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 PodziCkowania  
 

Osobom starszym, które cierpi> w milczeniu 

- a nade wszystko – 

Tym, które milczenie przerwały 

 

Autorzy raportu bardzo serdecznie dziCkuj> wszystkim osobom 

zaangacowanym w przeprowadzenie badaM w ramach projektu DAPHNE III  

„Intimate partner violence against older women”.   

 

Wyrazy wdziCcznoWci kierujemy do pracowników instytucji pomocy 

społecznej, policji, organizacji pozarz>dowych, którzy pozytywnie odpowiedzieli 

na nasz> proWbC i wziCli udział  w diagnozowaniu tak wacnej, a jednoczeWnie  

przemilczanej  kwestii społecznej.  

 

W sposób szczególny dziCkujemy kobietom  - ofiarom  przemocy – za 

odwacne zmierzenie siC z przeszłoWci>, za rozwacne stawianie czoła 

teraaniejszoWci i za nadziejC na przyszłoWć.  

  

Słowa podziCkowania składamy takce ekspertom – ludziom nauki i 

praktyki, z którymi wiele godzin dyskutowaliWmy o tych sprawach w rócnych 

miejscach w Polsce i którzy wydatnie przyczynili siC do wypracowania 

stosownych rekomendacji. DziCkujemy takce Ministerstwu Pracy i Polityki 

Społecznej za otwarcie siC  na problemy osób starszych – ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim/partnerskim. 

 

Autorzy raportu maj> nadziejC, ce głos ofiar przemocy oraz 

profesjonalistów współpracuj>cych z ofiarami przemocy zabrzmiał w tym 

raporcie na tyle donoWnie, ce  bCdzie słyszalny w całym naszym kraju, a w 

szczególnoWci wWród decydentów, którzy kształtuj> jakoWć polityki społecznej w 

Polsce.  
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I 
Wprowadzenie  
 

Zagadnienie staroWci jest problemem wielow>tkowym, a literatura podejmuj>ca 

ten temat w Polsce jest obszerna. NajczCWciej staroWć ujmowana jest w 

kategoriach zjawiska społecznego, ale  podkreWlany jest takce jej wymiar 

jednostkowy. Tym samym dostrzega siC specyfikC doWwiadczeM poszczególnych 

osób starszych, które s> nie tylko zrócnicowane ale i zgoła odmienne. 

Zainteresowanie problemami człowieka starego to nie tylko opisywanie procesu 

starzenia siC, ale równiec okreWlenie relacji człowieka ze staroWci> w ramach 

własnego Wwiata. Zdaniem J.R. Havighursta (1963) gerontologia ma pomóc 

człowiekowi w lepszym starzeniu siC. Co jednak oznacza „lepsze starzenie siC”? 

Co moce stanowić podstawC odrócnienia starzenia siC lepszego od gorszego? Na 

tak postawione pytania trudno znaleać prost> i jednoznaczn> odpowieda. Nie 

ulega jednak w>tpliwoWci, ic dobre starzenie siC, to przecywanie ostatniego 

etapu cycia w spokoju, w dobrym zdrowiu, czy tec w poczuciu bycia potrzebnym 

innym. Nie wszystkim jednak  seniorom w taki właWnie sposób upływaj> lata w 

staroWci. Jednym z bardzo istotnych problemów, który nie pozwala cieszyć siC 

spokojn> staroWci> jest doWwiadczana przez osoby starsze przemoc wystCpuj>ca 

pod postaci> naducyć i zaniedbaM. 

Przemoc wobec ludzi starych to problem, któremu ostatnimi czasy poWwiCca siC 

w Polsce wiCcej uwagi nic miało to miejsce dotychczas. Zagadnienie to 

rozpatrywane jest z rócnych punktów widzenia, jak tec rócne Wrodowiska 

naukowe decyduj> siC na podjCcie tej jakce trudnej do zdiagnozowania kwestii 

społecznej. Literatura przedmiotu mówi o najczCWciej wystCpuj>cych formach 

przemocy doWwiadczanej przez ludzi starych, jej przyczynach, a takce o ofiarach 

i sprawcach. Niemniej jednak wci>c brakuje publikacji, które omawiałyby 

zagadnienie przemocy wobec ludzi starych w oparciu o reprezentatywny dla 

całego kraju materiał empiryczny. Brak jest takce w Polsce  literatury dotycz>cej 

przemocy wobec konkretnej grupy osób, a mianowicie – starszych kobiet. 

PoWrednio z dostCpnych danych wnioskuje siC, ce kobiety znacznie czCWciej nic 

mCcczyani staj> siC ofiarami zachowaM agresywnych, lecz problem przemocy 

wobec starszych kobiet, której doWwiadczaj> w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim jest w Polsce ci>gle nierozpoznanym zagadnieniem. A pytaM w tej 

materii jest wiele. 

W celu zebrania mocliwie jak najwiCkszej iloWci informacji na temat przemocy 

wobec kobiet w wieku 60 i wiCcej lat, doWwiadczaj>cych jej ze strony mCca/ 

partnera, przedstawiciele 8 instytucji, z 7 krajów (Niemiec, Austrii, WCgier, 
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Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Izraela) podjCli działania w ramach 

dwuletniego (styczeM 2009 – grudzieM 2010) miCdzynarodowego projektu z 

programu DAPHNE III, pod tytułem „Intimate partner violence against older 

women” (Przemoc w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich wobec starszych 

kobiet). Oprócz zebrania informacji na temat zjawiska przemocy małceMskiej/ 

partnerskiej wobec starszych kobiet, partnerzy projektu zaplanowali działania na 

rzecz rozpowszechnienia uzyskanej wiedzy na temat badanego problemu, 

wypracowania rekomendacji dla przyszłych działaM, które powinny być podjCte 

przez rz>dy poszczególnych paMstw, jak tec przez pracowników instytucji 

pomocy zarówno na terenie danego kraju partnerskiego, a takce na terenie całej 

Unii Europejskiej. Ponadto celem projektu „Intimate partner violence against 

older women” jest promowanie i doskonalenie systemu interwencji i pomocy 

osobom starszym – ofiarom przemocy, a takce danie tymce ofiarom – starszym 

kobietom – mocliwoWci wypowiedzenia siC na temat doWwiadczanej przez nie 

sytuacji oraz wykorzystanie przeprowadzonych badaM jako narzCdzia budzenia 

WwiadomoWci i uwracliwiania na problem przemocy w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich wobec starszych kobiet.  

 
W celu zapewnienia w miarC jednolitego rozumienia – przez wszystkich 

uczestnicz>cych w badaniach – interesuj>cego nas problemu, partnerzy projektu 

wypracowali definicjC zjawiska przemocy w zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich). Za zwi>zek małceMski (partnerski) mocna uznać kacdy 

rodzaj zwi>zku miCdzy dwoma osobami, zarówno zwi>zek 

heteroseksualny jak i homoseksualny, zwi>zek małceMski, kohabitacjC 

(wspólne mieszkanie bez Wlubu), czy tec zwi>zek opieraj>cy siC na 

swobodnych, niezobowi>zuj>cych spotkaniach w ramach randek. Nie jest 

wymagane by zwi>zek ten trwał w chwili obecnej. W naszych badaniach 

uwzglCdniamy takce przemoc ze strony byłego partnera – jednak z 

zaznaczeniem, ic musiała mieć ona miejsce w momencie, gdy kobieta – ofiara 

przemocy – miała ukoMczone 60 lat. Z kolei przemoc jest przez nas 

rozumiana jako nieuprawnione (nielegalne), silne, zamierzone i celowe 

akty powoduj>ce fizyczn> lub psychiczn> krzywdC. Mamy tu zatem na 

myWli ucywanie siły fizycznej zadawanie ran, zranieM (skaleczeM) jak tec 

przemoc emocjonaln>, wykorzystywanie seksualne, molestowanie, 

wykorzystywanie finansowe oraz celowe zaniedbywanie (jeWli ofiara 

zalecy od opieki i pomocy ze strony partnera, czy byłego partnera).  

Głównie pytania badawcze, które partnerzy projektu postawili sobie przystCpuj>c 

do jego realizacji to:  

• w jakim stopniu starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich korzystaj>  z istniej>cych instytucji pomocy?  
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• co charakteryzuje przypadki starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zkach 

małceMskich/ partnerskich, z którymi maj> kontakt pracownicy rócnych 

instytucji pomocy? Chodzi szczególnie o: typ, czCstotliwoWć, czas trwania, 

dynamikC aktów przemocy, profil ofiary, sprawcy przemocy w zwi>zku 

małceMskim/partnerskim, czynniki ryzyka, wzory poszukiwania pomocy, 

potrzebC wsparcia. 

• w jaki sposób instytucje pomocy pomagaj> starszym kobietom- ofiarom 

przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich? Jakie pojawiaj> siC 

problemy? 

• czy s> szanse na poprawienie/ ulepszenie form pomocy/ usług Wwiadczonych 

starszym kobietom – ofiarom przemocy? 

Projekt był realizowany w kilku etapach. KolejnoWć realizowanych zadaM jest 

zgodna ze struktur> niniejszego raportu.  W prezentowanym  raporcie omówione 

zostan> kolejno poszczególne etapy projektu.  

W fazie wstCpnej kacdy z partnerów przeprowadził analizC danych zastanych w 

swoim kraju na temat zjawiska przemocy wobec starszych kobiet. Za aródła 

poszukiwanej wiedzy uznano literaturC, statystki policyjne, statystki instytucji 

pomocy społecznej itp. Motywem przewodnim wstCpnego etapu projektu było 

rozpoznanie dotychczasowego stanu badaM na temat przemocy wobec starszych 

kobiet, co w pewnym stopniu pokazuje na ile istotny jest ten problem w pracach 

badawczych i w działaniach praktycznych w danym kraju.  

Drugim krokiem był sondac diagnostyczny przeprowadzany w instytucjach, które 

maj> lub tec mog> mieć kontakt ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy w 

zwi>zkach małceMskich/ partnerskich. Przy pomocy wystandaryzowanego, 

wspólnego wszystkim partnerom narzCdzia  (kwestionariusza ankiety) podjCto 

działania na rzecz zebrania informacji na temat liczby starszych kobiet – ofiar 

przemocy ze strony mCca/ partnera, zgłaszaj>cych siC do instytucji pomocy. 

Celem sondacu było równiec rozpoznanie jakimi zasobami wiedzy na temat 

starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim 

dysponuje personel placówek, do których ta grupa ofiar zwraca siC lub moce 

zwracać siC o pomoc, czy instytucje te s> odpowiednio przygotowane do pracy z 

kobietami w podeszłym wieku – ofiarami przemocy, jakiego rodzaju pomocy i 

wsparcia starsze kobiety poszukuj>, jakie otrzymuj> (czyli co dana instytucji jest 

w stanie im zaoferować) oraz jaka forma pomocy jest im potrzebna? Uzyskanie 

odpowiedzi na tak sformułowane pytania miało skutkować dobrym 

zdiagnozowaniem zaplecza pomocowego wobec starszych kobiet, jakim kacde z 

paMstw partnerskich dysponuje.  

Trzeci etap badaM to wywiady wWród członków personelu rócnych instytucji 

pomocy, którzy na co dzieM pracuj> lub tec pracowali ze starszymi kobietami – 

ofiarami przemocy ze strony mCca/ partnera. Wywiady pogłCbione stanowiły 

wiCc uzupełnienie wiedzy na temat problemu przemocy wobec kobiet w 
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podeszłym wieku, jaka została uzyskana dziCki wczeWniej przeprowadzonemu 

sondacowi. Celem prowadzonych wywiadów było zatem szczegółowe dopytanie o 

sposób pracy ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy, pozyskanie 

uogólnionych opinii pracowników instytucji na temat starszych wiekiem klientek 

ich placówek - w szczególnoWci chodziło o ustalenie profilu tej grupy ofiar, 

wyrócniaj>cych je cech, zachowaM. Wywiady miały takce posłucyć jako narzCdzie 

do zebrania informacji na temat kooperacji miCdzy rócnymi instytucjami na co 

dzieM zajmuj>cymi siC badanym przez nas rodzajem przemocy oraz 

wysondowania co w opinii personelu nalecałoby jeszcze zrobić, by placówki, do 

których mog> zgłosić siC starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim były lepiej przygotowane do Wwiadczenia im 

rócnorodnych, niezbCdnych usług.  

Ostatnim eksploracyjnym etapem prowadzonych badaM były wywiady ze 

starszymi kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. 

Jak zostało to wycej powiedziane, jednym z celów projektu było danie 

mocliwoWci zabrania głosu przez tych, których badany problem najbardziej 

dotyczy. A zatem dziCki wywiadom pogłCbionym kobiety w podeszłym wieku 

miały mocliwoWć opowiedzenia o doWwiadczanej przez siebie sytuacji, wyracenia 

towarzysz>cych takim sytuacjom emocji, jak tec podzielania siC tym, co 

niejednokrotnie jest lub było przez wiele lat owiane tajemnic> i zmow> 

milczenia.   

Tak zgromadzone z rócnych aródeł dane na temat przemocy wobec starszych 

kobiet, której doWwiadczaj> ze strony mCca/ partnera, stały siC przedmiotem 

dyskusji i rozwacaM utworzonego Zespołu Ekspertów – co było ostatnim 

zadaniem zaplanowanym w ramach projektu „Intimate partner violence against 

older women”. DziCki zestawieniu informacji uzyskanych w czasie sondacu 

diagnostycznego, jak tec podczas wywiadów z personelem i ofiarami przemocy, 

mocliwe było doWć szerokie spojrzenie na badany problem, albowiem kacdy z 

etapów projektu cechował inny punkt widzenia na interesuj>ce nas zjawisko.  W 

oparciu o zgromadzony materiał, jak tec posiłkuj>c siC posiadan> dot>d wiedz> 

mocliwe stało siC wypracowanie rekomendacji dla przyszłych działaM, które 

powinny być podjCte przez rz>dy poszczególnych paMstw, jak tec przez 

konkretne – w tych krajach - placówki pomocy Wwiadcz>ce usługi na rzecz 

starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. 

Przygotowanie wytycznych dla dalszych działaM, jak tec podejmowanie wysiłku 

na rzecz zainteresowania propozycj> zmian właWciwych organów władzy czy tec 

innych znacz>cych placówek pozwala mieć nadziejC, ce oprócz poznawczego 

waloru realizowanego projektu, osi>gniCty zostanie takce cel utylitarny. Chodzi o 

wskazanie i podjCcie konkretnych działaM, które przyczyni> siC do poprawy 

sytuacji starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim.  
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Prezentowany raport składa siC z 8 rozdziałów. Pocz>tkowe czCWci pracy to 

przedstawienie miCdzynarodowych badaM dotycz>cych przemocy wobec 

starszych kobiet w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich (rozdział II) oraz 

opisanie specyfiki problemu przemocy ze strony mCca/ partnera, jakiej 

doWwiadczaj> starsze wiekiem Polki (rozdział III). Trzeci rozdział to równiec 

wskazanie obecnej w Polsce tradycji dotycz>cej relacji płci, kulturowego 

postrzegania przemocy wobec kobiet w rodzinach czy tec ogólnie - starzej>cych 

siC kobiet. Rozdział ten wyjaWnia takce na czym polega specyfika systemu 

pomocy społecznej w naszym kraju, opisuje jak siC kształtował i jak funkcjonuje.  

Kolejne czCWci pracy stanowi> omówienie poszczególnych etapów badaM – wycej 

opisanych. A zatem w rozdziale IV zostały zamieszczone wyniki przeprowadzonej 

wtórnej analizy zastanych w Polsce danych na temat starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. Rozdział V przedstawia 

najwacniejsze informacje uzyskane w czasie sondacu diagnostycznego 

prowadzonego wWród instytucji, które miały lub tec mogły mieć kontakt ze 

starszymi kobietami – ofiarami przemocy ze strony mCca/ partnera. Kolejne 

rozdziały to omówienie wywiadów przeprowadzonych z ofiarami przemocy 

(rozdział VI) oraz członkami personelu, którzy z takimi ofiarami na co dzieM 

pracuj> (rozdział VII). Raport koMczy rozdział VIII omawiaj>cy sposób tworzenia 

Zespołu Ekspertów oraz zawieraj>cy wypracowane przez tence Zespół 

rekomendacje dla przyszłych działaM w zakresie pomocy starszym wiekiem 

kobietom - ofiarom przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. Pomoc ta 

rozumiana jest tu takce jako wdrocenie działaM zapobiegaj>cych zjawisku 

przemocy wobec starszych kobiet.  

Mamy nadziejC, ce przygotowane i przeprowadzone w ramach projektu DAPHNE 

III „Intimate partner violence against older women” pierwsze badania w Polsce 

podejmuj>ce zagadnienie przemocy wobec starszych kobiet, której doWwiadczaj> 

ze strony mCca/ partnera pozwol> na zainicjowanie kampanii społecznych 

uwracliwiaj>cych wszystkich obywateli w kraju na diagnozowany problem, który 

winien być rozwi>zywany w sposób interdyscyplinarny. Indywidualne działania 

podejmowane przez policjC, czy tec indywidualne działania instytucji 

pomocowych  nie rozwi>c> problemu przemocy wobec starszych kobiet. 

Potrzebne jest zainteresowanie zarówno na szczeblu rz>dowym, jak i lokalnym. 

Liczymy, ic podejmowane przez nas działania znajd> sw> kontynuacjC, w postaci 

interdyscyplinarnej współpracy z myWl> o ludziach starych i wespół z nimi.  
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II 
IPVoW – Europejskie badania nad 
przemoc> wobec starszych kobiet ze 
strony mCca/ partnera  

 

2.1  
Uwagi wstCpne i koncepcja badaM 

 

Jak dot>d niewiele wiadomo o problemie starszych kobiet jako ofiar przemocy ze 

strony mCca/ partnera w Europie. Temat czCsto zdaje siC gin>ć, zarówno w 

badaniach, jak i w działaniach pomocowych, miCdzy problemami przemocy ze 

strony mCc>/ partnera, przemocy domowej i przemocy wobec osób starszych. 

Badania i pomoc ofiarom przemocy w rodzinie nie koncentruj> siC na ogół na 

problemach zwi>zanych z wiekiem ofiar, podczas gdy badania i pomoc ofiarom 

przemocy wobec osób starszych skupiaj>c siC na problemach podatnoWci i opieki 

zwykle nie  uwzglCdniaj> płci ofiar. PodejWcia uwzglCdniaj>ce wiek i płeć wydaj> 

siC wykluczać w wiCkszoWci przypadków. Badanie Intimate Partner Violence 

against older Women (IPVoW) – europejski projekt badawczy, przeprowadzony 

przez 7 instytucji partnerskich w 6 krajach – uruchomiono z zamiarem 

uzupełnienia tej luki i stworzenia kompletnego, uwzglCdniaj>cego wiek i płeć, 

obrazu zagadnienia. Ten raport wyjaWnia cele i metody IPVoW, prezentuj>c i 

omawiaj>c wyniki badaM przeprowadzonych z zastosowaniem zrócnicowanych 

metod oraz wskazuj>c kierunki przyszłych badaM i form pomocy dla starszych 

kobiet – ofiar przemocy ze strony mCca/partnera. W tym raporcie podkreWlono 

sytuacjC w Polsce. MiCdzynarodowy raport (w jCzyku angielskim) podsumowuje 

wyniki ze wszystkich krajów. Tak jak raporty z poszczególnych krajów jest on 

dostCpny na stronie www.ipvow.org.  

Pierwsze spojrzenie na starsze kobiety – ofiary przemocy ze strony mCca/ 

partnera ukazuje nieostry obraz rzadko opisywanego zjawiska. W wiCkszoWci 

krajów europejskich badania nad przestCpczoWci> i jej ofiarami nie uwzglCdniaj> 

informacji o tej grupie. Nowe badania uwzglCdniaj>ce to zagadnienie wyraanie 

wskazuj>, ce przemoc ze strony mCca/ partnera rzadziej dotykaj> kobiety 

starsze nic kobiety młode (np. Schröttle, 2008, Zink, Fisher, Regan & Pabst, 

2005, Zink, Jacobson, Regan, Fisher & Pabst 2006, Bonomi, Anderson, Reid, 

Carrell, Fishman, Rivara & Thompson, 2007). Badania nad wystCpowaniem 

przemocy wobec starszych mCcczyzn i kobiet ze strony rodziny i współlokatorów 

prowadz> do podobnych wniosków (Mouton et al. 2004, Görgen, Herbst & 
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Rabold, 2010). Tym samym, instytucje zajmuj>ce siC problemem przemocy w 

rodzinie wskazuj> na mały odsetek osób starszych wWród trafiaj>cych do nich 

ofiar. Z drugiej strony, wskazuj> równiec na powacne przypadki przemocy ze 

strony mCca/partnera wobec starszych kobiet i podkreWlaj>, ce taka forma 

przemocy prawdopodobnie nie zanika po 60 roku cycia, ale poszukiwanie 

pomocy jest dla osób starszych szczególnie trudne, tak wiCc wiCkszoWć 

przypadków pozostaje niewykryta. 

Projekty badawcze1 skupiaj>ce siC konkretnie na problemach przemocy ze strony 

mCca/partnera wobec starszych kobiet, jak równiec raporty dotycz>ce pomocy 

starszym ofiarom2 publikowano głównie w USA, Kanadzie i Australii oraz Izraelu 

(Winterstein & Eisikovits, 2005, 2009). W krajów UE pierwsze próby opisania 

zjawiska oraz rozpoznania form pomocy i braków w badaniach poczyniono w 

ramach programu Daphne. Nalec>cy do niego projekt badawczy 

„Rozpoznawanie, zapobieganie i interwencja w przypadkach przemocy wobec 

starszych kobiet”3 pozwoliły na sformułowanie wstCpnych wniosków, aczkolwiek 

metody doboru próby, jej rozmiar i standaryzowane podejWcie, ograniczyły 

mocliwoWci szczegółowej analizy zagadnienia. Projekt tan, jak równiec projekt 

Daphne „Przemoc wobec starszych osób” wskazały na brak danych dotycz>cych 

tego tematu, jak równiec brak Wrodków pomocy da ofiar (Ockleford et al, 2003)4. 

Projekty Daphne “Breaking the Taboo”5 i “Care for Carers”6 skupiaj> siC na 

przemocy wobec osób starszych w sytuacjach opieki, podkreWlaj> wiCc znaczenie 

opieki w rozwijaniu siC przemocy. Poza tym przeprowadzono nieliczne badania, 

głównie badania na niewielk> skalC oparte na niewielkiej iloWci wywiadów z 

ofiarami (Pritchard, 2004) i/lub wiedzy eksperckiej (Scott, McKie, Morton, 

Seddon & Wasoff, 2004). 

Na podstawie istniej>cych badaM, zespół uczestnicz>cy w projekcie opracował 

projekt europejskich badaM nad przemoc> doWwiadczan> przez starsze kobiety w 

zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, z zamiarem uzupełnienia braków w wiedzy 

na ten temat i zapewnienia instytucjom pomocowym i decydentom ucytecznych 

informacji. Dwuletni projekt (2009-2010) był finansowany z programu Komisji 

Europejskiej Daphne III. W projekt zaangacowane były instytucje partnerskie z 

                                               
1 na przykład Aronson, Thornewell & Williams, 1995, Bergeron, 2001, Brandl, 2002, Chrichton, Bond, 
Harvey & Ristock, 1999, Dunlop, Beaularier, Seff, Newman, Malik & Fuster, Fisher & Regan, 2006, 
2005, Gravel, Beaulieu & Lithwick, 1997, Grundfeld, Larsson, Mac Kay & Hotch, 1996, Hightower, 2006, 
Lundy & Grossman, 2004, Lupri 1993, Mears, 2003, Montminy, 2005, Morgan Disney Associates, 
2000a, 2000b, Mouton, 1999, Mouton et al. 2004, Rennison & Rand 2003, Teaster, Roberto & Dugar, 
2006, Wolf & Pillemer, 1997, Zink, Regan, Jacobson & pabst, 2003 
2 Istotny wkład w prace nad pomoc> dla ofiar wniosły równiec Rosalie S. Wolf (1998, 1999), Linda 
Vinton (1992, 1999, 2003, Vinton, Altholz & Lobell-Boesch, 1997), Carol Seaver (1996) and Brandl 
(Brandl, Hebert, Rozwadownski & Spangler, 2003). For more publications see Brownell, 2006, Chan, 
2004, Grossman & Lundy, 2003, Maxwell & O’Rourke, 1999, Paranjape, Tucker, McKenzie-Mack, 
Thompson & Kaslow, 2007, Paranjape, Rodriguez, Gaughan & Kaslow, 2009, Smith & Hightower, 2004, 
Straka & Montminy, 2006, Teitelman, 2006 
3  http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2000_125_w_en.html 
4  http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2001_215_w_en.html 
5  http://www.roteskreuz.at/pflege-betreuung/weitere-projekte/ 
6  http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2005_2_068_w_de.html 
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Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, WCgier, Polski i Portugalii, a koordynowany 

był przez Wydział kryminologii i zapobiegania przemocy na Niemieckim 

Uniwersytecie Policyjnym w Muenster. 

Projekt miał kilka okreWlonych celów. Po pierwsze, zamiarem było zebranie i 

analiza istniej>cych danych narodowych na ten temat z rócnych aródeł w ceu 

zapewnienia krajom partnerskim ogólnego obrazu liczby starszych kobiet, ofiar 

przemocy ze strony mCca/partnera, które uzyskały pomoc instytucji 

pomocowych lub policji. Dodatkowym celem było zbadanie w jakim stopniu dane 

narodowe dostarczaj> informacji na temat starszych wiekiem ofiar przemocy ze 

strony mCca/partnera (statystyki policyjne, statystyki z innych instytucji) w celu 

sformułowania zaleceM dotycz>cych gromadzenia danych w przyszłoWci, w tym 

takce na skalC europejsk>. 

Drugim celem badania było zniwelowanie istotnej luki w wiedzy na temat 

przemocy wobec starszych kobiet ze strony mCca/partnera w Europie poprzez 

przeprowadzenie badaM empirycznych (badanie instytucji, wywiady z 

pracownikami instytucji pomocowych i ofiarami). Badania te miały na celu 

ustalenie ile spoWród starszych wiekiem ofiar przemocy ze strony partnera 

cyciowego korzysta z usług pomocowych dla ofiar przemocy domowej 

(schroniska/hostele, telefony pomocowe, doradztwo) i innych usług, 

przeanalizowanie cech charakterystycznych starszych kobiet jako ofiar i 

sprawców przemocy wobec nich, charakterystyk i dynamiki zwi>zków, czynników 

ryzyka i ryzyko zmniejszaj>cych, przyczyn przemocy, charakterystyki aktów 

przemocy (dynamika, czynniki sytuacyjne)i ich kontekstu oraz zbadanie 

zachowaM towarzysz>cych poszukiwaniu pomocy przez starsze wiekiem ofiary i 

barier jakie w tych poszukiwaniach napotykaj>. Zidentyfikowane miały być 

równiec dodatkowe problemy zwi>zane z obecnie dostCpnymi usługami 

pomocowymi, niedostatecznoWci> pomocy i niewystarczaj>cymi programami 

skierowanymi do grupy docelowej, jak równiec dobre podejWcia do interwencji.  

Trzecim celem było opracowanie zaleceM dla przyszłych działaM na poziomie 

narodowym i europejskim. Te zalecenia maj> zostać opracowane na podstawie 

wyników badaM i dyskusji na forum eksperckim. Celem było zidentyfikowanie 

obecnych odpowiedzi na przemoc wobec starszych kobiet ze strony 

mCca/partnera na poziomie narodowym, wykrycie braków w prawie i systemach 

wsparcia oraz zidentyfikowanie potrzebnych w przyszłoWci działaM w krajach 

partnerskich poprzez dyskusjC z ekspertami z poszczególnych krajów. Na 

poziomie miCdzynarodowym zalecenia te były dyskutowane w ramach 

miCdzynarodowych warsztatów eksperckich w Berlinie w listopadzie 2010. 

Jest kilka istotnych zasad kieruj>cych projektem i prac> terenow> z nim 

zwi>zan>. Celem projektu było oddanie głosu ofiarom, co jest równowacne z 

daniem im mocliwoWci opisania problemu ze swojego punktu widzenia, a nie 

tylko opieranie siC na wiedzy eksperckiej. Kluczowym aspektem była delikatnoWć 
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w kwestiach etycznych w kontekWcie wywiadów z ofiarami. Wreszcie, partnerzy 

projektu zamierzali wykorzystać badania ankietowe i wywiady z pracownikami 

instytucji pomocowych jako Wrodki zwiCkszania WwiadomoWci, aby starsze kobiety 

miały wiCksze szanse stania siC grup> docelow> dla instytucji pomocowych i 

zwiCkszenia zainteresowania zagadnieniem. 

 
 
2.2 
Współpraca miCdzynarodowa. Partnerzy i kraje uczestnicz>ce 

 

Badania IPVoW zostały przeprowadzone przez 7 instytucji badawczych z Austrii, 

WCgier, Wielkiej Brytanii, Polski i Portugalii – 3 uniwersytety, 3 instytuty 

badawcze i akademiC nauk. Bior>c pod uwagC, ce system opieki jest silnie 

zwi>zany z hierarchi> płci, uwzglCdniono wiCc uczestników z krajów o systemach 

liberalnych (Wielka Brytania), korporacyjnych (Austria, Niemcy), 

wschodnioeuropejskich (WCgry, Polska) i południowoeuropejskich (Portugalia). 

Jeceli chodzi o paMstwa przejWciowe, wybrano kraje o rócnym wpływie religii na 

relacje miCdzy płciami w rodzinach (Polska i WCgry). Wybrano równiec Wielk> 

BrytaniC, jako jedyny kraj europejski, w którym niektóre usługi pomocowe 

nakierowane s> na szczególne potrzeby starszych wiekiem ofiar przemocy ze 

strony partnera cyciowego (Scott et al., 2004). AustriC wybrano ze wzglCdu na 

wzorcow> legislacjC i system interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. 

Istotnymi kryteriami wyboru partnerów były równiec wczeWniejsze doWwiadczenia 

współpracy, ich ekspertyza w temacie i chCć zniwelowania przepaWci miCdzy 

badaniami nad przemoc> w rodzinie i przemoc> wobec osób starszych. 

 

W badaniach wziCły udział nastCpuj>ce organizacje i osoby: 

 

1. Niemcy – Niemiecki Uniwersytet Policyjny (DHPol), Muenster: Thomas 

Goergen i Birgit Winkelsett (koordynacja) 

2. Austria – IKF (Instytut BadaM nad Konfiktami), WiedeM: Birgitt Haller i Helga 

Amesberger 

3. Niemcy – Zoom – Stowarzyszenie Przyszłego Rozwoju e. V., Goettingen: 

Barbara Naegele, Urte Boehm i Nils Pagels 

4. WCgry – Akademia Nauk, Budapeszt: Olga Toth i Katalin Robert 

5. Polska – Uniwersytet w Białymstoku: Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, 

Emilia Kramkowska i Cezary buk 

6. Portugalia – CESIS Centrum BadaM nad Interwencj> Społeczn>, Lizbona: 

Heloisa Perista, Alexandra Silva i Vanda Neves 

7. Wielka Brytania – Uniwersytet Sheffield: Bridget Penhale i Jenny Porritt 
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Stowarzyszonymi partnerami byli Zvi Eisikovits i Tova Band Winterstein z 

Uniwersytetu w Haifie (Instytut BadaM Społecznych), którzy pełnili w projekcie 

rolC konsultantów i doradców. 

 

 

2.3 
Przegl>d rócnorodnych metod wykorzystanych w badaniach 
nad przemoc> ze strony mCc>/ partnera wobec starszych 
kobiet 

 

Na decyzje w sprawie metodologii badaM wpływ miały z jednej strony 

zainteresowania badawcze, a z drugiej strony ograniczenia zwi>zane z tym 

tematem. Dane dotycz>ce rozpowszechnienia zjawiska byłyby bardzo 

interesuj>ce, ale cadne podejWcie empiryczne, które mogłoby dostarczyć 

wiarygodnych danych nie było praktyczne. Bior>c pod uwagC fakt, ce tylko 

nieliczne starsze kobiety – ofiary przemocy ze strony mCca/partnera zostały 

zidentyfikowane w dotychczasowych badaniach, jakakolwiek próba zmierzenia 

zakresu wystCpowania zjawiska wymagałaby bardzo ducej próby badawczej, a i 

tak mogłaby nie dać wystarczaj>cej liczby przypadków, aby pozwolić na 

szczegółow> analizC. Dodatkowym problemem był fakt, ce badania nad 

rozpowszechnieniem zjawiska s> bardzo ograniczone w badaniu osób starszych, 

poniewac do kobiet najbardziej podatnych (np. cierpi>cych na demencjC) 

zarazem najtrudniej dotrzeć. Bior>c pod uwagC te ograniczenia zespół badawczy 

zdecydował siC połocyć szczególny nacisk na szukanie pomocy i wykorzystanie 

usług pomocowych przez ofiary, jak równiec na jakoWciowe dane dotycz>ce 

przypadków. DoWwiadczenie empiryczne uzyskane w niewielkich, regionalnych 

badaniach niemieckich nad przemoc> seksualn> wobec osób starszych (Görgen, 

Newig, Nägele & Herbst, 2005, Görgen, Nägele, Herbst & Newig, 2006, Görgen 

& Nägele, 2006) potwierdziły, ce badania nad rzadko zgłaszanymi zjawiskami 

wpływaj>cymi na osoby, do których trudno dotrzeć, wymagaj> poł>czenia 

rócnych metod i punktów widzenia, z uwzglCdnieniem informacji od specjalistów. 

