenie Mielca funkcjonuje miejsce 

udzielające całodobowego schronienia ofiarom przemocy domowej. 

Świadczy to o tym, że w istniejących dzisiaj realiach życia społecznego naszego 

miasta należy wzmocnić współpracę pomiędzy instytucjami oraz przepływ informacji                    

o realizowanych zadaniach (kompetencjach, ofercie specjalistycznej pomocy) w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  w celu optymalizacji jakości świadczonych usług 

dla osób doznających przemocy w rodzinie. Istnieje więc konieczność organizowania 

spotkań edukacyjnych i dystrybucji materiałów informacyjnych adresowanych do 

pracowników lokalnie działających instytucji. 
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 Jedno z pytań zawartych w ankiecie dotyczyło częstotliwości występowania, 

określonych zachowań, aby były one postrzegane jako forma przemocy. Ankietowani 

najczęściej odpowiadali, że zachowania te muszą stosowane być często (co tydzień), dość 

często (co miesiąc) czy codziennie. Rzadziej uważali oni, że o występowaniu przemocy 

świadczyć mogą zachowania występujące raz na pół roku, raz na rok czy zachowania 

jednorazowe. Oznacza to, że: 

1. badane osoby wykazują tolerancję dla zachowań świadczących o stosowaniu przemocy                     

w rodzinie  o ile występują one w rzadszych okresach; 

2. osoby doznające przemocy z taką częstotliwością w zdecydowanej większości 

przypadków mogą zostać uznane jako te, które „przesadzają, lub wyolbrzymiają 

problem”. A to z kolei spowodować może utratę zaufania poszkodowanych, do osób 

zawodowo zobligowanych są do udzielania im pomocy. 

 Niekiedy postawy prezentowane przez pracowników instytucji w zakresie zjawiska 

przemocy w rodzinie utrudniają zapobieganie przemocy i rozwiązywanie problemów z nią 

związanych. Osoby mające „na codzień” do czynienia z przestępstwem stosowania 

przemocy wobec osób bliskich nie powinny mieć wątpliwości, że nie ma takich zachowań, 

które usprawiedliwiałyby stosowanie zachowań krzywdzących. Jednak kilku pracowników 

instytucji spośród badanych (10 osób) uważa, że określona sytuacja może usprawiedliwiać 

sprawcę przemocy (,,tryb życia osoby bitej”, ,,prowokowanie przez osobę”, ,,brak skutków 

tłumaczenia osobie”, nadużywanie alkoholu”,  ,,kara cielesna”).  

Badanie pokazało, że większość ankietowanych przedstawicieli instytucji nie 

postrzega ,,dania klapsa” dziecku jako wymierzania kary cielesnej. Za stosowanie 

przemocy wobec rodzeństwa większość uznaje głównie ataki fizyczne. Zdecydowanie 

mniej osób utożsamia z przemocą takie zachowania, jak: drapanie, szczypanie, 

wyśmiewanie czy popychanie, niż np. bicie pięścią czy kopanie. Dodać należy, że                       

w przekonaniu 12 osób jeden z małżonków  w ,,pewnych okolicznościach” może stosować 

przemoc fizyczną wobec drugiego. Uważam, że takie niekorzystne przekonania 

profesjonalistów mogą mieć negatywny wpływ na jakość systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 Zmiany w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy wymagają często zmiany 

mentalności, a przez to zmiany postrzegania problemu przemocy w rodzinie przez ludzi 
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znajdujących się na różnych szczeblach hierarchii zawodowej,  będących reprezentantami 

państwa w działaniach kształtujących jego politykę społeczną. Walka ze stereotypami                  

dotyczącymi przemocy w rodzinie powinna być rozpoczęta właśnie od instytucji poziomu 

lokalnego.  
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3.2. Badanie uczniów – szczegółowa analiza wyników badań. 
 

Celem badania było ustalenie, w jaki sposób młodzież szkolna postrzega                        

i interpretuje zjawisko przemocy w swoim najbliższym otoczeniu (w najbliższych 

kontekstach).  

Grupa badanych uczniów składała się z 72 osób (n=72), wśród których kobiety 

stanowiły 51,4% ogółu badanych (n=37), zaś liczba mężczyzn stanowiła 48,6% populacji     

w badanej grupie(n=35). Podział na płeć przedstawia tabela nr 1.                                                                   

                                                                                 Tabela 1. Płeć 

Płeć 

Ogółem                       
(n=72 ) 

w liczbach w % 

Kobiety 37 51,4 

Mężczyźni 35 48,6 

Ogółem 72 100 

 

Wyróżnione zostały dwa  przedziały wiekowe: przedział osób pomiędzy 14 a 15 rokiem 

życia - 53  osoby, co stanowi ok. 73,6 % ogółu badanych; drugi przedział obejmował 

osoby pomiędzy 16 a 17 rokiem życia - ich liczba to 19 osób, co stanowi ok. 19 % ogółu 

badanych. Obrazuje to tabela nr 2. 

                                                                                                                                     Tabela 2.Wiek 

 

 

 

 

 

Uczniowie objęci badaniem pochodzą z rodzin o zróżnicowanej strukturze. Obraz 

rodzin uczniów  oraz ich strukturę pokazują zestawienie zawarte w tabelach nr 3 i nr 4 

Przedziały wiekowe         
(w latach) 

Ogółem                            
(n=72 ) 

w liczbach w % 

14 - 15 53 73,6 

16 - 17 19 26,4 

 

Struktura rodziny                 
(wspólne zamieszkiwanie)

Liczba rodzin 

(n=72) 
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                                                                                                                 Tabela 3. 
Struktura rodziny 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Tabela 4. Liczba członków rodziny 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jak pokazują powyższe zestawienia, ok.70,8% wszystkich objętych  badaniem uczniów 

pochodzi z  rodzin pełnych, z obojgiem rodziców posiadających więcej niż jedno dziecko, 

w których liczba członków wynosi od 3 do 5 osób; ok. 22,2% stanowią rodziny 

wielopokoleniowe, natomiast rodziny niepełne stanowią ok. 5,6% ogółu rodzin wszystkich 

ankietowanych uczniów. 

Wśród rodziców badanych uczniów najliczniejszy przedział stanowią osoby                       

z wykształceniem średnim, w tym matka – 43,1%, ojciec – 45,6%. Najmniej liczną grupę, 

wśród rodziców badanych uczniów stanowią osoby z wykształceniem podstawowym,                 

w tym matka 5,5%, ojciec – 4,4 %. Szczegółowe dane obrazuje tabela nr 5. 

rodzeństwo  (n=71) brak rodzeństwa 
(n=1) 

tak nie tak nie 

Rodzina pełna                         
(oboje rodzice) 

   51   (70,8%) 0 1  0 

Rodzina niepełna                    
(z matką) 

4    (5,6%) 0 0 0 

Rodzina niepełna                    
(z ojcem)                                 

      0 0 0 0 0 

Rodzina wielopokoleniowe 
(rodzice, dziadkowie, 
wujkowie) 

 16    (22,2%) 0 0 0 

Liczba członków rodziny 

Liczba   rodzin                        
(n=72 ) 

w liczbach w % 

2 osoby 3 4,2 

od 3 do 5 osób 51 70,8 

6 osób i więcej 18 25 



  54

                                                                            Tabela 5.Wykształcenie rodziców 
 

 

                                                                                     

 
 
 
 
 

Pytanie pierwsze ankiety dotyczyło atmosfery panującej w domu ucznia (pyt.1: 

,,Jak oceniasz atmosferę panującą w domu?”). Większość, bo aż 79,1% spośród uczniów 

ocenia panującą w domu atmosferę jako bardzo dobrą (48,6%) i dobrą (30,5%). Rozkład 

odpowiedzi przedstawia tabela nr 6.                                             

                                                                                   Tabela 6.Atmosfera w domu  

 

Udzielane  odpowiedzi 

 

Ogółem liczba uczniów   
(n=72) 

Bardzo dobra 35 48,6% 

Dobra 22 30,5% 

Raczej dobra 12 16,7% 

Raczej zła 2 2,8% 

Zły 1 1,4% 

Bardzo zły 0 0 

 

Podobnie kontakt z rodzicami określany jest najczęściej przez młodzież jako: bardzo dobry  

(44,5%), dobry  (31,9%) i raczej dobry (20,8%). 

Rozkład udzielanych odpowiedzi obrazuje tabela nr 7. 

 

 

 

 

Poziom 
wykształcenia 

matka ojciec 

Podstawowe (7) 4 5,5% 3 4,4% 

Zawodowe (30) 13 18,1% 17 25% 

Średnie (62) 31 43,1% 31 45,6% 

Wyższe (41) 24 33,3% 17 25% 
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                                                                             Tabela nr 7.  Kontakt z rodzicami 

 

Udzielane  odpowiedzi 

 

Ogółem liczba uczniów     
(n=72) 

Bardzo dobry 32 44,5% 

Dobry 23 31,9% 

Raczej dobry 15 20,8% 

Raczej zły 1 1,4% 

Zły 1 1,4% 

Bardzo zły 0 0 

 

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych (pyt.3. ,,Jaka jest Twoja reakcja na kłótnie                

z rodzicami?”) badani uczniowie wśród zamkniętej kafeterii odpowiedzi najczęściej 

wskazywali na reakcje o charakterze wycofania (,,izoluję się”- ok.54,2% i ,,zamykam się                    

w sobie”- ok.22,2%). Co dziewiąty uczeń deklaruje, iż na kłótnie z rodzicami reaguje 

agresywnie (11,1%); ok.6,9% uczniów w takich sytuacjach płacze; zaś ok. 2,8% wpada            

w histerię (patrz: tabela nr 8). 

                                                                                         Tabela 8.  Reakcja na kłótnie z rodzicami 

 

Udzielane  odpowiedzi 

Ogółem                  
liczba uczniów            

(n=72) 

Zamykam się w sobie (np. z nikim nie 
rozmawiam, staram się o tym nie 
myśleć) 

16 22,2% 

Izoluje się (np.. zamykam się                   
w pokoju, wychodzę z domu) 

39 54,2% 

Tracę zaufanie do bliskich 2 2,8% 

Jestem agresywna/y 8 11,1% 

płaczą 5 6,9 

Wpadam w histerię 2 2,8% 

 

Ponadto, jeden z uczniów udzielił odpowiedzi, że podczas kłótni z rodzicami stara się 

rozwiązać problem, natomiast dwóch uczniów stwierdziło, że w takich sytuacjach mówią 

to co myślą. 
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Pytanie nr 4 ankiety brzmiało: ,,Czy czujesz się bezpiecznie?”. Jak pokazuje 

poniższe zestawienie (tabela nr 9) najbezpieczniej uczniowie czują się wśród rodziny 

(98,6%) oraz w szkole (97,2%).  Mniej bezpiecznie uczniowie czują się na terenie miasta 

Mielca – gdzie na brak poczucia bezpieczeństwa wskazało ok. 16,6% ogółu badanej grupy.  

