
 

Agnieszka PIECHACZEK-KASZCZYNIEC 

Zjawisko przemocy w rodzinie  

na terenie województwa l skiego  

W domu powinni my czu  si  bezpiecznie. Dom ma by  miejscem, w którym jeste my 

kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy si y po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu lu-

dzi dom nie jest spokojn  przystani , w której chroni  si  przed stresem ycia. Jest nie-

bezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznaj  cierpie  fizycznych i emocjonalnych, 

gdzie s  równie  wykorzystywani seksualnie1.  

We wspó czesnym wiecie przemoc sta a si  zjawiskiem wszechobecnym, 

powszechnym. Bardzo cz sto dowiadujemy si  o aktach przemocy w domach,  

w szko ach, na ulicy i wielu innych miejscach, a tak e mówi si  g o no o prze-

mocy w ród nieletnich, o przemocy w rodzinach, o przemocy wobec dzieci. 

Przemoc w rodzinie mo e dotkn  ka dego. Jest to najgorszy rodzaj przemocy  

i najbardziej szkodliwy, poniewa  przemoc ta do wiadczana jest od najbli szych 

osób, od których oczekuje si  zrozumienia, wsparcia, a tak e mi o ci. To w a-

nie rodzina powinna by  przede wszystkim pewnego rodzaju azylem, opok , 

schronieniem i wzorem. Zw aszcza dla najm odszych jej cz onków. Niejedno-

krotnie bywa tak, e osoby, które w dzieci stwie by y ofiarami przemocy, cz sto 

same staj  si  sprawcami w swoim doros ym yciu. Otó  we wspó czesnym 

wiecie – jak podaje Jadwiga Mazur –  

wspó czesne rodziny przechodz  do  intensywne przeobra enia zwi zane ze zmianami 

spo ecznymi. Cz sto nast powa o i nast puje odrzucenie danych warto ci i przekona  

bez jednoczesnego wytworzenia si  nowych. Powoduje to powstawanie w rodzinach 

zjawisk niepo danych, takich jak uzale nienie i przemoc. Dezorganizacja rodziny i jej 

rozpad poprzedzony jest cz sto szeregiem nawet bardzo ostrych konfliktów przynosz -

cych cierpienie jej cz onkom2. 

                                                                          
1  S.D. Herzberger, Przemoc domowa. Perspektywa psychologii spo ecznej, Warszawa 2002, s. 15. 
2  J. Mazur, Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywisto , Warszawa 2002, s. 104. 
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Wcze niej przytoczona definicja pokaza a nam, jak interpretowa  przemoc do-

mow , jak j  rozumie  i gdzie mo emy doszuka  si  pocz tku tego zjawiska.  

Jednak zgodnie z Ustaw  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu przemo-

cy w rodzinie3 definiuje si  przemoc jako  

jednorazowe albo powtarzaj ce si  umy lne dzia anie lub zaniechanie naruszaj ce prawa 

lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególno ci nara aj ce te osoby na 

niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce ich godno , nietykalno  cielesn , 

wolno  w tym seksualn , powoduj ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicz-

nym, a tak e wywo uj ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkni tych przemoc 4.  

Tematem artyku u jest przemoc w rodzinie w woj. l skim na tle Polski. 

Przemoc bez w tpienia jest zjawiskiem negatywnym. Nale y temu zapobiega , 

ponadto przemoc na terenie województwa l skiego w uwzgl dnionych latach 

2007–2010 ma tendencj  wzrostow . Dlatego te  warto zaj  si  t  tematyk . 

Istotna jest diagnoza i przeciwdzia anie. 

W niniejszym artykule zostanie przedstawione zjawisko przemocy w rodzi-

nie na terenie województwa l skiego w latach 2000–2007, zostanie równie  

przedstawiona skala problemu w wymiarze ogólnopolskim. K ad c szczególnie 

nacisk na 2007 rok oraz lata, które po nim nast puj , w cznie z 2010 rokiem. 

Dla potrzeb artyku u pos u y y przede wszystkim analiza dokumentów oraz ma-

teria y ród owe, mi dzy innymi: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzi-

nie w województwie l skim na lata 2009–2013, red. H. Misiewicz; szereg 

sprawozda  z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak równie  sporo 

pozycji ksi kowych oraz opracowania w asne, maj ce oparcie w Programie…, 

jak i sprawozdaniach. Artyku  przedstawia zaledwie fragmenty prowadzonych  

w tym zakresie bada . Przedstawia tendencj  wzrostow  tego zjawiska. Co takiego 

zdecydowa o, e postanowiono zaj  si  tym zjawiskiem w niniejszym artykule, 

na przestrzeni wy ej przedstawionych lat oraz na obszarze województwa l -

skiego? Na te pytania zapewne znajdziemy odpowied  w dalszej cz ci artyku u.  

Niemniej jednak rok 2007 by  ostatnim rokiem, z którego dane statystyczne 

dotycz ce przemocy w województwie l skim by y zamieszczone w programie 

ROPS-u, (ROPS – Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej). Nie bez powodu 

zosta y te  uj te w g ównej mierze lata 2007–2010, otó  w Programie… 2010 

rok nie zosta  zbytnio wyeksponowany, podobnie jak i lata nast puj ce po nim. 

Aby gruntownie przeanalizowa  skal  problemu przemocy w województwie l -

skim, potrzebne by y dane statystyczne z 2010 roku. Dlatego te  przydatne oka-

za y si  roczne sprawozdania z podj tych przez policj  dzia a  wobec przemocy 

w rodzinie, dotycz cych procedury Niebieskiej Karty w województwie l skim  

                                                                          
3  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie, Dz. U., nr 180, poz. 1493. 
4  Ibidem. 
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z okresu 1.01.2007–31.12.2010. Na podstawie niektórych tych sprawozda  

mo na zauwa y  minimalny spadek przemocy w 2010 roku, w stosunku do 

2007 roku. Jednak niektóre z nich b d  wskazywa  na wzrost.  

