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CZYM JEST PRZEMOC



PRZEMOC W RODZINIE jest zjawiskiem społecznym, które niszczy człowieka, niezależnie

od  jego  pozycji  społecznej  lub  ekonomicznej.  Stanowi  problem,  którego  nie  można

lekceważyć, gdyż wpływa destrukcyjnie nie tylko na człowieka będącego ofiarą przemocy ale

na całą jego rodzinę. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci.

Powoduje bowiem ona w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie

dopiero w życiu dorosłym, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy. 

Ofiara  przemocy  ma  zaburzone  poczucie  bezpieczeństwa,  często  nie  jest  w  stanie  we

właściwy  sposób  realizować  się  w  życiu  osobistym  i  społecznym.  Zjawisko  to  wpływa

negatywnie nie tylko  na zdrowie psychiczne i równowagę emocjonalną ale często też jest

przyczyną wielu schorzeń somatycznych, a nawet zagraża życiu.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

1.  Intencjonalność  –  przemoc  jest  zamierzonym  działaniem  człowieka  i  ma  na  celu

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. Nierównomierność sił – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Sprawca jest

silniejszy a ofiara słabsza.

3.  Naruszenie  praw  i  dóbr  osobistych  –  sprawca  wykorzystuje  przewagę  sił,  narusza

podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4.  Doświadczenie  cierpienia  i  bólu  –  sprawca  naraża  zdrowie  i  życie  ofiary  na  poważne

szkody.  Doświadczenie  bólu  i  cierpienia  sprawia,  że  ofiara  ma  mniejsza  zdolność  do

samoobrony.

FORMY I RODZJAE PRZEMOCY

»  przemoc  fizyczna  -  naruszanie  nietykalności  fizycznej  poprzez:  zachowania  agresywne

polegające  na  popychaniu,  policzkowaniu,  szarpaniu,  kopaniu,  duszeniu,  biciu  pięścią,

ciskaniu w kogoś przedmiotami, użyciu broni, nieudzielaniu koniecznej pomocy itp.

» przemoc psychiczna - naruszanie godności osobistej  to:  wyśmiewanie poglądów, opinii,

religii,  narzucanie  własnych  poglądów,  stała  krytyka,  wmawianie  choroby  psychicznej,

izolowanie,  ograniczanie,  domaganie  się  posłuszeństwa,  odmawianie  pożywienia,

wyzywanie,  stosowanie gróźb, kontrolowanie,  używanie wulgarnych epitetów, upokarzanie

itp.



» przemoc seksualna - naruszenie intymności polega na: wymuszaniu pożycia seksualnego,

wymuszaniu  nieakceptowanych  praktyk  seksualnych,  zmuszaniu  do  sadystycznych

i upokarzających zachowań seksualnych,  gwałty,  demonstrowanie zazdrości,  wyśmiewanie

zachowań seksualnych, wyśmiewanie wyglądu, ciała itd.

» przemoc ekonomiczna - naruszenie własności to między innymi:  odbieranie zarobionych

pieniędzy,  uniemożliwianie  podjęcia  pracy  zarobkowej,  nie  zaspokajanie  podstawowych

materialnych potrzeb rodziny itp.

»  zaniedbanie  -  naruszenie  obowiązku  opieki  ze  strony  osób  bliskich  polega  na:

niezaspokajaniu  podstawowych  potrzeb  fizycznych  (wyżywienie,  higiena,  ubranie)

i  emocjonalnych  (bezpieczeństwo,  ochrona,  opieka)  słabszych  członków  rodziny,  a  więc

zarówno dzieci, jak i osób starszych i niepełnosprawnych przez osoby za to odpowiedzialnej.

CYKL PRZEMOCY

Przemoc może mieć charakter jednorazowy. Często jednak jej powstanie powoduje cykliczne

powtarzanie się. W cyklu przemocy wobec bliskich obserwuje się trzy następujące po sobie

fazy:

I.  Faza narastającego napięcia charakteryzuje się stopniowaniem przemocy sprawcy 

w stosunku do ofiary w coraz bardziej gwałtowny sposób. 