                                                                                                    Tabela 9. Czy czujesz się bezpiecznie 

 

Udzielane  odpowiedzi 

Ogółem                     
(n=72)  

TAK NIE 

liczba % liczba % 

Wśród rodziny 71 98,6 1 1,4 

W szkole 70 97,2 2 2,8 

Poza szkołą, na terenie Mielca 60 83,3 12 16,7 

 

W miarę pozytywny obraz rodzin badanych uczniów i wewnętrznych relacji w nich 

panujących potwierdzają odpowiedzi uczniów na kolejne pytania. W ramach pytania             

nr 5, zadanych zostało sześć pytań o charakterze otwartym. Większość uczniów udzieliła 

odpowiedzi na te pytania. W znacznej większości odpowiadali oni, iż rodzice (lub/i inni 

członkowie rodziny) wykazują zainteresowanie i zaangażowanie w ich sprawy (łącznie 

ok.79% ankietowanych uczniów odpowiedziało: ,,pytają co robię, pytają                       

o problemy” - ok.41,6 i ,,rozmawiają ze mną” - ok.34,7%), a także ich zainteresowaniami 

czy przyjaźniami (odpowiedzi potwierdzającej udzieliło ok.73,6%).  

Tabela nr 10. 

Pytanie: ,,W jaki sposób rodzice okazują zainteresowanie 
Twoimi sprawami?” 

Ogółem           
(n=72) 

liczba % 

Pytają się co robię/pytają o problemy 30 41,6% 

Rozmawiają ze mną 25 34,7% 

Pytają o oceny w szkole 18 25 

Pytają o relacje ze znajomymi 3 4,2 

Pytają o moje zainteresowania 2 1,4 

Zawożą na dodatkowe zajęcia  2 1,4 

Sprawdzają zadania  2 1,4 

Brak odpowiedzi 4 5,5 
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Tabela 11.                                                                                      

Pytanie: ,,Czy ktoś z rodziny wykazuje zaangażowanie              

w  Twoje zainteresowania, przyjaźnie, hobby?” 

Ogółem         
(n=72) 

liczba % 

Tak                                                                                                 
(rodzice, mama, tata, wszyscy, siostra, babcia) 

53 73,6 

Nie 13 18,1 

Brak odpowiedzi 6 8,3 

 

Wśród członków rodziny, którzy występują w obronie ucznia w sytuacji zrobienia 

przez niego czegoś złego, obok rodziców (łącznie ok.59,8% respondentów udzieliło 

odpowiedzi: mama, tata, rodzice) wskazywani byli również: rodzeństwo (ok.20,8%) oraz 

babcia (ok.9,7%). Natomiast, ok.19,5% spośród wszystkich objętych badaniem uczniów 

odpowiedziało, że nie może liczyć na obronę członków rodziny, w sytuacji, gdy zrobią coś 

złego (patrz: tabela12). 

 

Tabela 12. 

Pytanie: ,,Kto z rodziny                                
broni Ciebie, nawet kiedy zrobisz                
coś złego?” 

Ogółem          
liczba uczniów    

(n=72) 

liczba % 

Mama  21 29,2 

Rodzeństwo  15 20,8 

Rodzice 12 16,7 

Tata 10 13,9 

Babcia 7 9,7 

nikt 14 19,5 

 

Rodzice natomiast, gdy ankietowany nie wykona swoich obowiązków, najczęściej 

zakazują mu oglądania TV (ok.33,3%) lub zakazują wyjścia (ok.23,6%). Co dziewiąty 

rodzic reaguje krzykiem (ok.11,1%), zaś ok. 4,1% zwiększa za karę obowiązki. Tylko ok. 

5,6% rodziców uczniów objętych badaniem podejmuje rozmowę. Zwracają uwagę 

odpowiedzi blisko 1/3 ogółu badanych uczniów (ok.29,2%), którzy zadeklarowali, że za 
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niewykonanie obowiązków rodzice nie wyciągają wobec nich żadnych konsekwencji 

(patrz: tabela 13). 

Tabela 13. Pytanie: ,,Jaka kara spotyka 
Cię w domu za niewykonanie 
obowiązków?” 

Ogółem   (n=72)       

liczba % 

Zakaz: TV, komputer, telefon 24 33,3 

Zakaz wyjścia  17 23,6 

Żadna kara mnie nie spotyka 21 29,2 

Rodzice krzyczą 8 11,1 

Rozmowa  4 5,6 

Zwiększenie obowiązków 3 4,1 

Rodzice nie odzywają się 1 1,4 

Skrócenie czasu wyjścia 1 1,4 

Więcej nauki 1 1,4 

Brak odpowiedzi  6 8,3 

 

W kolejnym pytaniu otwartym poproszono uczniów o udzielenie odpowiedzi na 

temat reakcji rodziców w sytuacji dowiedzenia się o sięganiu przez nich po używki,  tj. 

spożywanie alkoholu lub palenie papierosów (patrz: tabela nr 14). 

Tabela nr 14. Pytanie: ,,Jak zareagowaliby rodzice, 
według Ciebie, gdyby dowiedzieli się, że np. piłeś/łaś, 
paliłeś/łaś?” 

Ogółem    (n=72)          

liczba % 

Rozmawialiby  13 18,1 

Zdenerwowaliby się 10 13,9 

Krzyczeliby  10 13,9 

Ukaraliby mnie 9 12,5 

Nic nie zrobiliby 7 9,7 

Zakaz wyjścia 5 6,9 

Utrata zaufania/ byliby zawiedzeni 4 5,6 

Bicie 4 5,6 

 Zabranie kosmetyków/telefonu 1 1,4 

Brak odpowiedzi/nie wiem 21 29,2 
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Jak pokazuje zestawienie, w przypadku ok.18,1% ogółu badanych uczniów rodzice 

dowiedziawszy się o spożywaniu alkoholu lub paleniu papierosów przeprowadziliby  

rozmowę na ten temat; ok.13,9% rodziców w takich sytuacjach zdenerwowałoby się                        

i zareagowałoby krzykiem; ok.12,5% uczniów w sytuacji spożywania alkoholu czy palenia 

papierosów zostałoby ukaranych przez rodziców; blisko 10% spośród badanych nie 

poniosłoby żadnych konsekwencji takich zachowań; zaś ok. 6,9% respondentów 

otrzymałoby od rodziców zakaz wyjścia. Dalej znalazły się odpowiedzi: ,,utrata zaufania/ 

byliby zawiedzeni” (ok.5,6%); ,,bicie” (ok.5,6%); ,,udają, że nie wiedzą” (ok.1,4%) oraz 

,,zabranie kosmetyków/telefonu” (ok.1,4%). Ok. 29,2% wszystkich uczniów objętych 

badaniem odpowiedziało, że nie wiedzą jak zareagowaliby rodzice, w sytuacji dowiedzenia 

się o spożywaniu przez nich alkoholu lub paleniu papierosów. 

W następnej kolejności zapytano uczniów o reakcje rodziców w przypadku 

uczestniczenia przez nich w bójkach. Najczęściej udzielane odpowiedzi obrazuje tabela           

nr 15. 

Tabela 15. 

Pytanie: ,, Jak zareagowaliby rodzice, według 
Ciebie, gdyby dowiedzieli się, że np. 
uczestniczyłeś/łaś w bójce, ukradłeś/łaś?” 

Ogółem          
(n=72) 

liczba % 

Darliby się/krzyczeliby/wściekliby się/byliby źli 21 29,2 

Rozmawialiby 16 22,2 

Nie wiem 18 25 

Kara/zakaz wyjścia/zabranie kosmetyków/ 
telefonu/ komputera 

12 16,7 

Byliby zawiedzeni 9 12,5 

Bicie 5 6,9 

 

Jak widać prawie 30% badanych uczniów odpowiedziało, iż branie udziału przez 

nich w bójce wywołałoby u rodziców złość wyrażaną krzykiem; ok. 22,2% rodziców                

w takich sytuacjach podjęłoby rozmowę; ok.16,6% rodziców za udział w bójkach 

zastosowałoby różne zakazy; ok.12,5% rodziców ankietowanych uczniów okazałoby 

poczucie zawodu; zaś ok.6,9% rodziców ukarałoby ucznia biciem. 

Udzielane przez uczniów odpowiedzi na pytania otwarte potwierdziły, iż rodzice 

mają określony system reakcji na negatywne zachowania ich dzieci. Stosowane kary są 
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zróżnicowane, począwszy od kar wychowawczych, tj. rozmowa dyscyplinująca, 

ograniczenie lub zakaz dostępu do rozrywek i przyjemności (komputer, TV, telefon, 

kosmetyki, wyjście z domu), aż po  agresywne zachowania: złość/ krzyk czy kary cielesne. 

Znaczna część uczniów deklaruje brak kar ze strony rodziców za ich negatywne 

zachowania.  

W pytaniu 6, poproszono o wyjaśnienie co oznacza słowo przemoc. Pytanie 

skonstruowano na zasadzie odpowiedzi zamkniętych. Uczniowie, definiując przemoc 

oznaczali 3 najważniejsze elementy przemocy, spośród 6 różnych przejawów przemocy. 

Najczęściej odpowiadali, że przemoc to: znęcanie się fizyczne i psychiczne (ok.80,6%), 

bicie kogoś (ok.69,4%), agresja wobec drugiego człowieka (ok.51,4 %). Niespełna 1/3 

ankietowanych uczniów uznała za zachowanie przemocowe rzucanie przedmiotami                     

w innych (31,9%). Ok.12,5%  badanych uważa, że jest przejawem przemocy jest oplucie 

kogoś. Co szósty uczeń (ok.15,3%) wskazał na odpowiedź, że przemoc to coś złego, 

natomiast ok.18,5% nie było w stanie stwierdzić, kiedy mamy do czynienia z przemocą, 

mimo sugerującej konstrukcji pytania. Nasuwa się wniosek, iż niektóre zachowania 

wymienione w pytaniu 6 mogą stanowić element życia codziennego tych osób, przy 

całkowitym braku świadomości, iż są to formy przemocy. Wskazywane odpowiedzi 

przedstawia poniższe zestawienie (tabela nr 16). 

 

                                                                                  Tabela 16. Co oznacza dla Ciebie przemoc 

 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem         
liczba uczniów    

(n=72) 

liczba % 

Bicie kogoś 50 69,4 

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne 58 80,6 

Plucie na kogoś 9 12,5 

 Agresja na drugiego człowieka 37 51,4 

Rzucanie przedmiotami w innych 23 31,9 

Coś złego 11 15,3 

Nie wiem 13 18,5 
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  W dalszej części ankiety (pyt. nr 7) zapytano o częstotliwość występowania                     

agresji/przemocy, z którą objęta badaniem młodzież spotyka się w swoim życiu. Ok.6,9% 

spośród uczniów, którzy odpowiedzieli na to pytanie deklaruje, że ze zjawiskiem                   

agresji/ przemocy spotyka się bardzo często; ok.33,3% respondentów spotyka się często; 

ok.47,2% ogółu badanych udzieliło odpowiedzi, że z przemocą w swoim życiu spotyka się 

rzadko; a ok.12,5% odpowiedziało, że wcale nie spotyka się z przemocą. Pełen obraz 

udzielanych odpowiedzi prezentuje poniższe zestawienie. 