Chocia  wydaje si , e przemoc zatacza coraz wi ksze kr gi, to jednak – jak 

wynika z danych policji dotycz cych zg osze  oraz liczby zak adanych Niebie-

skich Kart w województwie l skim, zauwa a si  spadek interwencji domo-

wych. Co nie oznacza, e jest to faktyczne odzwierciedlenie sytuacji. Gdy  te 

dane nie mówi  nam o przemocy, która jest na co dzie  stosowana, natomiast  

z ró nych powodów nie jest zg aszana. A zatem nie da si  równie  jednoznacz-

nie stwierdzi , czy jest rosn ca, czy malej ca. S dz c z otrzymanych dokumen-

tów mo na za o y , e by  mo e b dzie male , poniewa  na to nak ada si  wiele 

czynników, chocia by kampanie spo eczne, programy terapeutyczne, edukacyj-

ne, wyczulenie spo ecze stwa na przemoc. Niemniej jednak mo na te  przyj , 

e zjawisko to b dzie rosn . Oficjalne dane wskazuj  na malej c  skal  zja-

wisk, lecz ich wiarygodno  jest ograniczona. 

Oprócz wy ej wymienionych kwestii nale y uwzgl dni  diagnoz  problemu 

i strategie powstrzymywania przemocy. Poni sze dane przedstawione zostan  za 

pomoc  wykresów oraz tabel, które b d  uwzgl dnia  przemoc w skali ogólno-

polskiej i w województwie l skim; b d  to mi dzy innymi: 

— liczba interwencji domowych policji, procedura Niebieska Karta w woje-

wództwie l skim w latach 2000–2007; 2007–2010; osoby pokrzywdzone  

w wyniku przemocy domowej w województwie l skim w latach 2000–

2007; 2007–2010; osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej  

w województwie l skim w latach 2000–2007 wg kategorii spo ecznych; 

sprawcy przemocy domowej w województwie l skim w latach 2000–2007; 

— sprawcy przemocy domowej z podzia em na p e  w województwie l skim 

w latach 2000–2007; 2007–2010; sprawcy przemocy domowej dokonuj cy 

przest pstwa pod wp ywem alkoholu w województwie l skim w latach 

2000–2007; liczba skierowanych przez policjantów informacji o ujawnio-

nych przypadkach przemocy do ró nego rodzaju instytucji i organizacji  

w województwie l skim w latach 2000–2007; liczba post powa  przygo-

towawczych dotycz cych przemocy domowej, w których by a prowadzona 

procedura Niebieskich Kart w latach 2004–2007; liczba rodzin w województwie 

l skim, w których w latach 2004–2007 zdiagnozowano problem przemocy (wg 

miejsca zamieszkania); rodzaje dzia a  podejmowanych przez GKRPA (Gmin-

ne Komisje Rozwi zywania Problemów Alkoholowych) w województwie l -

skim w celu przeciwdzia ania przemocy domowej w 2007 roku. 

Gminne Komisje Rozwi zywania Problemów Alkoholowych funkcjonuj   

w ka dej gminie w oparciu o ustaw  z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowa-

niu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi. Do zada  cz onków komisji 
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m.in. nale y: uruchomienie procedury, która zobowi zuje do leczenia odwyko-

wego; uruchomienie Niebieskiej Karty, ponadto poinformowanie s u b o podej-

rzeniu pope nienia przest pstwa5.  

Nie atwo jest bada  przemoc w rodzinie, a wyniki badania mog  nie do ko -

ca odpowiada  rzeczywisto ci. Agresja ze strony osób najbli szych jest do-

wiadczeniem trudnym. Istniej  mechanizmy psychologiczne sprawiaj ce, e 

ofiary racjonalizuj  takie prze ycia poprzez usprawiedliwianie sprawców, obwi-

nianie siebie. Równie  presja spo eczna mo e stanowi  barier  przed ujawnie-

niem przemocy osobom obcym.  

Jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, liczba 

interwencji w sprawach zwi zanych ze stosowaniem przemocy domowej na terenie 

województwa l skiego systematycznie spada od 2002 roku. Liczba interwencji 

zwi zanych z procedur  Niebieska Karta jest nadal bardzo wysoka. W 2007 roku 

policja w województwie l skim przeprowadzi a ogó em ponad 100 tys. interwencji 

domowych, w tym ponad 8 tys. dotycz cych przemocy w rodzinie6: 

 
 

Wykres 1. Liczba interwencji domowych Policji (procedura Niebieska Karta) w województwie 

l skim w latach 2000–2007 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w województwie l skim na lata 2009–

2013, red. H. Misiewicz, Katowice 2009, s. 36. 

Porównuj c skal  problemu przemocy w rodzinie w aspekcie ogólnopolskim 

wywnioskowa  mo na z danych podanych przez Komend  Sto eczn  Policji  

w Warszawie oraz z uzyskanych informacji z danych Niebieskich Kart dotycz cych 

                                                                          
5  K. Michalska, D. Juszczak-Ku mi ska, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007, s. 36. 
6  Por. Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w województwie l skim na lata 2009–

2013, red. H. Misiewicz, Katowice 2009, s. 27. 
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interwencji domowej w latach 2000–2007, i  ogó em liczba interwencji domowych 

wynios a 718819 w tym zwi zanych z przemoc  w rodzinie wynios a 81403. 

Chocia  porównuj c rok 2007, liczba interwencji na l sku by a troch  wy -

sza, natomiast co do interwencji domowych dotycz cych przemocy zdecydowa-

nie ni sza w stosunku do roku ubieg ego. Mo e to oznacza  albo e by a mniejsza 

ilo  zg osze , b d  te  e zmniejszy a si  przest pczo  na tego typu obszarze7.  

