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

z 2020 r. poz. 218, 956.) w art. 6 ust. 2 pkt 2 wyszczególnia wśród zadań z zakresu 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego m.in. prowadzenia poradnictwa 

i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców. 

W systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie niezwykle ważne jest – obok 

działań edukacji społecznej nt. zjawiska przemocy i informacji o miejscach udzielania pomocy 

oraz ochrony i wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej – prowadzenie 

oddziaływań w stosunku do ofiar przemocy jak i osób stosujących przemoc. 

Przemoc ma różne oblicza i aspekty: 

✓ jest procesem (nie pojawia się nagle, znienacka, tworzy cykle), 

✓ ma tendencję do powtarzania się (rzadko jest jednorazowym epizodem), 

✓ eskaluje (z czasem przybiera na sile), 

✓ nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka (sprawca jest zdolny do 

radzenia sobie z siłami, które czynią go sprawcą), 

✓ toczy się w wymiarze: dominacja-uległość, 

✓ odpowiedzialność leży zawsze po stronie sprawcy, 

✓ przemoc przejawia się w różnych formach. 

Ze względu na rodzaj zachowań sprawcy specjaliści wyróżniają pięć podstawowych 

form przemocy w rodzinie. Należą do nich: 

1. Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, 

których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie. Należą do nich m.in. szturchanie, 

popychanie, odpychanie, ciągnięcie za włosy, uszy, przytrzymywanie, obezwładnianie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, 

oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej 

okolicy. Ich skutkiem mogą być opuchlizny, zwichnięcia, złamania, siniaki, rany cięte, kłute, 

poparzenia (papierosowe, od pogrzebacza, żelazka), obrażenia wewnętrzne. Opisując 

przemoc fizyczną określa się również wskazania do konsultacji i leczenia medycznego. Jest to 

przemoc najbardziej widoczna, najtrudniejsza do ukrycia, za jej stosowanie zapadają 

najczęściej wyroki sądowe. 

2. Przemoc psychiczna (emocjonalna) – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu 

własnej osoby u jej ofiary, wykorzystując mechanizmy psychologiczne poprzez ośmieszanie, 

poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, 

kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie. 

Wobec dziecka polega także na wciąganiu w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, 

brak odpowiedniego wsparcia, opieki, uwagi i miłości, kierowanie wobec niego oczekiwań, 

którym nie jest w stanie sprostać, faworyzowanie jednego z rodzeństwa. Przemoc ta jest 

najtrudniejszą do udowodnienia. Często zaczyna się niepostrzeżenie, początkowo nie jest 



dostrzegana nawet przez osoby jej doznające. Zaczyna się od ignorowania potrzeb ofiary, 

zazdrości, krytykowania jej poglądów, wyglądu, ograniczania kontaktów z bliskimi, a kończy 

się na groźbach, oczernianiu, oskarżaniu, upokarzaniu, szantażowaniu. 

3. Przemoc materialna (ekonomiczna) – prowadzi do całkowitego uzależnienia 

finansowego ofiary od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie 

własności, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb 

materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek 

wbrew woli współmałżonka, uniemożliwianie dostępu do wspólnych środków finansowych                     

i dóbr materialnych. 

4. Przemoc seksualna - przedmiotowe traktowanie ofiary w celu zaspokajania potrzeb 

seksualnych sprawcy, m.in. przez wymuszanie nieakceptowanych przez drugą osobę praktyk 

i zachowań seksualnych, kontynuowanie aktywności seksualnej, gdy ofiara nie jest w pełni 

tego świadoma, jak również bez pytania jej o zgodę lub w sytuacji, gdy takiego kontaktu się 

obawia. W przypadku dzieci przemoc ta dotyczy angażowania ich w aktywność seksualną 

przez osobę dorosłą. Przemoc ta odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym oraz bez 

kontaktu fizycznego (np. prezentowanie dziecku treści pornograficznych, podglądanie, 

ekshibicjonizm, krytykowanie zachowań seksualnych). 

5. Zaniedbywanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych                        

i emocjonalnych, co pogarsza stan zdrowia ofiary i utrudnia jej prawidłowy rozwój. Tę formę 

przemocy stosują najczęściej osoby dorosłe wobec dziecka, m.in. poprzez odrzucenie 

emocjonalne, brak zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, stanem 

zdrowia, higieną, potrzebami żywieniowymi, ubiorem, pozostawianie dziecka bez opieki, nie 

zapewnianie mu schronienia, bezpieczeństwa, opieki medycznej (m.in. szczepień 

ochronnych, opieki stomatologicznej). 

Powyższe formy przemocy mogą się przenikać. Każda z nich może też występować 

osobno. Poszczególne formy przemocy najczęściej ze sobą współistnieją. 

Zjawisko przemocy w rodzinie opisuje się także w dwóch innych kategoriach 

nazwanych przemocą gorącą i chłodną: 

• Przemoc gorąca to gwałtowna erupcja tłumionych uczuć gniewu, frustracji, wściekłości, 

powodująca agresywne zachowania. To tajemnicze, dynamiczne, naładowane emocjami 

zjawisko pękania tamy emocjonalnej, która do pewnego momentu powstrzymuje uczucia 

rodzące się najczęściej z frustracji i niemocy. Źródła tych trudnych uczuć sprawcy tkwią 

poza rodziną (np. sytuacje konfliktowe w pracy), a sprawca nie radzi sobie z nimi inaczej, 

jak odreagowując je na członkach rodziny. Towarzyszy mu przy tym poczucie bezkarności 

oraz przekonanie o bezbronności i bezradności ofiary. 

• Przemoc chłodna, w przeciwieństwie do poprzedniej, nie przejawia się występowaniem 

tak gwałtownych emocji i agresywnych zachowań. Polega na zrealizowaniu pewnego 

scenariusza przemocy, zapisanego czasem w obyczaju, kulturze, czasem w pewnym 

wdrukowanym wzorze psychologicznym. Sprawca realizuje rolę, w którą wpisane jest 



dokonanie inwazji na cudze terytorium, pogwałcenie dóbr i praw. Przemoc chłodna 

przyjmuje nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania, autorytarnego 

traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca jest przekonany o słuszności swoich 

czynów znajdując dla nich uzasadnienie i usprawiedliwienie („gdybym ich nie bił, nie 

wyrosłyby na porządnych ludzi”, „to dla jej dobra, inaczej całkowicie się zmarnuje”, 

„jakbym jej nie doprowadził do porządku, to by w ogóle o dom nie dbała”). 

Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Często ma długą, 

nawet kilkunastoletnią historię i zwykle powtarza się według określonych, nietrudnych do 

zaobserwowania prawidłowości. Jeśli już raz ktoś przekroczył granicę przemocy w kontaktach 

z bliską osobą, to z dużym prawdopodobieństwem powtórzy to po raz kolejny. 

Osoby doświadczające przemocy w wyniku wieloletniego treningu zwykle wyczuwają 

zbliżające się niebezpieczeństwo, same wywołują awanturę, by mieć już przemoc za sobą. 

Zjawisko to jest mylące dla osób pomagających, gdyż łatwo założyć prowokację sprawcy 

przez ofiarę, a zatem przypisać jej winę, w którą sprawca głęboko wierzy i eksponuje ją, 

podważając wiarygodność ofiary. Jedną z cech charakteryzujących zachowania osób 

doświadczających przemocy w rodzinie jest rozchwianie emocjonalne, niepewność, częste, 

niezrozumiałe zmiany decyzji, ciągłe poczucie zagrożenia. Przemoc w rodzinie, jak każde 

zdarzenie traumatyczne, skutkować może następstwami w postaci: ostrej reakcji na stres 

ujawniającej się w okresie miesiąca od traumatycznego wydarzenia, depresji, uzależnienia                     