                                                                         Tabela  17. Częstotliwość doznawania przemocy 

 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem         
liczba uczniów    

(n=72) 

liczba % 

Bardzo często 5 6,9 

Często 24 33,3 

Rzadko 34 47,2 

wcale 9 12,5 

 

Jak widać, łącznie ok.87,4% badanej młodzieży potwierdza, że spotyka się w swoim życiu                  

z agresją/ przemocą, choć częstotliwość występowania takich zdarzeń bywa różna.                 

W przypadku przemocy domowej, w grupie objętej badaniem, co 5 uczeń potwierdza, iż 

zetknął się z nią (ok.19,4%). Ok.8,3% uczniów doświadczyła przemocy w rodzinie; 

ok.12,5% zetknęło się z przemocą domową jako świadek. Taki sam odsetek badanych 

stosował przemoc wobec członków rodziny (ok.12,5%). Obrazuje to tabela nr 18. 

                                                                                                       Tabela 18. Doświadczanie przemocy 

 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem  (n=72) 

Tak Nie 

liczba % liczba % 

Czy doświadczyłeś/łaś przemocy w rodzinie? 14 19,4 58 80,6 

Czy byłeś/łaś świadkiem przemocy w Twojej 
rodzinie? 

9 12,5 63 87,5 

Czy byłeś/łaś ofiarą przemocy w Twojej rodzinie?  6 8,3 66 91,7 

Czy byłeś/łaś sprawcą przemocy w Twojej rodzinie? 9 12,5 63 80,6 
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Najczęściej deklarowaną formą przemocy domowej, z którą badani uczniowie mieli 

styczność jest przemoc psychiczna (29,2%), a następnie fizyczna (18,1%). Wśród zdarzeń, 

które badani uczniowie identyfikowali jako przemoc domową pojawiły się wszystkie 

formy przemocy. Zaznaczyć należy, iż ok.5,6% wszystkich udzielanych odpowiedzi 

dotyczyło doświadczania przez ucznia zaniedbywania w rodzinie, a 1 osoba potwierdzała 

doświadczanie przemocy seksualnej, zdefiniowanej w pytaniu jako molestowanie, 

obnażanie się czy dotykanie w miejsca intymne. Ok. 19,4% objętych badaniem uczniów 

nie udzieliło żadnej odpowiedzi (patrz: tabela nr 19). 

                                                                        Tabela 19. Formy doznanej przemocy 

 

Udzielane  odpowiedzi 

Ogółem                  
(n=72) 

Fizyczna (np. bicie, szarpanie) 13 18,1% 

Psychiczna (np. zastraszanie, 
wymuszanie, wyzwiska, wyśmiewanie) 

21 29,2% 

Ekonomiczna (np. wydzielanie 
pieniędzy, uzależnienie finansowe) 

6 8,3% 

Seksualna (np. molestowanie, 
obnażanie się, dotykanie w miejsca 
intymne) 

1 1,4% 

Zaniedbywanie (np. głodzenie, brak 
dostępu do żywności czy środków 
higieny, niezaspokajanie 
podstawowych potrzeb dziecka 
fizycznych lub emocjonalnych) 

4 5,6% 

Brak odpowiedzi 14 19,4% 

 

Częstotliwość występowania przemocy w rodzinie bywa różna (tabela nr 20). 

Najczęściej uczniowie wskazywali na rzadkie występowanie aktów przemocy domowej 

(22,2%); 4 osoby (5,6%) często było świadkiem przemocy w rodzinie; natomiast                       

w  przypadku 1 ucznia do aktów przemocy domowej dochodziło często. 

Natomiast na pytanie o to, kto był ofiarą przemocy w rodzinie badani uczniowie 

wskazali w większości przypadków, że były to dzieci (19,4%), a następnie matka (12,5%). 

Dwóch uczniów wskazało, że ofiarą przemocy w ich rodzinie był ojciec, a jedna osoba 

wskazała na inne osoby (babcia lub dziadek). Ok. 33,3% ogółu objętych badaniem 

uczniów nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie (patrz: tabela nr 21). 
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                                                             Tabela  20. Częstotliwość bycia świadkiem przemocy 

Udzielane odpowiedzi Ogółem         
(n=72) 

liczba % 

Bardzo często 1 1,4 

Często  4 5,6 

Rzadko  16 22,2 

 Wcale 51 70,8 

                                                              

  

                                                                        Tabela  21. Kto był ofiarą przemocy w rodzinie 

 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem         
liczba uczniów    

(n=72) 

liczba % 

Mama  9 12,5 

Tata  2 2,8 

Dzieci (uczeń, rodzeństwo) 14 19,4 

Inne osoby z rodziny (babcia, dziadek) 1 1,4 

Niepełnosprawny członek rodziny 0 0 

Brak odpowiedzi 24 33,3 

 

 

Spośród  udzielanych odpowiedzi na pytanie o to, kto był sprawcą przemocy                        

w rodzinie (pyt.12) wyłania się obraz, iż najczęstszym sprawcą przemocy w rodzinie był 

ojciec (26,4%), a dalszej kolejności matka (11,1%) oraz o dzieci (9,2%).  

Rozkład udzielanych odpowiedzi przedstawia tabela nr 22. 
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                                                                                           Tabela  22. Kto był sprawcą przemocy 

 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem         
(n=72) 

liczba % 

Mama  8 11,1 

Tata  19 26,4 

Dzieci (uczeń, rodzeństwo) 7 9,2 

Inne osoby z rodziny (babcia, dziadek) 3 4,2 

Niepełnosprawny członek rodziny 0 0 

Brak odpowiedzi 24 33,3 

 

Stosowana przemoc w domu z reguły - według wiedzy uczniów, którzy udzielili 

odpowiedzi na to pytanie - nie była zgłaszana do instytucji, tj. ośrodka pomocy społecznej, 

policji czy szkoły (ok.36,1%). Obrazuje to tabela nr 23. 

                                              Tabela 23. Zgłoszenie przemocy do instytucji 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem  liczba uczniów           
(n=72 ) 

w liczbach w % 

Tak, zostało zgłoszone  3 4,2 

Nie, nie zostało zgłoszone 26 36,1 

Brak odpowiedzi 43 59,7 

 

 

Wśród wszystkich uczniów objętych badaniem, 1 osoba deklaruje, iż występowanie 

przemocy w rodzinie zgłoszono do ośrodka pomocy społecznej, druga natomiast, że 

powiadomiono o takiej sytuacji księdza, a w trzecim przypadku powiadomiono sąsiadkę. 

Tylko 2 spośród badanych uczniów wskazuje na zawiadomienie policji. Nikt nie 

zadeklarował zgłoszenia do szkoły lub do lekarza.  
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                                          Tabela nr 24. Gdzie zgłaszana jest przemoc domowa 

Udzielone odpowiedzi Ogółem  liczba 
uczniów                
(n= 72) 

liczba % 

Ośrodek pomocy społecznej 1 1,4 

Policja 2 2,8 

Nauczyciel w szkole 0 0 

Pedagog w szkole 0 0 

Ksiądz 3 4,2 

Lekarz 0 0 

Sąsiad/sąsiadka 1 1,4 

Takie sprawy załatwiamy sami                 
w rodzinie 

20 27,8 

 

Jak pokazuje powyższe zestawienie, najczęściej występowanie przemocy                       

w rodzinie nie było nigdzie zgłaszane. Aż 27,8% spośród  wszystkich objętych badaniem 

uczniów udzieliło odpowiedzi, że sprawy związane z występowaniem przemocy domowej 

załatwia się samemu  w rodzinie.      
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3.2.1. Badanie uczniów - podsumowanie wyników badań, wnioski. 

Przegląd literatury dostarcza wyczerpujących dowodów, aby móc założyć hipotezę, 

iż dzieci i młodzież stanowią grupę ryzyka realnie zagrożoną stosowaniem przemocy                       

w rodzinie. W toku badań sondażowych przeprowadzonych wśród grupy gimnazjalistów                        

i uczniów szkoły średniej wyróżniono kilka zasadniczych aspektów sukcesywnie 

pojawiających się w ich wypowiedziach i odnoszących się do przemocy domowej. Wyniki 

badań wskazują, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem spotykanym w rodzinach 

zamieszkałych na terenie miasta Mielca. Otrzymane wyniki badania doprowadziły do  

następujących wniosków: 
 

 

Wniosek 1: Tendencyjne rozumienie przez uczniów pojęcia „przemocy  w rodzinie”.                    

Badania pokazały, iż uczniowie tendencyjnie rozumieją samo pojęcie przemocy. 

Najczęściej przemoc rozumiana jest jako: znęcanie fizyczne i znęcanie psychiczne (tak 

sądzi ok.80,6% badanych) lub bicie kogoś (ok.69,4% badanych). Takie zachowania, jak 

plucie czy rzucanie w kogoś przedmiotami nie jawią się uczniom w znacznej większości, 

jako formy przemocy. Podobnie, agresja słowna nie funkcjonuje w świadomości części 

badanych uczniów jako zachowanie przemocowe (ok.48,6% badanych nie uznało jej za 

przemoc. 

Wniosek 2: Istnieje prawdopodobieństwo, iż w przypadku części rodzin, występujące 

w nich zachowania przemocowe są  tolerowane i nie spotykają się z negatywną oceną  

i właściwą reakcją. 
 

 

W wyniku tendencyjnego rozumienia pojęcia przemocy domowej istnieje społeczne 

przyzwolenie na akty przemocy w środowisku rodzinnym. W szczególności ma to związek              

z miejscem dokonywania przemocy, jakim jest dom/ mieszkanie, które stanowią zamknięty 

dla środowiska zewnętrznego obszar. W związku z przekonaniem o nie ingerowaniu                  

w życie małżeńskie i rodzinne, społeczność lokalna często uznaje za właściwe 

nieupublicznianie konfliktów i problemów o podłożu rodzinnym. Zazwyczaj do przemocy 

dochodzi za szczelnie zamkniętymi drzwiami, a ofiary często ukrywają fakt doznawanej 

krzywdy. Przemoc w rodzinie jest także problemem wstydliwym i dlatego trudnym do 

zdiagnozowania.  