Tabela 1. Liczba przeprowadzonych interwencji Policji w województwie l skim w latach 2007–2010 

 2007 2008 2009 2010 

Interwencje domowe ogó em 103 825 105 502 88 166 91 593 

w tym dotycz ce przemocy w rodzinie 008 069 007 817 07 288 10 013 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Komenda Wojewódzka Policji, Sprawozdanie z prze-

prowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie. 

Jak wynika z powy szych danych, ogólna liczba przeprowadzonych inter-

wencji w województwie l skim w 2007 roku wynios a 103 825, co oznacza, e 

by a wy sza w stosunku do 2010 roku o ponad 12000. Oznacza to tylko tyle, e 

liczba interwencji domowych ogó em zmala a. Je li chodzi o interwencje doty-

cz ce przemocy w rodzinie, to ich liczba w 2007 roku wynios a 8069 i jest  

o oko o 2000 ni sza w porównaniu z 2010 rokiem. W tym przypadku zauwa a-

my wzrost. W 2007 roku czna liczba osób pokrzywdzonych w wyniku prze-

mocy domowej w województwie l skim wynios a 13 7078. 

 
Wykres 2. Osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w województwie l skim w latach 

2000–2007 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 37. 

                                                                          
7  Por. ibidem, s. 36. 
8  Ibidem, s. 37. 
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Liczba ofiar przemocy domowej ogó em w Polsce w latach 2000–2007 we-

d ug Niebieskiej Karty wynios a prawie 131000. 

Jak wynika z powy szych danych, ró nica mi dzy liczb  ofiar przemocy 

domowej w Polsce w roku 2007 by a znacz ca w stosunku do liczby ofiar w wo-

jewództwie l skim. Dla porównania w skali ogólnopolskiej 131 000, za  na l -

sku 13 707. Na podstawie danych wynika, i  l sk nie wypad  wtedy a  tak le 

w stosunku do ca ego obszaru Polski9 – wzi wszy pod uwag  liczb  interwencji 

w stosunku do liczby mieszka ców, np. w stosunku do 100 000 mieszka ców 

Polski i l ska – Polska w stosunku na 100 000 wynosi 343,7 interwencji, l sk 

w stosunku na 100 000 wynosi 294,2 przypadków. 

Tabela 2. Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury Niebieskiej Karty w województwie l -

skim w latach 2007–2010 

 2007 2008 2009 2010 

Liczba ofiar przemocy domowej ogó em 13 707 13 043 11 858 15 088 

w tym: kobiety 07 491 07 302 06 873 09 311 

w tym: m czy ni 00 779 00 876 00 856 01 271 

dzieci do lat 13 3748 03 323 02 741 03 074 

nieletni od 13 do 18 lat 1689 01 542 01 388 01 432 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Komenda Wojewódzka Policji, Sprawozdanie z prze-

prowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie. 

Ró nica pomi dzy liczb  ofiar przemocy domowej w roku 2007 a 2010 wy-

nosi a oko o 2000 i wynosi a w 2007 roku 13 707, za  w 2010 roku wynosi a  

15 088. Na podstawie przedstawionych danych w tabeli 2 stwierdzi  mo na, e 

nast pi  wzrost o ok. 10%. Do  istotne jest równie  rozpatrywanie z podzia em 

na kategorie spo eczne, czyli kobiety, m czy ni, dzieci do lat 13 oraz nieletni 

od 13 do 18 lat. 

Je li chodzi o kobiety b d ce ofiarami, to wynika z tego, i  w tym przypad-

ku odnotowano wzrost. W 2007 roku wynosi a 7491 i wzros a w stosunku do 

2010 roku o prawie 2000. Oznacza to wzrost o ok. 24,3%. W 2007 r. dzieci do 

13 lat by y 3748 razy ofiarami przemocy domowej, natomiast w 2010 roku  

w 3074 przypadkach, co stanowi spadek o ok. 17,98%. Kolejn  grup  s  nieletni 

od 13 do 18 lat. W tej grupie liczba ofiar jest spora, to tutaj równie  w 2010 roku 

odnotowano spadek o ok. 15,22%. Najmniej liczn  grup , która pada ofiar  

przemocy domowej, s  w tym przypadku m czy ni. W 2007 roku liczba ofiar 

w ród nich wynios a 779, to w 2010 roku ju  wynosi a 1271 ofiar, co oznacza 

                                                                          
9  Por. ibidem. 
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wzrost o ok. 63%. Oznacza  to mo e, e pomimo i  w 2010 roku w wi kszo ci 

ofiarami by y kobiety, to równie  na uwag  zas uguje fakt, e coraz cz ciej 

ofiarami przemocy domowej padaj  m czy ni. Cieszy natomiast fakt, e spada 

liczba ofiar w ród dzieci.  

Kolejny wykres b dzie przedstawia  poszczególne kategorie spo eczne, ob-

raz osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w województwie l -

skim w latach 2000–2007.  

 

Wykres 3. Osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w województwie l skim w latach 

2000–2007 wg kategorii spo ecznych 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 37. 

Je li za  chodzi o liczb  ofiar przemocy domowej w Polsce z podzia em na 

kategorie spo eczne, w roku 2007 ogó em wynosi 130682, wynika z nich i : naj-

liczniejsz  grup , która do wiadcza tego typu przemocy, s  przede wszystkim 

kobiety (76162). Nast pnie ofiarami s  dzieci do lat 13 (31001), w dalszej ko-

lejno ci to nieletni od 13 do 18 lat (14963) oraz m czy ni (8556). 

