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„Przemoc domowa określa się (...) każde działanie jednego z członków 

rodziny lub zaniedbanie, które zagraża życiu, cielesnej i psychicznej 

integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie 

szkodzi rozwojowi jego (jej) osobowości.” 

Rodzaje przemocy w rodzinie: 

Przemoc fizyczna - jest bezpośrednim działaniem, którego efektem jest 

nieprzypadkowe zranienie np. poprzez popychanie, obezwładnianie, 

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

przedmiotami, polewanie wrzątkiem lub innymi cieczami, użycie broni. Osoby 

stosujące przemoc fizyczną czują się często bezkarne, mają przeświadczenie, że 

ich ofiara jest osamotniona, zastraszona oraz zdana wyłącznie na nich i na tym 

głównie budują swoją siłę. Ofiary przemocy fizycznej, przeżywają stany 

depresyjne i lęki, są egocentryczne, bierne i zależne lub agresywne  

i nadpobudliwe, mają skłonności do autodestrukcji. 

Przemoc psychiczna - współwystępuje często także z innymi formami 

przemocy. Przemoc psychiczna prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu 

własnej osoby, obniżenia poczucia własnej wartości, wywołania stanów 

lękowych i nerwicowych. Sprawca wykorzystuje przy tym zamiast siły - 

mechanizmy psychologiczne min. odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, 

wyszydzanie, upokarzanie, ciągłe krytykowanie, terroryzowanie. 

Osoba stosująca przemoc psychiczną dąży do uzyskania całkowitej kontroli nad 

ofiarą. Bardzo często podporządkowuje sobie ofiarę poprzez domaganie się od 

niej drobnych przysług i ustalanie reguł w jej życiu codziennym. Sprawcy często 



grożą samobójstwem, tym samym zastraszając ofiarę w celu przejęcia kontroli 

nad jej życiem towarzyskim i rodzinnym. I tu często padają słowa „...zabiję cię/ 

się jeśli ode mnie odejdziesz”. 

Przemoc seksualna – to wymuszanie niechcianych zachowań w celu 

zaspokojenia seksualnych potrzeb sprawcy przemocy. Poprzez nieakceptowane 

pieszczoty i praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy 

współżycia jak również krytykowanie zachowań seksualnych, zmuszanie do 

oglądania pornografii, gwałt, zmuszanie ofiary do prostytuowania się. Nikt, 

nawet mąż, nie ma prawa zmuszać kobiety do niechcianych zachowań 

seksualnych! 

Zaniedbanie - to ciągłe nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych 

związanych ze snem, jedzeniem, higieną jak również emocjonalnych tj. 

kontaktu, miłości, szacunku, uznania i innych. Objawami zaniedbania są ciągły 

głód, niedożywienie, niska waga, brudne włosy, niewłaściwe i/lub brudne 

ubranie, objawy braku opieki medycznej, brak uwagi i zainteresowania ze strony 

opiekunów. 

Przemoc ekonomiczna - wszelkie działania prowadzące do całkowitego 

uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy. Dzieje się to głównie poprzez 

odbieranie ofierze zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, dokładne wyliczanie 

wydatków, zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych, weksli, 

niszczenie rzeczy osobistych. 

 



Globalne dane na temat przemocy wobec kobiet: 

 1 kobieta na 5 przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze 

strony swojego męża/partnera. Około 12-15% kobiet funkcjonuje w 

„związkach z przemocą” po skończeniu 16. roku życia. 

 25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc wobec 

kobiet ze strony ich mężów/partnerów. 

 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci 

 Przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności 

przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw. Obliczono, 

że kolejny incydent związany z przemocą ma miejsce w 35% 

gospodarstw domowych w ciągu pięciu tygodni od pierwszego zajścia 

(za: Women and Equality Unit). 

 Około 70 % żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich 

partnerów – mężczyzn 

 Dziewczęta między 15-19 rokiem życia stanowią 50% ofiar przemocy 

seksualnej w skali światowej. 

 Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w 

związkach z rówieśnikami. Nastolatki które doświadczają przemocy 

często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby 

samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia 

odżywiania się. 

 Kobiety stanowią największą grupę cywilnych ofiar wojen. W czasie 

konfliktów zbrojnych wykorzystywanie kobiet stosowane jest jako 

instrument czystek etnicznych i broń wojenna (gwałty, przymusowe 

ciąże, wykorzystywanie seksualne) 



 Kobiety należące do mniejszości – etnicznych i narodowych, 

uchodźczynie, kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ubogie, 

nieheteroseksualne są wyjątkowo narażone na przemoc. 

 Przemoc wobec kobiet, tak jak każda inna jest przestępstwem, a nie 

sprawą prywatną. 

 Przemoc mężczyzn wobec kobiet wydarza się niezależnie od poziomu 

wykształcenia, dochodów, pochodzenia etnicznego lub narodowego, 

wieku i religii. 

  

Przemoc wobec niepełnosprawnych, rozumiana jest jako każdy akt godzący w 

osobistą wolność i integralność jednostki, zmuszanie jednostki do zachowań 

niezgodnych z jej własną wolą, a także poniżające traktowanie stanowiące 

naruszenie jej godności. 

 Kobiety z niepełnosprawnością są szczególnie narażone na przemoc. 

Doświadczają jej nie tylko w domu, ale i w miejscach publicznych. Są na nią 

narażone na ulicy, w pracy, w szpitalach, przychodniach, urzędach, domach 

pomocy społecznej. Sprawcami/sprawczyniami są członkowie rodziny, 

partnerzy, przyjaciele/przyjaciółki oraz opiekunowie/opiekunki, wspierające je 

w codziennym funkcjonowaniu w instytucjach pomocowych. 

Kobiety niepełnosprawne doświadczające przemocy to nadal grupa społecznie 

niewidoczna. A według badań Parlamentu Europejskiego prawie 80% z nich 

doświadcza, bądź doświadczyło przemocy, a prawdopodobieństwo 

doświadczenia przemocy seksualnej w porównaniu do reszty kobiet wzrasta w 

tej grupie czterokrotnie. 



Dlaczego niepełnosprawni narażeni są na przemoc? Czynniki ryzyka 

Przemoc zawsze wiąże się z wykorzystywaniem przewagi osoby silniejszej nad 

słabszą, która ma mniejsze możliwości, by sama się obronić. W przypadku 

osób z niepełnosprawnością, często zależnych od innych w zakresie 

zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych i 

psychicznych, trudno mówić o możliwościach obrony. To właśnie dlatego 

osoby niepełnosprawne są znacznie bardziej narażone na stosowanie wobec 

nich przemocy. Dostępne badania wskazują, że osoby z niepełnosprawnością 

od 2 do 5 razy częściej są ofiarami przemocy niż osoby pełnosprawne. 