Potwierdzają to przeprowadzone badania, w których jedynie ok.15,3% młodzieży 

uznało, że przemoc w rodzinie to coś złego, zaś ok.18,5% nie było w stanie stwierdzić,                       
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w jakich sytuacjach mamy do czynienia z przemocą. Należy podkreślić, iż w świadomości 

nie wszystkich badanych uczniów pewne negatywne i nieakceptowane społecznie 

zachowania są przejawem przemocy. Prowadzi to do wniosku, iż niektóre formy przemocy  

(fizycznej, werbalnej, ekonomicznej i inne), nie definiowane przez osoby je podejmujące, 

jako zachowania sprawcze, krzywdzące inne osoby, towarzyszą życiu codziennemu części 

mieszkańców gminy., 

Wniosek 3:  „Powielanie scenariusza wychowawczego” jako kluczowy element 

 zachowań przemocowych. 
 

 

Problem przemocy w rodzinie, często występuje w rodzinach, w których pojawiają się 

jakieś inne problemy, m in.: uzależnienia (alkohol, narkotyki), problemy finansowe, 

problemy rodzinne, choroba członka rodziny czy problemy związane z pracą. Jednak                 

w kontekście przyczyn występowania w przemocy w rodzinie, nie można pominąć 

przyczyn o charakterze wychowawczym, zwłaszcza, że istnieje ryzyko powielania 

scenariusza wychowawczego przez kolejne pokolenia. 

Jak pokazało badanie łącznie ok.87,4% badanej młodzieży potwierdza, że spotyka 

się w swoim życiu z agresją/ przemocą, choć częstotliwość występowania takich zdarzeń 

bywa różna. Co piaty uczeń z grupy objętej badaniem, potwierdza, że spotkał się                       

z występowaniem przemocy w rodzinie.  

Prawie 30% badanych uczniów odpowiedziało, iż branie udziału przez nich                       

w bójce wywołałoby u rodziców złość wyrażaną krzykiem.  

Co dziewiąty rodzic reaguje krzykiem wobec dziecka w sytuacji, gdy nie 

wykonania swoich obowiązków, a tylko ok. 5,6% rodziców uczniów objętych badaniem 

podejmuje  w takich sytuacjach rozmowę. 

Około 13,9% rodziców dowiedziawszy się o spożywaniu przez ich dziecko 

alkoholu lub paleniu papierosów zareagowałoby krzykiem, natomiast ok.5,6% 

rozwiązałoby ten problem poprzez stosowanie kar cielesnych, mimo obowiązującego 

zakazu stosowania takich kar w Polsce. Podobnie, za udział ucznia w bójce prawie 7% 

rodziców zareagowałoby biciem ucznia.  
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Zwracają uwagę odpowiedzi ok.29,2% ogółu badanych uczniów, którzy 

zadeklarowali, że za niewykonanie obowiązków rodzice nie wyciągają wobec nich 

żadnych konsekwencji, co z pewnością wzmacnia negatywne zachowania. 

 Przemoc występująca w wychowaniu dostarcza dziecku wadliwych wzorców 

zachowań. Krzywdzone psychicznie i fizycznie dzieci przejawiają często w swoim 

zachowaniu cechy nadpobudliwości i agresji. Jeśli dziecko jest świadkiem brutalnych 

zachowań, rękoczynów czy awantur między rodzicami, jeśli jest bite i ostro karane, to 

również przyjmuje te sposoby reagowania. Jeżeli w trakcie procesu wychowania w domu 

młodzież nie otrzymuje wystarczającej informacji o prawidłowych sposobach radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach, to poszukuje różnorakich form tłumienia agresji 

samodzielnie bądź w grupie rówieśniczej. Może to wywoływać sytuację, w której młodzi 

ludzie odreagowując stresy i frustracje nagromadzone w czasie, powielając zachowania 

rodziców również, zaczynają stosować przemoc. 

Zgodnie z socjologiczną teorią społecznego uczenia się, uczenie się społecznych 

zachowań następuje głównie w wyniku współuczestnictwa jednostki w interpersonalnych 

sytuacjach społecznych. Teoria ta dotyczy podstawowych mechanizmów, za 

pośrednictwem których dochodzi do konstruowania się nowych sposobów zachowania, do 

ich podtrzymywania, ich zmiany, a także ich zaniku”1. W tym świetle nowe zachowania 

nabywane przez jednostkę powstają w wyniku podstawowych mechanizmów 

naśladownictwa, modelowania oraz identyfikacji. Obecność wzorca (modela) 

wywołującego proces naśladownictwa, modelowania i identyfikacji odgrywa bardzo dużą 

rolę w kształtowaniu wszelkich zachowań, w tym również zachowań agresywnych. 
 

 

Wniosek 4.  Wysoka świadomość społeczna znaczenia silnych więzi rodzinnych. 
 

Odpowiedzi badanych uczniów szkół w większości potwierdziły ich dobry kontakt                     

z rodzicami (łącznie 98,6% respondentów udzieliło odpowiedzi: ,,bardzo dobry”, ,,dobry”    

i ,,raczej dobry”).W miarę pozytywny obraz rodzin badanych uczniów i wewnętrznych 

relacji w nich panujących potwierdzają także odpowiedzi uczniów świadczące o tym, iż 

rodzice (lub/i inni członkowie rodziny) wykazują zainteresowanie i zaangażowanie w ich 

sprawy (łącznie ok.79% udzieliło odpowiedzi potwierdzających fakt angażowania się 

                                                            

1  Grochocimska R. „Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, Wyd. Uniwersytetu  
Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 26. 
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członków ich rodzin w sprawy osobiste/szkolne, hobby, zainteresowania). Pozytywne 

relacje dotyczą również sytuacji konfliktowych, czy negatywnych. Uczniowie 

zadeklarowali w większości, iż w przypadku, gdy zrobią coś złego, mogą liczyć na pomoc 

członków rodziny (rodziców - ok.59,8%; rodzeństwa - ok.20,8%; dziadków - ok.9,7%). 

Ponadto, ok.98,6% uczniów objętych badaniem czuje się w środowisku rodzinnym 

bezpiecznie 

Sumarycznie, w wyniku badania powstał pozytywny obraz dużej świadomości 

rodziców znaczenia zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa w środowisku 

rodzinnym, wykazywania przez członków rodziny (w tym zwłaszcza rodziców) 

zainteresowania jego sprawami oraz zapewnienia dziecku w rodzinie poczucia otrzymania 

wsparcia w sytuacjach trudnych. Pozwala to twierdzić, iż przekonania badanych uczniów 

w tym względzie rzutują na ich skłonności do określonych zachowań w konkretnych 

sytuacjach rodzinnych. Stanowi to również podstawę do budowania braku przyzwolenia 

społecznego do stosowania przemocy w rodzinie. 

Wniosek 5. Udzielane przez uczniów odpowiedzi wskazują na to, że liczba 

przypadków przemocy w rodzinie, zarejestrowana przez instytucje przyjmujące 

zgłoszenia, nie oddaje  rzeczywistej skali występowania na terenie gminy tego 

problemu.           
 

Badanie dowodzi, iż w rodzinach uczniów zdarzają się przypadki stosowania przemocy. 

Pojawiają się one najczęściej w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami, ofiarami, 

sprawcami są członkowie rodziny. Wśród wszystkich uczniów objętych badaniem:  
 

-  19,4% potwierdziło, iż zetknęło się z występowaniem przemocy w rodzinie;  

- 12,5% było świadkiem przemocy domowej;  

- 12,5% stosowało przemoc w rodzinie; 

- 8,3% doznawało przemocy w rodzinie.  
 

Najczęściej deklarowaną formą przemocy domowej, z którą badani uczniowie mieli 

styczność była przemoc psychiczna (29,2%), następnie fizyczna (18,1%). Wśród zdarzeń, 

które badani uczniowie identyfikowali jako przemoc domową pojawiły się wszystkie 

formy przemocy. Odpowiedzi około5,6% badanych uczniów wskazywały na 

doświadczanie zaniedbywania w rodzinie, a 1 osoba potwierdzała doznawanie przemocy 

seksualnej. 
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Jedynie 3 uczniów przyznało, iż przemoc domowa, której byli świadkiem, ofiarą 

lub sprawcą została zgłoszona na policję lub do ośrodka pomocy społecznej, natomiast 

ok.36,1% deklaruje, iż problem występowania przemocy w rodzinie nie był zgłaszany do 

żadnej instytucji. Nikt nie zadeklarował zgłoszenia problemu do szkoły lub do lekarza. Aż 

ok.27,8% uczniów objętych badaniem udzieliło odpowiedzi, że sprawy związane                       

z występowaniem przemocy domowej załatwia się samemu  w rodzinie.   
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3.3. Badanie mieszkańców Gminy Mielec  w kontekście zjawiska przemocy domowej 

–  analiza wyników badań. 
 

W badaniu udział wzięło udział 87 osób. Podział ze względu na płeć wśród 

ankietowanych kształtuje się na poziomie: kobiety – 72,4% (63) i mężczyźni – 27,5% (24). 

Przedstawia to tabela nr 1. 

                                                                                          Tabela 1. Płeć 

Płeć 

Ogółem                        
(n=87 ) 

w liczbach w % 

Kobiety 63 72,4 

Mężczyźni 24 27,6 

Ogółem 87 100 

 

Najliczniejszą grupę wśród respondentów stanowiły osoby w wieku pomiędzy                     

41 a 60 rokiem życia (ok.55,2% badanej populacji); drugi pod względem liczebności jest 

przedział osób pomiędzy 25 a 40 rokiem życia (ok.37,9%);  natomiast odsetek osób                     

w wieku 60 lat i więcej  wynosi ok. 6,9% (najmniej liczny przedział).                                                            

                                                                                     Tabela 2. Wiek 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną kategorią było wykształcenie badanych osób. Z przedstawionych w tabeli 

nr 3 danych wynika, że najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim – 

43,7%; następnie osoby z wykształceniem wyższym – 36,8%; dalej osoby                       

z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 12,6% i pomaturalnym/policealnym – 4,7 

%. Badaną populację zamykają osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz 

Przedziały wiekowe         
(w latach) 

Ilość                                
(n=87) 

w liczbach w % 

25 - 40 33 37,9 

41 - 60 48 55,2 

60 i więcej  6 6,9 
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podstawowym/niepełnym podstawowym, które każdorazowo stanowią po 1,1% ogółu osób 

objętych badaniem.  

                                                      Tabela 3 . Poziom wykształcenia 

Wykształcenie 

Ilość                        
(n= 87) 

w liczbach w % 

Wyższe (licencjat/magister) 32 36,8 

Pomaturalne (policealne) 4 4,7 

Średnie (liceum, technikum) 38 43,7 

Zasadnicze zawodowe 11 12,6 

Gimnazjalne 1 1,1 

Podstawowe/Niepełne podstawowe 1 1,1 

 

Tabela nr 4 przedstawia rozkład wyników zmiennej dotyczącej sytuacji zawodowej. 