Projekt badaM IPVoW został opracowany na podstawie tych badaM i uwzglCdnia 

niektóre z jego elementów. 

Podstawowym celem badaM było uzyskanie wgl>du w przypadki przemocy ze 

strony mCca/partnera wobec kobiet starszych w ogóle, a drugorzCdnym zebranie 

informacji dotycz>cych wiedzy instytucjonalnej na temat przypadków i sposobów 

radzenia sobie z tym zjawiskiem. W zwi>zku z tymi celami w badaniach IPVoW 

zdecydowano siC na wykorzystanie wielu metod, ł>cz>c wykorzystanie 

istniej>cych danych i własnych badaM empirycznych oraz poł>czenie punktów 

widzenia pracowników instytucji pomocowych i starszych kobiet dotkniCtych 

przemoc> ze strony mCca/partnera. Metody wykorzystane w tych badaniach 
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uwzglCdniaj> analizC istniej>cych danych z instytucji, ankiety rozsyłanej poczt>, 

wywiadów i zogniskowanych wywiadów pogłCbionych. Wszyscy uczestnicy 

projektu realizowali ten sam program badaM, choć wielkoWć próby rócniła siC 

miCdzy krajami zalecnie od ich wielkoWci i systemu pomocy. 

 

A zatem, w kacdy kraju partnerskim zrealizowano nastCpuj>ce etapy projektu:  

 

(1) Analiza istniej>cych danych instytucjonalnych nad przemoc> 

doWwiadczan> przez starsze wiekiem kobiety w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim. 

W pierwszym etapie badaM zebrano i skompilowano wyniki badaM z organizacji 

patronackich nad rócnymi instytucjami oferuj>cymi pomoc ofiarom i innych 

aródeł (np. statystyk policyjnych) na poziomie narodowym. Przeanalizowano 

dostCpne dane w celu uzyskania ogólnego obrazu liczby zarejestrowanych ofiar 

przemocy ze strony mCca/partnera cyciowego, liczby ofiar, które maj> dostCp do 

systemu pomocy, lub które maj> kontakt z policj> oraz ustalenia w jakim stopniu 

dane narodowe dostarczaj> informacji na temat sytuacji kobiet starszych. 

 

(2) Sondac w instytucjach: Przeprowadzono korespondencyjne badania 

ankietowe instytucji pomocowych pomagaj>cych ofiarom przemocy ze strony 

mCca/ partnera i innych instytucji, które mog> mieć do czynienia ze starszymi 

wiekiem ofiarami. Ankiety wysłano do licznych instytucji, które mog> posiadać 

odpowiedni> wiedzC, takich jak np. schroniska/hostele, telefony pomocowe, 

usługi doradcze, czy policja. Ankiety pozwoliły na zbadanie jak wiele starszych 

kobiet, ofiar przemocy ze strony mCca/partnera, korzysta z usług pomocowych. 

Były tec podstaw> wstCpnej analizy zjawiska. Wykorzystano je takce jako 

narzCdzie przesiewowe dotycz>ce instytucji i osób z wiedzC eksperck>. W Polsce 

rozesłano 440 ankiet. 

 

(3) Wywiady z pracownikami: Przeprowadzono bezpoWrednie i telefoniczne 

wywiady z pracownikami instytucji pomocowych, którzy posiadali odpowiedni> 

wiedzC i wykazali zainteresowanie badaniami. Badanych wybrano przede 

wszystkim z instytucji uwzglCdnionych w badaniach ankietowych, zwykle 

dodaj>c do tej grupy instytucje, z którymi badacze mieli wczeWniejsze kontakty. 

W Polsce przeprowadzono 30 takich wywiadów. 

 

(4) Wywiady z ofiarami: Wykorzystano rócne drogi dostCpu do ofiar 

przemocy, z którymi przeprowadzono wywiady. Przede wszystkim kontaktowano 

siC z nimi dziCki pracownikom instytucji uwzglCdnionych w badaniach 

ankietowych, wywiadach, lub dziCki zespołom ekspertów (por. pkt 5). W 
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niektórych przypadkach wyszukiwano respondentów poprzez artykuły w prasie. 

W Polsce przeprowadzono 11 wywiadów. 

 

(5) Krajowe zespoły ekspertów: We wszystkich krajach stworzono lub 

nawi>zano współpracC z istniej>cymi zespołami eksperckimi uwzglCdniaj>cymi 

przedstawicieli organizacji krajowych (np. w dziedzinie przemocy wobec kobiet, z 

organizacji osób starszych, policji, prawodawstwa i decydentów). Zespoły te po 

pierwsze pomagały w gromadzeniu danych i badaniach empirycznych, a takce w 

rozpoznawaniu obecnych działaM wobec problemu i luk w prawie, jak tec form 

wsparcia na poziomie narodowym. Wykorzystano je równiec jako forum do 

dyskusji nad potrzeb> podjCcia działaM na poziomie narodowym. Miały ducy 

wkład w formułowanie zaleceM zawartych w tym raporcie. 

 

Dodatkowo, podczas miCdzynarodowych warsztatów w listopadzie 2010 inni 

eksperci z całej Europy dodali swoj> ekspertyzC w kwestii obecnych i przyszłych 

działaM w tej dziedzinie w ich krajach, co wpłynCło na rozwój zaleceM dla 

przyszłych działaM na poziomie narodowym i europejskim. 
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III   
Przemoc w zwi>zku małceMskim/ 
partnerskim (IPV) wobec starszych 
kobiet - ujCcie kontekstowe: czynniki 
społeczne i kulturowe  
 

SpołeczeMstwo polskie ma juc za sob> okres burzliwych i czCstych dysput na 

temat przemocy wobec dzieci, z kolei przemoc w rodzinie (głównie wobec kobiet) 

jest dziW doWć powszechnie podejmowanym problemem, natomiast przemoc 

wobec ludzi starych, to temat w Polsce nierozpoznany. Przedmiotem rozwacaM 

niniejszego rozdziału bCdzie zatem przemoc wobec kobiet  w starszym wieku. 

Przemoc wobec ludzi starych, w tym – wobec starszych kobiet – to temat, 

któremu – jak s>dzimy – bCdzie siC  w niedalekiej przyszłoWci poWwiCcać 

znacznie wiCcej uwagi. A wszystko na skutek starzej>cego siC społeczeMstwa 

polskiego i wzrastaj>cej liczby ludzi w wieku podeszłym. 

 

 

3.1  
Zagadnienie płci oraz specyficzne aspekty zwi>zane z wiekiem   
 

Według Encyklopedii Katolickiej kobieta to „osoba ludzka, człowiek płci ceMskiej, 

zajmuj>ca okreWlon> pozycjC społeczn> oraz pełni>ca rócne funkcje społeczne i 

religijne, uwarunkowane tradycj>, kultur>, religi> i stopniem rozwoju społeczno-

gospodarczego” (Encyklopedia Katolicka 2002, s. 223). Przytoczona definicja 

pokazuje  jak rócnorodne moce być podejWcie  do zagadnienia kobiety i tego 

wszystkiego co jest z ni> zwi>zane.  

Miejsce i rola kobiety w społeczeMstwie s> uwarunkowane licznymi czynnikami 

zarówno kulturowymi jak i społecznymi. Płeć społeczno-kulturowa (gender) 

definiowana jest jako proces tworzenia siC społeczno-kulturowych modeli 

mCskoWci i kobiecoWci i funkcjonuje jako stereotyp kulturowy (Paprzycka 2008, s. 

80). OczywiWcie na przestrzeni dziejów stereotypy zmieniały siC  i „obowi>zuj>ce 

jeszcze do połowy zeszłego stulecia stereotypy płci przeszły metamorfozC” 

(Brycz, SosiMska- Białow>s 2006, s.404) – kobiety zaczCły przejmować niektóre 

role mCskie, a mCcczyani – kobiece. Niemniej jednak mimo widocznych 

współczeWnie zmian treWciowych w stereotypach, ci>gle w wielu obszarach 
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codziennego cycia obowi>zuje tradycyjne (zwyczajowe) postrzeganie kobiecoWci i 

mCskoWci. 

„Zgodnie z tradycyjn> koncepcj> kobiecoWci i mCskoWci (…) społeczne 

rócnice ról płciowych s> czymW nieuchronnym i trwałym, poniewac 

wynikaj> z biologii, a zatem zajmowanie przez kobiety i mCcczyzn 

odmiennego miejsca w społeczeMstwie i pełnienie odmiennych ról 

„zgodne jest z ich natur>”. (…) Od kobiet oczekuje siC roli ekspresyjnej – 

zapewnienia dzieciom opieki i poczucia bezpieczeMstwa oraz 

emocjonalnego wsparcia mCcczyzn (…). MCcczyzna zaW pełni rolC 

instrumentaln> – rolC cywiciela rodziny” (Paprzycka 2008, s. 89).   

Ponadto rozwacaj>c problematykC płci kulturowej patrzy siC na ni> „w ogólnym 

kontekWcie kulturowych relacji płci, a wiCc wzorów interakcji miCdzy kobietami i 

mCcczyznami w celu ustalenia wpływu społecznie przypisanych ról na 

zachowania kobiet i mCcczyzn” (Giddens 2005, s. 80). A te społecznie 

przypisane role wskazuj>, ce „podstawowym zadaniem, nakazem i celem kobiety 

jest rodzenie i wychowywanie dzieci (rola matki) oraz dbałoWć o mCca i dom 

(rola gospodyni domowej poł>czona z rol> cony)” (Paprzycka 2008, s.90). Ów 

tradycyjny model małceMstwa i rodziny jest nadal obecny w społeczeMstwie 

polskim. Nie tylko charakteryzuje najstarsz> generacjC Polaków, ale tec 

przyjmowany jest przez wiele współczesnych par jako ten najwłaWciwszy. 

Zauwacyć nalecy jednak, ic wraz ze zmieniaj>c> siC sytuacj> społeczno-

ekonomiczn> kraju, prowadz>c> równiec do zmiany stylu i warunków cycia, 

modyfikacji ulegaj> postawy i zachowania zarówno mCcczyzn jak i kobiet. 

W czasach współczesnych silne jest w człowieku pragnienie zapewnienia 

odpowiedniego standardu cycia rodzinnego, chCć realizacji własnych aspiracji 

zawodowych takce przez kobiety, stała troska kobiet o dzieci i wnuki. To 

wszystko sprawia, ce dzisiejsze kobiety przyjCły na siebie zbyt wiele 

obowi>zków: domowych, zawodowych. Z powodu wielu obowi>zków, a  moce 

mimo rozlicznych obowi>zków, kobieta w cyciu rodzinnym nie zawsze 

traktowana jest na takich samych prawach jak mCcczyzna. „W wielu sytuacjach 

mCcczyzna wykorzystuje dominuj>c> pozycjC w rodzinie, aby dać wyraz 

swojemu niezadowoleniu. A skutkiem tego niezadowolenia moce być/jest 

stosowanie przez mCcczyznC sankcji wobec kobiety, ograniczaj>cych jej wolnoWć 

i naruszaj>cych godnoWć i nietykalnoWć cielesn>” (Kiziewicz, Łabieniec, Sawicka
 

2009). Mog> to być sytuacje incydentalne, ale tec mog> stale powtarzać siC. 

Wiek nie jest tu jak>kolwiek cezur>, która dawałaby poczucie bezpieczeMstwa i 

pewnoWci, ce „mnie to juc nie spotka”.  

Czas staroWci, kojarzony z zasłuconym odpoczynkiem, dla wielu kobiet nie jest 

jednak okresem spokoju. WWród gerontologów znane s> opinie, ic obecne w 

społeczeMstwie polskim negatywne stereotypy dotycz>ce ludzi starych i staroWci, 

mog> być czynnikiem sprzyjaj>cym pojawieniu siC agresywnych zachowaM 
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wobec osób w podeszłym wieku – zarówno wobec kobiet jak i wobec mCcczyzn. 

Z drugiej strony dane z Raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z 

listopada 2009 roku  (omówione nicej) wskazuj> na pozytywne zmiany opinii 

społecznej dotycz>ce ludzi starych i staroWci w Polsce. Pojawia siC zatem 

pytanie: czy zmiany te bCd> miały charakter trwały?  

Proces starzenia siC kobiet i mCcczyzn przebiega w odmienny sposób, lecz trzeba 

zaznaczyć, ce sposób postrzegania zmian starczych u obu płci jest odmienny. „O 

siwym mCcczyanie ze zmarszczkami mówi siC, ce ma wygl>d »godny i 

dostojny«, kobietom natomiast raczej nie daje siC takiej szansy – to one 

najwiCcej trac> na stosowaniu wysokich standardów, co do wygl>du i wieku” 

(Petry-Mroczkowska
 
2005, s.26). Jak wynika z nielicznych w Polsce badaM 

(Halicka, Halicki 2010) kobiety, w tym takce starsze kobiety, s> bardziej nic ich 

rówieWnicy płci mCskiej zagrocone doWwiadczaniem naducyć lub/i zaniedbaM ze 

strony swego mCca/ partnera, b>da tec ze strony innych bliskich im osób. Nie 

wiemy jednak na ile jest to warunkowane opisanymi wycej czynnikami 

kulturowymi i panuj>cymi normami społecznymi, a na ile stereotypami? 

 

 

3.2  
Specyfika system pomocy społecznej  
 

Omawiaj>c system przeciwdziałania przemocy w rodzinie nalecy zaznaczyć, ce w 

polskim prawie nie istniej> szczególne akty reguluj>ce kwestie dotycz>ce 

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet starszych doWwiadczaj>cych agresji w 

zwi>zku małceMskim (partnerskim). Nie odnotowano równiec instytucji 

wyspecjalizowanych i nastawionych w szczególnoWci na pomoc kobietom w 

podeszłym wieku, które doznaj> przemocy. Organizacje zajmuj>ce siC 

problemem przemocy bardzo czCsto podkreWlaj>, ce udzielaj> pomocy osobom 

tego potrzebuj>cym bez wzglCdu na wiek. 

Chc>c omówić specyfikC systemu społecznego rozpatrywanego w kontekWcie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podkreWla siC, ce w Polsce stanowi o tym 

szereg instytucji, wWród których wyrócniamy miCdzy innymi: policjC, pomoc 

społeczn>, komisje rozwi>zywania problemów alkoholowych, prokuratury, s>dy, 

słucbC zdrowia, organizacje pozarz>dowe, a takce koWcioły i zwi>zki wyznaniowe.  

Niektóre z tych instytucji (np. policja i pomoc społeczna) przyjCły za podstawC 

działania interdyscyplinarn> pomoc ofiarom przemocy. ZacieWniona współpraca 

daje szansC na uaktywnienie instytucji, które do tej pory nie uczestniczyły w 

przeciwdziałaniu przemocy.  
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3.3 
Kulturowe postrzeganie  przemocy wobec kobiet w rodzinach   
  

„Vwiatowa Organizacja Zdrowia w „Vwiatowym Raporcie o przemocy i zdrowiu” z 

2002 roku wskazuje, ce przemoc jest jedn> z najwacniejszych kwestii 

społecznych dzisiejszego Wwiata. Codziennie z powodu zamierzonych aktów 

bezpoWredniej, miCdzyludzkiej lub zbiorowej przemocy umiera około 4400 osób 

na Wwiecie, wWród nich takce dzieci, opiekunowie, współmałconkowie, partnerzy 

oraz osoby starsze” (World …. 2002).  

W Polsce jedn> z form przemocy, skrzCtnie dot>d ukrywanej, a której obecnie 

poWwiCca siC wiele uwagi, jest przemoc domowa. Jak wynika z badaM „przemoc 

w rodzinie wystCpuje coraz powszechniej, stała siC powacnym problemem 

społecznym. Jej pojawianie siC jest dowodem na zaburzenie równowagi 

emocjonalnej rodziny. Analiza problemu dotyczy rócnych kwestii: bierze siC pod 

uwagC formy przemocy w rodzinie, ich czCstotliwoWć, skutki. Porusza siC takce 

temat sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. JeWli chodzi o tC drug> grupC, to 

trzeba zaznaczyć, ic badania naukowe, jak tec statystyki policyjne b>da 

statystyki instytucji pomocy społecznej wskazuj>, ce ofiarami przemocy s> na 

ogół kobiety. Sprzyjaj> temu  rócnorodne uwarunkowania społeczne, etniczne, 

kulturowe, historyczne (Halicka, Halicki 2010, Kiziewicz, Łabieniec, Sawicka 

2009).  

Jak pisze A. Dakowicz: 

 „relacja małceMska jest zwi>zkiem mCcczyzny i kobiety w załoceniu 

trwaj>cym przez całe cycie, który przez tworzenie wieloaspektowej 

wspólnoty cycia d>cy do realizacji wspólnego dobra (…). Mimo dobrej 

woli i chCci nie zawsze małconkom udaje siC ten model osi>gn>ć. 

Jednym z przykładów braku realizacji właWciwego celu małceMstwa jest 

pojawienie siC w nim zjawiska przemocy fizycznej. Z powodu rócnego 

rodzaju napiCć psychicznych i braku porozumienia dochodzi do 

stosowania siły, najczCWciej ze strony mCca” (Dakowicz 2009, s. 172).  

Sytuacje te mog> być uwarunkowane wieloma czynnikami. Nie mocna tu na 

przykład pomin>ć wspomnianego wczeWniej tradycyjnego podziału ról kobiecych i 

mCskich w rodzinach.  

Warto tec wspomnieć, ic badania nad zalecnoWci> miCdzy płci> a dokonywaniem 

rócnorodnych przestCpstw wskazuj> na istnienie zwi>zku miCdzy nimi, tzn. 

„rócnica płci ma ducy wpływ na rodzaj, czCstotliwoWć i charakter popełnianych 

przestCpstw” (Machel 2009, s.304). Kobiety stosunkowo rzadko dopuszczaj> siC 

jakichkolwiek przestCpstw, a znacznie czCWciej s> ich ofiarami, na co wpływ maj> 

np. „cycie dziewcz>t i kobiet zwykle (zwyczajowo) w konserwatywnych 

strukturach rodzinnych, w których dominuj> tradycyjne wartoWci i wzory 

zachowaM; pozostaj> one pod wiCksz> kontrol> rodziców i mCców, a takce dzieci, 
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a  ich funkcjonowanie silnie wi>ce siC z wykonywaniem okreWlonej roli 

społecznej” (Machel 2009, s.304). Ponadto, jak zostało to wczeWniej 

podkreWlone, role kobiece s> głównie zwi>zane ze sfer> prywatn>, czyli z 

rodzin>: rol> matki, cony, co w polskiej tradycji kojarzone jest ze stracniczk> 

ciepła rodzinnego. Role kobiece s> tym samym uwacane za mniej 

odpowiedzialne nic role mCskie. Na skutek tego miejsce kobiety jest w domu, a 

jeWli podejmuje juc pracC zawodow>, to powinna być ona podporz>dkowana 

dobru rodziny i mieć charakter „kobiecy” (Paprzycka 2008, s.90). A zatem 

płaszczyzna kulturowa, powszechnie podzielane normy i społeczna wizja ładu 

wskazuj> na podporz>dkowanie kobiet – mCcczyznom, na ich uległoWć wobec 

mCca/ partnera, a to sprzyja dopuszczaniu siC przez niego zachowaM 

przemocowych. Stereotypowe, lecz ci>gle obecne w społeczeMstwie polskim 

przekonania co do tego co wolno mCcczyanie, poczucie wstydu (szczególnie silne 

wWród starszych kobiet) wynikaj>ce z zaistniałej sytuacji przemocy, jak tec 

obawa przed ocen> opinii publicznej – to zasadnicze hamulce powstrzymuj>ce 

kobiety przed ujawnieniem doWwiadczanych zachowaM przemocowych.  

Bior>c pod uwagC interesuj>c> nas tu problematykC starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, nalecy zauwacyć, ce rzadko 

kiedy poruszanie tego niezmiernie dracliwego tematu przemocy domowej wi>ce 

siC z rozpatrywaniem zjawiska w kontekWcie ludzi starych.  Ich sytuacja jest 

szczególnie trudna, złocona, a nawet dramatyczna, poniewac na sam fakt 

wystCpowania przemocy nakładaj> siC dodatkowo takie czynniki jak: zły stan 

zdrowia, trudna sytuacja materialna, wystCpowanie otCpienia. Te istotne 

elementy sytuacji cyciowej w wielu przypadkach stanowi> barierC w czynnym 

przeciwstawieniu siC agresorowi, a dodatkowo uniemocliwiaj> skuteczne 

poszukiwanie pomocy na zewn>trz (Wróblewska 2009). Jak wskazuj> badania 

naukowe i statystyki policyjne  oraz statystyki prowadzone przez instytucje 

pomocy społecznej (Halicka, Halicki 2010, Petelski, CichoM 2010, buk, Sawicka 

2010) statystyczna ofiara przemocy domowej to kobieta, nad któr> znCca siC 

partner lub jedno z dzieci. Bardzo wacnym wydaje siC fakt, ce sprawc> przemocy 

jest zwykle członek rodziny płci mCskiej. W Wwietle statystyk policyjnych 

Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, okazuje siC, ce najczCWciej dochodzi do 

znCcania siC mCca nad con> (31% zgłoszeM), na drugim miejscu syna nad matk> 

(25%). Liczba zgłoszeM obydwu rodzajów zdarzeM ma tendencjC rosn>c>” 

(Halicka 2010, s.13). 

Nalecy tu równiec pamiCtać o niechCci starszych osób do mówienia o przemocy, 

jaka ma miejsce w ich cyciu. Osoby starsze tkwi> w traumatycznym zwi>zku z 

agresorem, boj>c siC go naruszyć m.in. ze strachu przed konsekwencjami, jakie 

mog> dosiCgn>ć oprawcy, który jest najczCWciej bliskim członkiem rodziny. 

Obawiaj> siC takce konsekwencji wzglCdem siebie. Dominuje strach przed 

trafieniem do domu opieki społecznej, ofiary przemocy boj> siC, ce sobie same 
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nie poradz>  gdy zabraknie nawet tego złego opiekuna, maj> takce niekiedy 

wyrzuty sumienia, ce byli/s> złymi rodzicami (Halicka, Halicki 2010, Wróblewska 

2009). A zatem bardzo trudna i problematyczna jest sytuacja starszych ludzi (w 

tym starszych kobiet) – ofiar przemocy w rodzinie, czy tec kobiet w ogóle – ofiar 

przemocy domowej. I choć w powszechnym odbiorze przemoc nie jest 

akceptowana i nie ma na ni> przyzwolenia, to jednak w sytuacji przemocy ofiary 

czCWciej przyjmuj> biern> i skryt> postawC, milcz>co godz> siC na doWwiadczan> 

sytuacjC przemocy, cicho i z pokor>  przyjmuj> swój własny los w myWl innych, 

silnie utrwalonych  społecznych przekonaM, ce o problemach rodzinnych osobom 

obcym nie powinno siC mówić bo „na swoich siC nie donosi”. I tak cierpi> latami 

w milczeniu 

 
3.4   
Kulturowa percepcja starzej>cych siC kobiet w społeczeMstwie  

 

Zanim zostanie omówiony sposób postrzegania starzej>cych siC kobiet w 

społeczeMstwie polskim, warto przytoczyć wyniki badaM CBOS z listopada 2009 

roku, które  dotyczyły postaw Polaków wobec ludzi starych i własnej staroWci 

(człowiek stary został w nich okreWlony jako osoba maj>ca 60 i wiCcej lat lub tec 

bCd>ca ma emeryturze).  

W Wwietle tych wyników zdecydowana wiCkszoWć ankietowanych (87%) uwaca, 

ce ludzie starsi s> potrzebni społeczeMstwu,  jedynie 9% respondentów jest 

zdania, ce stanowi> dla niego raczej obci>cenie. Za co najbardziej respondenci 

doceniali obecnoWć ludzi starych w społeczeMstwie? Za czas który poWwiCcaj> 

wnukom, za ich wiedzC i doWwiadczenie – takich odpowiedzi udzieliło od 95 do 

97% ankietowanych. Badani wskazywali tec na wacne aspekty społeczne 

zwi>zane z funkcjonowaniem ludzi starych w miejscu zamieszkania (W>dołowska 

2009). WWród niewielkiej grupy ankietowanych, którym blicsza jest opinia, ic 

ludzie starsi s> raczej obci>ceniem dla społeczeMstwa, niemal wszyscy (94%) 

uwacali, ce wynika to z faktu, ic czCWciej i ciCcej oni choruj>, a ich leczenie 

pochłania wiCcej funduszy. Wskazywali tec na zalecnoWć seniorów od innych 

ludzi (79% wskazaM) oraz brak wkładu w rozwój gospodarczy – biernoWć lub tec 

nieefektywnoWć na rynku pracy (57%) (W>dołowska 2009). Maj>c w pamiCci tak 

zarysowany sposób percepcji ludzi starych w Polsce, warto przyjrzeć siC blicej 

społecznemu odbiorowi jednej z grup osób starych, a mianowicie starzej>cych 

siC kobiet. 

Badania empiryczne prowadzone w ostatnich latach wWród polskich seniorów 

pozwalaj> na wskazanie kilku zasadniczych cech wyrócniaj>cych starzej>ce siC 

kobiety. I tak np. w badaniach nad „Warunkami cycia i potrzebami ludzi 

starszych w Polsce” realizowanymi w latach 1999-2001 przez Polskie 

Towarzystwo Gerontologiczne (PTG), pokazano, ce w gminach połoconych we 
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wschodniej czCWci Polski wWród osób starszych dominuje wykształcenie niepełne 

podstawowe, przy czym kobiety s> przeciCtnie nicej wykształcone nic mCcczyani. 

We wszystkich badanych Wrodowiskach odsetek osób z wykształceniem 

niepełnym podstawowym zwiCksza siC w starszej grupie wieku (powycej 75 roku 

cycia) (PCdich 2003, Halicka 2004). Te same badania donosz>, ic głównym 

aródłem utrzymania dla ponad 93% osób starszych we wszystkich badanych 

Wrodowiskach wiejskich jest renta lub emerytura. Na terenach tradycyjnie 

rolniczych jest to konsekwencj> wprowadzenia ustawy o rentach rolniczych lub 

jest wynikiem nabycia uprawnieM emerytalnych za pracC poza rolnictwem. 

Dotyczy to takce kobiet (PCdich 2003). W niektórych badanych wsiach od 5 do 

7% kobiet nie miało renty i było na wył>cznym utrzymaniu mCca lub dzieci. 

Nowsze badania - realizowane wWród seniorów na Podlasiu w latach 2006-2009 

w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wycszego potwierdzaj> trudn> sytuacjC finansow> starszych kobiet i 

donosz>, ic dochód blisko połowy respondentek z miasta - Białegostoku (49,7%) 

mieWci siC w przedziale 701-1000 zł, z kolei wWród badanych mCcczyzn ze 

Wrodowiska miejskiego najbardziej liczna jest grupa, której miesiCczny dochód 

wynosi wiCcej nic 1000 zł (77,2%),  dla porównania 38,2% kobiet uzyskuje 

równie wysokie miesiCczne dochody, jak mCcczyani. Z drugiej strony badani 

mieszkaMcy Wrodowisk wiejskich - zarówno kobiety jak i mCcczyani - najczCWciej 

wskazywali, ic ich miesiCczny dochód nie przekracza 700 zł, jednak w tej 

kategorii odsetek kobiet (61,7%) był wycszy nic mCcczyzn (55%). Ponadto 

mCcczyani z badanych gmin wiejskich (21,6%) stanowili niemal trzykrotnie 

wiCksz> nic kobiety (8,5%) grupC osób, których dochód był wycszy nic 1000 zł 

miesiCcznie (Halicka, Halicki 2010).  

Analiza zebranego materiału w badaniach prowadzonych przez PTG wskazuje, ic 

w cyciu rodzinnym silniejsz> pozycjC maj> mCcczyani, albowiem „we wszystkich 

badanych Wrodowiskach przewacaj>cy odsetek mCcczyzn uwaca za głowC rodziny 

samego siebie (od 43% do 79%)” (PCdich 2003, s.241). Trzeba tec dodać, ic 

starsze kobiety wskazuj> na siebie jako głowC rodziny od 4 do 55%, a status 

głowy rodziny czCWciej nic mCcczyani przypisuj> synom lub ziCciom. Z kolei 

mCcczyani rzadko wskazuj> na kobietC jako głowC rodziny. Z badaM wynika tec, 

ce mCcczyani (od 0% do 50%) maj> wiCkszy wpływ na podejmowanie decyzji 

rodzinnych w porównaniu z kobietami (od 12% do 38%) (PCdich 2003, s. 241).  

Inn> cech> odrócniaj>c> starzej>ce siC kobiety od mCcczyzn jest stopieM 

odczuwanego osamotnienia. Wspomniane wycej badania prowadzone w latach 

1999-2001 wskazuj> na istotn> zalecnoWć miCdzy osamotnieniem a płci> 

badanych.  

„WWród mCcczyzn wyraanie przewacaj> osoby odczuwaj>ce osamotnienie 

bardzo rzadko, stanowi>c blisko trzy czwarte (71%) spoWród badanych 

tej kategorii. U kobiet proporcje te s> zdecydowanie inne. Wprawdzie i tu 
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dominuj> osoby odczuwaj>ce osamotnienie bardzo rzadko, jednak w 

porównaniu z mCcczyznami odsetek ten jest zdecydowanie nicszy i 

dotyczy niespełna połowy respondentek. Odsetek kobiet, które 

najczCWciej czuj> siC osamotnione (20%) jest blisko dwukrotnie wycszy 

nic mCcczyzn (11%). Tak> przewagC osamotnionych kobiet w stosunku 

do mCcczyzn mocna tłumaczyć wycsz> przeciCtn> wieku respondentek” 

(Czekanowski 2003, s. 154) 

i wi>c>cym siC z tym wdowieMstwem starszych kobiet. Badania przeprowadzane 

na Podlasiu w latach 2006-2009 potwierdzaj>, ic wWród starych kobiet na wsi 

ducy odsetek stanowi> wdowy - w badanych gminach stanowiły one ponad 49%. 

Dla porównania wdowcy w gminach stanowili jedynie około 14% (Halicka, Halicki 

2010). W zwi>zku z tym, ce kobiety cyj> w Polsce dłucej nic mCcczyani, Wmierć 

partnera cyciowego  i wi>c>cy siC z tym stan wdowieMstwa moce wpływać na 

poczucie osamotnienia u kobiet.   

Jeszcze inn> cech> wyrócniaj>c> starsze kobiety jest ich wiCksza - w porównaniu 

z mCcczyznami - religijnoWć. Badania wskazuj>, ce kobiety czCWciej uczestnicz> 

w naboceMstwach koWcielnych, przywi>zuj> takce wiCksz> wagC nic mCcczyani do 

wspólnego odmawiania modlitwy (PCdich 2003), dla wielu kobiet  wiara stanowi 

otuchC i łagodzi lCki zwi>zane ze Wmierci> (Halicka, PCdich 2000).   

Przedstawiony materiał wskazuje, ic wiele jest cech odrócniaj>cych starzej>ce 

siC kobiety od mCcczyzn. Niektóre z nich s> uwarunkowane kulturowo i 

społecznie – jak np. nicszy poziom wykształcenia kobiet w stosunku do 

mCcczyzn, pełnione role w rodzinie. Inne cechy s> funkcj> czynników 

biologicznych, czy zmian demograficznych. Wydaje siC, ce zasadne s> 

przypuszczenia, ic obserwowalna w społeczeMstwie polskim feminizacja staroWci 

moce w przyszłoWci doprowadzić do zmiany percepcji starzej>cych siC osób, w 

tym w sposób szczególny starzej>cych siC kobiet.   