Fazę narastającego napięcia wyraża:

1. Ciągłe napięcie i poirytowanie partnera.

2. Nieustające awantury.



3. Wzmożona ilość substancji uzależniających (alkohol, narkotyki).

4. Prowokacje ze strony partnera.

5. Złe fizyczne i psychiczne samopoczucie ofiary. 

II.  Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się brakiem kontroli u sprawcy nad własnymi 

emocjami. Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się:

1. Gwałtowność, ataki szału.

2. Używanie przemocy fizycznej.

3. Bezradność, ból, szok poszkodowanego.

4. Uczucie wstydu i przerażenia strony poszkodowanej. 

III. Faza miodowego miesiąca to faza odmiany. 

Faza miodowego miesiąca cechuje się:

1. Żal i skrucha sprawcy, zapewnienia o zmianie na lepsze.

2. Poszukiwania uzasadnienia popełnionych czynów.

3. Diametralna zmiana ze sprawcy- kwiaty, czułości, rozmowy, zapewnienia o lepszą 

przyszłość.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić sie do właściwej instytucji, np.: 

>Ośrodka Pomocy Społecznej/Zespołu Interdyscyplinarnego - pomoc socjalna, poradnictwo

specjalistyczne.

>Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – poradnictwo specjalistyczne,

udzielanie  informacji,  działania  związane  z  procedurą  zobowiązania  do  podjęcia  leczenia

odwykowego.

>Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – doradztwo specjalistyczne.

>Ośrodka Interwencji Kryzysowej – pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc socjalna,

programy korekcyjno – edukacyjne, udzielenie schronienia.

>Komisariatu  Policji  –  zgłoszenie  przemocy  w  rodzinie,  zebranie  dowodów  w  sprawie,

interwencja w środowisku domowym, poradnictwo.

>Prokuratury i Sądu – zgłoszenie przemocy/znęcania w rodzinie.



>Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – pomoc w zakresie

interwencyjnym,  terapeutyczno  –  wspomagającym,  potrzeb  bytowych,  zapewnienie

całodobowego okresowego pobytu.

>Punktu Konsultacyjnego – porady psychologiczne, porady prawne.

>Punktu Interwencji  Kryzysowej  – konsultacje  psychologiczne,  psychoterapia,  konsultacje

ds.  przemocy,  konsultacje  ds.  uzależnień,  programy korekcyjno  – edukacyjne  i  programy

terapeutyczno  –  psychologiczne  dla  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie,  szkoła  dla

rodziców, grupy wsparcia, porady prawne, telefon zaufania.

>Przychodni  Zdrowia  -   udzielenie  wsparcia  medycznego  oraz  zabezpieczenie  materiału

dowodowego.

>Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznych  –  diagnozowanie  poziomu  rozwoju,  potrzeb,

diagnozowanie  zaburzeń  rozwoju,  diagnozowanie  zachowań  dysfunkcyjnych  dzieci

i młodzieży, terapia dzieci i młodzieży, udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku

kształcenia, pomoc rodzicom i nauczycielom, profilaktyka uzależnienia dzieci i młodzieży.

>Organizacji  pozarządowych  – udzielenie  informacji,  pomoc w przejściu przez niezbędne

procedury.