Z przedstawionych danych, dotycz cych osób pokrzywdzonych w wyniku 

przemocy domowej w latach 2000–2007, wg kategorii spo ecznych, wynika, i  

w skali ogólnopolskiej, jak równie  w województwie l skim, osobami najcz -

ciej do wiadczaj cymi przemocy s  kobiety. Nast pn  grup  stanowi  dzieci do 

lat 13, Kolejn  grup  s  nieletni. Ostatni  grup  w ród osób pokrzywdzonych  

w wyniku przemocy s  m czy ni. Za  liczby mówi  same za siebie. Dane doty-

cz ce sprawców przemocy ze wzgl du na kategorie spo eczne w województwie 

l skim w latach 2007–2010 zosta y zamieszczone w powy szej tabeli (tab. 2). 

Je eli chodzi o liczb  sprawców przemocy domowej ogó em, to w 2007 roku 

w województwie l skim odnotowano 8097 sprawców przemocy domowej, 
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w ród których najliczniejsz  (95%) grup  stanowili m czy ni. Poni ej wykres 

4 przedstawia ten problem w latach 2000–200710. 

 

Wykres 4. Sprawcy przemocy domowej w województwie l skim w latach 2000–2007 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 38.  

W skali ogólnopolskiej w roku 2007 ogó em liczba sprawców przemocy 

wynosi a 81 743. Natomiast w województwie l skim liczba sprawców przemo-

cy ogó em wynosi a 8097. Porównuj c jednak z rokiem poprzednim, liczba ta 

zmala a. W odniesieniu na 100 000 mieszka ców w skali ogólnopolskiej liczba 

ta wynosi 214,5, natomiast w województwie l skim wynosi a 173,8.  

Tabela 3. Liczba sprawców przemocy domowej w województwie l skim w latach 2007–2010 

 2007 2008 2009 2010 

Liczba sprawców przemocy domowej ogó em 8097 7859 7247 10008 

w tym: kobiety 0351 0330 0384 0566 

w tym: m czy ni 7728 7517 6848 9417 

nieletni 0018 0012 0015 0025 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Komenda Wojewódzka Policji, Sprawozdanie z prze-

prowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie. 

Je li chodzi ogó em o liczb  sprawców przemocy domowej, to jak wynika  

z danych za 2007 rok, wynosi a 8097, za  w 2010 roku obserwujemy wzrost do 

10 008, co oznacza wzrost o 23,6%. W tym zdecydowanie najwi ksz  grup  

w ród sprawców s  m czy ni. W 2010 roku odnotowano wzrost do 9417, co 

                                                                          
10  Por. ibidem, s. 38. 
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oznacza wzrost o 21,9%. Nast pn  grup  s  sprawczynie, tu równie  odnotowa-

no w 2010 roku wzrost o 61,3%. Ostatni  – ze wzgl du na liczb  sprawców – 

grup  s  nieletni, tu równie  w 2010 roku odnotowano wzrost o 38,8%.  

Z poni ej zamieszczonego wykresu – dotycz cego sprawców przemocy do-

mowej ze wzgl du na p e , w województwie l skim, w latach 2000–2007 – 

wynika, e w 2007 roku wi kszo  sprawców przemocy to m czy ni, którzy 

byli sprawcami w ponad 7 tys. przypadków. Natomiast je eli chodzi o spraw-

czynie przemocy, liczba jest zdecydowanie ni sza i wynosi ponad 300 osób. Je-

eli chodzi o liczb  sprawców w Polsce w latach 2000–2007, ze wzgl du na 

p e , to statystyki podaj , e zdecydowanie dominuj  m czy ni, ich liczba  

w 2007 roku wynosi 77937, za  kobiet 3 63211. W 2007 roku w Polsce na 100000 

mieszka ców, je li chodzi o m czyzn, którzy byli sprawcami przemocy, przy-

pada 204,4 przypadków, a w województwie l skim jest to 165,9 przypadków. 

Natomiast je li chodzi o sprawczynie, to na 100 000 mieszka ców w Polsce 

przypada 9,5, za  na l sku 7,5. Z powy szego mo na wywnioskowa , e m -

czy ni nale  do grupy, która jest zdecydowanie agresywna.  

 

Wykres 5. Sprawcy przemocy domowej z podzia em na p e  w województwie l skim w latach 

2000–2007 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 38. 

Istotny jest równie  fakt, i  jedn  z przyczyn powstania przemocy w rodzi-

nie jest alkohol. Jak wynika z danych zawartych w wykresie 6, liczba sprawców 

przemocy domowej, którzy byli pod wp ywem alkoholu, stosunkowo zmniejszy-

a si  w 2007 roku i wynios a 6032, (porównuj c wcze niejsze lata przedstawio-

ne na wykresie).  

                                                                          
11  Por. ibidem, s. 34. 
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Podobnie jest w przypadku ogólnej liczby sprawców przemocy domowej, 

gdzie odnotowano w 2007 roku spadek, liczba ta wynosi a ponad 8 000 (spadek, 

w porównaniu do lat od 2000–2007). Bardziej szczegó owa informacja znajduje 

si  w wykresie 612. 

 

Wykres 6. Sprawcy przemocy domowej dokonuj cy przest pstwa pod wp ywem alkoholu w wo-

jewództwie l skim w latach 2000–2007 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 39. 

Liczba sprawców przemocy domowej dokonuj cych przest pstwa pod 

wp ywem alkoholu w Polsce w 2007 roku wynosi a 81 743, za  liczba sprawców 

przemocy domowej b d cych pod wp ywem alkoholu to 63303. 