 

3.5   
Historia i sytuacja instytucji Wwiadcz>cych pomoc ofiarom IPV 
(w ogóle) oraz pomoc kobietom starszym (opis systemu oraz 
instytucji pomocy)   
 

W polskim prawie nie istniej> szczególne akty reguluj>ce kwestie dotycz>ce 

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet starszych doWwiadczaj>cych agresji ze 

strony mCca czy partnera. Litera prawa jasno okreWla rócne procedury zwi>zane 

z powstrzymywaniem i eliminowaniem przemocy w rodzinie w ogóle. Brakuje 

regulacji, które brałyby po uwagC kategoriC wieku w tym przypadku 60 i wiCcej 

lat, czyli osoby starsze.   

Przez długi okres najwacniejszym aktem prawnym reguluj>cym kwestie 

zachowaM agresywnych w rodzinie była ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 Kodeks 
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karny, a dokładniej rozdział XXV- „PrzestCpstwa przeciwko rodzinie, opiece i 

młodziecy” (art. 184 kk). Obecnie obowi>zuj>ca ustawa z dnia 6 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (weszła w cycie dnia 1 wrzeWnia 1998 roku) omawia problem 

znCcania w rozdziale XXVI- PrzestCpstwa przeciwko rodzinie i opiece- w art. 207 

kk. Nalecy zaznaczyć, ce wycej przedstawione akty prawne okreWlaj> agresjC 

wobec członka rodziny jako znCcanie i aby agresja mogła być uznana za 

przestCpstwo znCcania musi ona mieć charakter ci>gły. W kodeksie karnym nie 

pojawia siC tym samym termin „przemoc”.  

W obszarze pomocy społecznej termin „przemoc” pierwszy raz pojawia siC w 

ustawie o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. Został on 

wprowadzony ustaw> z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw 

okreWlaj>cych kompetencje organów administracji publicznej - w zwi>zku z 

reform> ustrojow> paMstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). Powycsza zmiana 

dodawała do ustawy o pomocy społecznej art. 23a, który mówił, ce w celu 

zapobiegania, powstawania lub pogłCbiania siC dysfunkcji osób, rodzin lub 

społecznoWci, w tym równiec dotkniCtych przemoc>, moce być podejmowana 

interwencja kryzysowa.  

Jeden z wacniejszych sygnałów mówi>cych o nowym podejWciu do problemu 

przemocy miał miejsce w roku 1997, gdy policja wraz z PaMstwow> Agencj> 

Rozwi>zywania Problemów Alkoholowych rozpoczCła testowanie procedury 

Niebieskiej Karty, która tworzyła dla interweniuj>cych policjantów jednolite 

procedury postCpowania i jednolit> dokumentacjC w przypadku kontaktu z 

przemoc> domow>. Pozytywnie zaopiniowana, została wprowadzona w roku 

1998, jako powszechnie stosowana przez jednostki policji w ramach 

przeciwdziałania przemocy. 

W przypadku pomocy społecznej procedurC Niebieskiej Karty wprowadziła 

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, która mówi, ce w 

przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia 

formularz "Pomoc Społeczna - Niebieska Karta" stanowi>cy zał>cznik do 

rodzinnego wywiadu Wrodowiskowego.  

Kolejnym wacnym etapem w ramach przeciwdziałania przemocy było uchwalenie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

szczegółowo reguluj>cej zadania w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi 

przemocy, zasady postCpowania wobec osób dotkniCtych przemoc> w rodzinie 

oraz zasady postCpowania wobec osób stosuj>cych przemoc w rodzinie. 

Powycsze akty prawne okreWlały na przestrzeni lat zasady funkcjonowania 

instytucji zajmuj>cych siC problemem agresji, przemocy w rodzinie. Analizuj>c 

wycej wymienione ustawy nalecy zauwacyć wacn> rolC policji w systemie 

przeciwdziałania przemocy. Do roku 1998 to właWnie na policji spoczywał główny 

ciCcar działaM przeciwko agresji w rodzinach. Jednak rola policji zamyka siC 

przede wszystkim w działaniach interwencyjnych, których celem jest 
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powstrzymanie przemocy i zapewnienie bezpieczeMstwa osobom 

poszkodowanym i nie mocna oczekiwać, ce policja we własnym zakresie zapewni 

osobom poszkodowanym innego rodzaju formy pomocy, st>d tak istotne jest 

wł>czenie w system przeciwdziałania przemocy instytucji wyspecjalizowanych w 

ich niesieniu.   

Od roku 1998 w system przeciwdziałania przemocy została wł>czona pomoc 

społeczna. Wtedy właWnie zaczCły powstawać oWrodki interwencji kryzysowej, 

których celem było udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, 

pedagogicznej, czy tec szerszej pomocy prawnej osobom dotkniCtym przemoc>. 

Wraz z wejWciem w cycie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej, w procedurC Niebieskiej Karty zostali wł>czeni pracownicy socjalni. 

Został zatem poszerzony kr>g instytucji zaangacowanych w przeciwdziałanie 

przemocy, co przyczyniło siC do spojrzenia na problem przemocy z rócnych 

perspektyw i pozwoliło na objCcie osób doWwiadczaj>cych przemocy 

odpowiednimi do sytuacji rodzajami pomocy.  

Omawiaj>c instytucje zaangacowane w procedurC Niebieskiej Karty nalecy 

zaznaczyć, ce oprócz policji i jednostek pomocy społecznej uczestnicz> w niej 

takce komisje rozwi>zywania problemów alkoholowych. Wynika to z faktu, ic 

odnotowuje siC liczne przypadki stosowania przemocy przez osoby bCd>ce pod 

wpływem alkoholu, b>da od niego uzalecnione. St>d tak wacne s> działania 

maj>ce na celu rozwi>zywanie problemów alkoholowych i profilaktykC 

uzalecnieM. 

Przemoc w rodzinie lecy równiec w ramach kompetencji słucby zdrowia. Ofiary 

przemocy czCsto zgłaszaj> siC do lekarzy z proWb> o pomoc zwłaszcza wtedy, 

gdy doWwiadczaj> przemocy fizycznej - skutkiem czego moce być wystCpowanie 

takich obraceM jak: skaleczenia, złamania, zadrapania, siniaki -  oraz przemocy 

psychicznej, której objawami mog> być depresja, przygnCbienie czy tec lCk. 

Wacne jest, aby lekarz maj>cy kontakt z ofiar> przemocy oprócz udzielenia 

pomocy medycznej, umiejCtnie pokierował ofiarC do innych instytucji, gdzie 

moce uzyskać pomoc. 

Kolejn> grupC instytucji, które maj>  kontakt z sytuacjami przemocy stanowi> 

organy wymiaru sprawiedliwoWci, czyli s>dy i prokuratorzy. Mówi>c ogólnie 

mocna uznać, ic zadaniem prokuratury jest podjCcie działaM maj>cych na celu 

sprawdzenie, czy doszło od popełnienia przestCpstwa, zabezpieczenie dowodów 

oraz ujCcie sprawcy. S>dy natomiast, w zalecnoWci od rodzaju spraw jakimi siC 

zajmuj>, reguluj> miCdzy innymi kwestie dotycz>ce ochrony interesów dzieci i 

rodzin, separacji i rozwodów, b>da tec zagadnienia z zakresu spraw 

maj>tkowych, czy tec eksmisji z lokalu.  

Omawiaj>c instytucje zajmuj>ce siC przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie 

mocna pomin>ć organizacji pozarz>dowych i innych instytucji, które niezwykle 

aktywnie działały i w dalszym ci>gu działaj> w omawianym obszarze. 
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Przykładem moce być Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia", które zostało powołane do cycia w roku 1995. Pierwszym 

zadaniem Pogotowia było uruchomienie ogólnopolskiego bezpłatnego telefonu 

interwencyjno-informacyjnego dla osób doznaj>cych przemocy w rodzinie. Z 

doWwiadczeM specjalistów Pogotowia korzysta do dziW wiele osób doznaj>cych 

przemocy, jak i pomagaj>cych ofiarom przemocy. 

System przeciwdziałania przemocy podlega ci>głym zmianom i udoskonaleniom 

(np. w czerwcu biec>cego roku (2010) polski parlament przyj>ł zmodyfikowan> 

ustawC o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z roku 2005). Powstaj> nowe 

koncepcje zmierzaj>ce do skuteczniejszego radzenia sobie z omawianym 

problemem. Najwacniejsz> procedur> dotycz>c> przeciwdziałania przemocy jest 

Niebieska Karta, która opiera siC niejako na dwóch filarach. Pierwszym z nich 

jest pomoc policji w zakresie doraanych interwencji, natomiast drugim- pomoc 

psychologiczna, terapeutyczna, materialna, finansowa i prawna. baden z tych 

dwóch elementów nie powinien być rozpatrywany osobno. Oparcie siC wył>cznie 

na jednym z nich nie moce zapewnić ofiarom przemocy wyjWcia z sytuacji 

trudnej.   
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IV 
Stan badaM na temat przemocy w 
zwi>zku małceMskim/partnerskim 
(IPV) wobec starszych kobiet w 
Polsce  
 

W Polsce zjawisko przemocy wobec osób starszych nie doczekało siC wielu 

opracowaM. Pojawiało siC rzadko i przy okazji omawiania innych problemów, jak 

np. konflikty miCdzygeneracyjne (Piotrowski 1973, Synak 1976, Tryfan 1992). 

Na szczególn> uwagC zasługuje tu praca J. Piotrowskiego „Miejsce człowieka 

starego w rodzinie i społeczeMstwie” (1973) oraz  B. Synaka „Problemy starych 

rolników” (1976). Obaj autorzy w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne 

wWród ludzi starych omawiaj> m.in. stosunki rodzinne, które – jak wynika z 

badaM – mog> wyzwalać konflikty w rodzinie. Ich podłocem s> czCsto kwestie 

finansowe np. przekazywanie gospodarstwa za rentC wywoływało 

niejednokrotnie sytuacjC konfliktow> (Synak 1976, s.227).  

W póaniejszym okresie problem przemocy wobec ludzi starych był przedmiotem 

zainteresowania niektórych badaczy, jednak do dzisiaj s> to nieliczne prace  na 

ten temat. Polska literatura jest nadal bardzo uboga jeWli chodzi o rozpoznanie 

tego problemu.  Zauwacyć nalecy, ic po dziW dzieM brakuje opracowaM, które 

podejmowałyby zagadnienie przemocy wobec starszych kobiet, której 

doWwiadczaj> w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich.  Wprawdzie w oparciu o 

nieliczne w Polsce badania dotycz>ce naducyć i zaniedbaM wobec osób starszych 

analizowane s> niekiedy problemy kobiet w wieku 60 i wiCcej lat jako ofiar 

przemocy. Jest to jednak sytuacja niezmiernie rzadka. Zagadnienie przemocy w 

zwi>zkach małceMskich/ partnerskich w stosunku do starszych kobiet, pozostaje 

– jak dot>d - w literaturze polskiej nierozpoznane. 

 

 

4.1  
Pytania badawcze, dostCpnoWć informacji, dotarcie do 
statystyk i innych danych  
 

Chc>c przedstawić stan badaM na temat przemocy wobec starszych kobiet w 

Polsce – które czCWciowo wynikaj> z analiz podejmuj>cych problem naducyć i 
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zaniedbaM wobec ludzi starych w ogóle, przeanalizowaliWmy dostCpne na ten 

temat publikacje i inne materiały. Naszym celem było uzyskanie mocliwie jak 

najwiCkszej iloWci informacji na temat interesuj>cego nas problemu. Jednak jak 

juc wycej wspomniano, zagadnienie przemocy wobec starszych kobiet, czy w 

ogóle wobec ludzi starych, nie jest w nauce polskiej przedmiotem dogłCbnej i 

zakrojonej na szerok> skalC eksploracji. Dlatego tec trudno mówić o stawianiu 

pytaM badawczych w prowadzonej przez nas analizie. Zastane materiały to 

głównie omówienia wyników badaM, które prowadzone były przez specjalistów 

rócnych dziedzin, a wWród nich byli na ogół gerontolodzy, czy tec pracownicy 

uczelni medycznych. Nalecy jednak zauwacyć, ic Wrodowisko medyczne w Polsce 

nie poWwiCca zbyt wiele uwagi problemowi przemocy wobec ludzi starych, a 

prowadzone dotychczas badania oparte były na - innych nic w naukach 

społecznych  - podstawach metodycznych, st>d trudno o porównania i 

uogólnienia.  

Istotnym oWrodkiem naukowym w Polsce, który zajmuje siC problematyk> 

przemocy wobec ludzi starych jest Uniwersytet w Białymstoku, a konkretnie 

dwie jego jednostki tj. Zakład Socjologii Edukacji oraz Zakład Andragogiki i 

Gerontologii. Realizowane przez te Zakłady badania zostan> przedstawione 

ponicej, gdyc s> to najnowsze wyniki dotycz>ce interesuj>cego nas tu zjawiska.  

Zgodnie z przyjCtymi przez partnerów projektu ustaleniami, wacnym aródłem 

informacji i statystyk na temat przemocy wobec starszych kobiet, czy ludzi 

starych w ogóle s> policja, s>dy, prokuratura. JeWli chodzi o s>dy i prokuraturC 

istnieje w Polsce trudnoWć w uzyskaniu takich informacji. W wielu przypadkach 

zwi>zane jest to z ochron> danych osobowych, albo tec z brakiem informacji na 

ten temat. Z kolei policyjny rejestr ofiar przemocy wobec ludzi dorosłych 

uwzglCdnia tylko jedno kryterium odnoWnie wieku, a jest nim 18 rok cycia. 

Zgłaszane na policjC przypadki ofiar s> zatem rejestrowane jako przestCpstwo 

dokonane na osobie pełnoletniej lub niepełnoletniej. W Polsce policja nie stosuje 

innego kryterium dotycz>cego wieku ofiar (ludzi dorosłych). Dlatego niemocliwe 

jest uzyskanie informacji na temat liczby ofiar przemocy w wieku 60 i wiCcej lat. 

Województwo podlaskie – które jest reprezentowane przez autorów tego raportu 

- stanowi tu wyj>tek.  

W latach 2006-2009 Zakład Andragogiki i Gerontologii oraz Zakład Socjologii 

Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Wydziałem Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Białymstoku realizowały projekt badawczy na temat 

przemocy wobec ludzi starych w województwie podlaskim. W zwi>zku z t> 

współprac> Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku prowadziła statystykC 

ludzi starych – ofiar przemocy. Wyniki trwaj>cej niemal 4 lata obserwacji 

zostan> nicej przedstawione. We wspomnianym projekcie uczestniczył takce 

Miejski OWrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Jest to instytucja pomocowa, 
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która w Polsce stanowi główne ogniwo systemu pomocy społecznej i zajmuje siC 

pomoc> ofiarom przemocy i przeciwdziałaniem temu zjawisku. Wyniki naszych 

badaM, a takce statystyki - prowadzone przez współrealizuj>ce projekt instytucje 

- posłuc> do pełniejszego zaprezentowania problemu przemocy wobec starszych 

kobiet w Polsce.  

 

 

4.2  
Wyniki   
 
4.2.1 

Stan badaM na temat przemocy wobec osób starszych (w tym wobec 

starszych kobiet) w Polsce  

 
Pierwsze systematyczne badania empiryczne w Polsce na temat ludzi starych 

jako przedmiotu i podmiotu patologii społecznej zostały przeprowadzone na 

przełomie lat 80. i 90. wWród trzech kohort wieku starszego w Białymstoku. 

Wyniki badaM potwierdzały istnienie poczucia zagrocenia, a takce naducyć i 

zaniedbaM w stosunku do ludzi starych. Ponad 20% mCcczyzn 70-letnich 

skarcyło siC na brak opieki, a 13% miało poczucie izolowania od spraw rodziny. 

U kobiet dominowały zaniedbania opiekuMcze (od 13 do 19% zalecnie od grupy 

wieku). Wysoki był takce odsetek kobiet, które odczuwały zaniedbania w sferze 

psychicznej, a wiCc nie okazywanie uczuć (od 5% w 60-letniej grupie wieku do 

14% w grupie 80-latków) (Halicka  1992, 1995, 1996, 1997). 

W ostatnich dziesiCciu latach wzrosło w Polsce zainteresowanie przemoc> wobec 

osób starszych w tym wobec starszych kobiet, o czym Wwiadcz>  kolejne 

publikacje oparte na wynikach badaM empirycznych. 

G. Orzechowska przeprowadziła w 2000 roku badania 15 przypadków przemocy 

wobec osób starszych w rodzinie za pomoc> wywiadu pogłCbionego. 

Respondentami były na ogół kobiety, osoby w wieku 60-68 lat, podopieczni 

Miejskiego OWrodka Pomocy Społecznej w ducym mieWcie. Z dziećmi i ich 

rodzinami mieszkało 8 osób, pozostali uczestnicy wywiadów mieszkali samotnie. 

Badani doznawali rócnorodnej przemocy. „W 9 przypadkach była to przemoc 

fizyczna i psychiczna, 5 osób maltretowano psychicznie przy jednoczesnym 

zaniedbywaniu, a nad jedn> osob> systematycznie znCcano siC psychicznie. (…) 

na ogół sprawcami przemocy były dzieci badanych osób starszych.(…) w 5 

przypadkach dokonywali ich inni krewni: były m>c, m>c, wnuczka, ziCć, 

bratanek (Orzechowska 2000, s. 102-103)”. Mocna uznać, ce badania G. 

Orzechowskiej w pewnym stopniu pokazały (naWwietliły) problem starszych 

kobiet, jako ofiar przemocy domowej.  
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Inne badania dotycz>ce starszych kobiet jako ofiar przemocy zostały 

przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego przez E. Rudnick>-Drocak i 

M. Latalskego na przełomie lat 2004/2005 wWród 1047 pacjentów po 65 roku 

cycia wWród 15 losowo wybranych praktyk lekarzy rodzinnych. Zastosowano: 

analizC dokumentacji medycznej, lekarskiej i pielCgniarskiej. Celem było 

okreWlenie czynników ryzyka przemocy wobec kobiet z uwzglCdnieniem 

przemocy psychicznej, fizycznej, materialnej, seksualnej i zaniedbaM.  Około 

43% ofiar przemocy to kobiety zamieszkałe w ducym mieWcie, 5% to ofiary 

małych miasteczek, a pozostałe 51% to kobiety z rejonów wiejskich. NajczCWciej 

spotykan> form>  była przemoc psychiczna (88,8%), wykorzystywanie 

materialne dotyczyło 73,8%, przemoc fizyczna była udziałem 49,6% badanych, 

a przemoc seksualna została stwierdzona przez lekarza u 4% przypadków. 

Sprawc> przemocy był zwykle członek rodziny płci mCskiej (56,9%). Do 

„ciCcszych” form przemocy dochodziło w rodzinie gdzie dochody były niskie, wiek 

osób zaawansowany, a sprawnoWć lokomocyjna gorsza. Tak wysoki odsetek 

rócnych form naducyć w województwie lubelskim bardzo dziwi, ac wydaje siC 

niewiarygodny. Autorzy sami to dostrzegaj> i  zaznaczaj>, ce ten rodzaj naducyć 

- w Wwietle literatury przedmiotu - jest znacznie mniejszy. Wydaje siC nam, ce  

przyczynami tak znacznych rócnic mog> być: zaawansowany wiek ofiar 

przemocy, być moce wiCksze zaufanie ludzi starych do lekarza i innych 

pracowników słucby zdrowia, jeWli chodzi o pozyskanie informacji, albo tec 

potkniCcia metodologiczne (poniewac zastosowano analizC dokumentacji 

medycznej, lekarskiej i pielCgniarskiej, a zatem mogły być wielokrotnie 

wykazywane te same osoby).  Warto takce rozwacyć, czy z przemoc> wobec 

ludzi starych na lubelszczyanie nie maj> zwi>zku jakieW specyficzne, 

Wrodowiskowe czynniki ryzyka, o których autorzy nie pisz>, a które mogły 

stanowić jedn> z istotnych  przyczyn (Rudnicka-Drocak, Latalski 2006a, 

Rudnicka-Drocak, Latalski 2006b). 

W roku 2007 E. Sygit i R. Ossowski przeprowadzili w Bydgoszczy badania na 

grupie 70 osób w wieku  60-85 lat, których celem było sprawdzenie na ile 

doWwiadczanie przemocy zalecy od płci, wieku i wykształcenia badanych. 

Respondentami byli członkowie klubu seniora, podopieczni domu dziennego 

pobytu, pacjenci poradni lekarza rodzinnego i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Zdaniem autorów kobiety s> bardziej podatne na wpływy 

nadopiekuMczoWci, a osoby z wykształceniem wycszym deklaruj> najnicszy 

poziom odczuwania przemocy fizycznej, zaniedbania i dyskryminacji (Sygit, 

Ossowski 2008). Z uwagi na to, ce próba badawcza była mała (70 badanych 

osób reprezentowało cztery rócne Wrodowiska) nie nalecy pochopnie wyci>gać 

wniosków.   
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B.Tobiasz-Adamczyk wraz z zespołem przeprowadziła w latach 2007-2009 

badania dotycz>ce postrzegania przemocy wobec osób starszych z perspektywy 

doWwiadczeM pracowników medycznych i socjalnych w ramach projektu Daphne 

II. Badaniami objCto ogółem 507 pracowników medycznych zatrudnionych w 

placówkach opiekuMczych na terenie Krakowa (117 pielCgniarek klinicznych, 67 

pielCgniarek Wrodowiskowych, 58 lekarzy geriatrów lub lekarzy rodzinnych) i 

socjalnych (140 pracowników Domów Pomocy Społecznej, 125 pracowników 

Miejskich OWrodków Pomocy Społecznej). Z badaM wynika, ce blisko 40% osób 

badanych postrzega przemoc wobec osób starszych w Polsce jako problem 

powszechny w naszym kraju, natomiast tylko 7,3% przyznało, ce z tym 

problemem miało do czynienia w swojej pracy zawodowej. Istnienie przemocy 

psychicznej dostrzega 39,6% badanych, zaW na faktyczne wystCpowanie 

problemu wobec podopiecznych wskazuje 12,6% badanych. Podobnie jest z 

percepcj> zaniedbaM. Ponad połowa badanych (55,7%) wskazywała na 

zaniedbania opieki jako problem w Polsce istotny, podczas gdy ac dwukrotnie 

mniejszy odsetek (24,3%) zwracał uwagC na wystCpowanie tego problemu w 

codziennej pracy (Tobiasz-Adamczyk 2009). Zaprezentowane wyniki  badaM 

krakowskich pokazuj> duc> dysproporcjC w ocenie u profesjonalistów pomiCdzy 

postrzeganiem problemu przemocy wobec osób starszych, a jego faktycznym 

wystCpowaniem. Zjawisko instytucjonalnej przemocy wobec osób starszych 

winno być dalej diagnozowane w skali całego kraju.  

Warto takce przywołać w tym miejscu rz>dowe sprawozdanie z realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2009 roku, w 

ramach którego Instytut Psychologii PaMstwowej Akademii Nauk przeprowadził 

badania nad przemoc> . Z badaM tych wynika, ce blisko połowa Polaków zna 

przypadki przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej wobec osób starszych 

w rodzinie. Jednak postrzeganie problemu przemocy wobec osób starszych nie 

pokrywa siC z faktycznym jego wystCpowaniem. Z przemoc> seksualn> wobec 

osób starszych zetknCło siC niemal 23% respondentów. Odnotowano rócnicC w 

odniesieniu do wszystkich form przemocy miCdzy liczb> osób wskazuj>cych na 

ich obecnoWć poza własn> rodzin> (wiCcej wskazaM np.  „izolowanie” – 46,7%), 

natomiast  we własnej rodzinie (mniej wskazaM - „izolowanie” – 11,6%). Do 

najczCWciej relacjonowanych form przemocy wobec osób starszych we własnej 

rodzinie nalecały: zabieranie pieniCdzy (14,2%) i wytykanie niepełnosprawnoWci 

(13,2%). W opinii respondentów (profesjonalistów stykaj>cych siC z przemoc> z 

racji wykonywanego zawodu), ofiar> przemocy w rodzinie wobec osób starszych 

była najczCWciej kobieta z wykształceniem podstawowym lub Wrednim. Jako 

sprawców przemocy profesjonaliWci najczCWciej wskazywali mCskich krewnych 

(AktualnoWci/MIPS: połowa Polaków … 2010). 
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4.2.2 

Przemoc wobec ludzi starych (w tym wobec starszych kobiet) w 

województwie podlaskim w Wwietle badaM naukowych  

 
M. Halicka wraz z zespołem przeprowadziła w latach 2006-2009, w ramach 

projektu naukowego własnego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wycszego badania empiryczne dotycz>ce przemocy wobec osób 

starszych w zrócnicowanych Wrodowiskowo, etnicznie i kulturowo obszarach 

wiejskich i miejskich w województwie podlaskim. Badania były realizowane w 

trzech etapach. W I etapie, za pomoc> sondacu diagnostycznego badano opiniC 

560 osób tj. studentów, policjantów dzielnicowych, pracowników socjalnych i 

pielCgniarek dotycz>cych postrzegania przemocy. Drugi etap stanowiły badania 

Wrodowiskowe wWród wybranych drog> losow>  619 osób w wieku 60 i wiCcej lat, 

mieszkaj>cych w Wrodowiskach miejskich (trzy dzielnice mieszkaniowe w 

Białymstoku) i wiejskich (trzy gminy: Krynki, Kleszczele i Zbójna) w 

województwie podlaskim. W gminach wiejskich badania przeprowadzono wWród 

314 mieszkaMców, natomiast w Wrodowisku miejskim Białegostoku badania 

zrealizowano wWród 305 mieszkaMców. Badania były prowadzone w oparciu o 

kwestionariusz ankiety i test zdaM niedokoMczonych. Trzeci etap badaM to 

studium przypadku, opisuj>ce w sposób bardziej pogłCbiony naducycia  i 

zaniedbania wobec osób starszych. Wywiadem pogłCbionym objCtych zostało 47 

osób – zadeklarowanych ofiar przemocy.   

W województwie podlaskim wiCkszoWć badanych osób starszych stanowiły 

kobiety (63,7%), a ponad połowa z nich (62,5%) była w wieku 65 – 74 lata. 

Osoby starsze deklarowały głównie wyznanie rzymsko-katolickie (66,9%) i 

prawosławne (32,1%), pozostawanie w zwi>zkach małceMskich (58,3%) oraz 

posiadanie minimum 2 dzieci (59,4%).  

Na ogólnie postawione pytanie o doznanie krzyw, agresji, urazu około 11% 

kobiet i około 12% mCcczyzn przyznało, ce doWwiadczyli takich zachowaM. 

Zaprezentowana nicej tabela pokazuje w uszczegółowieniu rócne formy 

przemocy, których ofiarami były osoby starsze.  
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Tabela 1:  Przemoc wobec osób starszych ze strony członków rodziny  a płeć 

         

Formy przemocy: 

Płeć 

Kobieta MCcczyzna 

n % n % 

kłótnie 50 12,7 29 12,9 

zniewacanie lub wyzwiska 38 9,6 21 9,3 

popychanie, szturchanie 13 3,3 6 2,7 

bicie i inne rCkoczyny 13 3,3 6 2,7 

wyganianie z mieszkania 12 3,1 4 1,8 

zastraszanie 9 2,3 6 2,7 

ograniczanie wolnoWci 5 1,3 2 0,9 

 

Zwraca uwagC, ce przemoc fizyczna była stosowana czCWciej wobec kobiet, 

natomiast mCcczyani byli nieco czCWciej zastraszani aniceli kobiety. Inne formy 

przemocy wystCpowały podobnie czCsto u kobiet i mCcczyzn. Wprawdzie 

małconkowie najczCWciej obwiniaj> siC wzajemnie za takie zachowania, jednak 

mCcczyani nieco czCWciej wskazuj> conC jako sprawcC przejawianych zachowaM, 

aniceli odwrotnie (tabela 2).   

        Tabela 2:  Sprawca przemocy wobec osób starszych ze strony rodziny a płeć 

         

Kto ze strony rodziny przejawia  

przemoc: 

Płeć 

Kobieta MCcczyzna 

n % n % 

współmałconek  23 40,1 17 47,2 

syn 13 22,8 13 38,2 

córka* 15 26,3 3 9,1 

wnuki 5 8,6 - - 

ziCć 3 5,3 - - 

brat, siostra 3 5,3 1 3,0 

inny członek rodziny 3 5,3 3 9,1 

synowa 2 3,5 3 9,1 

 *p<0,05 

Zwraca uwagC, ce o ile syn zarówno w stosunku do ojca jak i matki przejawia 

przemoc (choć ojciec naracony jest w wiCkszym stopniu na agresjC nic matka), o 

tyle ofiar> przemocy ze strony córki jest czCWciej matka aniceli ojciec, co chyba 

nie powinno dziwić. W polskim modelu rodziny ojciec ma utrwalon> pozycjC i  nie 

wynika to jedynie z jego siły fizycznej. PodkreWlić takce nalecy, ic ofiar> 

przemocy ze strony wnuków jest babcia, a ze strony ziCcia - teWciowa, natomiast 

mCcczyzna (ojciec, teWć) czCWciej spotyka siC z przemoc> ze strony synowej i 

innych członków rodziny, jednak takie przypadki miały miejsce bardzo rzadko.  
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Miejsce zamieszkania miało zwi>zek z naducyciami wobec ludzi starych. 

Najbardziej zagrocone przemoc> były osoby mieszkaj>ce na wsi. Przyczyn 

przemocy doszukiwać siC mocna w problemach zwi>zanych z trudn> sytuacj> 

społeczno-materialn> wielu polskich rodzin szczególnie z obszarów wiejskich, z 

naducywaniem alkoholu przez członków rodziny, a takce w rócnicach 

kulturowych. Okazuje siC, ce w Wrodowiskach jednolitych etnicznie i kulturowo 

przejawy przemocy psychicznej i fizycznej wobec osób starszych odnotowano 

jako najwycsze (Halicka, Halicki 2010).  

 

4.2.3 

Przemoc wobec ludzi starych (w tym wobec starszych kobiet) w 

województwie podlaskim w Wwietle statystyk policyjnych  

 
Przedstawione wycej dane nie odbiegaj> od obserwacji prowadzonej od 1 

stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku przez Wydział Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Sporz>dzone statystyki policyjne (wykres 1) 

wskazuj>, ic sprawc> przemocy w zwi>zkach małceMskich czCWciej jest m>c (124 

przypadki) nic cona (8), niezalecnie od  tego w jakim roku prowadzona była 

obserwacja.  

 Wykres 1: Zrócnicowanie osób bCd>cych sprawcami znCcania siC nad członkami  
rodziny w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2009 r. (w liczbach) 

          `ródło: na podstawie danych z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  

 

Trudno oszacować dokładnie rozmiary przemocy domowej w Polsce. Kacdego 

roku do s>du zgłaszanych jest zaledwie kilkanaWcie tysiCcy spraw o znCcanie siC 
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nad rodzin>, ale policja w tym czasie rejestruje około miliona tzw. "awantur w 

rodzinie", do których jest wzywana (Charakterystyka zjawiska … 2008). Z 

prowadzonych przez policjC obserwacji wynika, ce statystyczna ofiara przemocy 

to kobieta, nad któr> znCca siC partner lub jedno z dzieci. Szczególn> uwagC 

zwraca, ce sprawc> przemocy jest zwykle członek rodziny płci mCskiej. Jak 

wynika z zaprezentowanych wycej danych, najczCWciej dochodzi do znCcania siC 

mCca nad con> (31% zgłoszeM), na drugim miejscu syna nad matk> (25 %). 

Liczba zgłoszeM obydwu rodzajów zdarzeM ma tendencjC rosn>c>. Doznawanie 

krzywdy od najblicszych jest spraw> bardzo bolesn> i w przewacaj>cej czCWci 

utrzymywan> w tajemnicy. Nalecy podkreWlić, ce Wrodowiska osób starszych, 

które doWwiadczyły przemocy jest Wrodowiskiem zamkniCtym.  

 

4.2.4 

Przemoc wobec osób starszych (w tym wobec starszych kobiet) w Wwietle 

statystyk instytucji pomocy społecznej  

 
Przemoc wobec osób starszych (w tym takce wobec starszych kobiet) jest 

problemem, któremu wiele uwagi poWwiCcaj> praktycy, czyli instytucje pomocy 

społecznej, czy tec inne placówki wsparcia. Jak wynika z analizy dokumentów 

OWrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) w Białymstoku, w omawianej grupie 

wiekowej osobami dotkniCtymi przemoc> s> przede wszystkim kobiety (wykres 

2).  