                                                                              Tabela 4. Sytuacja zawodowa 

Wykształcenie 

Ilość                
(n=87) 

w liczbach w  % 

Zatrudniony w prywatnej firmie  (przedsiębiorstwie)          38 43,7 

Zatrudniony w sferze budżetowej 23 26,4 

Własna działalność gospodarcza 6 6,9 

Bezrobotny  12 13,8 

Emeryt/Rencista  5 5,7 

Prowadzenie gosp. domowego/Wychowywanie dzieci 3 3,5 

Rolnik 0 0 

Pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy/osoba  

niepełnosprawna 
0 0 
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Wyniki kształtują się następująco: najwięcej badanych osób pracuje zawodowo 

jako  pracownik najemny zatrudniony w prywatnej firmie, przedsiębiorstwie – ok.43,7%;                

następnie – ok.26,4% pracuje w tzw. sferze budżetowej; ok.13,8% - jest bezrobotnych; 

ok.6,9% ankietowanych to grupa prowadząca własną działalność gospodarczą; 

przedostatnią grupą pod względem wielkości jest grupa emerytów i rencistów – ok.5,7%; 

natomiast stawkę zamyka wskaźnik osób prowadzących gospodarstwo domowe, które 

stanowią ok.3,5% ogółu badanych osób.                                                                     

Ostatnią zmienną niezależną jest sytuacja materialna badanych osób. Z uzyskanych 

wyników badań wynika, że ok.44,8% ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą; 

ok.47,1% jako przeciętną; zaś ok.7% jako bardzo dobrą.. Można zatem powiedzieć, że 

100% respondentów nie ocenia  sytuacji materialnej własnej rodziny jako trudnej. 

Obrazuje to tabela nr 5.         

                                                                  Tabela 5. Sytuacja materialna  

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem              
(n= 87) 

w liczbach w % 

Bardzo dobra 7 8,1 

Dobra 39 44,8 

Przeciętna  41 47,1 

Trudna 0 0 

Bardzo trudna 0 0 

 

 

 

 

W tabeli nr 5 przedstawione zostały dane na temat subiektywnej oceny badanych 

osób, co do własnej wiedzy na temat przemocy domowej. Z udzielanych odpowiedzi 

wynika, że ok.57% zapytanych mieszkańców gminy Mielec wie czym, jest zjawisko 

przemocy domowej; ok.25% wie bardzo dobrze czym jest zjawisko przemocy domowej;            

1 osoba (ok.1,1%) nie jest zdecydowana; zaś ok.4,6% przyznaje się, że nie wie czym jest 

przemoc domowa. Obrazuje to zestawienie przedstawione w tabeli nr 5. 
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                                                                    Tabela 5. Czym jest przemoc  

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem               
(n=87 ) 

w liczbach w % 

Wiem bardzo dobrze 25 28,7 

Wiem 57 65,6 

Trudno mi powiedzieć 1 1,1 

Nie wiem 4 4,6 

 

Kolejne kategorie zmiennych, dotyczące zaliczenia przykładowych zachowań 

międzyludzkich do zachowań przemocy domowej, przedstawia tabela nr 7. 

Ankietowanych zapytano, jakie spośród wymienionych w kafeterii zachowań zaliczają do 

zachowań przemocowych. W odniesieniu do wymienionych zmiennych: 
 

 ,,bicie”  – ok.83,9% odpowiada, że zdecydowanie tak; a ok.5,8% raczej tak; 

 ,,krzyki” -  ok.41,4 % - zdecydowanie tak; ok. 25,3 % raczej tak; 

 ,,szarpanie – ok.64,4% - zdecydowanie tak; ok.13,8% raczej tak; 

 ,,wyzwiska – ok.56,3% - zdecydowanie tak, ok.28,7% raczej tak; 

 ,,zmuszanie do stosunków seksualnych”- ok.55,2% - zdecydowanie tak; ok.22,9% raczej 

tak; 

 ,,zabieranie pieniędzy – ok.55,2% - zdecydowanie tak;  ok.22,9% raczej tak; 

 ,,wyśmiewanie” – ok.55,2% - zdecydowanie tak; ok.27,6% raczej tak; 

 ,,groźby” – ok.70,1% - zdecydowanie tak; ok.12,6% raczej tak;  

 ,,upokorzenie” – ok.74,7% - zdecydowanie tak; ok.14,9 raczej tak; 

 ,,szantaż w celu uzyskania jakiejś korzyści”- ok.71,2% - zdecydowanie tak; ok.13,8% 

raczej tak. 

Nie wszyscy ankietowani mieszkańcy uważają wymienione w kafeterii zachowania za 

przemocowe. W odniesieniu do wymienionych zmiennych: 

 ,,bicie”  –  ok. 8% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok. 2,2% nie ma zdania; 

 ,,krzyki” –  ok.16,1% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok.17,2% nie ma zdania;  

 ,,szarpanie – ok.13,8% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok.8% nie ma zdania; 
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 ,,wyzwiska – ok.13,8% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok.8% nie ma zdania;  

 ,,zabieranie pieniędzy – ok.13,8 (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok.8% nie ma 

zdania;  

 ,,wyśmiewanie” – ok.13,8% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok.8% nie ma 

zdania;  

 ,,groźby” – ok.14,9% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok.2,3% nie ma zdania;  

 ,,upokarzanie” – ok.9,2% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”); ok.1,1% nie ma 

zdania;  

 ,,szantaż w celu uzyskania jakiejś korzyści”- ok.10,4% (łącznie odpowiedzi ,,raczej nie”                   

i ,,nie”); ok.4,6% nie ma zdania.  
 

                                                                                                                         Tabela 8. Formy zachowań przemocowych 

 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem                                                                    
(n=87 ) 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej        
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Nie 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

bicie 73 83,9 5 5,8 2 2,2 5 5,8 2 2,2 

krzyki 36 41,4 22 25,3 15 17,2 6 6,9 8 9,2 

szarpanie 56 64,4 12 13,8 7 8 5 5,8 7 8 

wyzwiska 49 56,3 11 12,6 4 4,6 11 12,6 12 13,8 

zmuszanie do kontaktów 
seksualnych 

62 71,3 25 28,7 0 0 0 0 0 0 

zabieranie pieniędzy 48 55,2 20 22,9 7 8 3 3,4 9 10,3 

wyśmiewanie 48 55,2 24 27,6 3 3,4 4 4,6 8 9,2 

groźby 61 70,1 11 12,6 2 2,3 6 6,9 7 8 

upokarzanie 65 74,7 13 14,9 1 1,1 5 5,8 3 3,4 

szantaż 62 71,2 12 13,8 4 4,6 5 5,8 4 4,6 

 

Uzyskane dane dotyczące pytania: ,,Czy zetknął się Pan/Pani ze zjawiskiem 

przemocy domowej osobiście w ciągu ostatniego roku, jako ofiara?” zawiera tabela             

nr 9. Z udzielanych przez respondentów odpowiedzi wynika, że w ok.11,5% spośród nich 
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spotkało się ze zjawiskiem przemocy domowej jako osoba jej doświadczająca, natomiast 

88,5% nie miało w ciągu ostatnich 12 miesięcy takiego doświadczenia.  

                                                                                                Tabela 9. Doświadczanie przemocy                                                  

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem                        
(n=87 ) 

w liczbach w % 

Tak 10 11,5 

Nie 77 88,5 

 

Konsekwencją pozytywnych odpowiedzi zaprezentowanych w tabeli nr 9 było 

uszczegółowienie, polegające na ustaleniu, jakiego rodzaju przemoc miała miejsce. 

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 10. Zgodnie z nimi można 

powiedzieć, że wśród respondentów przyznających doznawanie przemocy w rodzinie                    

w ciągu ostatniego roku, w odniesieniu do przemocy fizycznej na ,,tak” odpowiedziało 

30%, zaś pozostałe 70% spośród nich doznało przemocy psychicznej. 
 

                                                                                     Tabela 10. Rodzaje doznawanej przemocy 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem                       
(n=10 ) 

w liczbach w % 

Przemoc fizyczna 3 30 

Przemoc psychiczna 7 70 

Przemoc ekonomiczna 0 0 

Przemoc seksualna 0 0 

 

Dane dotyczące pytania: ,,Czy zetknął się Pan/Pani ze zjawiskiem przemocy 

domowej osobiście w ciągu ostatniego roku, jako sprawca?” przedstawia tabela nr 10. 

Wynika z niej, że 13,8% wszystkich osób objętych badaniem stosowało przemoc                       

w rodzinie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w przeciwieństwie do pozostałej większości 

(86,2%). 
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                                                                                                      Tabela 10. Stosowanie przemocy                                                

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem                 
(n=87 ) 

w liczbach w % 

Tak 12 13,8 

Nie 75 86,2 

 

Kontynuacją pozytywnych odpowiedzi na pytanie: ,,Czy zetknął się Pan/Pani ze 

zjawiskiem przemocy domowej osobiście w ciągu ostatniego roku, jako sprawca?” było 

uszczegółowienie, polegające na ustaleniu jakiego rodzaju przemoc miała miejsce. 

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 11. Zgodnie  z nimi można 

powiedzieć, że wśród respondentów przyznających stosowanie przemocy w rodzinie                      

w ciągu ostatniego roku, w odniesieniu do przemocy fizycznej na ,,tak” odpowiedziało 

ok.41,7%, a pozostałe ok.58,3% spośród nich potwierdza stosowanie  przemocy 

psychicznej. 
  

                                                                              Tabela 11. Rodzaje stosowanej przemocy 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem               
(n= 12) 

w liczbach w % 

fizyczna 5 41,7 

psychiczna 7 58,3 

ekonomiczna 0 0 

seksualna 0 0 

 

 

 

Zebrane dane dotyczące kolejnego pytania: ,,Czy zetknął się Pan/Pani ze 

zjawiskiem przemocy domowej osobiście w ciągu ostatniego roku jako świadek?” zawiera 

tabela nr 12. Jak pokazuje zestawienie, ok.41,4% wszystkich ankietowanych spotkało się 

ze zjawiskiem przemocy domowej jako świadek, natomiast ok.58,6% spośród nich 

świadkiem przemocy w rodzinie nie było. 
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                                                                                   Tabela 12. Bycie świadkiem przemocy 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem             
(n=87 ) 

w liczbach w % 

Tak 36 41,4 

Nie 51 58,6 

 

Pogłębieniem pozytywnych odpowiedzi na pytanie: ,,Czy zetknął się Pan/Pani ze 

zjawiskiem przemocy domowej osobiście w ciągu ostatniego roku, jako świadek?” było 

uszczegółowienie, polegające na ustaleniu jakiego rodzaju przemoc miała miejsce. 

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 13.   
 

