
INFORMATOR

dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie

Broszura wydana w ramach projektu „Siemianowice Śląskie przeciw przemocy  
– projekt poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy”  

współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej



Przygotowaliśmy dla Ciebie i innych osób informator,  
w którym zawarliśmy informacje o tym czym jest przemoc,  

jak możesz się przed nią bronić i gdzie znaleźć pomoc.

 Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zanie-
chanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób 
wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby 
na niebezpieczeństwo utraty życia, 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.

FORMA pRzeMOcy zAchOWANIA OsOby sTOsującej pRzeMOc

przemoc fizyczna

Narusza nietykalność cielesną, powoduje siniaki, urazy, ból. To 
kopanie, bicie, rzucanie przedmiotami, przypalanie papierosem, 
bicie przedmiotami, przetrzymywanie w niedostępnym miejscu, 
zastraszanie użyciem broni.

przemoc psychiczna

Inaczej zwana przemocą emocjonalną. Zaczyna się często od 
ignorowania czyichś potrzeb, krytykowania poglądów, wyglądu, 
ograniczania kontaktów z bliskimi, zazdrości.
W ostateczności kończy się na groźbach, poniżaniu, upokarza-
niu.

przemoc seksualna
W sposób przedmiotowy traktuje się drugą osobę w celu zaspo-
kojenia swoich potrzeb seksualnych. Nie jest to tylko gwałt, ale 
też zmuszanie do oglądania pornografii.

przemoc ekonomiczna

Ograniczanie lub odbieranie zarobionych pieniędzy, emerytury, 
renty. Osoba stosująca tą przemoc uważa, że pieniądze w rodzi-
nie są jej własnością, a pozostali członkowie rodziny nie mają do 
nich prawa.

zaniedbanie
Dotyczy głównie osób zależnych, czyli dzieci oraz osób starszych 
i niepełnosprawnych. Przejawia się w niedostarczaniu żywności, 
odzieży. Jest naruszeniem obowiązku opieki ze strony bliskich.

Pamiętaj o tym, że osoba stosująca przemoc  
jest za nią odpowiedzialna!

 Przemoc domowa dotyka nas częściej niż sądzisz, dla wielu ludzi to codzienność. 
Jest to przemoc stosowana wobec bliskiej osoby: współmałżonka, partnera, matki, 
ojca, siostry, brata, dziecka...



 Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o skalę przemocy domowej, 
w wielu bowiem przypadkach nie wychodzi ona na jaw, i nie jest ujmowana w sta-
tystykach policji ani innych służb pomagających osobom doznającym przemocy. 
Przemoc jest jednak zjawiskiem społecznym, dotyka wielu rodzin, w tym również tych 
o bardzo dobrym statusie materialnym, dotyczy wielu ludzi bez względu na ich wy-
kształcenie.

Pamiętaj! Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym 
przez prawo. Poniżej znajdziesz rodzaje przemocy jakie mogą 
występować w rodzinie, sprawdź czy być może dotyczą Ciebie  

i Twojej rodziny, bądź przyjaciół i znajomych.

cO WpŁyWA NA sTOsOWANIe pRzeMOcy?

Środowisko społeczne
 W naszym społeczeństwie funkcjonują stereotypy, naznaczające osoby doświad-
czające przemocy. Wiele osób jest przekonanych, że przemoc domowa dotyczy tylko 
rodzin o trudnej sytuacji materialnej i potocznie nazywanych marginesem społecz-
nym. Jest to nieprawda. Przemoc występuje we wszystkich środowiskach, grupach 
społecznych, bez względu na wykształcenie i zasobność portfela.

Nadużywanie alkoholu
 Nadużywanie alkoholu nie jest podstawowym czynnikiem wywołującym zacho-
wania z użyciem przemocy, istnieje wiele innych przyczyn stosowania przemocy. Czę-
sto zdarza się jednak, że osoby stosujące przemoc domową znajdują się pod wpływem 
alkoholu. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za popełnione 
czyny i nie tłumaczy stosowania przemocy.

cyKL pRzeMOcy
 
 jeśli doświadczasz przemocy, zwróć uwagę na stałe wydarzenia, sytuacje, 
powtarzające się regularnie. To tzw. cykl przemocy.