Wykres 2: Ofiary przemocy  w wieku 60 i wiCcej lat (w liczbach)  a płeć i  
przedział czasu  

`ródło: na podstawie danych  OWrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego OWrodka Pomocy Rodzinie w 
Białymstoku 
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Procentowy udział kobiet w ogólnej liczbie osób starszych doznaj>cych przemocy 

w latach 1998-2009 nie był nicszy nic 80,0%. Nalecy przy tym odnotować, ce w 

latach 2001, 2003 i 2005 nie stwierdzono przypadków mCcczyzn - ofiar 

przemocy. Procentowy udział kobiet i mCcczyzn w ogólnej liczbie osób starszych 

doznaj>cych przemocy nie wykazuje trwałej i jednolitej tendencji rosn>cej, b>da 

malej>cej. Od roku 2004 nalecy zauwacyć jednak wzrost liczby kobiet 

doznaj>cych przemocy (z 8 w roku 2004 do 45 w roku 2008). Nie towarzyszy 

temu równie silny wzrost liczby mCcczyzn zgłaszaj>cych problem przemocy. 

Zwraca jednak szczególn> uwagC rok 2008, w którym zaobserwowano znacz>cy 

wzrost ofiar przemocy tak u  kobiet, jak i u mCcczyzn. Ten niepokoj>cy wzrost 

ofiar przemocy w latach 2004-2008 nalecałoby tłumaczyć wprowadzeniem w 

kraju w roku 2004 - moc> ustawy o pomocy społecznej - procedury „Niebieskie 

Karty”. Procedura ta polegała na wł>czeniu OWrodków Interwencji Kryzysowej do 

współpracy z policj>. Zaowocowało to lepsz> diagnoz> problemu przemocy i 

bardziej skutecznymi działaniami utylitarnymi, co zapewne miało zwi>zek ze 

spadkiem aktów przemocy w rodzinie w roku 2009.  

Sprawcami przemocy były najczCWciej dzieci (119 przypadków) oraz m>c (93). W 

latach 2005-2008 udział osób poszkodowanych był szczególnie wysoki, przy 

czym akty przemocy czCWciej stosowały dzieci, aniceli małconek (wykres 3).  

Wykres 3: Sprawca przemocy (w liczbach) wobec osób starszych w 
poszczególnych latach  

`ródło: na podstawie danych  OWrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego OWrodka Pomocy Rodzinie w 
Białymstoku 
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JeWli chodzi o formy przemocy, to najczCWciej przejawiana była przemoc 

psychiczna i przemoc fizyczna. W 1998 roku w dokumentacji OIK odnotowanych 

zostało 13 przypadków przemocy wobec osób w wieku 60 i wiCcej lat, a w roku 

2008 liczba ta wynosiła 56. Przemoc wobec ludzi starych jest zawsze 

wielopostaciowa, co oznacza, ce seniorzy doWwiadczaj> wielu form przemocy 

jednoczeWnie. Dlatego tec trudno jest wskazać, czy któryW z okresów 

funkcjonowania OIK cechuje wyj>tkowo czCste zgłaszanie przez klientów OIK 

tylko jednej z form naducyć i zaniedbaM wobec ludzi starych. Wiadomo jednak, 

ce w latach 1999-2005 i w roku 2008 nie odnotowano przypadków przemocy 

seksualnej wobec osób w wieku 60 i wiCcej lat. Ponadto statystyki OIK wskazuj>, 

ce w latach 1998-2009 odnotowano ł>cznie 48 przypadków przemocy 

ekonomicznej, 8 przypadków przemocy seksualnej, 173 przypadki przemocy 

fizycznej i ac 239 przypadków przemocy psychicznej.  

Obok tych stricte gerontologicznych publikacji s> takce inne dotycz>ce 

przemocy, jednak traktuj> one ogólnie o przemocy w rodzinie wWród osób 

dorosłych (18 i wiCcej lat) bez wyszczególnienia grup wieku (np. Zjawisko 

…2006; Niebieska Linia 2006, Polacy … 2007, Jakubowski 2000 ).   

W literaturze podkreWla siC na ogół, ce czCstoWć naducyć wobec starszych kobiet 

(czy ludzi starych w ogóle) jest mniejsza nic naducyć wobec dzieci i kobiet w 

domu. Problem przemocy jest trudny do oszacowania, gdyc przemoc domowa 

czCsto uwacana jest za sprawC prywatn> rodziny (Falkowska 2002). Osoby w 

starszym wieku s> o wiele bardziej skłonne ukrywać istnienie przemocy w 

rodzinie nic osoby młode i w Wrednim wieku. Taka sytuacja jest doWć czCsto 

spotykana w Polsce szczególnie w Wrodowiskach wiejskich. Wynika to z pewnej, 

utrwalonej  tradycji funkcjonowania rodziny oraz obowi>zuj>cych w danym 

Wrodowisku norm społecznych i obyczajowych.  

 

4.2.5 

Regulacje prawne dotycz>ce problemu przemocy w Polsce 

 
W Polsce przemoc reguluj> akty prawa krajowego i akty prawa 

miCdzynarodowego. Najwacniejszym aktem prawa wewnCtrznego w Polsce jest 

Konstytucja RP z roku 1997,  a takce regulacje zawarte w prawie karnym. 

Jednak „(…) nigdzie w przepisach kodeksu karnego ludzie starzy nie stanowi> 

wyodrCbnionego przedmiotu ochrony karnoprawnej. „Ukrywaj>” siC (…) pod 

okreWleniami: osoba najblicsza (przy znCcaniu siC), bezradna (przy 

wykorzystywaniu seksualnym), osoba pozostaj>ca pod opiek> lub w stosunku 

zalecnoWci (przy znCcaniu) (Laskowska 2009, s. 55). 

W ostatnich latach wacnym wydarzeniem dotycz>cym problemu przemocy wobec 

osób starszych było przyjCcie przez polski Sejm 29 lipca 2005 roku ustawy o 
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przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która to ustawa była w roku biec>cym 

nowelizowana (nowelizacja weszła w cycie z dniem 1 sierpnia 2010 roku). Tekst 

tego aktu prawnego ukazał siC w Dzienniku Ustaw Nr 125, poz. 842. Ustawa 

wprowadziła szereg zmian z korzyWci> dla ofiar przemocy: wzmocniła ochronC 

ofiar przemocy   m.in. przez skuteczn> izolacjC sprawców od ofiar przemocy 

przez Wrodki separuj>ce np. zakaz zblicania, nakaz opuszczenia wspólnego 

mieszkania. Ustawa wprowadziła bezpłatn> obdukcjC, a takce obowi>zkow> 

terapiC dla sprawców przemocy. Wprowadziła takce koniecznoWć tworzenia w 

kacdej gminie zespołów interdyscyplinarnych, aby w sposób bardziej skuteczny 

przeciwdziałać przemocy (AktualnoWci MIPS: trwaj> prace … 2010).  

Innym wacnym wydarzeniem było Zarz>dzenie Komendanta Głównego Policji z 

dnia 18 lutego 2008 roku dotycz>ce przemocy takce wobec osób starszych w 

ramach procedury policyjnej „Niebieskie Karty”.  Zgodnie z treWci>  zarz>dzenia, 

głównymi realizatorami procedury „Niebieskie Karty” s> ze strony policji 

funkcjonariusze słucb patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowi Zarz>dzenie 

okreWla w sposób szczegółowy zadania policjantów podejmuj>cych interwencjC, a 

takce zadania policjanta dzielnicowego (Zarz>dzenie Nr 162 … 2008). 

JeWli chodzi o przemoc instytucjonaln> w Polsce i jej prawne gwarancje, z calem 

nalecy stwierdzić, ce problem ten - jak dot>d - jest nierozpoznany. Brak jest nie 

tylko opracowaM opartych na badaniach empirycznych, ale takce  stosownych 

przepisów prawnych reguluj>cych problem przemocy w domach pomocy 

społecznej. Jedynym instrumentem w gestii wojewody s> nałocone przez niego 

kary finansowe za nieprzestrzeganie standardów w zakresie powstawania i 

funkcjonowania takich placówek. Trwaj> prace nad zmian> przepisów 

dotycz>cych w szczególnoWci  prywatnych domów opieki. 

 

4.3  
Podsumowanie  

 

W Polsce badania dotycz>ce przemocy wobec ludzi starych, a tym samym i 

wobec starszych kobiet, nie rozwijaj> siC ani tak szybko, ani tec nie s> tak 

nagłoWnione jak badania nad innymi formami przemocy interpersonalnej. Jest to 

spowodowane m. in. trudnoWciami finansowymi (niewystarczaj>ce fundusze na 

badania), niewielk> liczb> badaczy, którzy to zagadnienie podejmuj>, a takce 

słab> podbudow> teoretyczn> i nieWcisłoWciami metodologicznymi. Nieliczne 

wprawdzie, ale istniej>ce juc wyniki badaM empirycznych dostarczaj> jednak 

wstCpnego rozpoznania problemu naducyć i zaniedbaM wobec ludzi starych i jak 

widać jest to problem niezmiernie złocony wymagaj>cy dalszych wysiłków 

organizacyjnych, badawczych i działaM naprawczych. 
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V 
Sondac w instytucjach  
 
5.1  
Załocenia badawcze  
 

Jednym z wacnych pytaM badawczych podejmowanych w prezentowanych 

badaniach dotycz>cych przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim 

doWwiadczanej przez kobiety w starszym wieku była kwestia wiedzy, jak> na ten 

temat dysponuje personelu rócnych instytucji. Osoby pracuj>ce ze starszymi 

wiekiem ofiarami przemocy mog> dostarczyć informacji na temat specyfiki 

interesuj>cego nas zjawiska, jak tec wskazać, jakie działania podejmuj> (lub tec 

nie) starsze kobiety by znaleać potrzebn> pomoc, jaka pomoc przynosi 

oczekiwane rezultaty i jaka jest potrzebna. Prezentowane badania nie 

pretenduj> do miana badaM reprezentatywnych na temat powszechnoWci 

wystCpowania zjawiska, niemniej jednak s> aródłem informacji (pochodz>cych 

od samych pracowników rócnych placówek) na temat potrzeb starszych kobiet – 

ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim, sposobów poszukiwania 

pomocy oraz rodzaju Wwiadczonych im usług.  

Bior>c pod uwagC (i jednoczeWnie modyfikuj>c) strategiC wykorzystan> przez 

GÖRGEN, NEWIG, NÄGELE & HERBST (2005; zobacz tec GÖRGEN, HERBST, NÄGELE, NEWIG, 

KEMMELMEIER, KOTLENGA, MILD, PIGORS & RABOLD, 2005; GÖRGEN, NÄGELE, HERBST & 

NEWIG, 2006; GÖRGEN & NÄGELE, 2006) w badaniach na temat seksualnej 

wiktimizacji osób starszych, został przygotowany kwestionariusz do badaM. 

NarzCdzie to było adresowane do bardzo rócnorodnych instytucji i 

profesjonalistów, którzy mog> posiadać wiedzC na temat przypadków starszych 

kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim (IPV).  

Kraje partnerskie przyjCły nastCpuj>ce załocenia zwi>zane z realizacj> badaM 

(sondacu) wWród instytucji: 

• Wystandaryzowany kwestionariusz został wysłany do wielu rócnorodnych 

instytucji i profesjonalistów, którzy mog> posiadać wiedzC na temat 

interesuj>cego nas problemu  

• Badania dotycz> liczb (statystyk) oraz cech charakteryzuj>cych przypadki 

IPV wobec starszych kobiet jak tec zakres i rodzaj usług Wwiadczonych tej 

grupie ofiar. W dalszej kolejnoWci poruszona została kwestia sposobu 

postrzegania problemu przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim wobec 

starszych kobiet. Odpowiedzi na tego typu pytania mog> udzielić takce ci 

respondenci, którzy nie pracowali z kobietami doWwiadczaj>cymi przemocy 
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ze strony mCca/ partnera. Kwestionariusz zawierał takce pytania dotycz>ce 

instytucji, do której dotarła ankieta oraz osoby j> wypełniaj>cej   

• Sondac wWród instytucji był jednoczeWnie sposobem na znalezienie osób, 

które wezm> udział w wywiadach – co opisuje rozdział VII. Na koMcu 

kwestionariusza, respondenci byli pytani czy chcieliby wzi>ć udział w 

wywiadzie dotycz>cym przypadków starszych kobiet – ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim/ partnerskim (jeWli tak, proszeni byli o podanie danych 

kontaktowych). Ze wzglCdu na fakt, ic dziCki wywiadom z personelem 

mocliwe było nawi>zanie kontaktu z wieloma starszymi kobietami - ofiarami 

przemocy, mocna powiedzieć, ce sondac wWród instytucji spełnił jeszcze 

jedn>, dodatkow>, poWredni> funkcjC klasyfikacji (odnalezienia) przypadków 

ofiar.   

• W kacdym kraju badania zostały przeprowadzone na szczeblu krajowym, ze 

szczególnym uwzglCdnieniem instytucji, które mogły posiadać kluczowe 

informacje dotycz>ce interesuj>cego nas problemu – zwłaszcza schronisk dla 

kobiet oraz instytucji zajmuj>cych siC przemoc> wobec kobiet.  Z drugiej 

strony zakres instytucji, czy organizacji, które mog> mieć kontakt ze 

starszymi kobietami – ofiarami IPV jest o wiele szerszy. Wymienić tu wiCc 

nalecy rócne placówki medyczne, słucbC zdrowia, złocony system doradztwa, 

instytucje pomocy psychologicznej, duchowieMstwo, system prawa oraz 

lokalne i regionalne placówki działaj>ce na danym obszarze w kacdym kraju. 

• Ostatecznie – przygotowano i wykorzystano dług> (pełn>) i skrócon> wersjC 

kwestionariusza. MyWl, która przemawiała za tym, by przygotować i 

wykorzystać krótsz> wersjC ankiety była taka: instytucje, które posiadaj> 

mał> lub wcale nie maj> wiedzy na temat przypadków IPV, mog> uznać długi 

kwestionariusz za nieadekwatny do stanu ich wiedzy, ale przeciec s> oni w 

stanie dostarczyć wartoWciowych informacji zwłaszcza w zakresie percepcji 

omawianego problemu. St>d tec pomysł na stworzenie krótszej wersji 

ankiety. 

 

5.2 
Metoda  

 

5.2.1 

NarzCdzie  

 

Partnerzy projektu wypracowali dwie wersje kwestionariusza do badaM i 

przetłumaczyli je na swój jCzyk ojczysty: dłucsz> wersjC (15 stron) i krótsz> (7 

stron). Zasadniczym narzCdziem, które miało być wykorzystywane w badaniach 

był dłucszy kwestionariusz, lecz krótsza jego wersja miała być wysyłana do tych 

placówek, co do których mocna było przypuszczać, ce albo ich pracownicy nie 
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bCd> mieli wiedzy na interesuj>cy nas temat przemocy wobec starszych kobiet 

ze strony mCca/ partnera lub tec nie bCd> mieli ochoty lub wystarczaj>co duco 

czasu na wypełnienie ankiety (zobacz zał>cznik). Kwestionariusze zostały 

wysłane wczesn> jesieni> 2009 roku drog> pocztow>. Co wacne, kacda ankieta 

rozpoczynała siC 2-stronnicowym listem wprowadzaj>cym, w którym zostały 

zawarte informacje na temat realizowanego projektu badawczego oraz jego 

załoceM i partnerów itp.  

By badane zjawisko było przez wszystkich rozumiane w jednakowy sposób, 

wprowadzenie do ankiety (krótkiej i dłucszej) zawierało takce wyjaWnienie 

pojCcia przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim (czyli jak nalecy rozumieć 

problem). A zatem „za zwi>zek małceMski (partnerski) mocna uznać kacdy 

rodzaj zwi>zku miCdzy dwoma osobami, zarówno zwi>zek 

heteroseksualny jak i homoseksualny, zwi>zek małceMski, kohabitacjC 

(wspólne mieszkanie bez Wlubu), czy tec zwi>zek opieraj>cy siC na 

swobodnych, niezobowi>zuj>cych spotkaniach w ramach randek. Nie jest 

wymagane by zwi>zek ten trwał w chwili obecnej. W naszych badaniach 

uwzglCdniamy takce przemoc ze strony byłego partnera – jednak z 

zaznaczeniem, ic musiała mieć ona miejsce w momencie, gdy kobieta – ofiara 

przemocy – miała ukoMczone 60 lat. Z kolei przemoc jest przez nas 

rozumiana jako nieuprawnione (nielegalne), silne, zamierzone i celowe 

akty powoduj>ce fizyczn> lub psychiczn> krzywdC. Mamy tu zatem na 

myWli ucywanie siły fizycznej zadawanie ran, zranieM (skaleczeM) jak tec 

przemoc emocjonaln>, wykorzystywanie seksualne, molestowanie, 

wykorzystywanie finansowe oraz celowe zaniedbywanie (jeWli ofiara 

zalecy od opieki i pomocy ze strony partnera, czy byłego partnera). 

Dłucsza wersja kwestionariusza składała siC z czterech czCWci: czCWć pierwsza 

dotyczyła instytucjonalnych/ zawodowych doWwiadczeM w zakresie pracy ze 

starszymi kobietami, ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. 

Znajdywały siC tu pytania o liczbC zgłaszaj>cych siC klinetek, które klasyfikuj> 

siC do grupy ofiar bCdacych przedmiotem naszego badania, liczbC i typ takich 

spraw w latach 2006 – 2009, zmianC liczby tego rodzaju ofiar przemocy na 

przestrzeni tych lat, proporcjC starszych kobiet – ofiar przemocy ze strony 

mCca/ partnera w stosunku do wszystkich klientów placówki. Respondenci byli 

tec proszeni o zaznaczenie, czy podawane przez nich liczby s> danymi 

dokładnymi czy szacunkowymi. Kolejne pytania podejmowały zagadnienie form 

przemocy zgłaszanych przez klientów organizacji, cech charakteryzuj>cych ofiary 

oraz sprawców przemocy jak tec rodzaju przemocy stosowanej przez mCca/ 

partnera, o której mówiły ofiary przemocy. Ponadto respodnecni byli pytani w 

jaki sposób najczCWciej dowiaduj> siC o przypadkach ofiar przemocy, w jaki 

sposób kontaktuj> siC z nimi, jaki rodzaj pomocy został danej ofierze udzielony. 
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Kwestionariusz zawierał tec pytania dotycz>ce starszych mCcczyzn – ofiar 

przemocy ze strony cony/ partnerki.  

Druga czCWć kwestionariusza podejmowała kwestiC postrzegania problemu 

przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim wobec starszych kobiet. Zostały 

wiCc przedstawione rócne twierdzenia na ten temat, z którymi respondenci mogli 

siC zgodzić lub nie zgodzić. Ponadto badani zostali poproszeni o oszacowanie 

czCstoWci wystCpowania pewnych zachowaM ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim – kobiet bCd>cych w wieku 20-40 lat w porównaniu z 

kobietami starszymi: w wieku 60 i wiCcej lat.  

CzCWć trzecia dotyczyła instytucji, do której dotarł wypełniany kwestionariusz. 

Zostały wiCc tu zamieszczone pytania dotycz>ce głównych problemów, którymi 

zajmuje siC placówka, rodzaju oferowanej pomocy, iloWci zatrudnionych osób itd.  

CzCWć czwarta to pytania bezpoWrednio kierowane do osoby wypełniaj>cej 

ankietC (płeć, wiek, wykształcenie, stanowisko oraz czas zatrudnienia w 

placówce itd.). W koMcowej czCWci ankiety respondenci zostali zapytani czy s> 

oni (lub ich instytucja) zainteresowani dalszymi informacjami na temat projektu 

oraz czy zechc> wzi>ć udział w wywiadzie oraz dyskusji dotycz>cej 

wypracowania rekomendacji dalszych działaM w zakresie przeciwdziałania 

zjawisku przemocy wobec starszych kobiet, której doWwiadczaj> w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim.  

Krótsza wersja kwestionariusza takce zawierała pytania dotycz>ce liczby 

klientów i przypadków starszych kobiet - ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim odnotowanych w latach 2006-2009, okreWlenia proporcji jaka 

wystCpuje miCdzy starszymi kobietami ofiarami IPV (klientkami placówki) w 

stosunku do pozostałych klientów i relacji miCdzy ofiar> a sprawc> przemocy. 

Ponadto w kwestionariuszu znalazły siC te same co w długiej jego wersji 

stwierdzenia dotycz>ce interesuj>cego nas zjawiska przemocy oraz proWba o 

oszacowanie czCstoWci wystCpowania poszczególnych reakcji (zachowaM) 

młodszych i starszych wiekiem kobiet – ofiar przemocy. Ostatnie pytania ankiety 

dotyczyły cech instytucji, do której wysłano kwestionariusz oraz zostały tu 

zawarte pytania dotycz>ce dalszego zainteresowania instytucji realizowanym 

projektem oraz chCci udziału w wywiadzie oraz dyskusji zwi>zanej z 

wypracowaniem rekomendacji dalszych działaM w zakresie przeciwdziałania 

zjawisku przemocy wobec starszych kobiet w zwi>zku małceMskim/ partnerskim.  

 

 

5.2.2  

Dobór próby do badaM   

 

Przedmiotem badaM prowadzonych w ramach projektu „Intimate partner 

violence against older women” (program DAPHNE III) była przemoc wobec 
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kobiet w podeszłym wieku (60 i wiCcej lat) doWwiadczaj>cych przemocy  w 

zwi>zkach małceMskich/ partnerskich. W pierwszym etapie badaM został wiCc 

przeprowadzony sondac wWród instytucji, które na co dzieM zajmuj> siC 

problemem okreWlonym w tytule projektu. Kryteriami doboru instytucji były: 

• podejmowanie przez instytucjC działaM zwi>zanych z problemem przemocy: 

przeciwdziałanie tym zjawiskom, działania doraane, 

• podejmowanie przez instytucjC działaM zwi>zanych z problemami 

towarzysz>cymi zjawisku przemocy, 

• podejmowanie przez instytucjC działaM zwi>zanych z innymi problemami 

osób starszych, 

• terytorium/obszar działania instytucji.  

Nalecy zaznaczyć, ic na etapie doboru próby załocono uczestnictwo w badaniu 

organizacji z terenu całego kraju, w tym w szczególnoWci z terenu województwa 

podlaskiego. Celem takiego doboru instytucji było poznanie zjawiska i uzyskanie 

szeregu informacji na temat przemocy stosowanej przez mCców/partnerów 

wobec kobiet w podeszłym wieku zarówno na terytorium kraju, jak i na obszarze 

województwa podlaskiego, co dałoby mocliwoWć odniesienia i porównania skali 

zjawiska. Zakładano udział placówek funkcjonuj>cych zarówno w miastach, jak i 

na terenach wiejskich, działaj>cych lokalnie na wszystkich szczeblach samorz>du 

terytorialnego (gmina, powiat, województwo) oraz tych obejmuj>cych swym 

działaniem obszar całego kraju. Do tworzenia finalnego rejestru organizacji 

zaproszono specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z 

OWrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego OWrodka Pomocy Rodzinie w 

Białymstoku. 

Dobór instytucji do udziału w badaniach rozpoczCto od zdefiniowania pojCcia 

przemocy. W tym celu porównano definicjC przemocy przyjCt> przez partnerów 

projektu DAPHNE III z definicj> zawart> w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc rozumiana jest jako 

jednorazowe albo powtarzaj>ce siC umyWlne działanie lub zaniechanie 

naruszaj>ce prawa lub dobra osobiste osób najblicszych, a takce osób wspólnie 

zamieszkuj>cych lub gospodaruj>cych, w szczególnoWci naracaj>ce te osoby na 

niebezpieczeMstwo utraty cycia, zdrowia, naruszaj>ce ich godnoWć, nietykalnoWć 

cielesn>, wolnoWć w tym seksualn>, powoduj>ce szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a takce wywołuj>ce cierpienia i krzywdy moralne u 

osób dotkniCtych przemoc>. 

Natomiast przyjCta w projekcie DAPHNE III definicja okreWla przemoc jako 

nieuprawnione (nielegalne) silne, zamierzone i celowe akty powoduj>ce fizyczn> 

lub psychiczn> krzywdC. Mamy tu zatem na myWli ucywanie siły fizycznej, 

zadawanie ran, zranieM (skaleczeM) jak tec przemoc emocjonaln>, 

wykorzystywanie seksualne, molestowanie, wykorzystywanie finansowe oraz 
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celowe zaniedbywanie (jeWli ofiara zalecy od opieki i pomocy ze strony partnera, 

czy byłego partnera).  

Kolejnym etapem doboru instytucji do udziału w badaniach była analiza aktów 

prawnych, w których zawarte zostały procedury dotycz>ce przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Ustalono, ce podstawowymi aktami prawnymi, w których 

mowa jest o zjawisku przemocy s>: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz ustawa z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z dnia 6 

czerwca 1997r. Kodeks karny- Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557, z póan. zm.; ustawa 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej -Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593, z 

póan. zm.; ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie- Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493, z póan. zm.) 

DziCki analizie definicji przemocy oraz aktów prawnych zwi>zanych z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie mocliwym stało siC okreWlenie, które 

instytucje rz>dowe oraz samorz>dowe na terenie Polski zajmuj> siC problemem 

przemocy oraz które organy mog> mieć kontakt z osobami doWwiadczaj>cymi 

przemocy. 

Ustalono, ce podstawow> strategi> funkcjonuj>c> w ramach systemu prawa i 

dotycz>c> przeciwdziałania przemocy jest procedura „Niebieskiej Karty". Jest to 

procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa siC z 

odpowiedniej dokumentacji i sposobu postCpowania w przypadku stwierdzenia 

b>da podejrzenia wystCpowania przemocy. Obowi>zuje ona w policji od 1998 

roku, natomiast w pomocy społecznej od 2004 roku. Jest zalecana takce do 

stosowania przez gminne komisje rozwi>zywania problemów alkoholowych, w 

przypadku gdy w rodzinie wystCpuj> równiec problemy alkoholowe. 

Głównym celem procedury „Niebieskich Kart" jest rozpoznawanie przemocy i 

usprawnienie pomocy oferowanej ofiarom przez przedstawicieli rócnych słucb w 

Wrodowisku lokalnym, ale tec tworzenie warunków do systemowego, 

interdyscyplinarnego modelu pracy z rodzin>. Podstaw> skutecznoWci procedury i 

oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli rócnych słucb maj>cych 

kontakt z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie.  

Zasadnym stało siC umieszczenie w próbie badawczej zarówno policji, jak i 

oWrodków pomocy społecznej oraz oWrodków interwencji kryzysowej. MiCdzy 

wycej wymienionymi instytucjami istnieje współpraca i nastCpuje wymiana 

informacji na temat Wrodowisk, w których rozpoznano, b>da podejrzewa siC 

wystCpowanie przemocy. Kacda z instytucji uczestnicz>ca w procedurze 

„Niebieskiej Karty” ma do spełnienia inne zadania.  

Policja bardzo czCsto jako pierwsza dowiaduje siC o sytuacjach przemocy  w 

Wrodowisku. W ramach swoich zadaM i kompetencji interweniuj>cy policjanci 

zapewniaj> przede wszystkim bezpieczeMstwo ofiarom, podejmuj> działania 

zapobiegawcze wobec sprawcy oraz wypełniaj> dokumentacjC „Niebieskiej Karty” 
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- mog> być zatem aródłem informacji dotycz>cych przemocy wobec kobiet w 

podeszłym wieku. NastCpnie sprawa trafia do policjanta dzielnicowego, który 

monitoruje i rozpoznaje sytuacjC rodzinn> oraz kontaktuje siC z pracownikami 

pomocy społecznej. Ci ostatni obejmuj> rodzinC wsparciem psychologicznym, 

socjalnym, prawnym, itp. Pracownicy socjalni oWrodków pomocy społecznej lub 

oWrodków interwencji kryzysowej zgodnie z ustaw> o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie maj> równiec mocliwoWć zakładania dokumentacji „Niebieskich Kart”. 

Tak wiCc pomoc społeczna jest wacnym elementem w systemie przeciwdziałania 

przemocy w Polsce. Osoby pokrzywdzone zgłaszaj> siC do placówek pomocy 

społecznej. Nalecy przy tym dodać, ce pracownicy socjalni w zwi>zku z tym, ce 

monitoruj> Wrodowiska swoich podopiecznych korzystaj>cych ze WwiadczeM 

pomocy społecznej, rozpoznaj> równiec inne sytuacje przemocy, których ofiary 

czCsto nie zgłaszaj> siC po pomoc do cadnej organizacji. 

Oprócz wymienionych instytucji mog> działać inne organy powoływane do cycia 

przez jednostki samorz>du terytorialnego, w których mieszkaMcy mog> uzyskać 

niezbCdne informacje dotycz>ce przeciwdziałania przemocy oraz konieczn> 

pomoc. Zostały one uwzglCdnione na koMcowych pozycjach listy organizacji 

objCtych naszym badaniem. 

Do instytucji rz>dowych i samorz>dowych działaj>cych w zakresie zapobiegania 

przemocy oprócz policji, oWrodków pomocy społecznej i oWrodków interwencji 

kryzysowej, zaliczono równiec: specjalistyczne oWrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie, 

hostele dla ofiar przemocy, powiatowe centra pomocy rodzinie, a takce organy 

wymiaru sprawiedliwoWci, czyli s>dy rejonowe, s>dy okrCgowe, prokuraturC oraz 

zespoły kuratorów.  

NastCpnie zdecydowano siC poszerzyć listC o instytucje działaj>ce w obszarze 

opieki zdrowotnej, czyli szpitale, poradnie specjalistyczne oraz gabinety lekarzy 

rodzinnych. Osoby doznaj>ce przemocy czCsto zmuszone s> do korzystania z 

pomocy lekarzy, st>d istniało przypuszczenie, ic słucby medyczne posiadaj> 

informacje o przypadkach przemocy wobec kobiet w podeszłym wieku. 

W dalszej kolejnoWci poszerzono listC o organizacje, których aktywnoWć 

skierowana jest na osoby starsze. W tej grupie oprócz instytucji zwi>zanych z 

pomoc> społeczn> takich jak domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym 

wieku, czy kluby seniora znalazły siC organizacje zajmuj>ce siC niesieniem 

pomocy w postaci usług opiekuMczych (PCK, PKPS, Caritas) oraz inne 

organizacje pozarz>dowe. Ponadto rozwacono wł>czenie do udziału w badaniach 

duszpasterzy koWciołów i zwi>zków wyznaniowych oraz organizacji działaj>cych 

przy koWciołach i zwi>zkach wyznaniowych.  

Ogólna lista obejmowała wiCc instytucje zajmuj>ce siC problemem 

przeciwdziałania przemocy, jak tec placówki wymiaru sprawiedliwoWci, systemu 

opieki zdrowotnej, systemu opieki społecznej, Wwiadcz>ce usługi skierowane do 
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osób starszych i inne typy organizacji. Na liWcie 1100 instytucji znalazły siC 

zatem organy paMstwowe, jednostki organizacyjne samorz>du terytorialnego, 

koWcioły i zwi>zki wyznaniowe oraz organizacje pozarz>dowe obejmuj>ce swoim 

działaniem zarówno terytorium całego kraju, jak i organizacje lokalne.  

Z uwagi na ograniczenia finansowe jak tec maj>c na uwadze załocenia przyjCte 

przez wszystkich partnerów realizuj>cych projekt DAPHNE III i mocliwoWć 

porównania wyników sondacy prowadzonych w poszczególnych krajach 

partnerskich, konieczne stało siC zredukowanie liczby instytucji zaproszonych do 

udziału w badaniu do około 400.   

W tworzeniu ostatecznego rejestru instytucji zaangacowanych w 

przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w wieku 60 lat i wiCcej w zwi>zkach 

małceMskich i partnerskich zdecydowano siC pomin>ć w nim placówki słucby 

zdrowia. Z doWwiadczeM zaproszonych do współpracy specjalistów z OIK wynika, 

ic lekarze nie uczestnicz> w systemie powiadamiania instytucji o stwierdzonych 

przypadkach przemocy, b>da podejrzeniach jej wystCpowania.  

W odniesieniu do słucb posługuj>cych siC procedur> „Niebieskiej Karty” nalecy 

zauwacyć, ce nie została tu uwzglCdniona pomoc ze strony komisji 

rozwi>zywania problemów alkoholowych z uwagi na to, ce maj> one kontakt 

przede wszystkim z osobami naducywaj>cymi alkoholu, wWród których znajduj> 

siC osoby stosuj>ce przemoc. 

Kolejn> grup> instytucji wykluczon> z pierwszej wersji listy były organizacje 

działaj>ce w obszarze wymiaru sprawiedliwoWci, czyli s>dy, prokuratorzy i 

zespoły kuratorów. W oparciu o doWwiadczenia specjalistów z zakresu 

przeciwdziałania przemocy ustalono, ic w systemie prawa zjawisko przemocy 

najczCWciej kwalifikowane i rozpatrywane jest jako znCcanie siC na gruncie art. 