Większość osób niepełnosprawnych jest uzależnionych od rodziny, od 

opiekunów, instytucji, w których przebywają. To wzmaga poczucie zależności 

od innych, osoby niepełnosprawne nie widzą możliwości zmiany swojej 

sytuacji, nie mają świadomości, że mogą się zwrócić o pomoc, a najczęściej po 

prostu nie potrafią tego uczynić. O takich przypadkach można mówić, gdy 

niepełnosprawność powoduje trudności komunikacyjne (zaburzenia narządu 

mowy, słuchu, wzroku). Osoby niepełnosprawne nie są w stanie wyrazić 

swojego sprzeciwu wobec aktu przemocy, są narażone na powtórną przemoc, 

często doświadczają przemocy w sposób długotrwały. Trudno jest 

przeciwstawić się przemocy osobie głuchoniemej czy szukać pomocy osobie 

niepełnosprawnej intelektualnie. Osoby niepełnosprawne częściej 

doświadczają przemocy. Szacuje się, iż osoby niepełnosprawne intelektualnie 

w związku z przemocą doznają trzykrotnie bardziej drastycznych urazów niż 

ma to miejsce w przypadku ludzi pełnosprawnych. Każdy rodzaj 

niepełnosprawności zwiększa ryzyko wiktymizacji, ale niepełnosprawność 

intelektualna czy zaburzenia w komunikowaniu się lub zaburzenia zachowania 



są czynnikami wysokiego ryzyka, natomiast niepełnosprawność sprzężona, 

wieloraka zwiększa jeszcze bardziej stopień ryzyka wystąpienia przemocy oraz 

utrudnia w znacznym stopniu ściganie sprawcy. Osoby niepełnosprawne, 

zwłaszcza niezdolne do samodzielnej egzystencji, przebywają bardzo często w 

warunkach znacznie ograniczonej wolności osobistej. Część z nich jest 

ubezwłasnowolniona (na ogół całkowicie), a ich opiekunami prawnymi są 

osoby z rodziny bądź personel zakładów (w szczególności domów pomocy 

społecznej). Od tych osób są podwójnie zależni – zarówno jako opiekunów, jak 

i jako opiekunów prawnych. Totalne uzależnienie biologiczne i życiowe od 

jednej instytucji zamkniętej, np. rodziny oraz brak w Polsce niezależnej 

instytucji ochrony prawnej, która miałaby stały wgląd w sytuację osoby 

niepełnosprawnej powoduje, iż bezprawne działania krzywdzące odbywają się 

bezkarnie za szczelnie zamkniętymi drzwiami.  

Przemoc wobec niepełnosprawnych – trudności  

Trudno o pełne dane na temat zjawiska przemocy wobec osób z 

niepełnosprawnością, a analiza zagadnienia przemocy wobec 

niepełnosprawnych napotyka wiele trudności. Brak danych o ilości naruszeń 

praw i dóbr osobistych osób niepełnosprawnych wynika przede wszystkim z 

problemów w zgłaszaniu przestępstw przez niepełnosprawnych.  

 Brakuje specyficznych środków instytucjonalnych do wykrywania i 

ścigania przypadków przemocy wobec osób niepełnosprawnych. 

 Bardzo często aktów przemocy dopuszczają się osoby pozostające w 

stosunku nadrzędności do niepełnosprawnych, np. członkowie rodziny, 

opiekunowie, pracownicy instytucji dziennego lub całodobowego pobytu. 



Pokrzywdzony niepełnosprawny nie jest zdolny z własnej woli 

przeciwstawić się znęcaniu i często poddaje mu się z obawy przed 

pogorszeniem swoich relacji z opiekunem lub dotychczasowych 

warunków życiowych. Stosunek zależności może także wynikać z 

sytuacji faktycznej, stwarzającej dla sprawcy sposobność znęcania się 

przy wykorzystaniu nad ofiarą przewagi, jaką mu daje łącząca ich więź 

materialna, osobista lub uczuciowa.  

 Procedury prawne zgłaszania i zawiadamiania o aktach przemocy są zbyt 

skomplikowane i często niezrozumiałe dla niepełnosprawnych, 

szczególnie niepełnosprawnych  

 Spotykany jest pogląd, że osoba niepełnosprawna intelektualnie może nie 

być zdolna do odczuwania lęku, bólu, doznania przemocy i poniżenia. 

Powszechny jest też stereotyp osoby niepełnosprawnej jako kogoś 

gorszego, kogo można zlekceważyć, skrzywdzić bez konsekwencji, gdyż 

nie jest w pełni człowiekiem takim, jak inni. 