 Obejmuje 3 fazy:
 faza narastania napięcia,•	
 faza występowania aktu przemocy,•	
 faza miodowego miesiąca.•	



FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA
 W fazie narastania napięcia osoba stosująca przemoc szuka zaczepki, jest podeks-
cytowana, rozdrażniona, nie potrafi zapanować na ogarniającym ją gniewem. Bywa, 
że spożywa alkohol lub inne środki psychoaktywne. Chce rozładować swoje emocje, 
a pojawiający się pierwszy pretekst jest powodem wybuchu.

FAZA WYSTĘPOWANIA AKTU PRZEMOCY
 W gwałtownej fazie eksploduje narastające napięcie, w sposób niekontrolowany. 
Wówczas osoba krzywdząca atakuje bliskich, nieadekwatnie do przyczyny. Zdarza się, 
że niszczy sprzęty, rzuca nimi w członków rodziny.
 Osoba krzywdzona odczuwa lęk, gniew, bo tyle zrobiła aby tego uniknąć. Czuje 
wstyd, bezradność.
 Po wyładowaniu swojej złości sprawca stara się „tłumaczyć” dlaczego to zrobił, 
usprawiedliwia swoje zachowanie.

FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA
 Ponieważ sprawca bardzo stara się zatrzeć swój czyn, przeprasza i obiecuje po-
prawę. Namawia na nieinformowanie służb o całym zdarzeniu. Stara się zbudować 
pozorne poczucie bezpieczeństwa dla ofiary, która wraca do domu, wycofuje za-
wiadomienia o zdarzeniu przemocy. Tak zaczyna się faza miodowego miesiąca.  
Do czasu, aż napięcie ponownie zacznie wzrastać.
 Każda z tych faz może trwać do kilku tygodni, przy czym fazy kolejnych „mio-
dowych miesięcy” są coraz krótsze.

pRzeMOc WObec DzIecKA
 
 Warto zwrócić uwagę na to, iż rozpoznawanie skutków przemocy wobec dzieci 
może być trudne. Dzieci nie znają świata dorosłych, są zależne, dorośli powinni je 
chronić, dawać poczucie bezpieczeństwa. Kiedy dzieci doświadczają przemocy, mogą 
wierzyć w to, że to one są za wszystko odpowiedzialne. Mogą uznać stosowanie prze-
mocy za normę, ponieważ dom bez przemocy jest dla nich nieznany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYWANIE PRZEWAGI PRZEZ 
DOROSŁEGO NAD DZIECKIEM, ZAWSZE CIĄŻY NA DOROSŁYM.

Objawami krzywdzenia mogą być:
 obrażenia fizyczne, np. złamania, zadrapania, ślady po oparzeniach •	

   lub przypalaniu, urazy narządów płciowych ( w przypadku wykorzystywania  
   seksualnego ),

 dolegliwości psychosomatyczne, np. zaburzenia snu, nocne moczenie się,  •	
 zaburzenia łaknienia, bóle brzucha,



 zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, np. lęki, fobie, problemy  •	
 z nauką, nadpobudliwość, zaburzenia nastroju, autoagresja, zachowania  
 agresywne.

 przemoc domowa pośrednio może mieć znaczący wpływa na dziecko, jeśli 
jest ono świadkiem stosowania przemocy przez jednego z rodziców przez wiele 
lat. Rola świadka wywołuje u dziecka silny uraz psychiczny.