i nadużywania substancji chemicznych, zaburzeń osobowości, zachowań autoagresywnych, 

zespołu lęku uogólnionego, paniki, psychoz, objawów somatycznych (zwłaszcza u dzieci – 

ofiar przemocy), niezdolności określenia granic dopuszczalności różnych zachowań w relacji, 

bezsilności, izolacji społecznej, strachu przed siłą partnera, przed rozpadem związku, przed 

samotnością, przed utratą dzieci, które zabierze partner, rezygnacji, poddania się, niczym 

nieuzasadnionej nadziei na zmianę wynikającej z mechanizmu cyklu przemocy, braku 

odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i dzieci, zaburzeń snu, utraty szacunku do siebie, 

zaniżonego poczucia własnej wartości, poczucia winy, wstydu, nieświadomości podlegania 

przemocy, nieświadomości prawa do obrony siebie, itd. Prócz czynników zewnętrznych, 

takich jak finansowa zależność od sprawcy, uwarunkowania kulturowo-religijne                                    

i środowiskowe, osoba doświadczająca przemocy w rodzinie pozostaje w związku 

przemocowym w wyniku działania mechanizmów przemocy: 

- cyklu przemocy w rodzinie, wspomnianego powyżej, 

- syndromu wyuczonej bezradności (utrata motywacji do działania, bezradność nabyta                             

w wyniku negatywnych doświadczeń, braku skuteczności podejmowanych wcześniej przez 

ofiarę działań), 

- zjawiska „prania mózgu” (izolacja, poniżanie, degradacja, monopolizacja uwagi, 

ograniczanie snu i odpoczynku, doprowadzenie do wyczerpania psychicznego i fizycznego, 

wywołanie lęku, depresji, nieprzewidywalność kar i nagród doprowadzające do dezorientacji, 



zmniejszenia oporu oraz podtrzymania nadziei, demonstracyjne akcentowanie wszechwładzy                                  

i wszechmocy), 

- zespołu stresu pourazowego PTSD (objawy: ponowne doświadczanie urazu – przypadkowe 

bodźce aktywizują sieć strachu, natarczywe wspomnienia, koszmary senne, emocjonalne 

odrętwienie, zwiększone pobudzenie psychofizjologiczne, przewlekłe poczucie winy, wstydu, 

drażliwość, wybuchy gniewu, nieustanna czujność), 

- procesu wiktymizacji spowodowanego nieprawidłowymi reakcjami środowiska 

społecznego, takimi jak bagatelizowanie, niedowierzanie, obwinianie, wywołującymi wtórne 

zranienia i przyjęcie tożsamości ofiary, 

- syndromu sztokholmskiego objawiającego się żywioną przez ofiarę wdzięcznością                            

za drobne przywileje, chwile „miodowych miesięcy”, namiastkę uczucia, a nawet za życie, 

- mechanizmu „psychologicznej pułapki”, polegającego na trudnościach w rezygnacji                                     

ze związku, w który zainwestowało się dużo czasu, zapału i energii. 

Do czynników ryzyka krzywdzenia dzieci zaliczono: 

⬧ czynniki związane z rodziną, m.in. deprywowane potrzeby ekonomiczne, przewlekła 

choroba lub inwalidztwo w rodzinie, związek nieformalny lub małżeństwo mieszane 

etnicznie, zaburzenia psychiczne, opóźnienia w rozwoju umysłowym jednego lub 

obojga rodziców, posiadanie dzieci z różnych związków, zgon dziecka z przyczyn 

niewyjaśnionych, sytuacja kryzysu w rodzinie, uzależnienia, 

⬧ czynniki związane z matką, m.in. pierwszy poród przed 18 rokiem życia, poród 

pierwszego dziecka bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka, dwa lub 