                                                                                                              Tabela 13. Rodzaje przemocy  

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem                
(n=36) 

 w liczbach     w % 

Przemoc fizyczna 18 50 

Przemoc psychiczna 16 44,4 

Przemoc ekonomiczna 2 5,6 

Przemoc seksualna 0 0 

 

Zgodnie z wyżej przedstawionym zestawieniem można powiedzieć, że                        

w odniesieniu do przemocy: fizycznej na ,,tak” odpowiedziało 50% wszystkich osób 

ankietowanych; świadkiem stosowania przemocy psychicznej było ok.44,4% spośród nich; 

zaś ok.5,6% było świadkiem przemocy ekonomicznej   

                 

Dane dotyczące zebranego materiału empirycznego w odniesieniu do pytania: ,,Czy 

domyśla się Pan/Pani tego, że do przemocy domowej może dochodzić w najbliższym 

otoczeniu?” zawiera tabela numer 14.  
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                                                                     Tabela 14.  przemoc w moim najbliższym otoczeniu  

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem              
(n=87 ) 

w liczbach w % 

Tak 60 68,9 

Nie 27 31,1 

 

Z tabeli  wynika, że ok.68,9% ankietowanych udzieliło odpowiedzi wskazującej na 

to, że w ich najbliższym otoczeniu dochodziło do przemocy  w rodzinie, natomiast około 

1/3 respondentów występowaniu tego problemu w swojej rodzinie zaprzecza (ok.31,3%).  
 

Dalszym ciągiem pozytywnych odpowiedzi na pytanie: ,,Czy domyśla się Pan/Pani 

tego, że do przemocy domowej może dochodzić w najbliższym otoczeniu?” było 

uszczegółowienie, polegające na ustaleniu jakiego rodzaju przemoc miała miejsce. 

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 15.  
 

 

                                                         Tabela 15. Rodzaje przemocy w najbliższym otoczeniu 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem                
(n=60) 

 w liczbach     w % 

Przemoc fizyczna 20 30 

Przemoc psychiczna 26 29,9 

Przemoc ekonomiczna 8 9,2 

Przemoc seksualna 6 10 

 

Jak pokazuje zestawienie, wśród osób objętych badaniem deklarujących 

dostrzeganie przemocy rodzinie w najbliższym otoczeniu, ok.30% potwierdza 

występowanie przemocy fizycznej; niemal tyle samo dostrzega występowanie przemocy 

psychicznej – ok.29,9%; występowanie przemocy ekonomicznej w swoim otoczeniu 

dostrzega ok.9,2% wszystkich objętych badaniem osób; natomiast 10% w najbliższym 

otoczeniu zauważa występowanie przemocy seksualnej. 
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Na pytanie dotyczące dynamiki przemocy domowej występującej na terenie gminy 

Mielec (pyt.12) uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że ok.42,5% osób objętych 

badaniem dostrzega jej wzrost (patrz tabela nr 16). Niezdecydowanych jest ok.50,6%,                

a pozostałe ok.6,9% nie stwierdza, by zdarzeń występowania przemocy domowej na 

terenie gminy było więcej (razem odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,nie”). 
 

 

                                                                                            Tabela 16.  Dynamika zjawiska  

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem             
(n=87 ) 

w liczbach w % 

Zdecydowanie tak 14 16,1 

Raczej tak 23 26,4 

Trudno powiedzieć 44 50,6 

Raczej nie 4 4,6 

Zdecydowanie nie 2 2,3 

 

 

Kwestia dotycząca możliwości skorzystania z instytucji pomocowej, w sytuacji 

bycia osobą doznającą przemocy w rodzinie, znalazła swoje miejsce w tabelach nr 16.                       

Z tabeli wynika, że zdecydowana większość osób ankietowanych, tj. ok.74,4% zgłosiłaby 

ten fakt instytucji pomocowej (łącznie odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”); 

ok.19,6% nie umie powiedzieć czy zdecydowałaby się to zrobić;  natomiast ok.5,7% nie 

zgłosiłoby faktu doznawania przemocy w rodzinie. 
 

                                                                  Tabela 16. Zgłoszenie przemocy sytuacji jej doznawania 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem  (n= 87) 

w liczbach w % 

Zdecydowanie tak 33 37,9 

Raczej tak 32 36,8 

Trudno powiedzieć 17 19,6 

Raczej nie 4 4,6 

Zdecydowanie nie 1 1,1 
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Zagadnienie dotyczące możliwości skorzystania z instytucji pomocowej, w sytuacji 

bycia świadkiem przemocy domowej, znalazło swoje miejsce w tabeli nr 17. Jak widać                       

w zestawieniu zdecydowana większość respondentów – ok.80,4% - deklaruje, że będąc 

świadkiem przemocy w rodzinie zgłosiłoby ten fakt instytucji pomocowej (łącznie 

odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”); ok.13,9% nie umie powiedzieć czy 

zdecydowałaby się to zrobić, natomiast ok.5,7% nie zawiadomiłoby żadnej instytucji. 
 

 

 

 

                                                                Tabela 17. Zgłoszenie przemocy sytuacji bycia świadkiem 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem  (n=87) 

w liczbach w % 

Zdecydowanie tak 30 34,5 

Raczej tak 40 45,9 

Trudno powiedzieć 12 13,9 

Raczej nie 3 3,4 

Zdecydowanie nie 2 2,3 

 

 

Wydaje się, że ważne miejsce wśród kwestii dotyczących zjawiska przemocy 

domowej zajmuje przekonanie o tym, do której instytucji zwrócić się po pomoc. W tabeli  

numer 18  znajdują się dane dotyczące tej kwestii. Z zebranych informacji wynika, że: do 

instytucji ośrodka pomocy społecznej zgłosiłoby się blisko 50,6% zapytanych osób, do 

policji – ok.79,3%, do placówki opieki zdrowotnej – ok.24,1%, do placówki oświatowej                       

(np. szkoły) – ok.43,7%, natomiast wśród innych wymienionych przez ankietowane osoby 

instytucji znalazły się:  Kościół (1 osoba), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                       

(1 osoba) i Urząd Miasta (1 osoba). 
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                                                                                          Tabel 18.  Wskazana instytucja pomocowa 
 

Udzielane 

odpowiedzi 

Ogółem (n=87 ) 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej         
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Nie  

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

16 18,4 28 32,2 15 17,2 12 13,8 2 2,3 

Komenda  
Powiatowa Policji 

46 52,9 23 26,4 7 8,1 5 5,7 1 1,2 

Placówka opieki 
zdrowotnej 

8 9,2 13 14,9 21 24,1 20 22,9 2 2,3 

Placówka oświatowa    
(np. szkoła) 

12 13,8 26 29,9 19 21,8 9 10,3 3 3,4 

Inna placówka, w tym: 

Kościół 1 2,3  

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

1 2,3 

Urząd Miasta 1 2,3 

 

W pytaniu nr 16 respondenci mogli wypowiedzieć się na temat przyczyn, dla 

których będąc osobą doznającą przemocy w rodzinie, nie zdecydowaliby się nigdzie 

zgłosić  tego faktu. Udzielone odpowiedzi obrazuje tabela nr 19. 

  

                                                  Tabela 19.  Przyczyna nie zgłoszenia doznawania przemocy do instytucji 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem  (n=87 ) 

w liczbach w % 

Z obawy o własne bezpieczeństwo 32 36,8 

Z braku wiary, ze to coś da 44 50,6 

Takie sprawy trzeba załatwiać we własnym  domu 9 10,3 

To zbyt błaha sprawa, żeby się ktoś tym zajmował 2 2,3 

 

Decydującymi czynnikami powstrzymującymi ankietowanych przed zgłoszeniem 

się do instytucji pomocowej w przypadku bycia osobą doświadczająca  przemocy 
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domowej jest brak wiary, że to coś da – na taką przyczynę wskazało ok.50,6% 

respondentów oraz  obawa o własne bezpieczeństwo – która stanowi przyczynę braku 

zgłoszenia dla 36,8% ogółu mieszkańców objętych badaniem. 

W przypadku bycia świadkiem  przemocy w rodzinie (tabela nr 20) decydujące 

czynniki powstrzymujące przed zgłoszeniem się do instytucji pomocowej są dokładnie 

takie same, tzn.  brak wiary, że to coś da – ok.52,9% oraz z obawa o własne 

bezpieczeństwo – ok.41,4%. 

 

                                             Tabela 20.  Przyczyna nie zgłoszenia  przemocy do instytucji jako świadek 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem   

(n= ) 

w liczbach w % 

Z obawy o własne bezpieczeństwo 36 41,4 

Z braku wiary, ze to coś da 46 52,9 

Takie sprawy trzeba załatwiać we własnym  domu 5 5,7 

To zbyt błaha sprawa, żeby się ktoś tym zajmował 0 0 

Zdecydowanie nie   

 

Poniżej zaprezentowane są odpowiedzi na pytanie nr 18. Ankietowani rodzice 

wypowiadają się na temat czynników, które ich zdaniem przyczyniają się do występowania 

zjawiska przemocy domowej w środowisku lokalnym. Poniżej, ocenione kategorie zostały 

usystematyzowane od tej z największą liczbą negatywnych wyborów do tej z najmniejszą: 
 

1. nadużywanie alkoholu – ok.63,2%; 

2. brak pracy – ok.55,2 %; 

3. brak zainteresowania okazywanego w rodzinach – ok.43,7%; 

4. używanie narkotyków – ok.40,2 %; 

5. ubóstwo – ok.29,9%; 

6. zbyt łagodne prawo – ok.24,1%; 

7. zbyt liberalne wychowanie w rodzinie – ok.21,8%; 

8. środki masowego przekazu – ok.21,8%; 

9. niewydolność instytucji pomocowych – ok.14,9%; 

10. brak współpracy społeczeństwa z instytucjami – ok.12,6 %; 
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11. brak właściwego nadzoru policji – ok.11,5%; 

12. niekompetencja instytucji pomocy społecznej – ok.10,3 %; 

13. brak nadzoru ze strony szkoły – ok.6,96%; 

14. brak współpracy ze strony instytucji pomocowych – ok.5,7 %; 

15. szkoła – ok.1,1%. 
 