 jeśli dziecko jest bezpośrednio krzywdzone, konsekwencje stosowania prze-
mocy będą zależne od wieku dziecka. bite niemowlęta mogą mieć kłopoty ze 
snem, są płaczliwe, mają problemy zdrowotne. Dzieci krzywdzone we wczesnym 
okresie dzieciństwa mogą być drażliwe, mieć lęki, trudności w mówieniu, zacho-
wywać się agresywnie. będą miały również problemy z wchodzeniem w osobiste 
i emocjonalne relacje z innymi ludźmi. Nawet jeśli, z „zewnątrz” wszystko wygląda 
normalnie to zazwyczaj dzieci i młodzież nie potrafią sobie poradzić ze skrywany-
mi emocjami. zdarza się, że szukają akceptacji poza domem, tym samym są bar-
dziej podatne na uleganie negatywnym wpływom różnych grup ryzyka: sięgają 
po dopalacze, alkohol, środki odurzające, narkotyki. uciekają z domu, popełniają 
kradzieże, biorą udział w rozbojach, są agresywne na terenie szkoły.

 Tylko zapewnienie bezpieczeństwa, miłości i akceptacji może pomóc dzie-
ciom w odbudowaniu właściwych zachowań i więzi z otoczeniem.

CO MOŻESZ ZROBIĆ JESLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY  
W RODZINIE

 Przede wszystkim pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię tak traktować. Zastanawiasz 
się czy to rzeczywiście przemoc? A jeśli nawet tak, to na pewno dotyczy tylko Ciebie. 
Poniżanie i bicie, to przestępstwo, to nie ma znaczenia, że dzieje się w domu, brak 
reakcji może doprowadzić do tragedii.

! MOŻESZ POWIEDZIEĆ STOP PRZEMOCY!

 Osoby w rodzinie, to bliscy sobie ludzie. To od nich spodziewamy się tego, że da-
dzą nam poczucie bezpieczeństwa, wsparcie i opiekę. Niestety to one czasem nie sza-
nują Twoich praw, naruszają Twoją godność i prawa osobiste sprawiając ból.

 Ci, którzy zdecydowali się powiedzieć stop przemocy w domu, zapytani o to przez 
kogo byli krzywdzeni, często wskazywali właśnie najbliższych.



Przedstawiamy ogólny plan bezpieczeństwa  
w razie wystąpienia nagłej sytuacji użycia wobec Ciebie  

i bliskich przemocy w rodzinie.

Po pierwsze:
 Poszukaj osób, które pomogą w nagłej sytuacji. Mogą to być sąsiedzi, znajomi, ro-
dzina lub instytucje i organizacje udzielające pomocy.

Po drugie:
 Miej zawsze przy sobie niezbędne dokumenty:

 dowód osobisty,•	
 prawo jazdy,•	
 kartę do bankomatu,•	
 karty ubezpieczenia zdrowotnego.•	

 Sprawdź czy masz telefon, lub dostęp do telefonu.
 Zabezpiecz klucze do domu, do samochodu.
 Zabierz ze sobą niezbędne leki, jeśli takie zażywasz.

Po trzecie:
 Jeśli nie zdecydujesz się na wyjście z domu zabezpiecz siebie i dzieci.
 Znajdź miejsce gdzie atak Cię nie dosięgnie. Gdy będzie trzeba uciec z domu 
upewnij się, że wiesz dokąd. Jeśli nikt z Twojego otoczenia nie zapewni Tobie noclegu, 
zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej bądź do innej instytucji gdzie znajdziesz 
schronienie.

Po czwarte:
 W miarę możliwości odłóż chociaż niewielką sumę pieniędzy, która pozwoli na 
przejazd do miejsca schronienia.



Po piąte:
 Zawsze w przypadku awantur dzwoń i wzywaj policję, krzycz i wołaj o pomoc, jeśli 
możesz uciekaj.

Po szóste:
 Jeśli zostałaś/zostałeś pobita/ pobity, poproś lekarza pierwszego kontaktu ( leka-
rza rodzinnego ) aby wystawił zaświadczenie, w którym opisze obrażenia jakich do-
znałaś/doznałeś.