Maj c na uwadze liczb  sprawców przemocy domowej, której dokonuje si  

pod wp ywem alkoholu, to w porównaniu do roku poprzedniego mo na zauwa-

y  minimalny spadek. Chocia , jak przedstawia tabela 4, liczba sprawców 

przemocy domowej b d cych pod wp ywem alkoholu w dalszym ci gu jest du-

a, to na przyk adzie 2010 roku zmala a w stosunku do 2007 roku. Jednak e  

w stosunku do dwóch pozosta ych lat – wzros a. A zatem wynika z tego, e al-

kohol mo na uzna  w du ej, je li nie g ównej, mierze za bezpo redni  przyczy-

n  przemocy13. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 4, dotycz cych sprawców przemocy do-

mowej b d cych pod wp ywem alkoholu, wynika, e mimo wszystko liczba 

sprawców w 2010 roku wzros a w stosunku do 2008 roku o ok. 0,2%. Je li cho-

dzi o najcz stszych sprawców b d cych pod wp ywem alkoholu, to dominuj  

m czy ni. Liczba sprawców – m czyzn – w porównaniu z 2008 rokiem spad a 

w 2010 roku o ok. 0,5%. W przypadku tej tabeli bior  pod uwag  lata 2008  

i 2010, poniewa  informacje dotycz ce lat 2007 i 2009 wydaj  si  niewiarygod-

                                                                          
12  Ibidem, s. 39. 
13  Por. ibidem, s. 38. 
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ne. Liczba kobiet sprawczy  b d cych pod wp ywem alkoholu w 2010 roku  

(w porównaniu z 2007 rokiem) nieznacznie wzros a, tj. o 2,8%. Ostatni  grup  

s  nieletni, w 2010 r. odnotowano spadek w stosunku do 2007 roku, o 42,8%. 

Tabela 4. Liczba sprawców przemocy domowej b d cych pod wp ywem alkoholu w wojewódz-

twie l skim w latach 2007–2010 

 2007 2008 2009 2010 

Liczba sprawców przemocy domowej b d cych 

pod wp ywem alkoholu ogó em 
6032 5491 4577 5504 

kobiety 0213 0181 0186 0219 

m czy ni 0213 5308 0186 5282 

nieletni 0007 0002 0002 0003 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Komenda Wojewódzka Policji, Sprawozdanie z prze-

prowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie. 

Przechodz c w dalszej kolejno ci do prezentacji wyników zawartych w tabe-

li 5, dotycz cej liczby skierowanych przez policjantów informacji o ujawnio-

nych przypadkach przemocy do ró nych instytucji i organizacji, wynika, e  

w 2010 roku by o ich 8519, co oznacza, e wzros a w stosunku do 2007 roku  

o 67,9%. Najwi cej informacji kierowano do o rodków pomocy spo ecznej, na-

st pnie do innych organizacji bli ej nieokre lonych. W dalszej kolejno ci do 

gminnych komisji rozwi zywania problemów alkoholowych, nast pnie do orga-

nizacji pozarz dowych i jako ostatnie miejsce kierowania tego typu informacji 

zosta y wymienione placówki s u by zdrowia. 

Tabela 5. Liczba skierowanych przez policjantów informacji o ujawnionych przypadkach prze-

mocy do ró nego rodzaju instytucji i organizacji w województwie l skim  

Miejsce kierowania informacji 2007 2008 2009 2010 

o rodki pomocy spo ecznej 1907 2317 2136 3489 

gminne komisje rozwi zywania problemów alkoholowych 1631 1898 1701 2431 

placówki s u by zdrowia 0017 0023 38 0012 

placówki szkolno-wychowawcze 0017 0002 — — 

organizacje pozarz dowe 0164 0136 251 0408 

inne 1337 1165 1291 2179 

RAZEM 5073 5541 5417 8519 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Komenda Wojewódzka Policji, Sprawozdanie z prze-

prowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie. 
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W zamieszczonej poni ej tabeli 6, dotycz cej liczby skierowanych przez po-

licjantów informacji o ujawnionych przypadkach przemocy do ró nego rodzaju 

instytucji oraz organizacji w województwie l skim w latach 2000–2007, wyni-

ka, e w 2007 roku liczba informacji wynios a 5073. Tak e w porównaniu  

z 2000 rokiem liczba takich informacji wzros a przesz o dwa razy. Wzrost doty-

czy prawie wszystkich typów informacji.  

Tabela 6. Liczba skierowanych przez policjantów informacji o ujawnionych przypadkach prze-

mocy do ró nego rodzaju instytucji i organizacji w województwie l skim w latach 2000–2007 

Miejsce kierowania informacji 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

O rodki pomocy spo ecznej 1190 1179 1956 2471 2608 2199 2239 1907 

Gminne komisje rozwi zywania 

problemów alkohol 
0698 0741 1185 1333 1271 1261 1765 1631 

Placówki s u by zdrowia 0030 0031 0051 0043 0078 0016 0020 0017 

Placówki szkolno-wychowawcze 0032 0036 0046 0020 0054 0016 0010 0017 

Organizacje pozarz dowe 0025 0034 0035 0042 0040 0081 0177 0164 

Inne 0750 0552 0712 0720 0800 1018 1557 1337 

RAZEM 2725 2573 3985 4629 4851 4591 5768 5073 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 39.  

 

Wykres 7. Liczba post powa  przygotowawczych dotycz cych przemocy domowej, w których 

by a prowadzona procedura Niebieskich Kart w latach 2004–2007 

ród o: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 40. 

Nie mo e uj  uwadze równie  zale no , jaka zachodzi mi dzy ilo ci  

wszcz tych post powa  i stwierdzonych przest pstw okre lonych w art. 207 ko-

deksu karnego.  
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Kto zn ca si  fizycznie lub psychicznie nad osob  najbli sz  lub nad inn  osob  pozosta-

j c  w sta ym lub przemijaj cym stosunku zale no ci od sprawcy albo nad ma oletnim 

lub osob  nieporadn  ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze po-

zbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 514.  

Wed ug danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach najwi cej 

post powa  w omawianym obszarze prowadzono w nast puj cych sprawach: 

— zn cania si  nad rodzin , 

— zgwa cenia, 

— zmuszania do okre lonego zachowania, 

— obcowania p ciowego z osob  poni ej 15 roku ycia, 

— gró b karalnych, 

— rozpijania ma oletniego, 

— uchylania si  od p acenia alimentów, 

— uprowadzenia spod opieki lub zatrzymania ma oletniego lub osoby niepo-

radnej, 

— naruszenia nietykalno ci cielesnej, 

— kradzie y na szkod  osoby najbli szej15. 