Zagadnienia związane z czynnikami, które zdaniem badanych osób spełniają zadanie 

prewencyjne, znalazły swoje miejsce w pytaniu numer 19. Respondenci, jako właściwe 

sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej, wskazali następujące odpowiedzi 

(uporządkowane według ilości pozytywnych wskazań): 
 

1. ,,Stosować zdecydowanie bardziej surowe kary wobec sprawców” –  ok.89 % (łącznie 

odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”); 
 

2. ,,To rodzice powinni uczyć od najmłodszych lat, oni są odpowiedzialni” oraz ,,Szkoła 

powinna uczyć od najmłodszych lat jak sobie z tym problemem radzić” – ok.86,2% 

(łącznie odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”); 
 

3. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w placówkach 

oświatowych – ok.85% (łącznie odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”); 
 

4. Częściej kontrolować tych, którzy mogą być związani z występowaniem przemocy 

       domowej –   ok.83,9 % (łącznie odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”); 
 

5. Organizowanie programów/kampanii edukacyjnych dla mieszkańców informujących                    

i uczących jak radzić/reagować z problemami przemocy domowej – ok.72,4 %(łącznie 

odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”);  
 

6. Organizowanie spotkań z mieszkańcami, na których mogliby swobodnie mówić                       

o swoich problemach – ok.50,5 %(łącznie odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej 

tak”)  

 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów na temat działań, jakie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zdaniem respondentów, należałoby podjęć 

przedstawia poniższa tabela (tabela nr 21). 
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                                                                                                                                        Tabela 21.  Działania prewencyjne 

 

Udzielane odpowiedzi 

Ogółem                                                                    
(n=87 ) 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej        
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Nie 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Organizowanie programów/ 
kampanii edukacyjnych dla 
mieszkańców 
informujących/uczących jak sobie 
radzić/reagować z problemami 
przemocy w rodzinie 

38 43,7 25 28,7 14 16,1 3 3,4 0 0 

Przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 
w placówkach oświatowych 

47 54 27 31 5 5,7 1 1,1 0 0 

Częściej kontrolować tych, którzy 
mogą być związani z 
występowaniem przemocy domowej 

57 65,5 16 18,4 9 10,3 1 1,1 0 0 

Stosować bardziej surowe kary 
wobec sprawców 

70 80,5 7 8,5 7 8,5 0 0 0 0 

Organizowanie spotkań                        
z mieszkańcami, na których mogliby 
swobodnie mówić o swoich 
problemach 

25 28,7 19 21,8 21 24,1 13 14,9 3 3,4 

To rodzice powinni uczyć do 
najmłodszych lat, oni są 
odpowiedzialni 

56 64,4 21 24,1 3 3,4 3 3,4 1 1,1 

Szkoła powinna uczyć od 
najmłodszych lat, jak sobie radzić z 
tym problemem 

48 55,2 27 31 6 6,9 1 1,1 1 1,1 

 

Wśród innych działań respondenci wymienili: warsztaty terapeutyczne (1 osoba), 

spotkania tematyczne z policją (1 osoba) oraz spotkania z psychologiem (1 osoba).  
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3.3.1. Badanie mieszkanców - podsumowanie wyników badań, wnioski. 

Badani mieszkańcy gminy w większości deklarują wysoką znajomość zagadnień 

związanych ze zjawiskiem przemocy domowej. Z uzyskanych w badaniu odpowiedzi  

wynika, że ok.57% (spośród wszystkich zapytanych osób) wie czym jest zjawisko 

przemocy domowej, z czego ok.25% deklaruje, iż wie bardzo dobrze. Jedynie ok. 4,6% 

ankietowanych przyznaje, że nie posiada wiedzy czym jest przemoc domowa.               

Do zachowań przemocy domowej respondenci najchętniej zaliczali bicie 

(ok.83,9%), upokarzanie (ok.74,7%) oraz groźby (ok.70,1%). Mniej chętnie wskazywali 

na: krzyki - ok.58,4% ankietowanych osób nie uważa ich za zachowanie przemocowe; 

wyzwiska - których za zachowanie przemocowe nie uznaje ok.43,7% respondentów; 

wyśmiewanie / zabieranie pieniędzy / zmuszanie do stosunków seksualnych –  których to 

zachowań nie uważa za przemocowe aż ok. 44,8% wszystkich osób objętych badaniem. 

W toku zebranego materiału badawczego oraz dokonanej analizy stwierdzono, że 

blisko 11,5% spośród zapytanych mieszkańców gminy Mielec zetknęło się ze zjawiskiem 

przemocy domowej w charakterze ofiary.  

Dominującą formą przemocy deklarowaną przez zapytanych mieszkańców gminy 

była przemoc psychiczna (70%). Na drugim miejscu wskazywano na doznawanie 

przemocy  fizycznej (30%). 

Z zebranych danych ankietowych wynika, że spośród wszystkich objętych 

badaniem osób (100%), ok.13,8% przyznaje się do tego, że stosowali przemoc w rodzinie. 

Osoby, które zadeklarowały stosowanie przemocy  domowej wskazywały, że miała ona 

charakter przemocy psychicznej (ok.58,3) i w mniejszym stopniu przemocy fizycznej 

(ok.41,7%),  

Co trzeci zapytany mieszkaniec gminy Mielec stwierdził, że w ciągu ostatniego 

roku był świadkiem zdarzenia przemocy domowej Rodzajem przemocy, najczęściej 

wskazywanym przez osoby deklarujące bycie jej świadkiem w ciągu ostatniego roku, była 

przemoc fizyczna (50%); w mniejszym stopniu wskazywano na przemoc psychiczną 

(ok.,44,4%) oraz  ekonomiczną (ok.5,6%). 

Na pytanie dotyczące domyślania się przez respondentów tego, że w ich 

najbliższym otoczeniu społecznym może dochodzić do aktów przemocy domowej, 
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ok.68,9% wszystkich osób objętych badaniem odpowiedziało twierdząco. Podejrzenia 

koncentrowały się na występowaniu przemocy fizycznej (ok.30%) i psychicznej 

(ok.29,9%). Rzadziej wskazywano na podejrzenie występowania w otoczeniu przemocy 

ekonomicznej (ok.9,2%) oraz  przemocy seksualnej (ok.10%). 

W odniesieniu do pytania dotyczącego dynamiki przemocy domowej, występującej 

na terenie gminy, uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że ok. 42,5% spośród 

wszystkich osób objętych badaniem dostrzega jej wzrost. 

Kwestia dotycząca możliwości skorzystania z instytucji pomocowej, w sytuacji 

bycia ofiarą przemocy, przedstawia się następująco: ok.74,4% ankietowanych zgłosiłoby 

ten fakt instytucji pomocowej, co oznacza, ze ¼ respondentów tego by nie uczyniła 

(ok.25,6%). 

Zagadnienie dotyczące możliwości skorzystania z instytucji pomocowej w sytuacji 

bycia świadkiem przemocy kształtuje się w następujący sposób: ponad 80% spośród 

zapytanych osób zgłosiłaby ten fakt instytucji pomocowej.  

Największym zaufaniem społecznym, którego przejawem jest deklarowana chęć 

zgłoszenia się po pomoc do wybranych instytucji, cieszy się Policja, do której zgłosiłoby 

się ok.79,3% ankietowanych. Do ośrodka pomocy społecznej zgłosiłoby się ok. 50,6% 

zapytanych osób; do placówki szkolnej- 43,7%; natomiast na placówkę opieki zdrowotnej  

wskazało ok.24,1% wszystkich respondentów. Wśród innych wymienionych przez osoby 

badane instytucji znalazły się: Kościół (1 osoba). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                

(1 osoba) oraz Urząd Miasta (1 osoba). 

Decydującymi czynnikami powstrzymującymi respondentów przed zgłoszeniem się 

do instytucji pomocowej, w przypadku bycia ofiarą przemocy domowej, jest brak wiary, że 

to coś da – tak sądzi ponad połowa ankietowanych osób (ok.50,6%) oraz obawa o własne 

bezpieczeństwo – na co wskazała  ponad 1/3 osób biorących udział w ankiecie (ok.36,3%). 

W przypadku bycia świadkiem przemocy w rodzinie, czynniki powstrzymujące 

przed zgłoszeniem tego do instytucji pomocowej są dokładnie takie same, tzn.  brak wiary, 

że to coś da (ok.52,9%) oraz obawa o własne (ok.41,1% ). 

Zdaniem większości respondentów przyczyną stosowania przemocy w rodzinie jest 

nadużywania alkoholu (ok. 63,2%). Ponad połowa ankietowanych wskazała na brak pracy 
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(55,2%); ok.43,7% uważa, że przyczyną jest brak zainteresowania w rodzinie; a blisko 1/3 

osób objętych badaniem uważa, że przyczyną powstawania przemocy w rodzinie jest 

ubóstwo. W najmniejszym stopniu respondenci winą obarczali system szkolny oraz 

niewydolność instytucji. 

Za najbardziej skuteczne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

respondenci uważają: stosowanie zdecydowanie bardziej surowych kar wobec sprawców 

(ok.89%), edukację od najmłodszych lat w domu i w szkole, jak sobie z tym problemem 

radzić (86,2%) oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży                      

w placówkach oświatowych (85%). Niewiele mniej wskazań uzyskało twierdzenie, aby 

częściej kontrolować tych, którzy mogą być związani z występowaniem przemocy 

domowej (83,9%). Ponad 70% mieszkanców objętych badaniem wskazała na potrzebę 

organizowania programów/kampanii edukacyjnych dla mieszkańców, informujących                   

i uczących jak radzić sobie z problemem przemocy domowej, zaś ponad połowa uznaje za 

właściwe organizowanie spotkań z mieszkańcami, na których mogliby swobodnie mówić        

o swoich problemach. 
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4. Rekomendacje. 
 

Przedstawione poniżej rekomendacje wynikają z analizy Raportu i są odpowiedzią 

na postulaty zgłaszane przez mieszkańców oraz specjalistów wsparcia społecznego, którzy 

bezpośrednio pomagają osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aby instytucje 

zobligowane do podejmowania interdyscyplinarnych działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie mogły tworzyć i wdrażać spójny system przeciwdziałania zjawiskom 

przemocy domowej rekomenduje się:  

 
1. Systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na 

terenie Mielca 

Działania: diagnozowanie skali zjawiska przemocy domowej; monitoring rodzin,                      

w których wystąpiła przemoc lub istnieje zagrożenie jej występowania; prowadzenie przez 

instytucje statystyk i opracowanie wspólnych wskaźników – stworzenie jednej bazy 

danych, wspólnej dla lokalnych instytucji zobligowanych do realizacji działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem ułatwienia monitorowania problemu 

przemocy w rodzinie, w  tym dynamiki zjawiska. 
 

2.Rozwój profilaktyki przemocy w rodzinie. Zwiększenie wiedzy na temat problemu 

przemocy w rodzinie wśród mieszkańców. 
 

Rekomenduje się zintensyfikowanie działań podnoszących poziom wiedzy                       

i świadomości mieszkańców gminy w aspektach dotyczących społecznej, psychicznej                        

i prawnej strony omawianego zjawiska. Warto byłoby rozważyć stworzenie grupy 

lokalnych liderów, którzy mogliby realizować wspólne działania i przedsięwzięcia 

związane ze strategią informacyjną. Posiadanie informacji na temat możliwości                       

i sposobów reagowania na przemoc domową umożliwia zgłaszanie przypadków przemocy 

w rodzinie właściwym instytucjom.  

Zachęcam także do realizowania programów edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Programy, to np. zajęcia edukacyjne, mające ukazać uczestnikom 

alternatywne sposoby myślenia i zachowania oraz umożliwić im korektę zachowania 

poprzez nabycie umiejętności i technik radzenia sobie z emocjami i agresją oraz 

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i prawidłowej komunikacji w rodzinie. 