 Badania raportu na temat przemocy w rodzinie wobec osób starszych i 

niepełnosprawnych z 2009 roku (PAN na zlecenie MPiPS) wskazują, że trudno 

oszacować wiarygodne dane na temat przemocy wobec niepełnosprawnych w 

rodzinie i należy przypuszczać, że statystki dotyczące tego zjawiska mogą być 

zaniżone. Sytuacja ta jest również konsekwencją m.in. tego, że „osoby 

niepełnosprawne mają mało kontaktów społecznych”. Osoby niepełnosprawne 

często nie zgłaszają aktów przemocy wobec nich zarówno z powodu trudności 

w komunikowaniu się, zrozumieniu procedur, ograniczonych kontaktów, słabej 

mobilności, jak i strachu przed zmianą warunków życia. Zdarza się przecież, że 

niepełnosprawna ofiara przemocy w rodzinie obawia się, że po wniesieniu 



skargi, poinformowaniu policji, rodzina umieści ją w domu pomocy 

społecznej.  

PRZECIWDZIŁANIE PRZEMOCY  

Do ochrony przed przemocą osób niepełnosprawnych ważne jest uznanie, że 

mają one takie wolności i prawa jak inni. W szczególności osoby 

niepełnosprawne mają prawo do godności, wolności oraz równego traktowania. 

Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego 

traktowania. Konieczne jest przeciwdziałanie przemocy wobec osób 

niepełnosprawnych w trzech płaszczyznach.  

 działania interwencyjne. Polegają one na uniemożliwieniu dalszego 

krzywdzenia osób niepełnosprawnych i udzieleniu pierwszej pomocy. Tę 

pierwszą i natychmiastową pomoc winni udzielać specjaliści. 

 działania terapeutyczno-lecznicze, zmierzające do zminimalizowania i 

usunięcia doznanych urazów i krzywd. Samo wykrywanie przemocy 

wobec niepełnosprawnych ma sens przede wszystkim wtedy, gdy idzie za 

tym szybkie leczenie i terapia, co nie zawsze jest możliwe, gdyż nie ma u 

nas wystarczającej liczby odpowiednio wyszkolonych terapeutów, a i 

sami rodzice niechętnie poddają się procesowi leczenia.  

 profilaktyka. Ze względu na narastanie zjawiska przemocy wydaje się, że 

jest ona najlepszym sposobem chroniącym przed skrzywdzeniem. 

Profilaktyka powinna uchronić osoby niepełnosprawne przed 

doświadczaniem przemocy, głównie dzięki popularyzacji wiedzy o 

omawianym zjawisku, sposobach rozpoznawania przemocy i wyrobieniu 

umiejętności przeciwstawiania się jej.  



Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w zakresie zapobiegania, ochrony przed 

przemocą oraz ścigania sprawców wymaga kompleksowych działań. Przede 

wszystkim stworzenia spójnej, dalekosiężnej polityki państwa. Niezbędne jest 

również pogłębienie wiedzy osób i instytucji mających kontakt z 

pokrzywdzonymi (m.in. służby zdrowia, ośrodków pomocy, organizacji 

pozarządowych) oraz wypracowanie procedur działania, uzupełnienie 

programów kształcenia ogólnego, prowadzenie kampanii edukacyjnych w 

zakresie zmiany świadomości i odejścia od stereotypów. Ułatwienie dostępu do 

placówek pomocowych na wsiach i w małych miasteczkach. Podobnie jak dla 

wszystkich osób z niepełnosprawnością konieczne jest zniesienie barier 

architektonicznych i umożliwienie kobietom dostępu do schronisk, jeśli nie będą 

mogły lub chciały pozostać w domu sprawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  

- Roman Szmyd Materiały szkoleniowe „Przemoc wobec osób upośledzonych umysłowo i chorujących 

psychicznie – rozpoznanie, metody wsparcia, sposoby przeciwdziałania”  

- www. http://kampania16dni.pl/ 
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 Zwracamy uwagę na konieczność podejmowania działań 

świadomościowych, wprowadzania skutecznych rozwiązań prawnych i 

zmian organizacyjnych, które realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa 

kobiet z niepełnosprawnościami oraz umożliwią im, w razie 

potrzeby, sięganie po pomoc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