Z problemem przemocy na co dzie  borykaj  si  gminne komisje rozwi zy-

wania problemów alkoholowych. Ich dzia ania s  niezmiernie wa ne dla efek-

tywno ci pomocy rodzinom.  

GKRPA w 2007 na terenie województwa l skiego zarejestrowa y 1766 sprawców 

przemocy w rodzinie i 2757 ofiar przemocy. Poziom wiadomo ci cz onków komisji na 

temat zjawiska przemocy jest jednak bardzo niski. Najcz stsz  reakcj  komisji by o we-

zwanie sprawcy na rozmow  interwencyjn . Jedynie w 21 gminach podj to dzia ania ma-

j ce na celu zawiadamianie prokuratury o pope nieniu przest pstwa16. 

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie 

Problem przemocy domowej dotyka osób niezale nie od wieku, p ci czy sta-

tusu spo ecznego. Najcz ciej ofiarami przemocy s  dzieci, osoby trwale niepe -

nosprawne ze wzgl du na staro  czy chorob  oraz kobiety. Stosowaniu prze-

mocy towarzyszy nierzadko uzale nienie od alkoholu (wg danych procedury 

Niebieska Karta). Nale y tak e zwróci  uwag  na fakt, i  osoby, które by y b d  

s  ofiarami przemocy, to cz sto osoby wspó uzale nione, pij ce alkohol w spo-

sób szkodliwy, które staj  si  ofiarami w trakcie wspólnego u ywania alkoholu. 

                                                                          
14  Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, art. 207, §3. 
15  Por. Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 40. 
16  Ibidem, s. 41. 



60 Agnieszka PIECHACZEK-KASZCZYNIEC 

„Wspó uzale nienie rozwija si  dopiero w wyniku ycia w warunkach przemo-

cy, nigdy przedtem”17. 

Tak wi c zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne. 

I chocia  rozmaite ród a podaj  na bie co dane statystyczne, to jednak pozwa-

laj  one jedynie oszacowa  jego przybli one rozmiary. 

Dzieje si  tak przynajmniej z kilku powodów: oficjalne statystyki nie obejmuj  niezg a-

szanych przypadków przemocy, a problematyka przemocy jest delikatna i dra liwa, st d 

proces badawczy napotyka na liczne bariery metodologiczne. Ponadto badania, które 

obecnie prowadzi si  w Polsce nad zjawiskiem przemocy, cz sto dotycz  przemocy w 

szkole i agresji rówie niczej18. 

Pomoc ofiarom przemocy oraz wszelkie akcje przeciw przemocy s  bardzo 

potrzebne. By  mo e wspólnymi si ami uda si  kiedy  zapanowa  nad z em, ja-

kim jest przemoc. 

Jak wida  skala przemocy jest ogromna i stale si  powi ksza. Nasuwa si  

nast puj ce pytanie: czy to oznacza, e jest coraz wi cej przemocy, czy te   

w spo ecze stwie zaczyna rodzi  si  wi ksza wiadomo  na temat tego zjawi-

ska. A mo e po prostu spo ecze stwo jest bardziej czujne?  

Strategie powstrzymywania przemocy 

Ofiary przemocy domowej do wiadczaj  l ku, cierpienia, bezsilno ci, przy-

gn bienia i rozpaczy. Ich cia o i psychika doznaj  ostrych urazów i podlegaj  

d ugotrwa emu procesowi niszcz cego stresu i zagro enia. 

Bowker, na podstawie badania 1000 kobiet systematycznie bitych przez 

partnerów, zidentyfikowa a „siedem podstawowych strategii”, którymi pos ugu-

j  si  kobiety ameryka skie w „celu powstrzymania m a od bicia”. Obserwacje 

dotycz ce bitych Polek wskazuj , e s  to strategie uniwersalne19. 

Kobiety, które s  bite, cz sto próbuj  „rozmawia  ze sprawcami” na temat 

tego, co zrobili. Nast puje to w pocz tkowej fazie przemocy. Opowiadaj  swoim 

sprawcom o doznanym cierpieniu i krzywdzie. Niejednokrotnie staraj  si  

wzbudzi  w nich poczucie winy. Rozmowy te czasem s  dialogiem, który si  nie 

ko czy. Pojawiaj  si  ci g e oskar ania i usprawiedliwiania. Czasem tylko krót-

ko trwaj cymi monologami. Niekiedy zdarza si , e sprawcy obiecuj  nawet, e 

zaprzestan  bicia, je eli tylko ofiara b dzie pos uszna; je eli b dzie spe nia  ich 

oczekiwania. Jednak bardzo cz sto zdarza si  tak, e rozmowy prowadz  do po-

nownych ataków z o ci. To prowadzi do tego, e kobieta uczy si  milcze . 

                                                                          
17  R.J. Akerman, S.E. Pickering, Zanim b dzie za pó no, Gda sk 2002, s. 24. 
18  Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie…, s. 29. 
19  http://www.parpa.pl [stan z 24.03.2010]. 
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Kolejny sposób to „straszenie” sprawców. Jest cz stym sposobem post po-

wania ofiar, które gro  opuszczeniem domu, rozwodem, powiadomieniem poli-

cji czy te  z o eniem skargi w zak adzie pracy itp. Wymienione gro by rzadko 

s  spe niane i sprawcy zdaj  sobie z tego spraw . Jedynym sposobem na zwi k-

szenie skuteczno ci tej strategii jest realizacja chocia by cz ci tych gró b. Sam 

sprawca musi zda  sobie spraw , e je eli nie przestanie si  nad ni  zn ca , to 

ofiara b dzie konsekwentna i zrealizuje to, co zapowiedzia a. Wychodzi na to, 

e je eli brakuje determinacji do zrealizowania gro by, to lepiej nie straszy . 