Działania:. informowanie i edukacja społeczności; poszerzanie wiedzy mieszkanców                 

z zakresu praw osób doświadczających przemocy oraz możliwości uzyskania przez nie 
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konkretnych form wsparcia; promowanie w lokalnych mediach tzw. ,,dobrych praktyk”                        

w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.  
 

3. Podnoszenie kompetencji osób zawodowo stykających się z przemocą w rodzinie.  
 

Wyniki badań wskazują na konieczność postawienia większego nacisku na ustawiczne 

kształcenie i podnoszenie kompetencji zawodowych przez pracowników instytucji, których 

dotyczyły zaprezentowane badania, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działanie: realizacja szkoleń tematycznych i spotkań edukacyjnych; dystrybucja 

materiałów informacyjnych wśród pracowników lokalnie działających instytucji; 

wspieranie koncepcyjne i metodyczne osób pracujących z osobami doświadczającymi 

przemocy i osobami stosującymi przemoc w rodzinie; zwiększanie liczby osób 

profesjonalnie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy; przygotowanie 

przedstawicieli instytucji do szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach zetknięcia 

się z przypadkiem występowania  przemocy domowej. 

4. Tworzenie alternatywnych form, metod, narzędzi do udzielania skutecznej pomocy 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie z grup zwiększonego ryzyka 
 

Działanie: opracowanie i wdrażanie form wsparcia dla osób starszych doświadczających 

przemocy ze strony bliskich lub opiekunów (np. lokalna kampania społeczna zwracająca 

uwagę na problem przemocy wobec osób w podeszłym wieku); opracowanie i wdrażanie 

form wsparcia wobec osób niepełnosprawnych doświadczających przemocy ze strony 

bliskich lub opiekunów (jak pokazują ogólnopolskie badania, ryzyko występowania 

przemocy wobec tej grupy społecznej jest znacznie podwyższone); rozszerzenie form 

wsparcia dla dzieci i młodzieży (programy informacyjno-edukacyjne w placówkach 

oświatowych); opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dla członków rodzin,                     

w których jeden z członków rodziny bierze udział w programie korekcyjno - edukacyjnym.  
 

5. Wzmocnienie działań skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.  
 

Działanie: programy zajęć edukacyjnych i korekcyjnych dla osób stosujących przemoc              

w rodzinie; stworzenie przez lokalne instytucje spójnego systemu oddziaływań 

ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 

6. Edukacja mieszkańców oraz pracowników instytucji w kontekście uwrażliwienia 

społecznego na przeciwdziałanie przemocy domowej. 
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Działanie:  podjęcie działań zapobiegawczych skierowanych do: dzieci i młodzieży, 

dorosłych mieszkańców, lokalnych liderów oraz pracowników instytucji mogących pełnić 

status obserwatorów sytuacji zagrażających dobru instytucji rodziny. Z uwagi na 

niewystarczający poziom aktywności społecznej i postaw obywatelskich w zakresie 

reagowania na zdarzenia przemocy w rodzinach konieczne jest prowadzenie działań 

edukacyjnych uświadamiających i uwrażliwiających na problem przemocy domowej. 

Działania te powinny skutkować wzrostem świadomości społecznej oraz umiejętności 

właściwego reagowania w sytuacji zetknięcia się z przemocą rodzinie, a przede wszystkim 

likwidacją funkcjonujących stereotypów odnoszących się do przemocy w rodzinie,  jako 

tematu tabu.  
 

7. Wzmocnienie współpracy, pomiędzy  instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar, w ujęciu terytorialnym                        

i merytorycznym. 
 

Działanie: w ramach współpracy rekomenduje się opracowanie i realizację w placówkach 

oświatowych programu zajęć prowadzonych zespołowo przez specjalistów, będących 

przedstawicielami różnych lokalnych instytucji, zajmujących się udzielających pomocy 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Celem zajęć byłoby przede wszystkim 

przybliżenie uczniom sylwetek ,,pomagaczy” różnej specjalności, przybliżenie dostępnej 

oferty pomocy świadczonej przez różne instytucje, a także ,,łamanie” negatywnego 

stereotypu ,,społecznego milczenia” oraz wzrost zaufania społecznego do pracowników 

instytucji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Rekomenduje się również: rozpowszechnianie informacji o instytucjach świadczących 

pomoc w środowisku lokalnym, poprzez m.in.: kampanie informacyjne; kolportaż ulotek                

i plakatów; cykle artykułów prasowych; umieszczanie informacji na stronach 

internetowych lokalnych instytucji oraz w mediach elektronicznych. 

8. Wzmocnienie zaangażowania lokalnych instytucji w realizację gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 

Zaangażowanie maksymalnej liczby podmiotów i instytucji oraz lokalnych liderów (tzw. 

,,osób znaczących” w środowisku lokalnym) w realizację programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie może wielowymiarowo 

przyczyniać się do zmiany zachowań, postaw i świadomości mieszkańców. Kluczowe 
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znaczenie w opracowaniu i wdrażaniu planowanych działań programu (dobór metod, 

środków i narzędzi realizacji) ma interdyscyplinarna praca zespołowa w/w podmiotów.  

9. Zaoferowanie usługi społecznej w postaci działań edukacyjnych, dla rodziców                   

w rodzinach zagrożonych przemocą domową, mających na celu wzmocnienie ich 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji. 

Niski poziom kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz brak umiejętności 

właściwego reagowania w sytuacjach stresogennych może prowadzić do stosowania 

przemocy w rodzinie. Wzmocnienie roli rodziców i wyposażenie ich w odpowiednie 

kompetencje może ograniczyć zjawisko przemocy domowej wynikającej  z niepowodzeń 

rodzicielskich.  

Działanie: programy edukacyjne adresowane do tej grupy docelowej powinny 

koncentrować się na pracy w formie warsztatów i treningów umiejętności; mogą dotyczyć 

takich kwestii, jak; nabywanie umiejętności społecznych w zakresie radzenia sobie                      

z emocjami, agresją i autoagresją; zasad prawidłowej komunikacji w rodzinie; 

kształtowania relacji rodzinnych i relacji międzypokoleniowych; rozwiązywania 

konfliktów czy radzenia sobie  z trudnościami. 

10. Promowanie wśród  mieszkańców korzyści  płynących z utrzymywania dobrych 

stosunków sąsiedzkich oraz sąsiedzkiej kontroli społecznej. 

Więzi i stosunki społeczne funkcjonujące w społeczności, solidarność sąsiedztwa                  

z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie oraz wsparcie otoczenia dla ofiar przemocy                 

w rodzinie, w tym oczekiwanie zaprzestania stosowania przemocy od sprawcy                        

i motywowanie go do zmiany zachowania, to niezbędne elementy związane ze sprawnym 

funkcjonowaniem systemu profilaktyki zjawiska przemocy domowej w środowisku 

lokalnym. Osoba doznająca przemocy w rodzinie przepełniona jest obawami i wstydem – 

dlatego trudno jej przyznać się do występowania przemocy w rodzinie. W wielu 

przypadkach przerwanie przemocy w danej rodzinie zależy od właściwej reakcji osób                 

z jej najbliższego otoczenia społecznego (rodziny, sąsiadów, mieszkańców klatki, bloku, 

osiedla).  

Działanie: rekomenduje się podejmowanie działań, których efektem będzie wzmacnianie 

więzi społecznych, poprzez np. działania integrujące społeczność lokalną, realizację 

wspólnych celów, animację społeczno-kulturalną. Wspomniani wcześniej liderzy, czy też 
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animatorzy strategii informacyjnych, mogliby również realizować działania związane                   

z wzmacnianiem poczucia wspólnotowości społeczności lokalnej. 

11. Podniesienie jakości działania instytucji realizujących zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Dla ujawniania i ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie kluczowe znaczenie mają 

wiedza, kompetencje i wrażliwość pracowników pierwszego kontaktu, tj. policjantów, 

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek 

oświatowych, pracowników ochrony zdrowia i innych instytucji zobowiązanych do 

podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także ich 

współdziałanie. Warto pamiętać o tym, że praca z człowiekiem wymaga ciągłego 

podnoszenie swoich kwalifikacji25zawodowych, zarówno tych, które nazywa się 

,,twardymi” jak i tych, które bywają nazywane ,,miękkimi”. 

Warto byłoby zastanowić się nad sposobami motywacji pracowników lokalnych instytucji 

do podnoszenia własnych kompetencji (wiedzy, umiejętności) związanych z takimi 

kategoriami jak: umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność pracy                        

w zespole, świadomość znaczenia swojej pracy, itp. 

W odniesieniu do problemów instytucjonalnych dostrzegam także potrzebę stworzeniu 

sprawnego systemu motywowania i rekrutowania osób stosujących  przemoc w rodzinie do 

udziału we wspomnianych wcześniej zajęciach edukacyjnych. Skuteczne motywowanie 

sprawców przemocy w rodzinie do zmiany postępowania wymaga zaangażowania 

wszystkich możliwych instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie. W ten sposób możliwe będzie upowszechnienie stosowania tego 

rodzaju oddziaływań wobec osób stosujących przemocy w rodzinie. 

Warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości działania systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie jest szczególnie ,,odświeżenie” wizerunku instytucji pomocy 

społecznej, mającej funkcjonować w myśl idei dostępności, skuteczności i fachowości. 

Warto tu rozważyć wzmocnienie/rozszerzenie działań, mających na celu informowanie 

mieszkańców o usługach pomocowych – pokazywanie pozytywnych przykładów, tzw. 

,,żywych świadectw” potwierdzających skuteczność udzielanej pomocy, co pozwoliłoby 

na zmianę wyobrażenia społeczności na temat instytucji pomocy społecznej – nie tylko 

jako instytucji udzielającej świadczeń finansowych, ale także oferującej inne formy 
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pomocy, np. specjalistyczne poradnictwo, zajęcia edukacyjne dla osób doznających 

przemocy w rodzinie, warsztaty kompetencji społecznych, treningi interpersonalne czy 

warsztaty dla rodziców. 

Mam nadzieję, że zaprezentowane w raporcie wyniki badań pilotażowych 

spowodują poszerzenie uwagi społecznej o ten obszar problemowy. Uzyskanych wyników 

nie można traktować jako przesłanki do wnioskowania o rzeczywistej dynamice zjawiska, 

ale z pewnością mogą stanowić podstawę dla skuteczniejszego projektowania sieci 

wsparcia społecznego.  

Wyniki przeprowadzonych przez mnie badań pozwoliły na sformułowanie 

wniosków i rekomendacji przydatnych do budowania strategii wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy domowej, wyznaczonej poziomem wiedzy na temat zjawiska 

oraz kompetencji grup zawodowych, stykających się ze zjawiskiem przemocy – tak, aby 

skutecznie mogły realizować swoje zadania, adekwatnie do zasobów lokalnej sieci 

wsparcia. 