207 § 1 Kk. Oznacza to, ce zazwyczaj jednorazowe spowodowanie cierpieM, 

które mocemy uznać za przemoc, nie jest definiowane jako znCcanie. Jedynie w 

wyj>tkowych przypadkach jednorazowe spowodowanie dotkliwych cierpieM 

stanowi przestCpstwo znCcania siC, lecz tylko wtedy, kiedy cierpienia były 

dotkliwe i rozci>gniCte w czasie. Zatem „przemoc” i „znCcanie siC” nie s>, b>da 

nie musz> być równowacne znaczeniowo. 

Pierwotn> listC 1100 instytucji postanowiono zredukować równiec poprzez 

wył>czenie z niej koWciołów i zwi>zków wyznaniowych. Spowodowane było to 

obowi>zuj>c> duszpasterzy tajemnic> spowiedzi. Istniała zatem obawa, ic ów 

fakt mógłby spowodować, ce duchowieMstwo nie mogłoby udzielić cadnych 

informacji dotycz>cych zjawiska przemocy wobec kobiet w podeszłym wieku 

bCd>cych w zwi>zkach małceMskich / partnerskich – choć kwestionariusz do 

badaM nie zawiera pytaM, które zmuszałyby do naruszenia tajemnicy spowiedzi. 

Zdecydowano siC natomiast uwzglCdnić na liWcie organizacje pozarz>dowe 

działaj>ce przy koWciołach i zwi>zkach wyznaniowych. 
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Ostateczny rejestr składał siC z 440 instytucji, do których skierowano proWbC o 

wziCcie udziału w badaniach dotycz>cych przemocy wobec kobiet w wieku 60 lat 

i wiCcej pozostaj>cych w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich. 

W szczegółowym badaniu zjawiska przemocy wobec kobiet w podeszłym wieku 

na terenie województwa podlaskiego brały udział: 

 

• powiatowe centra pomocy rodzinie -  14 kwestionariuszy 

• domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku + domy prowadzone 

przez siostry zakonne w Suwałkach –   12 kwestionariuszy  

• oWrodki pomocy społecznej –    118 kwestionariuszy  

• Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku –  1 kwestionariusz  

 

Ogółem zostało wytypowanych 145 instytucji z terenu województwa 

podlaskiego. 

  

Do udziału w badaniu na pozostałym terenie Polski wytypowano nastCpuj>ce 

instytucje: 

• komendy wojewódzkie policji –    15 kwestionariuszy 

• Komenda Stołeczna Policji w Warszawie -  1 kwestionariusz  

• oWrodki interwencji kryzysowej w powiatach grodzkich -   

       55 kwestionariuszy  

• oWrodki interwencji kryzysowej: miejskie oWrodki pomocy społecznej w 

miastach wojewódzkich –                16 

kwestionariuszy  

• Warszawa: oWrodki pomocy społecznej rócnych dzielnic stolicy –  

       25 kwestionariuszy  

• organizacje pozarz>dowe w całej Polsce –   33 kwestionariusze  

• gminy wiejskie w 15 województwach - po 10 najwiCkszych gmin w kacdym 

województwie –     150 kwestionariuszy  

 

Ogółem z terenu całego kraju (z wył>czeniem terenu województwa podlaskiego) 

zostało wytypowanych do badania 295 instytucji. Ł>czna liczba instytucji, która 

została zaproszona do udziału w badaniu wyniosła 440. 

 

 

5.2.3 

Organizacja i przebieg badaM  

 

Grup> docelow> badania stały siC instytucje, które maj> lub mog> mieć kontakt 

z kobietami w wieku 60 lat i wiCcej - ofiarami przemocy w zwi>zkach 

małceMskich / partnerskich. Celem badania było d>cenie do znalezienia 
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odpowiedzi na pytania: ile kobiet w wieku 60 i wiCcej lat doWwiadcza przemocy w 

zwi>zkach małceMskich/ partnerskich ze strony mCca/ partnera lub byłego 

mCca/partnera, jakiego rodzaju pomocy i wsparcia poszukuj>, a jakie otrzymuj>, 

jaka forma pomocy jest im potrzebna? 

W ramach badaM wysyłano tylko dłucsz> wersjC kwestionariusza 

przygotowanego przez partnerów projektów, choć dysponowaliWmy takce jego 

krótsz> wersj>. Po rozmowach ze specjalistami z OIK uznano, ic zasadne jest 

zrezygnowanie z wysyłania skróconej wersji narzCdzia, gdyc wybierane do badaM 

placówki z pewnoWci> posiadaj> wiedzC z zakresu przemocy w zwi>zkach 

małceMskich/partnerskich wobec starszych kobiet. Posłucenie siC krótsz> wersj> 

narzCdzia skutkowałoby utrat> mocliwoWci uzyskania cennych informacji, jakie 

daje dłucsza wersja ankiety. Pełn> wersjC kwestionariusza wysyłano do 440 

instytucji i organizacji działaj>cych na terytorium Polski, które w ci>gu ostatnich 

lat mogły mieć lub tec nadal maj> kontakt ze starszymi kobietami – ofiarami 

przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich. W ankiecie znalazły siC 

pytania dotycz>ce doWwiadczeM instytucji w omawianym zakresie. Ramy czasowe 

przeprowadzanego badania zamykały siC w latach 2006-2009.  

W przypadku, gdy instytucje nie miały doWwiadczeM w zakresie działaM 

zwi>zanych z przemoc> w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich stosowan> 

wobec starszych kobiet, zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na 

zamieszczone w kwestionariuszu badania dotycz>ce ich opinii na temat 

poruszany w badaniach. 

Ankiety wraz z dodatkowymi kopertami zwrotnymi zostały w drugiej połowie 

wrzeWnia 2009 roku wysłane do respondentów drog> pocztow>. Respondenci 

zostali poproszeni o odesłanie wypełnionego kwestionariusza w zał>czonej 

kopercie zwrotnej do dnia 18 paadziernika 2009 roku. Liczba uzyskanych ankiet 

na dzieM 19 paadziernika 2009 roku wynosiła 125 kwestionariuszy. Po upływie 

wyznaczonego terminu do placówek, które nie odesłały kwestionariusza zostały 

wysłane powiadomienia e-mailowe z przypomnieniem o upływie wyznaczonego 

terminu odsyłania ankiety, jak tec z ponowieniem proWby o udział w badaniach. 

W ci>gu nastCpnych kilku tygodniu otrzymano dalszych 17 ankiet.   

Z 440 instytucji zaproszonych do wziCcia udziału w badaniach, 142 organizacje 

odesłały wypełniony kwestionariusz, z czego 60 ankiet pochodziło od organizacji 

działaj>cych na terenie województwa podlaskiego (a wysłano ich na Podlasiu 

145) oraz 82 ankiety z pozostałej czCWci Polski (a wysłano 295). Otrzymano 10 

listów zwrotnych ze wzglCdu na nieaktualne dane adresowe instytucji.  
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5.3 

Charakterystyka próby   

 

5.3.1  

Instytucje  

 

Instytucje, które zgodziły siC wzi>ć udział w badaniach były zrócnicowane ze 

wzglCdu na zakres swoich działaM. Jak wynika z tabeli 3, zdecydowana wiCkszoWć 

organizacji bior>cych udził w niniejszych badaniach, nalecała do instytucji 

powszechnej opieki społecznej (101 organizacji- 71,1%). Kolejn> pod wzglCdem 

liczebnoWci były placówki, które sw> działalnoWć okreWliły jako usługi dotycz>ce 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (38 instytucji- 26,8%).  

 

     Tabela 3: Badane instytucje i ich podstawowa działalnoWć  

Lp. Instytucje i zakres ich działaM 
Ogółem* 

n % 

1 
Usługi dotycz>ce 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

38 26,8 

2 
Usługi w zakresie systemu 
prawnego 7 4,9 

3 Usługi zdrowotne 2 1,4 

4 Powszechna opieka społeczna 101 71,1 

5 Usługi dla osób starszych 2 1,4 

6 Inne usługi społeczne 7 4,9 

7 Inne 5 3,5 

     *Procenty zostały wyliczone w odniesieniu do liczby instytucji, które wziCły udział w badaniu 
(n=142) i nie sumuj> siC do 100 procent, poniewac instytucje mogły udzielać kilku odpowiedzi. 

   

Równiec wWród 61 instytucji, które miały kontakt z ofiarami przemocy w 

podeszłym wieku w latach 2006-2008 najwiCksz> grupC stanowiły organizacje 

zaliczane do powszechnej opieki społecznej oraz Wwiadcz>ce usługi w zakresie 

przeciwdziałania przemocy (tabela 4). 
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Tabela 4: Charakterystyka instytucji uczestnicz>cych w badaniu, które miały 
kontakt ze starszymi kobietami- ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich 
(partnerskich) w latach 2006-2008. 

Lp. Instytucje i zakres działalnoWci 
Ogółem* 

n % 

1 
Usługi dotycz>ce 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

24 39,3 

2 System prawny 1 1,6 

3 Usługi zdrowotne 0 0 

4 
Powszechna opieka 
społeczna 39 63,9 

5 Usługi dla osób starszych 0 0 

6 Inne usługi społeczne 3 4,9 

7 Inne 3 4,9 
Procenty nie sumuj> siC do 100- instytucje udzielały po kilka odpowiedzi. 
*- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji, które miały kontakt z kobietami w wieku 
60 i wiCcej lat ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich w latach 2006-2008 ( N = 142 
). 

 

Warte odnotowania jest to, ic wWród instytucji, które miały kontakt ze starszymi 

kobietami- ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/partnerskich w latach 

2006-2008 nie odnotowano  instytucji okreWlaj>cych sw> działalnoWć jako usługi 

zdrowotne oraz usługi dla osób starszych. 

Na pytanie „Czy przemoc w zwi>zkach małceMskich/partnerskich wobec 

starszych kobiet jest jednym z problemów, którym obecnie zajmuje siC 

Pan(i)/PaMstwa instytucja” 51 respondentów odpowiedziało twierdz>co, 85 

ankietowanych odpowiedziało „nie”, natomiast w 6 instytucjach nie zaznaczono 

cadnej odpowiedzi. Instytucje uzasadniaj>c swoje odpowiedzi najczCWciej 

wskazywały, ce udzielaj> pomocy osobom bez wzglCdu na wiek oraz ce nie miały 

do tej pory (b>da nie maj>) kontaktów z przypadkami kobiet w podeszłym 

wieku. 

W odpowiedzi na pytanie dotycz>ce prowadzenia przez badane placówki 

specjalnych działaM (pomoc, usługi) na rzecz starszych kobiet- ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim /partnerskim 25 organizacji wskazało, ce ich placówka 

prowadzi takie działania (pomoc, usługi), 115 organizacji przyznało, ce ich nie 

prowadzi, natomiast 2 instytucje nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. 

Uzasadniaj>c swoje odpowiedzi personel badanych placówek najczCWciej 

wskazywał, ce prowadzi działania pod postaci> usług opiekuMczych, poradnictwa 

psychologicznego i prawnego.  

Analiza danych uzyskanych w trakcie badania wskazuje, ce jedynie w przypadku 

4 instytucji starsze kobiety- ofiary przemocy w zwi>zkach małceMskich lub 
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partnerskich s> wyraan> grup> docelow> działaM badanej placówki, 133 

organizacje przyznały, ce kobiety w podeszłym wieku nie s> tak> grup>, 

natomiast 5 instytucji nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. NajczCWciej 

pojawiaj>cymi siC w wypowiedziach respondentów powodami, dla których 

kobiety w wieku 60 lat i wiCcej- ofiary przemocy w zwi>zkach małceMskich i 

partnerskich nie s> grup> docelow> ich działaM były te, które wskazywały, ce 

organizacje udzielaj> pomocy wszystkim osobom tego wymagaj>cym bez 

wzglCdu na wiek oraz ce starsze osoby stanowi> znikomy odsetek osób 

ubiegaj>cych siC o pomoc.  

Personel badanych placówek został tec zapytany o to, czy s> takie rodzaje 

pomocy (usług), które dana instytucja chciałyby zaoferować starszym kobietom, 

ofiarom przemocy w zwi>zku małceMskim/partnerskim, jako dodatkowe w 

stosunku do pomocy, któr> juc Wwiadcz>,  36 placówek odpowiedziało, ce s> 

takie usługi o które chciałyby poszerzyć swoj> ofertC, 90 respondentów 

stwierdziło, ce nie, natomiast 16 organizacji nie udzieliło odpowiedzi. WWród 36 

organizacji, które chciałyby wzbogacić swoj> ofertC najczCWciej pojawiały siC 

odpowiedzi wskazuj>ce na chCć wprowadzenia: pomocy psychologicznej, 

terapeutycznej (7 placówek), grup wsparcia (6 organizacji), pomocy 

instytucjonalnej (6 instytucji) oraz hosteli-  mieszkaM, które pozwol> na 

odseparowanie ofiary od sprawcy. 

Instytucje uczestnicz>ce w badaniu to najczCWciej organizacje (placówki) 

niewielkie. NajwiCksz> grupC instytucji stanowi> organizacje zatrudniaj>ce od 1 

do 9 osób (67 odpowiedzi), na drugim miejscu uplasowały siC placówki w 

których zatrudnionych jest od 10 do 19 osób (35 odpowiedzi),  a w dalszej 

kolejnoWci (dotyczy to pojedynczych odpowiedzi) te placówki, gdzie 

zatrudnionych jest 20 i wiCcej osób.  

Na pytanie dotycz>ce liczby wolontariuszy wspomagaj>cych instytucje bior>ce 

udział w badaniu 11 respondentów reprezentuj>cych te instytucje odpowiedziało, 

ce ich placówki korzystaj> z pomocy wolontariuszy, 75 organizacji nie korzysta 

ze wsparcia, jakie umocliwia wolontariat, natomiast 56 instytucji nie 

odpowiedziało na to pytanie. Ogólna liczba wolontariuszy pracuj>cych w 

instytucjach, które wziCły udział w badaniu wyniosła 116. 

 

 

5.3.2 

Przedstawiciele instytucji – respondenci   

 

W badaniu udział wziCło 142 osoby reprezentuj>ce pogl>d danej instytucji. W 

zdecydowanej wiCkszoWci były to kobiety (129 odpowiedzi). Jedynie w 7 

przypadkach kwestionariusz był wypełniany przez mCcczyzn, a w 6- nie 
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zaznaczono cadnej odpowiedzi. Informacje te potwierdzaj>  wysoki poziom 

sfeminizowania zawodów zwi>zanych z pomoc> społeczn> w Polsce.  

Kolejn> cech> był wiek reprezentantów instytucji. Jak wynika z wykresu  4, 

najliczniejsz> grupC stanowili respondenci w wieku 30-39 lat i 40-49 lat.  

 

Wykres 4: Wiek respondentów (w liczbach). 

 

Analizuj>c dane dotycz>ce stanowisk pełnionych przez osoby ankietowane 

reprezentuj>ce poszczególne instytucje  nalecy zauwacyć, ce najwiCksz> grupC 

stanowili pracownicy socjalni  zajmuj>cy kolejne stopnie awansu w tym zawodzie 

tj. pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, 

starszy specjalista pracy socjalnej (ł>cznie 67 reprezentantów instytucji).  

 

      Tabela 5:  Zajmowane stanowiska reprezentantów instytucji  

Lp. Wyszczególnienie:  
Instytucje* 

n % 

1 Stanowiska kierownicze 35 24,7 

2 Pracownik socjalny 39 27,5 

3 Starszy pracownik socjalny 14 9,9 

4 Specjalista pracy socjalnej 9 6,3 

5 
Starszy specjalista pracy 

socjalnej 
5 3,5 

6 Psycholog 5 3,5 

7 Terapeuta 3 2,1 

20ど29 30ど39 40ど49 50ど59 60 i wi`cej Brak danych

20

43
40

31

1

7

Wiek respondentów
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8 Specjalista pracy z rodzin> 2 1,4 

9 
Pracownik wydziału 

prewencji 
3 2,1 

10 Opiekun 2 1,4 

11 Inne  16 11,3 

12 Brak odpowiedzi 9 6,3 

 Ogółem  142 100 

    * procent dotyczy instytucji, które wziCły udział w badaniu (n=142). 

 

 

5.4  
Wyniki   
 
5.4.1 

DoWwiadczenia instytucji (doWwiadczenie zawodowe) w zakresie pracy ze 

starszymi  kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zkach 

małceMskich/partnerskich   

  

SpoWród 142 instytucji bior>cych udział w badaniu, 69 miało kontakt z kobietami 

w wieku 60 i wiCcej lat, doWwiadczaj>cymi przemocy w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich. W omawianej grupie 13 placówek odnotowało przypadki przemocy 

wobec starszych kobiet w latach 2006-2008, 8 placówek wył>cznie w roku 2009, 

natomiast 48 przedstawicieli badanych instytucji zaznaczyło, ce ich organizacje 

miały kontakt z takimi kobietami zarówno w latach 2006-2008, jak i w roku 

2009. Zatem ogólna iloWć placówek maj>cych kontakt ze starszymi kobietami 

doWwiadczaj>cymi przemocy w zwi>zkach małceMskich/partnerskich w latach 

2006-2008 wyniosła 61 i ta liczba została przyjCta jako odniesienie do dalszych 

analiz. Było to podyktowane konstrukcj> ankiety tj.  szczegółowymi pytania 

dotycz>cymi przemocy wobec starszych kobiet, które odnosiły siC do lat 2006-

2008. PominiCto 8 instytucji, w których  odnotowane przypadki przemocy 

dotyczyły wył>cznie niepełnego roku 2009. 

Zwraca jednak uwagC wysoka liczba kobiet – ofiar przemocy w zwi>zkach 

małceMskich/ partnerskich. Z przeprowadzonych analiz wynika, ce w latach 

2006-2008 odnotowano ac 916 kobiet - ofiar przemocy w starszym wieku. 

Nalecy jednak zauwacyć, ce wiCkszoWć instytucji nie potrafiła podać dokładnej 

liczby ofiar przemocy i wskazywała szacunkowe wartoWci.  

Z danych zawartych w tabeli 6 wynika, ce wWród instytucji bior>cych udział w 

badaniach, 61 miało w latach 2006-2008 kontakt ze starszymi kobietami - 

ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich  bCd>cymi w wieku 
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60-74 lata (ł>cznie 759 kobiet), natomiast 28 instytucji odnotowało, ce ofiarami 

przemocy były kobiety w wieku 75 i wiCcej lat (ł>cznie 143 kobiety). 

 

Tabela 6:  Dane dotycz>ce kontaktów instytucji ze starszymi kobietami - ofiarami 
przemocy w zwi>zkach małceMskich/partnerskich z uwzglCdnieniem wieku ofiar 

Lp. Grupy wieku  
Instytucje 

Ofiary przemocy w latach 

2006-2008 

n %* n %** 

1 
Kontakt z ofiarami 
przemocy w wieku 60-
74 lata 

61 100,0 759 82,9 

2 
Kontakt z ofiarami 
przemocy w wieku 75 
lat i wiCcej 

28 45,9 143 15,6 

Procenty dotycz>ce ofiar przemocy w latach 2006-2008 nie sumuj> siC do 100 – instytucje podawały 
szacunkowe dane dotycz>ce liczby ofiar przemocy w odniesieniu do podziału na grupy wieku. 
*- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji (61), które w latach 2006-2008 miały 
kontakt z kobietami w wieku 60 i wiCcej lat. 
**- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat, z którymi instytucje 
miały kontakt w latach 2006-2008. 

 

Mocna zatem wnioskować, ic zdarzały siC sytuacje, kiedy to klientkami danej 

placówki były kobiety nalec>ce zarówno do młodszej jak i starszej grupy wieku, 

st>d liczba instytucji maj>cych kontakt z t> grup> ofiar jest wiCksza nic przyjCta 

do analizy liczba 61 organizacji.  

IloWć instytucji maj>cych kontakt z ofiarami przemocy w omawianym okresie nie 

sumowała siC do przyjCtej na potrzeby dalszych analiz liczby 61 z uwagi na to, 

ce czCWć badanych organizacji miała kontakt z osobami z obydwu grup wieku. 

Natomiast powodem, dla którego suma ofiar przemocy w odniesieniu do grup 

wieku nie jest zgodna z ł>czn> liczb> kobiet doWwiadczaj>cych przemocy podan> 

przez instytucje było to, ic podawane przez niektóre organizacje dane miały 

charakter przyblicony. 

Analizuj>c uzyskane dane zwraca uwagC duca dysproporcja miCdzy liczb> ofiar 

przemocy w omawianych grupach wieku, albowiem zdecydowana wiCkszoWć 

starszych kobiet zgłaszaj>cych doznawanie przemocy w zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich) nalecała do przedziału wieku 60-74 lata. Ofiary w wieku 75+ o 

wiele rzadziej informuj> odpowiednie placówki o istniej>cej w ich zwi>zku 

sytuacji przemocy. Na ow> dysproporcjC ma wpływ szereg czynników, wWród 

których mocemy wyrócnić oczekiwan> długoWć cycia kobiet i mCcczyzn (ofiar i 

sprawców), stan zdrowia kobiet doznaj>cych przemocy, wiCksz> aktywnoWć 

kobiet w wieku 60-74 lata, a takce pogl>dy, opinie, wartoWci zwi>zane z 

pełnieniem przez kobiety ról społecznych i ich funkcjonowaniem w małceMstwie. 

I o ile takie czynniki jak przeciCtna (oczekiwana) długoWć cycia, stan zdrowia i 

aktywnoWć,  zalecne od wieku kobiet doznaj>cych przemocy, wydaj> siC być 

zrozumiałe i nie wymagaj> dodatkowych wyjaWnieM, o tyle pogl>dy, opinie 
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starszych kobiet doznaj>cych przemocy powinny zostać tu szerzej omówione. 

WWród kobiet w wieku 75 i wiCcej lat obserwuje siC bardziej tradycyjne podejWcie 

do małceMstwa i ról, jakie w tym zwi>zku winna pełnić kobieta, nic ma to 

miejsce wWród kobiet w wieku 60-74 lata. Owe tradycyjne pogl>dy przekładaj> 

siC na mniejsz> zdolnoWć osób doznaj>cych przemocy do przeciwdziałania 

agresji. W Polsce starszym kobietom znacznie trudniej jest poinformować 

instytucje o doWwiadczaniu przemocy ze strony współmałconka w sytuacji gdy 

koliduje to z tradycj> i moce wi>zać siC z rozpadem małceMstwu. Nie bez 

znaczenia s> tu takce przekonania religijne, w myWl których małceMstwo jest 

nierozerwalne, a wszelkie zło, które moce spotkać kobiety ze strony mCca winno 

być traktowane jako krzyc, który nalecy znosić. Dopiero od niedawna niektórzy 

duchowni zaczCli zwracać uwagC, ce przemoc łamie przysiCgC i jest 

wykroczeniem przeciwko małceMstwu. Taka postawa kleru moce stanowić 

znaczne wsparcie w procesie przeciwdziałania przemocy.  

WWród kobiet w wieku 60-74 lata zdecydowanie wiCcej jest osób o innym 

podejWciu, czyli takich, które s> zdolne do podjCcia kroków prawnych przeciwko 

współmałconkowi,  jak na przykład skierowanie sprawy o znCcanie do s>du, 

złocenie wniosku o rozwód lub separacjC.  

 

 

5.4.2  

Rodzaje przemocy zgłaszane przez ofiarC  

 

Instytucje bior>ce udział w badaniu, jako najczCWciej wystCpuj>ce formy 

przemocy odnotowuj> przemoc psychiczn>, fizyczn> oraz ekonomiczn> (tabela 

7). 

 

Tabela 7:  Rodzaj przemocy  a liczba instytucji i liczba ofiar przemocy 

Lp. Rodzaje przemocy 
Instytucje* 

Ofiary przemocy w latach 

2006-2008** 

n % n % 

1 Przemoc fizyczna 57 93,4 547 59,7 

2 Przemoc seksualna 25 41,0 67 7,3 

3 Przemoc psychiczna 60 98,4 828 90,4 

4 Celowe zaniedbanie 36 59,0 133 14,5 

5 Przemoc ekonomiczna 42 68,9 388 42,4 

6 Molestowanie seksualne 10 16,4 17 1,9 
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7 Zachowania obsesyjne 26 42,6 149 16,3 

8 Inne … 9 14,8 28 3,1 

Procenty nie sumuj> siC do 100 – mocliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. 
*- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji (n=61), które miały kontakt z kobietami w 
wieku 60 i wiCcej lat ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich w latach 2006-2008. 
**- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat ofiar przemocy w 
zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, z którymi instytucje miały kontakt w latach 2006-2008. 
 

Jak wynika z powycszej tabeli niemal wszystkie instytucje, które miały kontakt z 

przypadkami przemocy wobec kobiet w starszym wieku, udzielały pomocy 

ofiarom przemocy psychicznej i fizycznej, natomiast niemal 70% instytucji 

ofiarom przemocy ekonomicznej.  

Omawiaj>c problem przemocy psychicznej i fizycznej nalecy zaznaczyć, ce 

przemoc fizyczna niemal nie wystCpuje w oderwaniu od przemocy psychicznej – i 

st>d tak wysokie liczby i odsetki instytucji, które odnotowały te dwie formy 

zachowaM agresywnych. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuacjC, w której 

sprawca bije ofiarC, szarpie, kopie, policzkuje, dusi, ci>ga za włosy, a przy tym 

zachowuje spokój werbalny, czyli np. nie wyzywa, czy tec nie ponica ofiary. 

Bardzo czCsto zdarza siC natomiast, ce w fazie narastania napiCcia ofiara 

pocz>tkowo doznaje jedynie przemocy psychicznej, czyli wyzwisk, ponicania, 

krytykowania, gróab, która w fazie gwałtownej przemocy jeszcze bardziej siC 

nasila i czasem przechodzi w przemoc fizyczn>. St>d liczba przypadków 

przemocy psychicznej jest wiCksza od liczby przypadków przemocy fizycznej. Nie 

oznacza to bynajmniej, ce przemoc psychiczna jest w jakikolwiek sposób 

„łagodniejsz>” form> zachowaM agresywnych nic przemoc fizyczna. Takie 

myWlenie to przejaw panuj>cych stereotypów. W praktyce bowiem ofiary 

przemocy psychicznej czCsto mówi>, ce wolałyby raz dostać, nic przez kilka 

godzin dziennie wysłuchiwać tego, co sprawca wygaduje, bo tamto to siC 

przynajmniej zagoi. Poboli i przestanie. Przytoczone słowa uWwiadamiaj> jak 

bolesna moce być przemoc psychiczna, jak mocno moce wpływać na osoby jej 

doznaj>ce. A działa w sposób bardzo zdradliwy, poniewac uderza w psychikC 

ofiary niszcz>c miCdzy innymi jej wolC do przeciwstawienia siC sprawcy, obnica 

poczucie własnej wartoWci ofiary i podporz>dkowuje j> sprawcy.  

Ostatni element jest szczególnie widoczny równiec w przypadku przemocy 

ekonomicznej, której głównymi formami s> odbieranie zarobionych przez ofiarC 

pieniCdzy, uniemocliwianie podjCcia przez ni> pracy zarobkowej, czy tec nie 

zaspokajanie przez sprawcC podstawowych materialnych potrzeb rodziny. 

Zaistnienie wymienionych sytuacji skutkuje finansowym uzalecnieniem ofiary od 

sprawcy, a tym samym sprawia, ic bardzo utrudnione lub wrCcz niemocliwie jest 

podjCcie przez ni> działaM zmierzaj>cych do wyzwolenia siC z sytuacji przemocy. 

Kolejnymi formami przemocy (tabela 7), które były zgłaszane b>da tec zostały 

zaobserwowane przez pracowników instytucji uczestnicz>cych w badaniu były: 
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celowe zaniedbanie definiowane jako ci>głe niezaspokajanie potrzeb fizycznych i 

emocjonalnych, czego objawami mog> być miCdzy innymi brak uwagi i 

zainteresowania, niedocywienie, niska waga, niewłaWciwe lub/i brudne ubranie, 

czy tec objawy braku opieki medycznej. W dalszej kolejnoWci instytucje 

wymieniały zachowania obsesyjne, przemoc seksualn>, molestowanie seksualne, 

a takce inne formy przemocy. 

Przemoc> psychiczn> dotkniCtych było 828 osób, to jest 90,4% wszystkich 

kobiet- ofiar przemocy, przemocy fizycznej doWwiadczało 547 osób, czyli niemal 

60% starszych kobiet - ofiar agresywnych zachowaM ze strony mCca/ partnera, 

natomiast ponad 42% wszystkich przypadków zwi>zanych było z przemoc> 

ekonomiczn> (388 kobiet). W dalszej kolejnoWci organizacje wskazały na 

zachowania obsesyjne (149 kobiet- 16,3%), celowe zaniedbanie (133 kobiety- 

14,5%), przemoc seksualn> (67 kobiet- 7,3%), inne formy przemocy (28 kobiet- 

3,1%) oraz molestowanie seksualne (17 kobiet- 1,9%). Nalecy przy tym 

zauwacyć, ic liczba ofiar przemocy nie sumuje siC do przyjCtej liczby 916 z uwagi 

na współwystCpowanie poszczególnych form przemocy.  

Zebrane w trakcie prowadzonych badaM informacje dotycz>ce rodzajów 

przemocy wskazuj>, ce instytucje diagnozowały niemal dwukrotnie czCWciej 

jednostronn> przemoc ze strony mCca/ partnera (50 instytucji- 82,0%), nic 

przemoc wzajemn> (26 instytucji- 42,6%). Liczba ofiar w przypadku przemocy 

jednostronnej była natomiast ponad szeWciokrotnie wiCksza (604 kobiety- 

65,9%) od liczby ofiar przemocy obustronnej (92 kobiety- 10,0%) – tabela 8. 

CzCste akty przemocy doWwiadczane przez starsze wiekiem klientki badanych 

instytucji zgłosiło 49 placówek (80,3%), natomiast przemoc jako pojedyncze i 

rzadkie zdarzenie odnotowało 19 organizacji (31,1%). W pierwszym przypadku 

liczba starszych kobiet zgłaszaj>cych taki rodzaj doznawanej przemocy była 

ponad siedmiokrotnie wycsza  od liczby kobiet doznaj>cych przemocy, jako 

pojedynczych lub rzadkich zdarzeM. Tabela 8 wskazuje tec, ce długotrwała 

przemoc w zwi>zku małceMskim (partnerskim), trwaj>ca rok lub dłucej, 

odnotowana została przez 52 instytucje (85,2%), natomiast 16 organizacji 

(26,2%) okreWliło, ce miały kontakt z przypadkami starszych kobiet, które krócej 

nic rok doWwiadczały agresywnych zachowaM ze strony mCca/ partnera. Liczba 

osób doznaj>cych długotrwałej przemocy wyniosła 561 (61,2%), natomiast 

liczba osób o krótkiej historii przemocy wyniosła 39 (4,3%). 

Nalecy tec zauwacyć, ce według informacji pochodz>cych od reprezentantów 

badanych instytucji, niemal trzykrotnie wiCcej zaobserwowano przypadków, w 

których przemoc rozpoczCła siC zanim kobieta osi>gnCła 60 rok cycia (48 

instytucji- 78,7%), nic tych, w których przemoc rozpoczCła siC dopiero po 

osi>gniCciu przez ni> tego wieku (17 instytucji- 27,9%). Albowiem w 

omawianym okresie (lata 2006-2008) do instytucji zgłosiło siC 638 kobiet 

(69,7%), u których przemoc rozpoczCła siC przed ukoMczeniem przez nie 60 
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roku cycia oraz 87 kobiet (jedynie 9,5%), które po raz pierwszy doWwiadczyły 

naducyć ze strony mCca/ partnera po ukoMczeniu przez nie  60 roku cycia 

(tabela 8).  