więcej nieudanych związków przed 25 rokiem życia, krzywdzenie dziecka w historii 

poprzednich związków, aktualny nie satysfakcjonujący związek z mężczyzną, 

doświadczenia krzywdzenia w rodzinie pierwotnej, własne poważne problemy 

emocjonalne, uzależnienia, 

⬧ czynniki związane z dzieckiem, m.in. dziecko z pierwszego małżeństwa 

nieakceptowane przez drugiego męża, rozczarowanie związane z płcią dziecka, 

dziecko urodzone po śmierci poprzedniego dziecka, wada rozwojowa dziecka, 

wcześniactwo, dzieci bliźniacze, zachowania dziecka- nadpobudliwość, moczenie 

nocne, trudności ze snem, jedzeniem, 

⬧ czynniki środowiskowo-kulturowe, m.in. stereotypy społeczne odbierające dzieciom 

możliwość obrony, znieczulające wrażliwość świadków przemocy. 

„Program psychologiczno - terapeutyczny dla ofiar przemocy w Gminie Gościno” 

zawiera propozycje działań psychologicznych, edukacyjnych a także terapeutycznych. 

Skierowany jest dla osób doznających wszystkich rodzajów krzywdzenia  (fizycznego, 

emocjonalnego, seksualnego oraz zaniedbania). Program szczególną uwagę poświęca 

dzieciom i kobietom z rodzin  z problemem alkoholowym dotkniętym różnymi formami 

zachowań przemocowych. Do Programu nie będą rekrutowane osoby nie będące 

mieszkańcami Gminy Gościno. 



Celem programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób doznających przemocy 

jest udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie, zapewnienie im bezpieczeństwa opartego na 

nauce uczenia i trenowania działań nakierowanych na zatrzymanie doznawania przemocy, 

poprzez: 

➢ zrozumienie zjawiska przemocy 

➢ zwiększenie świadomości praw osobistych 

➢ nauka asertywności 

➢ uruchamianie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy 

➢ uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego 

➢ dokonywanie zmian w oparciu o własne wybory i realną ocenę własnych możliwości 

w danej sytuacji 

➢ zwiększenie poczucia własnej wartości, mocy i sprawczości 

➢ zmniejszenie lub zniwelowanie poczucia winy u siebie 

➢ zmiana zachowań z uległych na obronne 

➢ kształtowanie prawidłowych relacji z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą 

Indywidualne wsparcie socjalne - dotyczy problemów przemocy fizycznej, psychicznej                  

i seksualnej realizowane jest w formie indywidualnego wsparcia socjalnego. Jest to pomoc w 

uzyskaniu świadczeń, dokumentów, w rozwiązywaniu codziennych problemów, rozmowy na 

temat tego, czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje, jakie są możliwe rodzaje wsparcia, 

informowanie o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informowanie o 

procedurach interwencyjnych oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową. 

 Adresatami Programu są: 

• osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie 

• osoby zgłaszające się dobrowolnie lub zostaną skierowane przez instytucje 

tematyka spotkań będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika i jego 

problemów.  Udział w Programie jest bezpłatny. 

Zasady uczestnictwa w Programie: 

➢ Zadeklarowanie pisemnie swojego uczestnictwa w Programie i udział w spotkaniach 

➢ Informowanie o planowanych nieobecnościach 

➢ Podpisanie zgody na kontaktowanie się pracownika Programu z instytucjami i 

rodziną. 

Zakładane rezultaty Programu: 

 Zakłada się, że realizowany Program psychologiczno – terapeutyczny doprowadzi do 

utrwalenia zmiany postaw i zachowań, które przyczynią się do zatrzymania przemocy w 

rodzinie. 

 



Realizator: 

Realizatorem Programu jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie. 

Źródła finansowania: 

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie będzie 

finansowany z budżetu Gminy Gościno. 

Program został przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie. 

Działania w programie wpisują się w realizację Gminnego i Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 

Gminy Gościno. 

 

 

 

Niniejszy dokument został opracowany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie 

 

 