Mo e to przynie  odwrotny skutek, za  sprawc  utwierdzi jeszcze bardziej  

w tym, co robi, i znowu b dzie si  czu  bezkarnie. 

Inn  strategi  jest uzyskiwanie od sprawcy przemocy „obietnic poprawy”  

i powstrzymywania si  od bicia; odwo ywanie si  do moralno ci, do mi o ci, do 

tego, co sobie pomy l  s siedzi i dzieci. To mo e sk oni  sprawc  do przyrze-

czenia. Czasami zdarza si , w pierwszym okresie nasilania przemocy, e spraw-

ca obiecuje w sposób ca kiem spontaniczny, e ju  nigdy si  tak nie zachowa. 

Innym sposobem radzenia sobie przez ofiar  przemocy jest „ukrywanie si  

przed sprawc ”. Niejednokrotnie ofiara wybiega z domu, zamyka si  w azience, 

w piwnicy lub w szafie czy te  chowa si  w innym pokoju. Ma nadziej  i  chwi-

lowo uniknie pobicia. Jednak znaczna cz  kobiet opowiada, e tworzy o to 

pretekst do nast pnych aktów przemocy. Wynika z tego, e taki m czyzna, któ-

ry aktami przemocy utwierdza sw  dominacj  i w adz , pragnie kontrolowa  nie 

tylko zachowanie, ale tak e miejsca, w których mo e znajdowa  si  ofiara. 

Ukrywanie b dzie mia o sens, je eli faktycznie, a nie tylko chwilowo, oddziela 

ofiar  od sprawcy. To, co utwierdza sprawc  w poczuciu w adzy i bezkarno ci, 

to po prostu sam fakt wyci gni cia ofiary z prowizorycznego schronienia. 

„Pasywna obrona” przed sprawc  to strategia, która mo e polega  na pró-

bach os oni cia si  przez ofiar  ramionami, d o mi, stopami, czy te  poduszk . 

Stosowana odruchowo na ogó  nie wp ywa na powstrzymanie sprawcy. Pasywna 

obrona, w przypadku prawie wszystkich kobiet, które opowiada y, nie pomaga a. 

Nierzadko bywa o tak, e zwi ksza a agresywno  sprawców. M czy ni  

o sk onno ciach sadystycznych p acz kobiecy odbieraj  jako dodatkow  stymu-

lacj  agresywnego zachowania. Sk ania do kontynuowania przemocy. 

Istniej  jeszcze tzw. „strategie poni aj ce”. Polegaj  na ca kowitym podpo-

rz dkowaniu si  ofiary. Wszelkiego rodzaju poni anie si  przed sprawc  b dzie 

powodowa  satysfakcj  u sprawcy. Aktywna i brutalna przemoc nie jest mu 

wtedy a  tak potrzebna do podtrzymywania poczucia w adzy i mocy. Za tego ty-

pu stosowanie strategii kobiety p ac  najwy sz  cen . 

Jest to cena zniszczenia w asnej podmiotowo ci i uzale nienia si  od spraw-

cy. Nale y zatem pami ta , e nie robi  tego z w asnego wyboru i e podlegaj  

destrukcyjnemu wp ywowi si , przed którymi nie potrafi  si  obroni . 
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„Unikanie” jest kolejn  strategi  obronn . Kobiety staraj  si  schodzi   

z oczu w momencie, gdy przeczuwaj , e zbli a si  fala agresji. Wymykaj  si   

z domu na chwil  przed powrotem m a, b d  te  zdarza si , e odmawiaj  dys-

kusji w przypadku zaczepek prowokuj cych sytuacje przemocy. Mog  równie  

powstrzymywa  si  od pewnych zachowa , po to tylko, aby unikn  kolejnego 

bicia. T  strategi  mo na atwo zauwa y , kiedy s  w towarzystwie. Kobiety 

staj  si  pow ci gliwe w rozmawianiu i ta czeniu z innymi m czyznami na 

przyj ciach towarzyskich. Nie sprzeciwiaj  si , jak te  nie krytykuj  m a. 

Ostatni  strategi  jest „walka obronna”. Stosuj  je bite kobiety, które próbu-

j  oddawa  razy. Wtedy gryz , drapi , kopi , ogólnie odpychaj . Czasem zdarza 

si , e rzucaj  ró nymi przedmiotami, uderzaj  tym, co maj  pod r k , nierzad-

ko te  policzkuj . Wtedy, kiedy sprawca czu  agresywne zachowanie ofiary, to 

w danym momencie powstrzymywa  si . Zaczyna  nabiera  przekonania o du ej 

desperacji ony, e jest zdecydowana na wszystko. Zdarza o si  to bardzo rzad-

ko. By o to zwi zane z pojawieniem si  u sprawcy swoistego respektu b d  l ku 

o w asne ycie. Kobieta, która by a doprowadzona do ostateczno ci, zapowiada-

a, e go otruje lub zabije, gdy b dzie spa . Jednak walka obronna jest strategi  

niebezpieczn . Bardzo cz sto powoduje nasilenie si  przemocy. Za  sam spraw-

ca ma dodatkowe powody do karania za niepos usze stwo20. 

Podsumowanie 

Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie województwa l skiego niew t-

pliwie istnieje i ma tendencj  wzrostow , chocia , je li przytoczone dane s  wia-

rygodne, to w porównaniu ze redni  krajow  jest ni sza. Dowodz  tego ró ne 

sprawozdania i raporty, zw aszcza je eli we miemy pod uwag  „niewielk  

próbk ” i przedstawiaj ce lata 2007–2010. Artyku  przedstawia zaledwie frag-

menty prowadzonych w tym zakresie bada . Wynika z nich, e mamy coraz cz -

ciej do czynienia ze zjawiskiem przemocy, która zatacza coraz szersze kr gi. 