 Takie zaświadczenie jest bezpłatne.

 Możesz skorzystać również z obdukcji, która jest przeprowadzana przez bie-
głego lekarza sądowego. Obdukcja jest odpłatna.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. 
Jeśli chcesz aby osoba stosująca przemoc została ukarana , 

złóż zawiadomienie na policję lub do prokuratury rejonowej, 
pozwoli to na rozpoczęcie postępowania przygotowawczego.

jeŚLI jesTeŚ ŚWIADKIeM pRzeMOcy

Kiedy jesteś świadkiem stosowania przemocy – nie bądź bierny.

 jeśli mieszkasz w sąsiedztwie osób krzywdzonych zapewne często słyszysz 
awantury, krzyki, odgłosy uderzeń bądź tłumione dźwięki:

najprostszym sposobem udzielenia pomocy jest zawiadomienie policji,•	
nie daj się zwieść pozorom: osoby stosujące przemoc to często eleganccy •	
ludzie, kłaniający się sąsiadom, rozmowni.

 Osoby doznające przemocy mogą wyglądać tak jakby nie radziły sobie z domem, 
dbaniem o siebie i dzieci.

 jeśli jesteś kolegą, koleżanką, przyjacielem lub przyjaciółką osób krzywdzo-
nych lub stosujących przemoc:

 zareaguj na każde zachowanie przemocowe, nie akceptuj tego,•	
 wysłuchaj osoby krzywdzonej, zapewnij, że możesz być świadkiem w sądzie  •	
 w razie potrzeby,
 udziel schronienia, pomocy w sprawach urzędowych, udziel pomocy   •	
 finansowej lub rzeczowej jeśli możesz,
 przyjdź do osoby pokrzywdzonej gdy zadzwoni, udziel wsparcia   •	
 emocjonalnego.



 Pomoc od osób znajomych i zaprzyjaźnionych jest bardzo ważna, może przyczy-
nić się do szybszego wyjścia z sytuacji przemocy.
 Osoba stosująca przemoc poczuje się mniej pewnie. Reagowanie bliskich jest dla 
niej sygnałem, że coś jest nie w porządku w jej zachowaniu.

 jeśli jesteś osobą z najbliższej rodziny: rodzice, siostrą, bratem, dorosłym 
dzieckiem, szwagrem, bratową:

 Postaraj się nie wypominać: „a nie mówiłam”,•	
  „W mojej rodzinie przemoc? Niemożliwe”. Zapoznaj się z informacjami  •	
na temat przemocy w rodzinie, porozmawiaj z ludźmi zawodowo 
pomagającymi. Spróbuj przełamać swoje stereotypy.
 Pomóż wezwać policję, wyrażaj swoją negatywną opinię o przemocy •	

   w obecności osoby, która ją stosuje.

WAżNe ADResy I TeLeFONy:

Miejski Ośrodek pomocy społecznej
w Siemianowicach Śląskich, ul. Szkolna 17
w dni powszednie 7.00 – 14.00
tel. 320 765 62 00

Komenda Miejska policji w siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 16
tel. 32 359 62 00; tel. alarmowy: 112

pogotowie Ratunkowe:
Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul Dąbrowskiego 13
tel. 32 228 22 40

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Siemianowicach Śląskich, ul Pszczelnicza 10
tel. 32 62 81 44, 32 762 80 91
czynne całą dobę

Śląskie stowarzyszenie pomocy Ofiarom przestępstw
w Siemianowicach Śląskich, ul. Kapicy 15
tel. 32 220 79 69 
w dni powszednie 8.00 -20.00



Ogólnopolska pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie Niebieska linia
(22) 668 70 00, 801 120 002
czynny w dni powszednie 14.00-22.00

Kuratorzy
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Chorzowska 14
tel. 32 766 43 81

Miejskie centrum zarządzania Kryzysowego
w Siemianowicach Śląskich
tel. 32 220 01 80
czynne całą dobę
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