 

Tabela 8: Rodzaj i czas trwania  przemocy  a liczba instytucji i liczba ofiar 
przemocy 

Lp. 
Rodzaj i czas trwania 

przemocy 

Instytucje* 
Ofiary przemocy w 

latach 2006-2008** 

n % n % 

1 
Jednostronna przemoc ze 
strony obecnego lub 
byłego partnera ofiary 

50 82,0 604 65,9 

2 
Wzajemna/obustronna 
przemoc 26 42,6 92 10,0 

3 CzCste akty przemocy 49 80,3 470 51,3 

4 

Przemoc w zwi>zku 
małceMskim (partnerskim) 
jako pojedyncze lub 
rzadkie zdarzenie 

19 31,1 63 6,9 

5 

Długotrwała przemoc w 
zwi>zku małceMskim 
(partnerskim) - rok lub 
dłucej 

52 85,2 561 61,2 

6 

Krótka historia przemocy 
w zwi>zku małceMskim 
(partnerskim)- mniej nic 
rok 

16 26,2 39 4,3 

7 

Przemoc w zwi>zku 
małceMskim (partnerskim) 
rozpoczCła siC zanim 
kobieta osi>gnCła 60 rok 
cycia 

48 78,7 638 69,7 

8 

Przemoc w zwi>zku 
małceMskim (partnerskim) 
rozpoczCła siC po 
osi>gniCciu przez kobietC 
60 roku cycia 

17 27,9 87 9,5 

Procenty nie sumuj> siC do 100 – mocliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. 
*- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji, które miały kontakt z kobietami w wieku 
60 i wiCcej lat ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich / partnerskich w latach 2006-2008. 
**- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat ofiar przemocy w 
zwi>zkach małceMskich / partnerskich, z którymi instytucje miały kontakt w latach 2006-2008. 

 

W oparciu o wycej przedstawione dane mocna uznać, ic wWród zgłaszaj>cych siC 

do instytucji starszych kobiet , ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim, przewacaj> te, które doznaj> czCstych aktów przemocy ze strony 

mCca/ partnera lub byłego mCca/ partnera. Taka sytuacja trwa dłucej nic rok i 

rozpoczCła siC zanim kobiety osi>gnCły 60 rok cycia. Zatem do instytucji trafiaj> 

osoby silnie uwikłane w przemoc, czCsto nie mog>ce juc dłucej tego znieWć. Tym 

samym znacznie trudniejsza jest praca z t> grup> klientów, gdyc wiCcej wysiłku i 

czasu nalecy włocyć w to, by starsza kobieta – ofiara przemocy została 

wzmocniona psychicznie i w dalszej perspektywie – by umiała samodzielnie 
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przeciwdziałać przemocy i siebie bronić. Zdecydowanie mniej jest osób 

starszych, które zgłaszaj> dotykaj>cy je problem przemocy w krótkim czasie po 

jego wyst>pieniu. 

 

 

5.4.3  

Charakterystyka ofiar przemocy  

 

Analiza danych dotycz>cych istotnych cech starszych kobiet - ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim/ partnerskim wskazuje, ce respondenci najczCWciej stykali 

siC z osobami, które wymagały wsparcia, czy to w postaci kontaktów z innymi 

ludami, czy tec pomocy w wykonywaniu prac domowych (tabela 9). Na powycszy 

problem wskazały 44 instytucje i co istotne dotyczył on 402 kobiet w podeszłym 

wieku - ofiar przemocy ze strony mCca/ partnera.  

 

Tabela 9: Charakterystyka ofiar  a liczba instytucji i liczba ofiar przemocy 

Lp. Charakterystyka ofiar 
Instytucje* 

Ofiary przemocy w latach 

2006-2008** 

n % n % 

1 
Nalecały do mniejszoWci 
narodowej/ były 
imigrantami 

2 3,3 3 0,3 

2 
Nie miały stałego pobytu 
w kraju 2 3,3 3 0,3 

3 
Wymagały usług 
opiekuMczych 35 57,4 106 11,6 

4 
Były fizycznie 
niepełnosprawne 40 65,6 132 14,4 

5 
Były umysłowo 
niepełnosprawne 18 29,5 33 3,6 

6 

Wymagały innych 
rodzajów wsparcia, czy 
to w postaci kontaktów z 
innymi ludami, czy tec 
pomocy w wykonywaniu 
prac domowych 

44 72,1 402 43,9 

7 Cierpiały na demencjC 16 26,2 81 8,8 

8 
Cierpiały na inne choroby 
psychiczne 22 36,1 63 6,9 

9 

Były uzalecnione od 
alkoholu lub innych 
Wrodków 
psychoaktywnych 

23 37,7 61 6,7 

10 Były bezdomne 7 11,5 37 4,0 

11 
Mieszkały w odległoWci 
50 km od Pana(i) / od 
badanej instytucji 

5 8,2 28 3,1 

12 
Były obci>cone w inny 
sposób 8 13,1 92 10,0 
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13 
Posiadały inne, 
specyficzne cechy 7 11,5 82 9,0 

Procenty nie sumuj> siC do 100 – mocliwe było udzielenie kilku odpowiedzi.  
*- procent został obliczony w odniesieniu do liczby instytucji, które miały kontakt z kobietami w wieku 
60 i wiCcej lat ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich badanych w latach 2006-
2008. 
**- procent został obliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat ofiar przemocy w 
zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, z którymi instytucje miały kontakt w latach 2006-2008. 
 

W dalszej kolejnoWci pracownicy badanych placówek zaznaczali, ic starsze 

wiekiem klientki ich instytucji cechowała niepełnosprawnoWć fizyczna (40 

instytucji - 132 kobiety) oraz potrzeba Wwiadczenia im usług opiekuMczych (35 

instytucji - 106 kobiet). Zdecydowanie mniej liczne były grupy starszych kobiet 

– ofiar przemocy uzalecnionych od alkoholu lub innych Wrodków 

psychoaktywnych (23 instytucje), cierpi>cych na choroby psychiczne (22 

instytucje), umysłowo niepełnosprawnych (18 instytucji) czy tec cierpi>cych na 

demencjC (16 instytucji). Liczba osób z wycej wymienionych kategorii nie 

przekraczała 10% (tabela 8). Warto tec podkreWlić, ic wWród kobiet w wieku 60 i 

wiCcej lat, zgłaszaj>cych siC do instytucji z powodu doWwiadczanej przemocy ze 

strony mCca/ partnera te, które nalecały do mniejszoWci narodowych (imigranci) 

oraz nie maj>ce prawa stałego pobytu w Polsce stanowiły najmniej liczne grupy 

klientów badanych instytucji (po 2 instytucje i po 3 kobiety ofiary przemocy w 

podeszłym wieku). 

Podsumowuj>c nalecy podkreWlić, ic najwiCksz> grupC kobiet w podeszłym 

wieku- ofiar przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, zgłaszaj>cych siC 

do badanych instytucji, stanowiły kobiety wymagaj>ce pomocy ze strony innych 

osób ze wzglCdu na posiadane „choroby somatyczne” . Nieco rzadziej 

odnotowuje siC starsze wiekiem klientki bCd>ce uzalecnione od alkoholu i innych 

Wrodków psychoaktywnych oraz cierpi>ce na rócnego rodzaju choroby psychiczne 

czy umysłowo niepełnosprawne. 

 

 

5.4.4 

Sprawca przemocy  

 

Z zaprezentowanej nicej  tabeli 10 wynika, ce sprawcami przemocy wobec kobiet 

maj>cych 60 i wiCcej lat najczCWciej byli: współmałconek lub kohabituj>cy 

partner. Niemal wszystkie instytucje odnotowały tego typu przypadki (59 

instytucji – ok. 97%).  
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Tabela 10: Sprawcy przemocy  a liczba instytucji i liczba ofiar przemocy 

Lp. 
Charakterystyka sprawców 

przemocy 

Instytucje* 
Ofiary przemocy w 

latach 2006-2008** 

n % n % 

1 
Współmałconek/kohabituj>cy 
partner 59 96,7 672 73,4 

2 

Partner niekohabituj>cy  
(np. partner z luanego, 
niezobowi>zuj>cego 
zwi>zku) 

17 27,9 46 5,0 

3 Były partner 19 31,1 55 6,0 

4 
Osoba sprawuj>ca opiekC nad 
ofiar> 19 31,1 99 10,8 

5 
Sprawca to osoba 
pozostaj>ca pod opiek> 
ofiary 

9 14,8 26 2,8 

Procenty nie sumuj> siC do 100 – mocliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. 
*- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji, które miały kontakt z kobietami w wieku 
60 i wiCcej lat ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich w latach 2006-2008. 
**- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat ofiar przemocy w 
zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, z którymi instytucje miały kontakt w latach 2006-2008. 

 

Liczba starszych kobiet doznaj>cych przemocy ze strony współmałconka lub 

kohabituj>cego partnera wyniosła 672, co stanowi 73,4% wszystkich 

przypadków badanej grupy ofiar. W dalszej kolejnoWci, a dotyczy to 19 instytucji 

(31,1%), pracownicy uczestnicz>cy w sondacu wskazywali na opiekuna ofiary 

jako sprawcC przemocy. W tym przypadku jest mowa o 99 klientkach – ofiarach 

przemocy w starszym wieku. Identyczna liczba instytucji zgłasza byłego partnera 

jako sprawcC przemocy. Jednak w przypadku przemocy ze strony byłego 

partnera liczba ofiar w tych 19 instytucjach jest mniejsza i wynosi  55 osób. Z 

ofiarami przemocy ze strony partnera niekohabituj>cego pracował personel 17 

instytucji, natomiast liczba tej grupy klientek wyniosła 46, co stanowiło 5,0% 

wszystkich przypadków przemocy wobec kobiet w wieku 60 i wiCcej lat. 

Najmniej liczn> grupC stanowili sprawcy pozostaj>cy pod opiek> ofiary. Miało to 

miejsce w 9 instytucjach i dotyczyło 26 kobiet.  

 

 

5.4.5 

Inni sprawcy przemocy  
 

Z badaM sondacowych w instytucjach wynika, ce starsze kobiety staj> siC 

ofiarami przemocy nie tylko ze strony mCców/ partnerów. Z ł>cznej liczby 142 

organizacji bior>cych udział w sondacu, 71 wskazało, ce miały kontakt z 

przypadkami starszych kobiet doznaj>cych przemocy ze strony innych osób 

bliskich. Ł>czna liczba kobiet dotkniCtych przemoc> ze strony innych bliskich im 

osób wyniosła 720.  Nalecy jednak zaznaczyć, ic zdarzały siC sytuacje, kiedy to 
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dana placówka pracowała ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy ze strony 

mCca/ partnera, jak tec z tymi kobietami w podeszłym wieku, które doznaj> 

przemocy ze strony innych osób bliskich (wykres 5). SpoWród 71 instytucji, które 

miały kontakt ze starszymi kobietami - ofiarami przemocy ze strony innych osób 

bliskich, 8 instytucji (11%) miało równiec kontakt z ofiarami przemocy w 

zwi>zkach małceMskich/ partnerskich w latach 2006-2008, 3 organizacje miały 

taki kontakt w roku 2009 (4%), 38 instytucji miało do czynienia z przypadkami 

przemocy wobec starszych kobiet w zwi>zkach małceMskich / partnerskich 

zarówno w latach 2006-2008, jak i w roku 2009 (54%), natomiast 22 instytucje 

nie miały kontaktów z przypadkami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich (31%).  

 

Wykres 5. Instytucje, które miały kontakt ze starszymi  kobietami - ofiarami 
przemocy  w zwi>zkach małceMskich /partnerskich (IPVoW) ze strony innych 
osób bliskich  

WyjaWnienie: skrót IPVoW  oznacza Intimate Partner Violence against Older Women  

 

Uzyskane dane uniemocliwiaj> jednak okreWlenie w ilu przypadkach kobiety w 

starszym wieku doznawały przemocy zarówno ze strony partnera, jak i ze strony 

innych osób bliskich. Nie mocna jednak wykluczyć, ce wWród kobiet, z którymi 

uczestnicz>ce w badaniu instytucje miały kontakt, wystCpowały takce takie 

właWnie przypadki.  

Bez w>tpienia najbardziej liczn> grupC sprawców przemocy innych nic m>c/ 

partner stanowi> synowie (tabela 11). Na 71 instytucji, ac 62 wskazały, ce miały 

kontakt z przypadkami starszych kobiet – ofiar przemocy ze strony synów. 

Liczba tej kategorii ofiar przemocy wyniosła 372. Trzeba tec dodać, ce w 31 

Miaﾍy kontakt  z 
ofiarami IPVoW w 
latach 2006ど2008ど
8 instytucji (11%)

Miaﾍy kontakt  z 
ofiarami IPVoW w 

roku 2009ど

3 instytucje (4%

Miaﾍy kontakt  z 
ofiarami IPVoW
zarówno w latach 
2006ど2008, jak i w 

roku 2009ど

38 instytucji (54

Brak kontaktów  z 
ofiarami IPVoW w 
latach 2006ど2009ど

22 instytucje 
(31%)
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instytucjach wskazywano na przemoc ze strony córek (77 kobiet – ofiar 

przemocy), w 24 placówkach – na przemoc ze strony wnuków (63 kobiety), w 

21 ze strony synowych (79 kobiet) i tyle samo ze strony ziCciów (56 kobiet).  

Najmniej przypadków przemocy wobec kobiet w wieku 60 i wiCcej lat 

odnotowano ze strony wnuczek (12 instytucji - 14 kobiet), innych krewnych (9 

instytucji - 27 kobiet), s>siadów, znajomych, przyjaciół (7 instytucji - 26 kobiet), 

czy tec innych osób (6 instytucji - 6 kobiet). Nie były to jednak seksualne formy 

przemocy.  

 

Tabela 11: Inni sprawcy przemocy. 

Lp. 
Charakterystyka sprawców 

przemocy 

Instytucje* 
Ofiary przemocy w latach 

2006-2008** 

n % n % 

1 Syn ofiary 62 85,9 372 51,7 

2 ZiCć ofiary 21 29,6 56 7,8 

3 Córka ofiary 31 43,7 77 10,7 

4 Synowa ofiary 21 29,6 79 11,0 

5 Wnuk ofiary 24 33,8 63 8,8 

6 Wnuczka ofiary 12 16,9 14 1,9 

7 Inni krewni 9 12,7 27 3,8 

8 
S>siedzi, znajomi, 

przyjaciele 
7 9,9 26 3,6 

9 Inne osoby 6 8,5 6 0,8 

 Procenty nie sumuj> siC do 10 – mocliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. 
*procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji, które miały kontakt z kobietami w wieku 60 
i   wiCcej lat ofiarami przemocy ze strony innych osób bliskich w latach 2006-2008. 
** procent został wyliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat ofiar przemocy ze 
strony innych osób bliskich, z którymi instytucje miały kontakt w latach 2006-2008. 

 

Jak widać kobiety w podeszłym wieku naracone s> równiec na przemoc ze strony 

osób wyj>tkowo im bliskich: synów, córek, wnuków, co szczególnie musi być dla 

nich bolesne. Starsze kobiety czCsto zaprzeczaj>, ce dzieci i wnuki stosuj> wobec 

nich przemoc. Staraj> siC tłumaczyć ich zachowania chroni>c w ten sposób 

swoich sprawców. Uzyskane wyniki badaM zaskakuj> sw> liczb> i mog> 

Wwiadczyć o ducym zasiCgu zjawiska przemocy stosowanej przez inne osoby 

bliskie wobec kobiet w starszym wieku. 
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5.4.6  

Sposoby pozyskania informacji przez instytucje  o ofiarach przemocy  

 

Badane instytucje najczCWciej dowiaduj> siC o nowych przypadkach ofiar 

przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich  z osobistych kontaktów tej 

grupy ofiar z instytucjami (55 instytucji - 546 kobiet), rzadziej aródłem 

informacji jest policja (29 instytucji - 133 kobiety) oraz bliskie osoby zgłaszaj>ce 

przypadek (27 instytucji - 143 kobiety). 

 

Tabela 12: Sposób, w jaki instytucje dowiedziały siC o przypadkach przemocy. 

Lp. Rodzaj kontaktu 
Instytucje* 

Ofiary przemocy w latach 

2006-2008** 

n % n % 

1 
Ofiara osobiWcie 
skontaktowała siC ze 
mn>/z moj> instytucj>. 

55 90,2 546 59,6 

2 

Obserwacja prowadzona 
przez mnie/przez moj> 
instytucjC doprowadziła 
do podejrzenia 
wystCpowania 
przemocy. 

14 23,0 36 3,9 

3 

Bliska osoba ofiary 
przemocy skontaktowała 
siC ze mn> /z moj> 
instytucj>. 

27 44,3 143 15,6 

4 

Zostałem(am) /moja 
instytucja została 
poinformowana przez 
policjC. 

29 47,5 133 14,5 

5 

Zostałem(am) /moja 
instytucja została 
poinformowana przez 
wymiar sprawiedliwoWci, 
np. s>d. 

3 4,9 7 0,8 

6 

Zostałem(am) /moja 
instytucja została 
poinformowana przez 
lekarza rodzinnego, 
specjalistów czy inne 
słucby medyczne (np. 
szpital). 

11 18,0 19 2,1 

7 

Zostałem(am) /moja 
instytucja została 
poinformowana przez 
inn> organizacjC. 

10 16,4 83 9,1 

8 
Inne sposoby uzyskania 
informacji o sytuacji 
stosowania przemocy. 

8 13,1 36 3,9 

Procenty nie sumuj> siC do 100 – mocliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. 
*- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji, które miały kontakt z kobietami w wieku 
60 i wiCcej lat ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich w latach 2006-2008. 
**- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat, ofiar przemocy w 
zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, z którymi instytucje miały kontakt w latach 2006-2008. 
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Bior>c pod uwagC fakt , ce osoby starsze doznaj>ce przemocy czCsto wstydz> siC 

mówić o swoich doWwiadczeniach, powycsze dane mog> zaskakiwać. Jeceli 

przyjmiemy, ce w takiej sytuacji przemoc zgłaszaj> osoby, które nie mog> juc 

dłucej znieWć agresji ze strony partnera i mimo wstydu decyduj> siC na podjCcie 

działaM zmierzaj>cych do zatrzymania przemocy, to powycsze dane Wwiadczyć 

mog> o tym, ce skala zjawiska jest znacznie wiCksza i dotyczy duco wiCkszej 

liczby kobiet. 

Nalecy zwrócić szczególn> uwagC na stosunkowo niewielk> liczbC instytucji, 

które informacje o kobietach w starszym wieku - ofiarach przemocy ze strony 

mCca/ partnera uzyskuj> od przedstawicieli innych  struktur. Dotyczy to przede 

wszystkim wymiaru sprawiedliwoWci (3 instytucje poinformowane o 7 kobietach) 

oraz słucb medycznych, które według powycszych danych udzieliły informacji 11 

instytucjom o 19 przypadkach przemocy. Jednak o ile w przypadku instytucji 

zwi>zanych z wymiarem sprawiedliwoWci mocna mówić, ce czCsto dowiaduj> siC 

o ofiarach przemocy jako ostatni (powodem jest to, ce w przewacaj>cej liczbie 

przypadków ofiary przemocy nie s> w stanie podj>ć jakichkolwiek kroków 

prawnych bez wczeWniejszego wsparcia psychospołecznego, co zwi>zane jest z 

omawianym wczeWniej zjawiskiem uwikłania ofiary w przemoc i uzalecnienia od 

sprawcy), to bardzo dziwi braku zaangacowania i wł>czenia w system 

przeciwdziałania przemocy słucb medycznych. S> to powacne braki w systemie 

diagnozowania przypadków przemocy, poniewac  to słucby medyczne, czCsto 

jako pierwsze, maj> kontakt z ofiarami przemocy fizycznej. 

 

 

5.4.7 

Pomoc Wwiadczona ofiarom przemocy  
 

DziCki sondacowi przeprowadzonemu w instytucjach wiadomo jest, ce 

najczCWciej udzielanymi przez badane placówki formami pomocy starszym 

kobietom – ofiarom przemocy ze strony mCca/partnera s>: wsparcie/doradztwo 

psychospołeczne - 50 instytucji, udzielenie porady prawnej – 45 instytucji i 

interwencja kryzysowa – 41 instytucji. Jak wynika z tabeli 13, blisko 640 ofiarom 

przemocy udzielono wsparcia psychospołecznego w latach 2006-2008, a w 

ponad 500 przypadkach stosowano interwencjC kryzysow>. 
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Tabela 13: Rodzaje udzielonej pomocy ofiarom przemocy 

Lp. Rodzaj udzielonej pomocy 
Instytucje* 

Ofiary przemocy w 

latach 2006-

2008** 

n % n % 

1 Interwencja kryzysowa 41 67,2 515 56,2 

2 
Psychospołeczne 
wsparcie/doradztwo 50 82,0 636 69,4 

3 
Przekazanie informacji do innej, 
stosownej instytucji 36 59,0 251 27,4 

4 Pomoc terapeutyczna 27 44,3 332 36,2 

5 Porada prawna 45 73,8 396 43,2 

6 
Pomoc w zakresie codziennych 
czynnoWci (towarzyszenie klientom 
w urzCdach i innych instytucjach) 

23 37,7 79 8,6 

7 Zapewnienie opieki pielCgniarskiej 11 18,0 33 3,6 

8 
Zapewnienie miejsca w schronisku 
dla ofiar przemocy 14 23,0 28 3,1 

9 Zapewnienie opieki lekarskiej 17 27,9 54 5,9 

10 
Pomoc w przeprowadzce do domu 
opieki (np. domu pomocy 
społecznej, hostelu) 

10 16,4 20 2,2 

11 
Przekazanie przypadku do innej 
instytucji 19 31,1 76 8,3 

12 Pomoc finansowa 26 42,6 89 9,7 

13 WszczCcie dochodzenia 19 31,1 54 5,9 

14 Wniesienie sprawy do s>du 21 34,4 65 7,1 

15 
Wypełnienie dokumentacji 
wymaganych przy wnoszeniu skargi 17 27,9 175 19,1 

16 
Nadzór nad przestrzeganiem 
porz>dku ustanowionego przez s>d 7 11,5 24 2,6 

17 Eksmisja sprawcy z lokalu 4 6,6 9 1 

18 
Nakładanie kar pieniCcnych 
(mandatów) 0 0 0 0 

19 Wyrok s>dowy  4 6,6 4 0,4 

20 Inna forma … 6 9,8 104 11,4 
Procenty nie sumuj> siC do 100 – mocliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. 
*- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby instytucji, które miały kontakt z kobietami w wieku 
60 i wiCcej lat ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich w latach 2006-2008. 
**- procent został wyliczony w odniesieniu do liczby kobiet w wieku 60 i wiCcej lat ofiar przemocy w 
zwi>zkach małceMskich/ partnerskich, z którymi instytucje miały kontakt w latach 2006-2008. 

 

S> to zatem działania krótkotrwałe, podejmowane ad hoc, najczCWciej 

zapewniaj>ce pomoc doraan>. Mniejsza jest natomiast liczba ofiar 

korzystaj>cych z pomocy długofalowej, np. terapii dla ofiar przemocy. Zwraca 

uwagC, ic ofiary przemocy korzystaj> takce czCsto z porad prawnych .Wysoka 

jest takce liczba instytucji przekazuj>cych informacje dotycz>ce Wrodowisk, w 

których dochodzi do przemocy do innych instytucji. Moce to oznaczać, ce 

organizacje uczestnicz>ce w badaniu współpracuj> z innymi organami, a zatem 

nie wykluczone, ce problem przemocy w danym Wrodowisku jest rozpatrywany z 
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rócnych perspektyw, co moce słucyć powstawaniu i właWciwemu funkcjonowaniu 

, jakce potrzebnych i istotnych, zespołów interdyscyplinarnych. Martwić 

natomiast moce fakt, ce jedynie w 4 instytucjach (w przypadku 4 ofiar 

przemocy) udzielona pomoc sprowadzała siC do wyroku s>dowego. 

 

 

5.4.8 

Percepcja przemocy wobec starszych kobiet w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich  
 

Zastosowane w badaniu instytucji narzCdzie dotyczyło takce problemu percepcji 

przemocy wobec kobiet w starszym wieku. Osoby reprezentuj>ce  instytucje 

zostały poproszone o wyracenie opinii poprzez ustosunkowanie siC do kilkunastu 

stwierdzeM dotycz>cych problemu przemocy wobec starszych kobiet w zwi>zkach 

małceMskich/ partnerskich zaznaczaj>c swoje odpowiedzi na skali od 1 do 6. 

Odpowieda 1 oznaczała „zdecydowanie siC nie zgadzam”, natomiast odpowieda 6 

„zdecydowanie siC zgadzam”. Nicej zaprezentowane i omówione zostan> 

sygnalizowane wycej stwierdzenia.  

 

a.  Starsze kobiety  rzadziej nic młodsze staj> siC ofiarami 

przemocy w zwi>zku małceMskim/partnerskim   

 

Z wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych instytucji wynika, ce nie jest 

prawd>, ic starsze kobiety rzadziej staj> siC ofiarami przemocy nic kobiety 

młodsze. Taki pogl>d wyraziło 95 pracowników instytucji (29- zdecydowanie siC 

nie zgadza z takim stwierdzeniem, 30- nie zgadza siC, a dalsze 36- raczej siC nie 

zgadza). Jak wiCc widać w wiCkszoWci personel badanych organizacji jest zdania, 

ce liczba kobiet starszych doWwiadczaj>cych przemocy w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich jest mniej wiCcej taka sama, a nawet wiCksza nic liczba młodszych 

wiekiem ofiar tego rodzaju przemocy. Zauwacyć nalecy, ic 6 instytucji nie 

wyraziło opinii na temat omawianego stwierdzenia.   

 

b. W zwi>zkach małceMskich/partnerskich osób starszych, 

kobiety s> znacznie czCWciej sprawcami przemocy nic w 

zwi>zkach małceMskich/partnerskich osób młodszych.  

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, ce przedstawiciele badanych instytucji nie 

zgodzili siC z tym  stwierdzeniem. Tak> opiniC wyraziło 114 reprezentantów 

instytucji (63 - zdecydowanie siC nie zgodziło z takim stwierdzeniem, 27- nie 

zgodziło  siC,  a 24- raczej siC nie zgodziło). Natomiast pracownicy 20 instytucji 
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mieli odmienne zdanie na ten temat i stwierdzili, ce w zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich) osób starszych, kobiety s> znacznie czCWciej sprawcami przemocy 

nic w zwi>zkach małceMskich (partnerskich) osób młodszych. Zauwacyć jednak 

nalecy, ic  z takim stwierdzeniem zdecydowanie zgodziło siC 6 osób, 7- zgodziło  

siC, a dalszych 7- raczej zgodziło siC,  8 innych organizacji nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

c. Liczba starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/partnerskim wzroWnie w przyszłoWci.   

  

W opinii pracowników wiCkszoWci instytucji, liczba starszych kobiet doznaj>cych 

przemocy w zwi>zkach małceMskich/partnerskich nie wzroWnie w przyszłoWci. 

Tego zdania było ł>cznie 80 organizacji, a najwiCcej, bo 38 instytucji zaznaczyło 

odpowieda 3- raczej siC nie zgadzam. Z kolei 51 reprezentantów instytucji jest 

zgodnych, co do tego, ce liczba kobiet w podeszłym wieku - ofiar przemocy w 

zwi>zkach małceMskich /partnerskich w przyszłoWci wzroWnie. Jednak tu 

przewacały opinie: zgadzam siC (20 osób) i raczej siC zgadzam (dalszych 19 

osób).  Nie udzieliło odpowiedzi 11 przedstawicieli instytucji.  

 

d. Problem przemocy stosowanej wobec starszych kobiet w 

zwi>zku małceMskim/ partnerskim jest tematem, którym – 

jak dot>d – nikt nie chciał siC zajmować.  

 

WiCkszoWć osób reprezentuj>cych instytucje (91) zgadza siC z przytoczonym 

stwierdzeniem, ce problem przemocy stosowanej wobec starszych kobiet w 

zwi>zku małceMskim/partnerskim jest tematem, którym – jak dot>d – nikt nie 

chciał siC zaj>ć. Przeciwnego zdania było 45 respondentów,  natomiast 6 

badanych reprezentantów instytucji nie wypowiedziało siC na ten temat. Tak 

wiCc zdecydowana wiCkszoWć instytucji uczestnicz>cych w badaniu dostrzega 

niewystarczaj>ce zajmowanie siC omawian> problematyk>.  

 

e. Starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim potrzebuj> innych form pomocy nic kobiety 

młodsze  

 

Zdaniem przedstawicieli 99 instytucji (47- zdecydowanie siC zgadza, 33- zgadza 

siC, 19- raczej siC zgadza) starsze kobiety doznaj>ce przemocy w zwi>zkach 

małceMskich (partnerskich) potrzebuj> innych form pomocy nic kobiety młodsze, 

natomiast przeciwnego zdania jest 38 przedstawicieli badanych instytucji (11 ich  

reprezentantów - zdecydowanie siC nie zgadza, 19- nie zgadza siC, 8- raczej siC 

nie zgadza). TrudnoWć z zajCciem okreWlonego stanowiska w tej sprawie miało 5 
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badanych osób reprezentuj>cych poszczególne placówki. Mocna wiCc 

wnioskować, ce organizacje dostrzegaj> koniecznoWć wypracowania specjalnych 

form pracy z kobietami starszymi doWwiadczaj>cymi przemocy, uznaj>c 

dotychczasowe metody za niewystarczaj>ce.  

 

f. Kobietom na wszystkich etapach ich cycia zagraca przemoc w 

zwi>zku małceMskim/ partnerskim – kobiety w starszym 

wieku nie stanowi> tu wyj>tku. 

 

Zdecydowana wiCkszoWć pracowników badanych instytucji uwaca, ce kobietom 

na wszystkich etapach ich cycia zagraca przemoc w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim) i kobiety w starszym wieku nie stanowi> tu wyj>tku. Tego typu 

opinie wyraca ł>cznie 114 przedstawicieli poszczególnych organizacji (77- 

zdecydowanie siC z tym zgadza, 25- zgadza siC, 12- raczej siC zgadza). Jedynie 

20 instytucji jest przeciwnego zdania (8- zdecydowanie siC nie zgadza, 2- nie 

zgadza siC, 10- raczej siC nie zgadza), natomiast  w 8 kwestionariuszach 

zabrakło opinii na tak postawione stwierdzenie.  

 

g. Problem przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim 

wobec starszych kobiet powinien być wyraaniej akcentowany 

w procesie kształcenia pracowników słucb medycznych i 

społecznych 

 

WiCkszoWć organizacji uczestnicz>cych w badaniu (ł>cznie 110, z czego 63- 

zdecydowanie siC zgadza, 21- zgadza siC, 26- raczej siC zgadza) widzi 

koniecznoWć zmian w procesie kształcenia pracowników słucb medycznych i 

społecznych, maj>cym na celu zwiCkszenie nacisku na problem przemocy w 

zwi>zkach małceMskich/partnerskich wobec starszych kobiet. Mocna zatem 

załocyć, ce instytucje dostrzegaj> braki w systemie edukacji, które mog> 

wpływać na pracC z osobami starszymi i sposób udzielania im pomocy w 

radzeniu sobie z przemoc> ze strony mCca (partnera). Zauwacyć przy tym 

nalecy, ic 9 instytucji nie wyraziło opinii odnosz>cych siC do omawianego 

stwierdzenia.   

 

h. Starsze wiekiem ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim potrzebuj> wiCcej wsparcia nic jest im obecnie 

zapewniane  

 

Zwraca uwagC, ce ac 112 przedstawicieli instytucji jest zdania, ce starsze 

wiekiem ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim /partnerskim potrzebuj> wiCcej 

wsparcia nic jest im obecnie zapewniane (57- zdecydowanie siC zgadza, 27- 
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zgadza siC, 28- raczej siC zgadza). DoWwiadczenia osób zajmuj>cych siC pomoc> 

ofiarom przemocy wskazuj> tec, ce kobiety starsze s> mniej podatne na 

oddziaływania terapeutyczne nic osoby młodsze. Tym samym skuteczna praca z 

nimi wymaga włocenia w ni> wiCkszego wysiłku. Powycsze dane Wwiadcz> o tym, 

ce w poszczególnych instytucjach wyraanie dostrzega siC koniecznoWć udzielania 

osobom starszym wiCkszej pomocy w celu zmotywowania ich do podjCcia działaM 

zapobiegaj>cych aktom przemocy. W 9 instytucjach nie ustosunkowano siC do 

tego stwierdzenia. 

 

i.  Tylko nieliczne starsze kobiety staj> siC ofiarami przemocy w  

 zwi>zku małceMskim/ partnerskim   

 

Z uzyskanych danych wynika, ce 86 instytucji nie zgadza siC ze stwierdzeniem, 

ce tylko nieliczne kobiety w podeszłym wieku staj> siC ofiarami przemocy w 

zwi>zkach małceMskich/ partnerskich (12- zdecydowanie siC nie zgadza, 30- nie 

zgadza siC, 44- raczej siC nie zgadza).  Vwiadczyć to moce o dostrzeganiu przez 

personel badanych placówek znacznego zasiCgu problemu przemocy wobec 

starszych kobiet. Ponadto doWwiadczenia profesjonalistów zajmuj>cych siC tym 

zagadnieniem wskazuj>, ic w zwi>zku z trudnoWciami, jakie maj> osoby starsze 

ze zwróceniem siC do organizacji po pomoc, moce istnieć duca grupa starszych 

kobiet, które nigdy nie zgłosz> instytucjom problemu przemocy, mimo ce on u 

nich wystCpuje . W przypadku 8 instytucji, ich przedstawiciele  nie wyrazili opinii 

odnosz>cych siC do omawianego stwierdzenia.   