PODMIOTY FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO

ŚWIADCZĄCE POMOC MEDYCZNĄ, PSYCHOLOGICZNĄ, PRAWNĄ,

SOCJALNĄ, ZAWODOWĄ I RODZINNĄ OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ

W RODZINIE

Gmina Lyski:

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Sikorskiego 2

44-295 Lyski

tel: 32 430 03 75

e-mail: ops@lyski.pl

www.jo.lyski.bip.gmina.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Sportowa 1

44 – 295 Nowa Wieś

mailto:ops@lyski.pl
http://jo.lyski.bip.gmina.pl/index.php?id=696


Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ul. Sikorskiego 2

44 – 295 Lyski

NZOZ ,,Servimed” S.C. 

ul. Rybnicka 2

44 – 295 Lyski

tel. 32 427 80 20

Gmina Gaszowice:

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Rydułtowska 1

44-293 Gaszowice

tel. 32 43 99 600

e-mail: ops@gaszowice.pl

www.ops.gaszowice.pl

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Rydułtowska 1

44-293 Gaszowice

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ul. Rydułtowska 7 

44-293 Gaszowice

tel.32 43 30 453

e-mail: komisja@gaszowice.pl

NZOZ – Jureczko-Czech, Krajczok, Łączka – lekarska spółka partnerska

ul. Rydułtowska 1

44 – 293 Gaszowice

tel. 32 43 05 570

NZOZ ,,Servimed" S.C.

ul. Wolności 72

44 – 293 Czernica

tel. 32 43 05 213

http://www.ops.gaszowice.pl/
mailto:ops@gaszowice.pl


Gmina Jejkowice:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 6

44 – 290 Jejkowice

tel. 32 43 02 702

e-mail: ops.jejkowice@onet.pl

www.jejkowice.naszops.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Główna 38 a

44 – 290 Jejkowice

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Główna 38 a

44 – 290 Jejkowice

NZOZ ,,KRISMED”

ul. Główna 36

44-290 Jejkowice

tel. 32 43 02 756

Gmina Świerklany:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 1

44-266 Świerklany

tel. 32 43 04 254

e-mail: ops@swierklany.ug.pl

www.ops.swierklany.pl

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ul. Strażacka 1

44-266 Świerklany

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://ops.swierklany.pl/
http://www.jejkowice.naszops.pl/


ul.  Kościelna 79

44 – 266 Świerklany

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 19

44 – 264 Jankowice

Wiejski Ośrodek Zdrowia

ul. Kościelna 19

44-264 Jankowice

tel. 32 43 05 140

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Kościelna 79

44-266 Świerklany

tel. 32 43 04 731

Gmina Czerwionka – Leszczyny:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 36 b

44 – 230 Czerwionka – Leszczyny

tel. 32 43 12 039

e-mail: ops@czerwionka-leszczyn.com.pl

www.ops@czerwionka-leszczyny.pl

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ul. 3 Maja 36 b

44 – 230 Czerwionka – Leszczyny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wolności 2

ul. 3 Maja 36 b

44-230 Czerwionka – Leszczyny

tel. 32 431 59 75

Niepubliczne podmioty medyczne:

www.czerwionka-leszczyny.pl, zakładka ważne adresy

file:///C:/Users/Patryk%20Kowalczyk/Downloads/http:%2F%2Fwww.ops@czerwionka-leszczyny.pl
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/
mailto:ops@czerwionka-leszczyn.com.pl


INNE JEDNOSTKI REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 31

44-200 Rybnik

tel. 32 42 60 033 

email: pcpr@powiatrybnicki.pl 

www.pcpr.rybnik.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. 3 Maja 31

44-200 Rybnik

tel. 32 42 60 033

email: pcpr@powiatrybnicki.pl 

www.pcpr.rybnik.pl

PRZEMOC W RODZINIE TO PRZESTĘPSTWO

Pamiętaj masz prawo złożyć zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury lub policji!

Zbieraj dowody złożenia wniosków, doniesień, obdukcje, zaświadczenia lekarskie.

Nie daj się szantażować i ulegać presji sprawcy!

Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się

natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest

wzywana w ekstremalnych sytuacjach,

czasami zbyt późno!

Masz prawo domagać się poszanowania swoich praw!

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną lecz przestępstwem ściganym przez prawo!

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

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

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

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

mailto:pcpr@powiatrybnicki.pl
mailto:pcpr@powiatrybnicki.pl


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

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

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

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

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie

Rybnik 2017
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