Trudno oszacowa  dok adnie rozmiary przemocy domowej w Polsce. Przemoc 

istnieje, o czym informuj  nas publikowane raporty, które ukazuj  przera aj cy 

ogrom tego zjawiska. Zjawisko przemocy w rodzinie jest czym  negatywnym, 

aby to wychwyci , potrzebna jest w a ciwa diagnoza dotycz ca problemu prze-

mocy w rodzinie oraz strategie powstrzymywania przemocy. Statystyki, które s  

przera aj ce, pokazuj , i  powoli mimo wszystko przybywa instytucji, których 

zadaniem jest nie  pomoc i wsparcie ofiarom przemocy. Osobami do wiadcza-

j cymi przemocy s  bardzo cz sto dzieci, nie rzadziej kobiety, osoby starsze  

                                                                          
20  Por. http://www.cbos.pl [stan z 24.03.2010]. 
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i niepe nosprawne, ale tak e m czy ni. Nie omija nikogo. Bez wzgl du na p e , 

wiek i „status spo eczny”. Do wiadczanie przemocy jest jedn  z wielu sytuacji 

kryzysowych. Kryzys jest wynikiem stresu i napi cia w yciu cz owieka, niesie 

ogromne spustoszenie. Teza postawiona w artykule znalaz a swoje potwierdze-

nie. Niniejszy temat, chocia  jest powszechnie znany, to zawsze b dzie budzi  

kontrowersje. Zapewne jeszcze b dzie nie raz poruszany. Chocia by z racji tego, 

czy edukacja, ró nego rodzaje terapie przynosz  korzy ci w postaci zmniejsze-

nia si  przemocy. Bardzo wa ne s  tak e dane statystyczne z lat, które nast puj  

tu  po 2010 roku. Bior c jednak ograniczon  wiarygodno ci  danych, tak na-

prawd  trudno mimo wszystko definitywnie stwierdzi , jaka jest skala zjawiska 

przemocy.  
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Streszczenie  

Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie województwa l skiego 

Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie województwa l skiego to artyku , który przedstawia 

skal  przemocy w rodzinie na terenie województwa l skiego w latach 2000–2007. Ponadto przed-

stawia i porównuje skal  wyst powania tego problemu w aspekcie ogólnopolskim, szczególnie 

uwzgl dniaj c 2007 rok oraz lata, które po nim nast puj , w cznie z 2010 rokiem. W dalszej ko-

lejno ci przedstawione zosta y diagnoza problemu przemocy w rodzinie oraz strategie powstrzy-

mywania przemocy. Dla potrzeb artyku u pos u y y przede wszystkim analiza dokumentów oraz 

materia y ród owe, mi dzy innymi: Program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w wojewódz-

twie l skim na lata 2009–2013, red. H. Misiewicz. Ponadto sprawozdania z Komendy Woje-

wódzkiej w Katowicach, pozycje ksi kowe, opracowania. Artyku  przedstawia zaledwie frag-

menty prowadzonych w tym zakresie bada . Obserwuj c ostatnie czasy – lata obj te programem 

ROPS – mo na dostrzec, e mamy coraz cz ciej do czynienia ze zjawiskiem przemocy, zatacza 

ona coraz to szersze kr gi. Trudno oszacowa  dok adnie rozmiary przemocy domowej w Polsce. 

Przemoc istnieje, o czym informuj  nas coraz cz ciej publikowane raporty, które ukazuj  przera-

aj cy ogrom tego zjawiska. Osobami do wiadczaj cymi przemocy s  cz sto dzieci, równie  nie 

rzadziej kobiety, osoby starsze b d  niepe nosprawne, oraz m czy ni. Do wiadczanie przemocy 

jest jedn  z wielu sytuacji kryzysowych. Kryzys jest wynikiem stresu i napi cia w yciu cz owie-

ka, niesie ogromne spustoszenie. Postawiona w artykule teza potwierdzi a si . Oznacza to, e zja-

wisko przemocy w rodzinie jest czym  negatywnym i nale y temu zapobiega  oraz e przemoc na 



 Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie województwa l skiego 65 

terenie województwa l skiego w latach 2007–2010 nasila si , a zatem ma tendencj  wzrostow . 

Statystyki, które s  przera aj ce, pokazuj , i  powoli mimo wszystko przybywa instytucji, których 

zadaniem jest nie  pomoc i wsparcie ofiarom przemocy. 

Summary 

Phenomenon of the family violence in the area of silesian voivodeship 

Phenomenon of the family violence in the area of silesian voivodeship, is an article, which 

presents the scale of violence in family in Silesia between 2000 and 2007. What is more, the article 

compares range of occurrence of this specific problem in the aspect of the whole country, especial-

ly considering the year 2007 and the following, including 2010. In the following part the diagnosis 

of the problem as well as the strategies of suppressing the violence is discussed. The analysis of 

the data and source texts such us: Program of Counteracting the Family Violence in Silesian 

Voivodeship between 2009–2013 by H. Misiewicz, were used for the article. Furthermore, the re-

ports from Police Headquarters in Katowice, books and elaborations were used. 

The article shows merely the fragments of the research that had been taken in the area. Taking 

into consideration the last years, that were covered by the program counteracting the family vio-

lence, it can be noticed that the phenomenon becomes more frequent. It is difficult to estimate pre-

cisely the range of home violence in Poland. The violence exists and the reports inform about terri-

fying enormity of this phenomenon. People who frequently experience violence are children, men, 

women as well as elderly and disabled people. Experiencing violence is one of the critical mo-

ments. Crisis is the result of stress and tension in people's life, which brings enormous devastation. 

The thesis given in the article was confirmed. This means the phenomenon of violence is negative 

and it should be counteracted. What is more, violence in the area of silesian voivodeship between 

2007 and 2010 extends, therefore indicates upward tendency. In spite of the terrifying statistics, 

the number of institutions aimed at providing help and support for the victims of violence increases. 

 