 

j. Starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim staj> w obliczu szczególnych trudnoWci w sytuacji 

koniecznoWci zerwania długotrwałego zwi>zku, w którym 

doznawały przemocy  

 

Zdecydowana wiCkszoWć personelu instytucji bior>cych udział w badaniu (ł>cznie 

117) stwierdziła, ce starsze kobiety ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim/partnerskim  staj> w obliczu szczególnych trudnoWci w sytuacji 

koniecznoWci zerwania długotrwałego zwi>zku, w którym doznawały przemocy 

(75- zdecydowanie siC zgadza, 28- zgadza siC, 14- raczej siC zgadza). Istnieje 

szereg przyczyn takiego stanu rzeczy. WWród nich mocemy wyrócnić uzalecnienie 

od sprawcy, pogl>dy na temat funkcjonowania kobiety w zwi>zku małceMskim 

lub partnerskim, wstyd, przekonania o nierozerwalnoWci małceMstwa. Wszystkie 

te elementy mog> bezsprzecznie utrudniać podjCcie decyzji o zakoMczeniu 

zwi>zku małceMskiego /partnerskiego, nawet w przypadku ducej drastycznoWci 

przemocy i mog> mieć wpływ na zaniechanie dalszych działaM które pozwol> 
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zakoMczyć przemoc. W 10 instytucjach nie udzielono  odpowiedzi powycsze 

stwierdzenie. 

 

k. Młodsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim, znacznie czCWciej nic starsze kobiety na stałe 

oddzielaj> siC od swego krzywdziciela. 

 

WWród pracowników wiCkszoWci instytucji uczestnicz>cych w badaniu panuje 

przekonanie (ł>cznie 107, z czego 66- zdecydowanie siC zgadza, 30- zgadza siC, 

11- raczej siC zgadza), ce młodsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim /partnerskim,  znacznie czCWciej nic starsze kobiety, oddzielaj> siC 

na stałe od swego krzywdziciela. W przeciwieMstwie do opinii na temat 

poprzedniego stwierdzenia, w przypadku młodszych kobiet znacznie czCWciej 

mocna zauwacyć sytuacje, w których podejmuj> one decyzje o zakoMczeniu 

zwi>zków małceMskich /partnerskich. Wydaje siC, ce ma na to wpływ miCdzy 

innymi mniej tradycyjne podejWcie do zwi>zków małceMskich, które wyraca 

opinia, ic małceMstwo nie jest nierozerwalne, wystCpuj>ca w wiCkszym stopniu 

WwiadomoWć, ce nie s> one odpowiedzialne za przemoc, wiCksza dbałoWć o 

własne interesy i potrzeby, a takce  mniejsza zalecnoWć od sprawcy.  Odpowiedzi 

nie udzielono w  9 instytucjach. 

 

l. Przemoc w zwi>zku małceMskim/ partnerskim wobec 

starszych kobiet czCsto ma miejsce wtedy, gdy pojawia siC 

sytuacja zalecnoWci od opiekuna  

 

Jak siC okazało najczCWciej udzielan> przez respondentów odpowiedzi> była ta, 

która wyracała ich zgodC z tym twierdzeniem (ł>cznie 91, z czego 29- 

zdecydowanie siC zgadza, 38- zgadza siC, 24- raczej siC zgadza). Niew>tpliwie w 

takich przypadkach kobiety w podeszłym wieku s> znacznie bardziej naracone na 

doWwiadczanie przemocy, nic w sytuacji, w której s> w pełni sił i nie musz> 

polegać na czyjejW pomocy. Pojawienie siC choroby, czy tec niepełnosprawnoWci 

powacnie ogranicza mocliwoWci przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, 

uzalecniaj>c ofiarC przemocy od sprawcy. W 10 instytucjach nie uzyskaliWmy 

opinii odnosz>cych siC do omawianego stwierdzenia.   
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5.4.9  

DoWwiadczenia instytucji. Opinie przedstawicieli instytucji na temat 

przemocy  

 

Pracownicy instytucji, którzy brali udział w badaniach zostali poproszeni o 

wyracenie własnych opinii na temat zjawiska przemocy wobec starszych kobiet, 

której doWwiadczaj> w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. Podłocem 

wypowiadanych spostrzeceM miały być doWwiadczenia zawodowe personelu. Ich 

opinie zaznaczano na skali od 1 do 6, przy czym 1 oznaczała odpowieda 

zdecydowanie nie zgadzam siC, 2 – nie zgadzam siC, 3- raczej nie zgadzam siC, 

4 -  raczej zgadzam siC, 5 -  zgadzam siC, 6 -  zdecydowanie zgadzam siC. 

Ponicej opinie te zostan> zaprezentowane.   

 

Wykres 6. Istniej>ce formy wsparcia s> odpowiednio dostosowane do potrzeb 
starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim  

 

Z wykresu 6 wynika, ce wiCkszoWć instytucji nie zgadza siC ze stwierdzeniem, ic 

istniej>ce formy wsparcia s> odpowiednio dostosowane do potrzeb starszych 

kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim). Zauwacyć jednak 

nalecy, ic najwiCksza liczba instytucji (36) raczej siC z tym stwierdzeniem nie 

zgadza, zaW najmniejsza liczba instytucji (jedynie 6) zgadza siC.  Mocna zatem 

załocyć, ce w instytucjach, które brały udział  w badaniu istnieje potrzeba 

29 30

36

18

12

6

11

IstniejEce formy wsparcia  sE odpowiednio dostosowane do potrzeb starszych 
kobiet – ofiar przemocy w zwiEzku maﾍ┦eﾑskim  (partnerskim).

Liczba instytucji
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wypracowania i dostosowania form pomocy do oczekiwaM zarówno ofiar 

przemocy, jak i organizacji udzielaj>cych wsparcia. 

 

Wykres 7: Trudno jest zmotywować starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku 
małceMskim/ partnerskim do poszukiwania pomocy  

 

Informacje zawarte w wykresie 7 pokazuj>, ce pracownicy wiCkszoWci instytucji 

s> zdania, ic trudno jest zmotywować starsze kobiety ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim /partnerskim  do poszukiwania pomocy. DoWwiadczenia personelu 

potwierdzaj>, ce osoby starsze bardzo trudno jest nakłonić do podjCcia 

jakichkolwiek działaM zmierzaj>cych do przerwania przemocy, a nawet w 

przypadku, gdy kobiety w podeszłym wieku zdecyduj> siC zgłosić dotykaj>cy je 

problem, bardzo trudno jest wyprowadzić je z takiej sytuacji. Przyczyn tego 

nalecy upatrywać w braku aktywnoWci ofiar, poczuciu wstydu za to co siC 

wydarzyło, pogl>dach o roli kobiety w małceMstwie, jak i tak zwanej toksycznej 

wiCzi ze sprawc> przemocy. Wszystko to sprawia, ce praca z kobietami w 

podeszłym wieku, ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich /partnerskich, 

moce być trudniejsza i bardziej czasochłonna nic praca z kobietami w młodszym 

wieku. 
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Trudno jest zmotywowaJ  starsze kobiety – ofiary przemocy w zwiEzku 
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Wykres 8: Starsze kobiety, doWwiadczaj>ce przemocy w zwi>zku małceMskim/ 
partnerskim potrzebuj> wiCcej uwagi (zainteresowania) i aktywizuj>cych je form 
wsparcia nic kobiety młodsze  

 

DoWwiadczenia personelu takce wskazuj>, ic starsze kobiety, bCd>ce ofiarami 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim), potrzebuj> wiCcej uwagi 

(zainteresowania) i aktywizuj>cych je form wsparcia nic kobiety młodsze. 

Potwierdza siC zatem przypuszczenie, ce praca z kobietami w podeszłym wieku 

rócni siC od pracy z młodszymi kobietami - ofiarami przemocy. Pracownicy 

badanych instytucji zauwacaj>, ce takie same działania jakie s> podejmowane w 

stosunku do osób młodszych,  nie przynosz> identycznych efektów w przypadku 

pracy z kobietami starszymi.  
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Wykres 9: Praca ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zku 
małceMskim/ partnerskim wymaga specjalistycznego przygotowania 
zawodowego  

 

WiCkszoWć instytucji jest zdania (wykres 9), ce praca ze starszymi kobietami 

doWwiadczaj>cymi przemocy wymaga specjalistycznego przygotowania 

zawodowego. Mocna wnioskować, ce instytucje zauwacaj> koniecznoWć 

poszerzania wiedzy na temat badanego zjawiska i widz> braki w systemie 

kształcenia osób przygotowywanych do pracy z kobietami starszymi, ofiarami 

przemocy w zwi>zkach małceMskich/partnerskich. Wydaje siC, ce aby skutecznie 

pomagać osobom starszym doWwiadczaj>cym przemocy w zwi>zkach 

małceMskich /partnerskich koniecznym stanie siC poszerzenie specjalistycznej 

wiedzy dotycz>cej pracy z osobami w podeszłym wieku z uwzglCdnieniem 

specyficznych jej elementów. 
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Wykres 10: Starsze kobiety doWwiadczaj>ce przemocy w zwi>zku małceMskim/ 
partnerskim s> bardziej niechCtne wobec poszukiwania pomocy nic kobiety 
młodsze   

 

W  opinii personelu (wykres 10) starsze kobiety s> bardziej niechCtne do 

poszukiwania pomocy nic młodsze. Powycszy temat został juc omówiony we 

wczeWniejszych rozdziałach. Warto jednak przyjrzeć siC temu zjawisku z punktu 

widzenia osób pomagaj>cych. Z doWwiadczeM pracowników instytucji wynika, ce 

osoby w podeszłym wieku, znacznie czCWciej nic osoby młodsze, nie poszukuj> 

pomocy i nie chc> zgłaszać siC do odpowiednich instytucji po wsparcie. Oznacza 

to czCsto pozostawanie osób w podeszłym wieku w sytuacji przemocy bez 

jakiegokolwiek pomocy, a wiCc bez szans na poprawC sytuacji.  
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Wykres 11: Starsze kobiety, doWwiadczaj>ce przemocy w zwi>zku małceMskim/ 
partnerskim znacznie bardziej nic ma to miejsce w przypadku kobiet młodszych, 
wstydz> siC tego, co siC im przydarzyło  

 

Zdaniem pracowników instytucji bior>cych udział w badaniu starsze kobiety, 

ofiary przemocy w zwi>zkach małceMskich /partnerskich, znacznie bardziej 

wstydz> siC tego, co im siC przydarzyło nic kobiety młodsze. Poczucie wstydu 

staje siC zatem jednym z głównych elementów utrudniaj>cych zwrócenie siC 

osób starszych z proWb> o pomoc do instytucji lub osób zajmuj>cych siC 

przeciwdziałaniem przemocy. Tym samym wiele ofiar przemocy w podeszłym 

wieku nie decyduje siC na podjCcie jakichkolwiek działaM. Z drugiej strony 

osobom, które zgłaszaj> siC do organizacji pomocowych,  poczucie winy utrudnia 

mówienie o swoich doWwiadczeniach i staje siC powacn> przeszkod> w 

rozwi>zaniu trudnej sytuacji. Inne jest natomiast podejWcie do przemocy w 

zwi>zkach małceMskich/partnerskich kobiet w młodszym wieku, które znacznie 

czCWciej decyduj> siC na podjCcie działaM zmierzaj>cych do rozwi>zania problemu 

przemocy. Wydaje siC, ce wWród osób młodszych rzadziej wystCpuje poczucie 

winy i wstydu za to, co je spotkało ze strony partnerów. Nalecy takce zauwacyć, 
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ce kobiety młodsze w odrócnieniu od kobiet w wieku starszym maj> inn>, bo 

dłucsz>  ( z załocenia) perspektywC jeWli chodzi o dalsze cycie. Być moce takce i 

z tych powodów  łatwiej podejmuj> decyzje dotycz>ce działaM, które zamierzaj> 

konsekwentnie realizować, co zwiCksza szanse na wyjWcie z sytuacji przemocy.  

 

 

5.5  
Podsumowanie   
  
 

Reasumuj>c nalecy podkreWlić, ic przeprowadzone badania w instytucjach s> w 

naszym kraju -  pierwsz> - na tak duc> skalC charakterystyk> zjawiska przemocy 

wobec kobiet w starszym wieku. Przynosz> szereg informacji dotycz>cych 

doWwiadczeM i opinii instytucji zajmuj>cych siC przemoc> wobec kobiet w wieku 

60 lat i wiCcej. Charakteryzuj> skalC omawianego zjawiska, ale tec pokazuj> 

braki w istniej>cym systemie przeciwdziałania przemocy, co utrudnia skuteczn> 

pomoc osobom jej doWwiadczaj>cym.  

Uzyskane wyniki badaM uWwiadamiaj> nam, ce osoby starsze s> podatne na 

agresywne zachowania ze strony bliskich. Ze wzglCdu na pogarszaj>cy siC z 

wiekiem stan zdrowia, jak tec inne Wrodowiskowe  czynniki, kobiety w starszym 

wieku s> szczególnie naracone na tego typu ataki. PodkreWlić nalecy, ic opisane 

w tym rozdziale spostrzecenia osób reprezentuj>cych instytucje, a dotycz>ce 

przemocy wobec kobiet w starszym wieku mog> równiec stanowić wacny punkt 

odniesienia w dalszej analizie problemu przemocy ze szczególnym 

uwzglCdnieniem bardziej skutecznej pomocy kobietom – ofiarom sytuacji 

przemocy.   
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VI  
Wywiady z ofiarami   
 
6.1 
Załocenia badawcze i kwestie etyczne  

 

Jak zostało to wspomniane w rozdziale II, jednym z wacnych celów niniejszego 

projketu było zebranie mocliwie jak najwiCkszej iloWci informacji na temat 

specyficznych cech zjawiska przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim, 

jakiej doWwiadczaj> starsze kobiety. Oznacza to zatem, ic niezmiernie istotna 

jest tu rozmowa z samymi ofiarami tego typu przemocy, wysłuchanie ich 

opowiadaM oraz poznanie ich sposobu postrzegania doWwiadczanej przez nie 

sytuacji. W zwi>zku z tym wywiady ze straszymi kobietami – ofiarami przemocy 

ze strony mCca/ partnera były jednym z głównych, kluczowych elementów 

prezentowanych badaM – co było pod>caniem za ogólnym trednem, czy 

czynnoWci> praktykowan> w procedurach kryminalnych oraz badaniach 

dotycz>cych przemocy. Chodziło zatem o to, by dać ofiarom mocliwoWć zabrania 

głosu i pozwolić im mówić o sobie i o swojej historii osobiWcie (bezpoWrednio), a 

nie za poWrednictwem innych osób  (cf. Hotaling & Buzawa, 2003; Morris, 

Maxwell & Robertson, 1993; Shalhoub-Kervorkian & Erez, 2002).  

Celem wywiadów przeprowadzanych z ofiarami przemocy było zbadanie cech 

charakteryzuj>cych starsze kobiety – ofiary przemocy oraz cech sprawców, jak 

tec zebranie informacji, które wskac> na czym polega specyfika zwi>zku osób 

starszych z wystCpuj>c> przemoc>, jakie czynniki sprzyjaj>, a jakie chroni> 

przed tego typu sytuacjami, jakie s> przyczyny naducyć, co cechuje akty 

przemocy (dynamika, czynniki sytuacyjne) oraz w jakich kontekstach dochodzi 

do naducyć. Szczególna uwaga została takce zwrócona na zdiagnozowanie 

sposobów poszukiwania pomocy, jakich podejmuj> siC starsze kobiety – ofiary 

przemocy, jakie napotykaj> przeszkody, jak oceni> Wwiadczon> im profesjonaln> 

pomoc.  

Innym wacnym aspektem badaM było wskazanie, w jaki sposób starsze kobiety– 

ofiary przemocy mówi> o swoich doWwiadczeniach, jakich ucywaj> słów, formy 

wypowiedzi, jak interpretuj> swoje doWwiadczenia w kontekWcie swej biografii i 

relacji pokoleniowych.  

W wywiadach z ofiarami przemocy, niezmiernie wacne s> kwestie etyczne. 

Prowadzenie wywiadu ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy ze strony 

mCca/ partnera, z pewnoWci> wymaga zastosowania podstawowych zasad 

etycznych takich jakie s> przestrzegane podczas badaM dotycz>cych przemocy 
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czy innych dracliwych tematów (zobacz zasady opisane przez the International 

Organization of Medical Sciences (CIIOMS), Ellsberg & Heise, 2005, pp. 35/36). 

Poza zasadami etycznymi, czynnikami które nalecało wzi>ć pod uwagC w czasie 

prowadzenia wywiadów z t> szczególn> grup> narratorów były kwestie 

anonimowoWci, poufnoWci, jak tec problemy zwi>zane dobrym poinformowaniem 

ofiary co do celowoWci prowadzonych badaM i uzyskanie jej Wwiadomej, 

dobrowolnej zgody na rozmowC.  

Pod>caj>c za standardami (Ellsberg & Heise, 2002, WHO, 2001, Elcioglu, 2004) 

partnerzy projektu przedyskutowali i ustalili na swój wewnCtrzny, własny ucytek 

zasady etyczne dotycz>ce wywiadów prowadzonych z ofiarami przemocy.  

 

 

6.2.  
Metoda 
 
6.2.1.  

NarzCdzie  

Metoda, która została zastosowana w prowadzonych wywiadach nazywa siC  

„wywiad skoncentrowany wokół problemu”  (“problem-centred interviewing”) 

(Witzel, 2000) oraz „wywiad na temat spraw drugoplanowych”  (“episodic 

interviewing”) (Flick, 2000), z podkreWleniem miejsc, w których dano przestrzeM 

(miejsce) dla elementów narracyjnych stosuj>c tym samym bardziej 

ustrukturyzowane podejWcie nic metoda wywiadu narracyjnego Schütze 

(Schütze, 1983).  

W procesie konsultacji partnerzy projektu wypracowali strukturC (przewodnik) 

wywiadu z ofiarami, która nastCpnie została przetłumaczona na jCzyk ojczysty 

kacdego z partnerów. Struktura wywiadu składała siC z czterech głównych pól 

bCd>cych przedmiotem zainteresowania wykonawców projektu: (a) historia 

cycia, (b) doWwiadczanie przemocy w ci>gu cycia (c) zmiany w przemocy w 

starszym wieku (d) pomoc, potrzeby, prawa. Struktura wywiadu to pytania 

otwarte i zachCcenie do narracji (opowiadaM), jak tec lista problemów, które w 

czasie wywiadów powinny zostać poruszone, co powinna kontrolować osoba 

prowadz>ca wywiad i co powinno być wykorzystane w czasie pogłCbionej analizy 

usłyszanych treWci.   

Krótkie wprowadzenie do wywiadu składało siC z ogólnych informacji o projekcie 

oraz o temacie bCd>cym przedmiotem eksploracji. Wacn> kwesti> było tec 

zwrócenie uwagi na fakt, ic w prowadzonych badaniach nie mocna 

powstrzymywać narratora od opowiadania zdarzeM, które według niego s> 

przykładami przemocy lub mieszcz> siC w temacie rozmowy. Osoba prowadz>ca 

wywiad nie moce przerywać wypowiedzi tylko dlatego, ce sama inaczej rozumie 

czy klasyfikuje słowo  „przemoc” i zachowania z ni> zwi>zane. Albowiem 
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partnerzy rozmowy mog> mieć zupełnie inne pojCcie czy sposób definiowania 

poszczególnych zdarzeM czy sytuacji i nalecy mieć tego WwiadomoWć.   

Zdanie wprowadzaj>ce w tematykC prowadzonych badaM brzmiało tak: „Wiemy z 

innych badaM, ce wiele kobiet doWwiadcza powacnych konfliktów w zwi>zkach, w 

których cyj>, czy nawet przemocy ze strony współmałconka (partnera). bycie w 

takim zwi>zku moce stać siC dla niektórych kobiet trudne i niebezpieczne. Ale z 

drugiej strony niewiele wiadomo na temat takich doWwiadczeM i spostrzeceM 

kobiet w starszym wieku (60 i wiCcej lat)”.  

We wprowadzeniu zostało takce wyjaWnione w jaki sposób wywiad bCdzie 

przeprowadzany, narratorki zostały zapytane o zgodC na nagrywanie rozmowy, 

poinformowano je takce co stanie siC z przekazanymi przez nie informacjami i 

nagraniem, została tec zapewniona poufnoWć.    

Partnerzy rozmowy zostali poproszeni o podpisanie przygotowanej na piWmie 

zgody oraz otrzymali podpisane potwierdzenie, ic przekazane przez nich 

informacje zostan> opracowane z zachowaniem zasady poufnoWci i 

anonimowoWci.  

W ostatniej czCWci wywiadu, narratorzy zostali zapytani o to, czy byli 

informowani o usługach Wwiadczonych przez lokalny system społeczny, czy 

wiedz> o swoich prawach oraz mocliwoWciach prawnych.  

Osoba prowadz>ca wywiad miała w rCku wczeWniej przygotowane informacje, 

które bezwzglCdnie powinny wiedzieć ofiary przemocy. Ponadto prowadz>cy 

wywiad miał takce formularz dotycz>cy społeczno-demograficznych cech ofiary 

przemocy, inny formularz dotyczył obecnego sprawcy przemocy lub byłego 

sprawcy. Osoba prowadz>ca wywiad sprawdzała tec, czy wszystkie niezbCdne 

kwestie zostały omówione w czasie wywiadu, a jeWli zaszła taka sytuacja, ce coW 

zostało pominiCte – pytała o to ofiarC pod koniec rozmowy.  

Zaraz po skoMczonym wywiadzie, osoba prowadz>ca rozmowC musiała uzupełnić 

przygotowan> wczeWniej notatkC dotycz>c> wywiadu (interview postscript form). 

Notatka ta zawierała pytania dotycz>ce podstawowych informacji na temat 

wywiadu (data, czas trwania, dostCp, osoba udzielaj>ca wywiadu, przeszkody 

itd.) oraz informacji podanych przez narratorkC przed rozpoczCciem rozmowy i 

jej nagrywania. Po zakoMczonym wywiadzie badacz proszony był takce o 

zapisanie w notatce głównej, według niego, informacji przekazanej przez 

narratorkC, o wskazanie głównych charakterystycznych cech danego przypadku, 

kwestii, od których nalecałoby rozpocz>ć analizC materiału oraz pojawiaj>cych 

siC w czasie wywiadu problemów, przeszkód. W ostatniej czCWci notatki osoba 

prowadz>ca wywiad wypisywała rzucaj>ce siC jej w oczy cechy narratorki: jej 

otwartoWć, jakoWć interakcji, konkret informacji, rzetelnoWć podawanych 

informacji oraz poziom zestresowania/ zdenerwowania partnera wywiadu.  
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6.2.2 

Dobór próby, organizacja i przebieg badaM  

 
W trzecim etapie badaM przyjCto nastCpuj>ce kryteria doboru próby: bCd> to 

kobiety - ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim/partnerskim w wieku 60 i 

wiCcej lat.  Do ofiar przemocy docieraliWmy przede wszystkim poprzez wywiady z 

personelem. Wielokrotnie rozmawialiWmy telefonicznie z pracownikami instytucji 

w całej Polsce na temat mocliwoWci przeprowadzenia wywiadów z ofiarami 

przemocy. Nie było to jednak łatwe zadanie, poniewac nie wszyscy pracownicy 

instytucji, z którymi przeprowadzaliWmy wywiady byli zainteresowani pomoc> w 

pozyskiwaniu dla nas ofiar przemocy. Inn> trudnoWć stanowiły przypadki, w 

których uzyskaliWmy wstCpn> zgodC na rozmowC z ofiar>, jednak w ustalonym 

terminie ofiara nie zgłaszała siC na wywiad tłumacz>c to rócnymi powodami. Z 

naszych  spostrzeceM wynika, ce w  niektórych instytucjach pracownicy robili 

wszystko, aby umówić nas na wywiad z ofiar>, w innych natomiast ac tak 

wielkich staraM nie czyniono. Poprzez instytucje dotarliWmy ostatecznie do 11 

ofiar przemocy, z dwoma innymi ofiarami skontaktowały nas osoby studiuj>ce w 

naszym uniwersytecie.  

Ofiary przemocy, z którymi przeprowadzano wywiady  zamieszkiwały w rócnych 

regionach Polski. Wywiady były przeprowadzane przez doWwiadczon> zarówno 

wiekiem jak i zawodowo kobietC najczCWciej w miejscu  zamieszkania ofiary. W 

dwóch przypadkach wywiad przeprowadzono w domu narratorek, gdzie warunki 

do rozmowy były bardzo dobre: w jednym przypadku  mCca (sprawcC) 

eksmitowano, w drugim przypadku m>c (sprawca) zmarł. Takce jeden wywiad 

został przeprowadzony w mieszkaniu prywatnym innej osoby. W pozostałych 

przypadkach były to oficjalne, słucbowe miejsce rozmowy: np. Miejski OWrodek 

Pomocy Społecznej, Uniwersytet. Tylko w jednym przypadku wywiad został na 

krótko  zakłócony (około 3-4 minuty). Przerwa spowodowana była wył>czeniem 

siC dyktafonu (wyczerpała siC bateria). W tym czasie na chwilC wszedł pracownik 

instytucji, w budynku której odbywał siC wywiad, szukaj>c czegoW w apteczce 

wisz>cej na Wcianie.  

Przed przyst>pieniem do wywiadu kacda ofiara przemocy została poinformowana 

szczegółowo o badaniach i czemu one maj> słucyć. ChCtnym do udziału w 

badaniach ofiarom przemocy wyjaWniono, ce wywiady bCd> nagrywane na 

taWmie, dlatego zostały poproszone o wyracenie zgody na piWmie na udział w tak 

zaplanowanych badaniach. Od wszystkich narratorek uzyskano pisemn> zgodC 

na rozmowC.  Ogółem przeprowadzono wywiady z 13 kobietami w wieku 60 i 

wiCcej lat. Jak siC jednak okazało dwa  z nich merytorycznie nie były zgodne z 

załoceniami badaM. W jednym przypadku była to przemoc ze strony starej matki 

wobec córki, a w drugim przemoc ojca wobec syna, dlatego nie zostały one 
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uwzglCdnione w naszym opracowaniu. Zgodnie z przyjCtymi załoceniami 

wywiady zostały nagrane. Czas trwania rozmowy był zrócnicowany: najkrótszy 

wywiad trwał około półtorej godziny, najdłucszy zaW ponad dwie i pół godziny. 

UWredniaj>c mocna powiedzieć, ce jeden wywiad trwał około 1h 50 min. Po 

zrealizowaniu badaM sporz>dzono transkrypty, spoWród których najkrótszy liczy 

21 stron maszynopisu (około 45 wierszy na stronie) natomiast najdłucszy 38 

stron. Wywiady z ofiarami były realizowane w okresie od marca 2010 do sierpnia 

2010. W zwi>zku z ochron> danych osobowych i w celu zachowania 

anonimowoWci badanych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim, ich wypowiedzi bCd> oznaczone kursyw>, natomiast w nawiasie na 

pierwszym miejscu podany jest numer transkryptu, a na drugim wiek ofiary. 

 

 

6.2.3 

Refleksje badacza dotycz>ce wywiadów z ofiarami  

 
Na ogół  ofiary przemocy były szczere i bardzo otwarte w swoich wypowiedziach. 

Kontakt z nimi był dobry, a nawet bardzo dobry, choć na ogół przejmuj>cy. 

Relacjonowane przez nie  informacje były konkretne, co moce Wwiadczyć o ich 

wiarygodnoWci. Natomiast kacdej kobiecie, z któr> przeprowadzana była 

rozmowa towarzyszył stres choć jego nasilenie było zalecne od konkretnej osoby 

i relacjonowanych zdarzeM. Jednak wszystkie badane kobiety wzruszały siC 

mocno i popłakiwały w trakcie prowadzonej rozmowy. Szczególn> uwagC 

zwracała 63 letnia kobieta: spokojna, opanowana, elegancka, ale przejawiaj>ca 

takce smutek, cal i obawy, co bCdzie dalej, co przyniesie los, bo przeciec mimo 

rozwodu mieszkaj> dalej we wspólnym domu. Wspominaj>c minione cycie 

wzruszała siC, płakała, bo były to piCkne lata ich wspólnego i udanego zwi>zku. 

Jednak w zwi>zku ze starzeniem siC nast>pił u mCca (sprawcy przemocy) 

patologiczny – jak to okreWliła narratorka – wzrost potencji seksualnej, a tym 

samym wzrost potrzeb seksualnych, którym nie była w stanie sprostać. Mimo 

podejmowanych przez narratorkC wielu prób, małceMstwa nie dało siC uratować. 

 

6.3 
Społeczno-demograficzna charakterystyka ofiar przemocy  
 

Ofiary przemocy to kobiety w wieku od 60 do 79 lat. Szczegółowa struktura 

wieku ofiar przemocy przedstawia siC nastCpuj>co: w wieku 60 lat  były 2 

kobiety, w wieku 61 lat – 2 kobiety, w wieku 63 lat  – 1 kobieta, w wieku 65 lat 

– 1 kobieta, w wieku 70 lat – 1 kobieta, w wieku 73 lat – 1 kobieta, w wieku 74 

lat – 1 kobieta, w wieku 79 lat – 1 kobieta, w wieku 85 lat – 1 kobieta. JeWli 
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chodzi o wykształcenie 5 kobiet miało wykształcenie podstawowe, 1 – 

zawodowe, 3 – Wrednie, 2 – wycsze. W badanej próbie odnotowaliWmy 5 kobiet 

rozwiedzionych, 5 zamCcnych i 1 wdowC. Wszystkie ofiary przemocy maj> 

dorosłe dzieci, niektóre nawet po kilkoro. Dwie spoWród badanych ofiar nie miały 

dzieci , których ojcem był sprawca przemocy. W obu przypadkach był to drugi 

m>c ofiary. Zwraca uwagC Wmierć dzieci ofiar przemocy. W jednym przypadku 

Wmierć córki nast>piła w wieku 58 lat, w drugim natomiast przypadku syn w 

wieku 48 lat popełnił samobójstwo. Wszystkie ofiary przemocy maj> kontakt z 

dziećmi, choć nie ze wszystkimi. Zdarzało siC, ce sprawca przemocy, bCd>cy w 

lepszej  sytuacji materialnej, podzielił rodzinC.  Prawdopodobnie wzglCdy 

materialne zadecydowały, ce niektóre z dzieci zblicyły siC  do ojca (tak było w 

przypadku dwóch ofiar) i opowiedziały siC po stronie ojca. W jednym przypadku, 

alkohol poł>czył ojca z synem, którzy wespół znCcali siC nad ofiar> (con> i matk> 

w jednej osobie).  Wszystkie badane kobiety pracowały zawodowo, przy czym 

okres aktywnoWci zawodowej był zrócnicowany od 21 lat do ponad 40 lat. 

Wszystkie ofiary maj> takce własne aródło utrzymania w postaci emerytury lub 

renty. Zwraca uwagC wysokoWć miesiCcznych dochodów, które maj> do 

dyspozycji od około 700 złotych miesiCcznie (mniej nic 250 euro) do około 1400-

1800 złotych (351- 450 euro). WiCkszoWć kobiet, z którymi przeprowadzono 

wywiad nadal zamieszkuje ze współmałconkiem lub byłym współmałconkiem. 

Sytuacja tych kobiet jest ac tak bardzo skomplikowana, ce  pomimo uzyskanego 

rozwodu nadal zamieszkuj> pod wspólnym dachem. Te starsze kobiety 

praktycznie nie maj> cadnych szans, aby swoj> sytuacjC radykalnie poprawić tj. 

odseparować siC zupełnie od sprawcy. Nie maj> doWć pieniCdzy, by kupić 

niezalecne mieszkanie, a prawo polskie – jak dot>d – bardzo łagodnie obchodzi 

siC ze sprawcami przemocy. To ofiara przemocy jest zmuszona uciekać z domu, 

albo tec szukać innych jeszcze sytuacji, które zwiCkszałyby jej poczucie 

bezpieczeMstwa, tak jak to zrobiła jedna z ofiar, która by czuć siC bezpiecznie w 

domu (bCd>c juc po rozwodzie) wynajCła pokój studentce. To działanie 

zahamowało agresywne zachowanie sprawcy. 

  Eksmisja sprawcy z mieszkania jest rozwi>zaniem słusznym, ale w zasadzie nie 

wchodz>cym w grC  w przypadku starszych kobiet. Aby eksmitować trzeba na 

okres 3 miesiCcy zabezpieczyć lokal sprawcy. I tu „koło siC zamyka”. Sytuacja 

finansowa starszych kobiet w Polsce nie pozwala im na takie rozwi>zania. 

Kobiety te bCd>c w sytuacji gdzie trudno jest znaleać konstruktywne 

rozwi>zanie, s> zmuszone do wspólnego zamieszkiwania ze sprawc>. S> takce i 

takie ofiary, które oprócz sprawcy zamieszkuj> takce z dziećmi (córk>, synem) 

oraz wnukami. Bywa jednak i tak, ce ofiary przemocy zamieszkuj> czasem na 

krótko u dzieci. W badanej próbie zdarzyło siC takce, ic  1 kobieta mieszkała 

aktualnie  w hostelu, 1 – u siostry, 1 – u matki. Niezalecnie od zaawansowania 
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wieku wszystkie ofiary przemocy maj> powacne problemy ze zdrowiem (np. 

nadciWnienie,  nerwobóle, depresja, alergia, problemy z sercem, tarczyca). 

Jednak tylko nieliczne z nich – jak same oceniły - potrzebuj> pomocy (raczej 

sporadycznie) przy wykonywaniu codziennych czynnoWci. Natomiast opieki 

medycznej potrzebuj> wszystkie. Narratorki – ofiary przemocy – z którymi 

przeprowadzano bezpoWrednie wywiady okreWlaj> siC jako osoby wierz>ce i w 

miarC systematycznie praktykuj>ce.  

Na podstawie opinii uzyskanych od ofiar przemocy na temat sprawców, mocna 

takce naszkicować bardzo ogólny portret sprawców przemocy. Zdaniem 

badanych ofiar - ich mCcowie (sprawcy przemocy) - to najczCWciej mCcczyani w 

przedziale wieku 60 – 81 lat (w trzech przypadkach sprawca był młodszy od 

ofiary o kilka lat), o rócnym poziomie wykształcenia i rócnych kwalifikacjach 

zawodowych, około połowa z nich to osoby nadal aktywne zawodowo, przy czym 

niektórzy  maj>c uzyskane juc Wwiadczenia emerytalne nadal jeszcze pracuj>. Z 

wyj>tkiem dwóch sprawców wszyscy maj> dzieci z ofiarami przemocy, ale nie 

wszyscy utrzymuj> z nimi kontakty lub tec jest to kontakt tylko z niektórymi 

dziećmi. Suma pieniCdzy, któr> dysponuje sprawca miesiCcznie znacznie 

przewycsza t> sumC, jak> dysponuje ofiara (od 250 euro do 1500 euro). 

Wyj>tek stanowi jeden mCcczyzna, którego miesiCczna kwota kształtuje siC na 

poziomie około 138 euro (jest to renta chorobowa). Stan zdrowia sprawców 

przemocy mocna ocenić jako zrócnicowany, ale w paru przypadkach jest on - w 

opinii ofiar przemocy - nienajlepszy. WWród sprawców przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim wobec starszych kobiet - zdaniem ofiar – s> mCcczyani 

(mCcowie), wierz>cy i praktykuj>cy, jednak przewagC stanowi> osoby 

niewierz>ce oraz wierz>ce ale niepraktykuj>ce. 

 

6.4 
Wyniki  
 
6.4.1 

DoWwiadczanie cycia w przemocy  

 

a. Czas trwania przemocy  

 
Sytuacje przemocy, w które uwikłane s> badane kobiety – jeWli chodzi o czas ich 

trwania - mocna podzielić na dwa typy. Pierwszy prezentuj> te narratorki, które 

doWwiadczały przemocy od pocz>tku trwania zwi>zku małceMskiego. W drugiej 

grupie badanych przemoc pojawiła siC w trakcie trwania małceMstwa7. 

                                               
7 Dla przypomnienia: wypowiedzi narratorek bCd> w tekWcie oznaczone kursyw>, w nawiasie podany 
jest kolejno: nr transkryptu oraz wiek ofiary przemocy 
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Przyjrzyjmy siC kobietom doWwiadczaj>cym przemocy nalec>cym do pierwszej 

grupy.  Jedna z narratorek twierdzi, ce  całe cycie była bita przez mCca. 

Nerwowy był strasznie, był nerwowy, a te nerwy wyładowywał na mnie. M>c 

naducywa przy tym alkoholu. Mój m>c, był całe cycie wredny […] Bardzo całujC, 

ce nie odeszłam w pierwszym roku [10, 61]. Przemoc trwała w tym zwi>zku 39 

lat. 

Inna narratorka opowiada o sytuacji przemocy maj>cej miejsce jeszcze przed 

Wlubem. Badana była w ci>cy kiedy w wieku 22 lat wychodziła za m>c. Jeszcze 

przed zawarciem małceMstwa partner urz>dzał jej awantury i stosował przemoc 

fizyczn>. Po Wlubie przemoc nasiliła siC. Od Wlubu, od pierwszego, od drugiego 

dnia Wlubu tak u mnie było. Ja po prostu nie nocowała w domu, dzieci małe byli, 

rócnie było, broniła siC, szarpali siC  [1, 73]. 

Krótko po zawarciu małceMstwa zaczCła doWwiadczać przemocy inna badana 

kobieta. W młodoWci spotykała siC ona z chłopakiem, póaniej rozstali siC. 

NastCpnie chciano j> wydać za m>c za starszego pana. Uciekła z domu razem z 

byłym chłopakiem. I to – jak twierdzi narratorka – obci>cyło całe moje cycie […] 

Bo mój były m>c zarzuca mi, ce ja siC ale prowadziłam […] co na pewno nie jest 

zgodne z prawd>. Około dwa lata po zawarciu zwi>zku małceMskiego m>c zacz>ł 

stosować przemoc fizyczn> i psychiczn> wobec  narratorki. Działo siC to 

wówczas, gdy znajdował siC pod wpływem alkoholu. Jak wziCliWmy w 1959 roku 

Wlub, w latach 60-tych nie mieliWmy […]gdzie mieszkać. U niego tec była biedna 

rodzina, mieszkali, Boce jak oni mieszkali ci moi teWciowie w takiej przybudówce 

do stajni. WiCc my pojechaliWmy do… [wyjechali do innego miasta]. Tam byliWmy 

chyba rok czy ponad rok. I zostałam pobita dwukrotnie. M>c ci>gle wypominał 

jej pierwszego chłopaka. Czyni to zreszt> i dzisiaj. Poza tym miał za złe conie, ce 

zwracaj> na ni> uwagC inni mCcczyani. Był o ni> zazdrosny. Kiedy badana zaszła 

w ci>cC liczyła, ce pod wpływem narodzin dziecka partner siC zmieni. Jednak 

zmiana nie nast>piła [7,74].  

Kolejna badana kobieta, która doWwiadczała przemocy ze strony mCca, niemal 

od pocz>tku trwania zwi>zku znała swojego partnera, jeszcze z czasów nauki w 

szkole podstawowej. Póaniej uczCszczali do rócnych szkół Wrednich wiCc stracili 

ze sob> kontakt. Kiedy miała 23 lata spotkała go ponownie i od tego zaczCła siC 

ich blicsza znajomoWć. Po dwóch latach zdecydowali siC na małceMstwo, które 

zawarli w miesi>cu sierpniu. Narratorka przypomina sobie, ce w grudniu tego 

roku m>c po raz pierwszy j> uderzył. Tak opisuje to zdarzenie:  A i jeszcze to 

jest bardzo istotne, ce nie byłam dziewic> i on ten pierwszy raz uderzył mnie 

właWnie za to. I to przy mojej mamie, przy tym ojczymie wyjawił tC sprawC. To 

mnie bardzo bolało, bo uwacałam, ce takie rzeczy dotycz> dwoje ludzi. […] Tak 

poczułam siC okropnie, zniewacona, zdeptana, no nie wiem jak to nazwać.  W 

rok póaniej urodziło siC ich pierwsze dziecko.  Ale on bez przerwy siC 
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awanturował jakby na tym tle, […] mimo, ce nie mógł współcyć ze mn> ( m>c 

miał problemy z erekcj>) oskarcał mnie, ce to jest moja wina. […] Nawet wtedy, 

kiedy miał problem, to z pogard> odrzucał moje poWladki i mówił: ida k… do 

siebie, bo nawet mi nie staje [8,60].   

Inna narratorka doWwiadczała przemocy od samego pocz>tku zawarcia drugiego 

zwi>zku małceMskiego. Pierwsze małceMstwo było zdaniem badanej kobiety 

zwi>zkiem partnerskim, gdzie małconkowie wspólnie podejmowali wacne 

decyzje. Wszystko zaczCło siC od Wmierci mCca. Rodzona siostra ziCcia narratorki 

poznała j> z samotnie mieszkaj>cym starszym mCcczyzn>. I mówi, panie (…) ja 

mam dla pana conC. No i tak to siC zaczCło. Z opowiadaM narratorki wynika, ce 

krótko po pierwszych spotkaniach mCcczyzna zacz>ł nalegać na jak najszybsze 

zawarcie małceMstwa. Badana miała wówczas 63 lata. Poleciał ten Wlub zamówił 

[…] ce nawet o bocym Wwiecie nie wiedziała. Tylko musi ze dwa dni chodził po 

mieszkaniu i mówił: ja coW zrobiłem, ja coW zrobiłem. Co ty zrobiłeW? – mówiC. 

Nie, nie powiem, nie powiem. Ale póaniej powiedział. Ale póaniej powiedział […] 

Wlub bCdzie tego i tego miesi>ca, i tego i tego dnia. No i tak to siC zaczCło, wie 

pani, a póaniej juc człowiek musiał jakoW cyć. Narratorka prawie nie znała tego 

człowieka. Przed Wlubem jej drugi m>c wydawał siC sympatyczny i zaradny, po 

Wlubie zacz>ł coraz wiCcej pić, a pod wpływem alkoholu stał siC bardzo 

agresywny. Kiedy był trzeawy, co zdaniem narratorki zdarzało siC coraz rzadziej, 

był zupełnie innym człowiekiem. A jak trzeawy […] Człowiek nie oszacowany, no. 

I tego, i tam pomaga, czyWci ziemniaki, to to, to poleci, to kupi […] Jak siC napije 

to całkiem. A za piciem drcał. Tej dobroci to było bardzo mało … Przemoc 

doznawana przez narratorkC ze strony drugiego mCca trwała 7 lat, ac do Wmierci 

mCcczyzny.  A z tym 7 lat  siC mCczyłam, ale […] to była mCka moja, ja dopiero 

teraz odpoczywam [5,70]. 

Udziałem jeszcze innej narratorki było doWwiadczanie przemocy w dwóch 

zwi>zkach małceMskich. Pierwszym, kiedy badana była jeszcze młod> osob> i 

ostatnim, zawartym juc w póanej staroWci. Mocna wiCc powiedzieć, ce jest to 

osoba doWwiadczona w znoszeniu przemocy. Pierwszy m>c narratorki był starszy 

od niej o 5 lat. Ona miała wówczas 18 lat. Wiedziała, ce m>c lubi wypić, ale 

miała nadziejC, ce siC zmieni. M>c naducywał alkoholu i bił narratorkC. Po 

dwudziestu latach małceMstwa doszło do  rozwodu, o który wyst>pił m>c. 

BezpoWrednim powodem rozwodu był romans mCca narratorki z inn> kobiet>. 

Sprawa trwała w s>dzie ponad trzy lata. Badana twierdzi, ce jej m>c był bardzo 

dobrym pracownikiem (pracował na kierowniczym stanowisku) ale był bardzo zły 

dla niej. Ja nie wiem jak to, ale w pracy pracował. Nie to ce nawalał, w pracy 

pracował. Ale w domu był draM. I ci>gle awantury i ci>gle kolegów sprowadzał na 

wódkC. Po rozwodzie, kiedy badana miała 41 lat, bała siC juc wi>zać z innym 

mCcczyzn>. Przez nastCpne lata cyła samotnie, nCkana od czasu do czasu przez 
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problemy swojej córki i naducywaj>cego alkoholu syna. Kiedy miała 70 lat 

poznała 85 letniego mCcczyznC, który potrzebował opieki. On był samotny, 

bezdzietny, chory. On potrzebował opieki, a ja potrzebowałam spokoju 

Narratorka wyszła za niego za m>c. SzeWć lat po Wlubie jej m>c zmarł. Krótko po 

tym wydarzeniu poznała innego, młodszego od siebie o 5 lat mCcczyznC. Ich 

znajomoWć trwała juc trzy lata, kiedy mCcczyzna zaproponował Wlub. Narratorka 

pocz>tkowo nie mogła mu nic zarzucić. Nie pije wódki, nie pali papierosów, 

myWlC sobie to jest juc ducy plus. Po Wlubie okazało siC, ce partner mniej był 

zainteresowany ni> sam>, a  bardziej przejCciem jej mieszkania. Kiedy 

zorientowała siC w prawdziwych zamiarach mCca rozpoczCły siC konflikty i coraz 

wiCksza agresja ze strony partnera. Badana wyst>piła o rozwód. Dostałam ten 

rozwód […] i sCdzia uznał obopóln> winC po to aby drania nie wygnać st>d. Bo 

on juc po rozwodzie juc powinien siC st>d wyprowadzić, bo on nie miał cadnego 

absolutnie prawa do tego mieszkania. Powiedzieli mu to w urzCdzie bo on tam 

ich nachodził bez przerwy, ceby mu dali mieszkanie, albo […] ceby mnie 

wyrzucić, bo on chce i ci>gnCły siC te sprawy 4 lata. Cztery lata od 2006 roku do 

teraz do 26 maja, ac go wyeksmitowali w koMcu [9,85]. Był to jedyny przypadek 

skutecznej eksmisji, bo narratorka miała własne oszczCdnoWci i opłaciła byłemu 

mCcowi 3-miesiCczny pobyt w hotelu.  

Druga grupa badanych, to te kobiety, które zaczCły doWwiadczać  przemocy w 

trakcie trwania małceMstwa. U pierwszej z nich przemoc ze strony mCca zaczCła 

pojawiać siC parC lat po Wlubie. Badana kobieta zawarła zwi>zek małceMski w 

1973 roku. PiCć lub szeWć lat po Wlubie i po narodzinach dwóch synów m>c zacz>ł 

bardzo mocno pić alkohol. Upijał siC. Przepijał wszystkie otrzymywane w pracy 

pieni>dze. Kobieta sama chodziła do zakładu pracy aby odbierać wypłatC mCca. 

W tym czasie, jak mówi badana zaczCły siC bicia, wyzwiska rócne, no a dzieci 

poszły do szkoły Wredniej. Po dwudziestu latach małceMstwa został skazany za 

znCcanie siC nad con>. Dostał wyrok w zawieszeniu. Narratorka uwaca, ce cyje 

praktycznie przez 37 lat z pijanym mCcczyzn>, chociac sytuacja w ostatnich 

latach trochC siC poprawiła [11,61].   

Inna narratorka zaczCła doWwiadczać przemocy około dwadzieWcia lat po 

zawarciu małceMstwa. Podobnie jak w poprzednim wypadku i tutaj katalizatorem 

agresji był alkohol. M>c był zawsze bardzo agresywny po alkoholu, a w piciu nie 

miał umiaru. Nasiliło siC to po powrocie z Moskwy, gdzie mCcczyzna przez parC 

lat pracował nad doktoratem. S>dzC, ce po prostu siC rozpił. S>dzC, ce tam taka 

tradycja jest – mówi badana.  Krótko po powrocie po raz pierwszy pobił swoj> 

conC. Pierwszy raz to było chyba bardzo dawno temu, jak on był w Moskwie na 

tych studiach i tam obrósł w piórka i zacz>ł […] jakoW strasznie rz>dzić 

wszystkim.  Vwiadkiem tego incydentu była ich 16-letnia córka [3,74].  
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NastCpna kobieta, która  zaczCła doWwiadczać przemocy w trakcie trwania 

małceMstwa, pierwsze agresywne zdarzenie spowodowany przez mCca 

umieszcza  około 17-18 lat po Wlubie. Relacje małceMskie zaczCły siC psuć 

miCdzy nimi od czasu Wmierci ich 16-letniej córki. MCcC poznała na weselu swojej 

siostry. ZnajomoWć szybko przekształciła siC w zacyłoWć (sympatiC). I to jakoW 

było szybko […] no bo to był kolega tego mCca mojej siostry. W wieku 27 lat 

narratorka wyszła za m>c. Juc na pocz>tku małceMstwa narratorka zauwacyła, 

ce m>c ma poci>g do alkoholu, czCsto zdarzało siC, ic upijał siC. Jednak on 

tłumaczył siC, ce czymW siC zatruł. Zawsze mu coW zaszkodziło. Przez 15 lat od 

zawarcia małceMstwa był dobrym mCcem. Umiał wszystko zrobić, pomagał conie. 

Badana uwaca, ce kłopoty rodzinne (chodzi o relacje miCdzy małconkami) 

zaczCły być bardziej widoczne od momentu Wmierci ich 16-letniej córki, która 

zginCła pod kołami tramwaju prowadzonego przez pijanego motorniczego. Nie 

byłam juc tak> con> […] U mCcczyzn to przechodzi, a ja niestety. 

Rozchorowałam siC, bardzo długo chorowałam […] Tak psychicznie trochC chora 

byłam. Badana popadła w głCbok> depresjC. Jej m>c zawsze miał skłonnoWci do 

alkoholu, ale po Wmierci córki zacz>ł pić coraz wiCcej. Pocz>tkowo m>c starał siC 

wypełniać role małconka i gospodarza, ale wraz z wiekiem i stopniem 

uzalecnienia od alkoholu wychodziło mu to coraz gorzej. Pod wpływem alkoholu 

dochodziło do przemocy. Ale to siC tak nasiliło, teraz 5 lat to siC tak nasiliło, ce 

sobie nie mogC z tym poradzić […] Od 5 lat jest tragicznie właWnie [4,79].  

W tej grupie badanych znajduj> siC dwie kobiety, które po dobrze przecytych 

wspólnie z mCcem  ponad trzydziestu latach małceMstwa zaczCły doznawać ze 

strony swoich partnerów przemocy. W małceMstwie jednej z nich zaczCło dziać 

siC ale od momentu choroby mCca, tj. tuc przed szeWćdziesi>tym rokiem cycia. 

Najpierw cierpiał na depresjC, lCki, bał siC pójWć do lekarza. Zacz>ł oskarcać 

conC, ce ma kochanków, z którymi spotyka siC w hotelu. M>c chciał coraz WciWlej 

kontrolować conC, jej kontakty, a nawet rozmowy telefoniczne. Rzeczywisty 

konflikt miCdzy małconkami i przemoc fizyczna oraz psychiczna mCca wobec 

cony powstały na tle seksualnym. Narratorka wraz z procesem starzenia siC 

odczuwała coraz mniejsz> potrzebC kontaktów seksualnych, natomiast u mCca 

potrzeby te zaczCły gwałtownie narastać do tego stopnia, ce sytuacja stawała siC 

nienormalna.  (…) prosiłam, jako kobieta, ceby to było raz na tydzieM, jakoW 

zniosC to. Ale nie dwa razy dziennie, czy raz. To po prostu nie istniało dla niego 

takie pojCcie. On uwacał, ce ja udajC, a ja nie udawałam. Dochodziło do 

gwałtów. Nie mogło być inaczej, bo jak powiedziała M>c oszalał na punkcie 

seksu. Jak wyznała narratorka w ci>gu trzydziestu lat małceMstwa nie było z tym 

problemów, dogadywali siC, było to bardzo udane małceMstwo. A póaniej zaczCły 

siC depresje, zamykał siC w pokoju, wiedziałam, ce coW siC dzieje z człowiekiem, 

obserwowałam go. Mimo podejmowanych przez NarratorkC wielu prób, 
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małceMstwa nie dało siC uratować. Problem polegał na tym ce m>c nie chciał 

leczyć siC na sposób klasyczny tj. pójWć do lekarza. Korzystał natomiast z terapii 

seksualnej wielu innych kobiet, w rócnym wieku. Doszło do tego, ce musieli siC 

rozstać. Jednak mimo uzyskania rozwodu problem nie został rozwi>zany, bo 

mieszkaj> w tym samym domu. Zakłóca spokój na rócne sposoby. Wprawdzie 

nie stosuje juc przemocy fizycznej, ale upokarza j> i nic nie mocna zrobić, bo 

jest własnoWć maj>tkowa [6,63]. Nigdy nie przypuszczała, ce taka sytuacja 

spotka j> na staroWć.   

Druga z badanych kobiet, która zaczCła doWwiadczać przemocy ze strony 

swojego mCca w staroWci  uwaca, ce jej małceMstwo było doWć szczCWliwe, dobrze 

wychowaliWmy dzieci, dom pobudowaliWmy. Narratorka nie pamiCta wiCkszych 

konfliktów, były co najwycej drobne. Kiedy pobierali siC ona miała 21 lat, on 26. 

Jej stosunki z mCcem zmieniły siC od momentu, kiedy on, juc jako stary 

mCcczyzna, zacz>ł spotykać siC z inn> kobiet>. Kilka lat temu zakomunikował 

jej, ce teraz bCdzie kacdy swoim cyciem cył: ty sobie, ja sobie. M>c zmienił siC 

nie do poznania. Zacz>ł być agresywny [2,65].   

 

b. Sytuacja przemocy, przejawy i skutki przemocy  

 
Małconkowie stosowali wobec swoich partnerek rócne formy przemocy. 

NajczCWciej była to przemoc fizyczna i psychiczna, rzadziej przemoc seksualna i 

naducycia finansowe. Przyjrzyjmy siC najpierw przypadkom, w których mCcowie 

stosowali przemoc fizyczn> i psychiczn>.  

Typow> sytuacj> przemocy, której obecnie doWwiadcza 74-letnia badana kobieta 

s> wyzwiska oraz bicie, przy czym przed policj> m>c twierdzi, ce badana go 

prowokuje. A to bicie to było okropne […] Na schodach, kopniCta na schodach, 

kiedyW wpadł do mnie z korytarza do kuchni, zapomniałam za sob> zamkn>ć i 

złapał mnie za włosy, szarpał za włosy. Inny przypadek przemocy opisany przez 

badan> wygl>dał o wiele bardziej brutalnie. Wróciłam z koWcioła o 17.00, 

wprowadzam rower do suteryny, a on mnie łaps za włosy tutaj. Jedn> rCk> tutaj, 

drug> rCk> juc mnie tutaj po czole […]i nos mnie zakrwawił tak, ce byłam cała 

zakrwawiona. Zaszumiało, tu mi siC najbardziej w głowie kołowało, poniewac 

mnie za włosy ci>gn>ł. Czułam tutaj takie pulsowanie i mi siC w głowie krCciło, 

upadłam, po jakimW czasie podniosłam siC, poszłam do s>siadki, […]. Ta widz>c 

mnie cał> zakrwawion> zadzwoniła na policjC. Przyjechała policjC i to w 

niedługim czasie. Zadzwonili na pogotowie, przyjechało pogotowie, wziCli mnie 

[…] zrobili mi tu szycie, tu szycie. Badana uwaca, ce przemoc fizyczna 

doWwiadczana ze strony mCca stanowi dla niej ciCckie przecycia, ale nie mniej 

drastyczne s> wyzwiska w stosunku do niej kierowane przez mCca. Przez 5 

minut stał na jezdni i wyzywał mnie od rozmaitych kurwów, dziwek, od rócnych, 
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od rócnych, na cały głos, na cały głos. […] Jak stoi na jezdni, ublica mi, ja byłam 

na chodniku, na przystanku pod zadaszeniem. A on chodził na jezdni i wyzywał 

mnie. To s> takie sytuacje, drastyczne. […] No ale s>siedzi wiedz> kim jestem, 

jak siC zachowujC, chociac niektórzy tec maj> poWmiewiska, mog> dołocyć mi 

tego. Badana nie ukrywa, ce doprowadzona do ostatecznoWci podejmowała 

zdecydowane działania. Na obiad gotowałam [...] On właWnie wtedy wszedł do 

tego i stał sobie i tak mnie ublicał, wyzywał od rócnych. Stał sobie przy tej 

kuchni […] I napluł mi raz do tego naczynia. Napluł mi za tym drugim razem, ja 

to widziałam. Tak patrzy siC. Mało mu było […] ja przechodziłam napluł wtedy na 

mnie. […] Wracam napluł znowuc na mnie. Ja  nie reagowałam, jakby siC nic nie 

stało, wreszcie […] on napluł mi do naczynia, do tej zupy, któr> gotowałam. 

Wtedy ja juc nerwowo nie wytrzymałam, wziCłam t> zupC i chlap mu tak na 

brzuch. No był oczywiWcie ubrany, ale mimo wszystko.. (mówi niezrozumiale). 

WiCc do tej pory mówi: oparzyła mnie. No ale jaka była przyczyna, ce on mnie 

doprowadził do takiej pasji, ce nerwowo juc nie wytrzymałam. ProszC rozs>dzić 

to [7,74].  

Inna narratorka podkreWla, ce bardzo trudna do zniesienia jest przemoc 

psychiczna. Badana jako przykład podaje sytuacjC, kiedy jej m>c nie daje 

cadnych pieniCdzy na codzienne utrzymanie, a obydwoje przeciec maj> własne 

dochody. Nie da siC mi pieniCdzy, nic siC nie kupi, nie ma co jeWć. On nie ma co 

jeWć, bo ja nie kupiłam. Jest juc motyw, ceby mnie na przykład uderzyć. […] Bo 

kiedy ktoW mi nie da pieniCdzy, to ja nie kupiC. Ja nie muszC codziennie kupować 

i gotować za swoje pieni>dze. I opowiada siC wtedy wszystkim wokół, nawet 

obcym, ce on mieszka w domu, gdzie nie ma co jeWć, nikt siC o niego nie 

troszczy. Bo tu trzeba tec moim zdaniem wzi>ć pod uwagC psychikC tych ludzi, 

którzy siC znCcaj> nad drugimi. […] ce siC człowiek potem nie potrafi sam z tego 

wyzwolić. Bo jakaW taka spirala siC robi, nie wiem nie jestem psychologiem 

(Wmiech). Ale coW siC dzieje takiego, ce, ce to jest straszne. Jednak standardowa 

sytuacja przemocy w tym przypadku polegała przede wszystkim na przemocy 

fizycznej. M>c, poniewac był silniejszy, starał siC uderzyć. Nie było konkretnych 

miejsc, w które bił. Po prostu jak siC trafiało. Towarzyszyły temu groaby, 

szczególnie straszenie, ce narratorkC zabije. Badana kobieta tak opisuje 

najbardziej drastyczn> sytuacjC przemocy ze strony mCca: kiedy on pobił moj> 

córkC i wnuczkC [bo stanCły w obronie matki i babci]. To dla mnie była sytuacja 

taka, której siC nie spodziewałam. To był dla mnie szok po prostu, szok z 

którego siC nie mogłam otrz>sn>ć [3,74].   

Inna badana kobieta opowiada, ce jej m>c nie znosił sprzeciwu. Kiedy wyracała 

odmienne zdanie mCcczyzna stawał siC agresywny i wszczynał awantury. 

Dochodziło zazwyczaj do rCkoczynów. Narratorka dodaje, ce towarzyszyły temu 

wyzwiska.  Najdrastyczniejsza sytuacja miała miejsce wówczas gdy kobieta 
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obudziła siC w nocy i zobaczyła stoj>cego nad ni> mCca z nocem. Jak ja zacznC 

krzyczeć, Boce drogi. Do tej s>siadki, ona otworzyła drzwi, […] No i mówiC czy ty 

nie słyszałaW jak ja krzyczała. Ona tec twardym snem zasnCła. […] MówiC, toc on 

nade mn> z nocem. Otwieram oczy on w picamie z nocem i stoi sobie tak o 

[5,70].  

Szczególn> uwagC zwraca jeszcze inna sytuacja przemocy. Narratorka 

doWwiadczaj>ca przemocy ze strony mCca od pocz>tku trwania małceMstwa, 

opisuje szereg sytuacji przemocy fizycznej oraz znCcania siC psychicznego nad 

ni>. Kobieta zauwaca, ce przemoc fizyczna odbywała siC zazwyczaj po spocyciu 

alkoholu przez mCca, natomiast wyzwiska pod jej adresem miały miejsce 

zarówno po spocyciu alkoholu, jak i na trzeawo. Przemoc fizyczna polegała na 

popychaniu i biciu. KiedyW m>c tak pobił narratorkC, ce musiała iWć na zwolnienie 

lekarskie. Nie zgłosiła tego jednak do lekarza s>dowego. Inn> sytuacjC przemocy 

ta sama narratorka opisuje w sposób nastCpuj>cy: zawsze mnie wyzywa, jakby 

zapomniał moje imiC (…). Pobił, tec wyzywał mnie i córka usłyszała i weszła do 

pokoju i spokojnie powiedziała mu: tato nie wyzywaj mamy. On był po 8 piwach 

w tym dniu i to go tak zdenerwowało, ce do córki - chciał j> zbić. To ja wtedy 

weszłam miCdzy nich i on mnie uderzył i złamał mi nos. ZnCcaniu siC fizycznemu 

towarzyszy zazwyczaj – jak juc wczeWniej wspomniano przemoc psychiczna: 

wyzwiska, oskarcenia, zniewacania. MCcczyzna bagatelizuje wkład pracy cony. 

Twierdzi, ce wszystko  jest jego. Jednak najbardziej poczuła siC narratorka 

ponicona zachowaniem mCca w sytuacji, któr> opisuje w taki oto sposób: Pluł w 

moj> twarz, przyciskał moje rCce do Wciany, pluł nie Wlin>, a wydzielin> z siebie. 

No i to, ce mnie przewrócił i tym tasakiem wymachiwał nad głow> i groził. Ja 

sobie nie zdawałam sprawy, bagatelizowałam, jakoW tak nie docierało do mnie te 

jego groaby. Zawsze mówił, ce jak bym ciC zabił, to juc bym z wiCzienia wyszedł 

[8,60].  

Inna narratorka została po raz pierwszy uderzona przez swojego mCca po jego 

powrocie z wczasów, które spCdził ze swoj> kochank>. Powodem była ostra 

rozmowa miCdzy dwiema kobietami. Powiedziałam do niej suko. On jak 

przyleciał to tak> awanturC mnie zrobił, złapał mnie za gardło i mówi, ce mnie 

udusi i póaniej z  pretensjami. Póaniej – jak twierdzi badana - wystarczył nawet 

drobny problem, aby m>c znCcał siC nad ni>. Przeciec mnie pobił za to, ce za 

głoWno telewizor i tam wulgaryzmy ucywał. MCcczyzna był szczególnie wracliwy 

na słowa krytyki kierowane pod adresem jego kochanki. Kiedy nazwał swoj> 

conC „kurw>”, ta nie pozostała mu dłucna, co doprowadziło do bardzo ostrej 

sytuacji. Badana kobieta opisuje j> w nastCpuj>cy sposób: Ja mówiC ja nie 

jestem tak> osob>, ty masz tak> osobC co małceMstwa rozbija to siC nazywa 

tak>. Jak on do mnie siC nie rzuci, juc ja nie wiem czym on mnie bił. Ja tak 

wpadłam w szał, podarł mnie i ja juc zapomniałam o tym, ce zwymiotowałam. 
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M>c ponicał narratorkC ci>gle podkreWlaj>c, ce wszystko, co maj> zawdziCczaj> 

jego pracy. Pewnego razu mCcczyzna stwierdził, ce ma w portfelu za mało 

pieniCdzy i oskarcył narratorkC o kradziec. On powiedział, ce tam pieniCdzy było 

za mało i on powiedział, ce mnie zabije i ja cał> noc byłam zamkniCta w pokoju i 

myWlałam, ce mi serce pCknie a powinnam zadzwonić na policjC [2,65].   

HistoriC przemocy wobec siebie stosowan> przez mCca dzieli 61-letnia 

narratorka na dwa okresy. Pierwszy, we wczeWniejszej fazie zwi>zku kiedy 

dochodziło do brutalnej przemocy fizycznej wobec cony maj>cej miejsce pod 

wpływem alkoholu. Tak badana kobieta opisuje pierwszy okres: Po prostu juc 

mnie bił strasznie, bił mnie, nawet do domu nie wpuszczał. Dzieci były, jakoW to 

mnie tak powstrzymywało, ceby nie tego. Dlatego była właWnie ta sprawa za 

znCcanie siC. Został skazany (…), nie pamiCtam na ile, w kacdym razie w 

zawieszeniu. I od tej pory przynajmniej nie było tego, tych rCkoczynów 

strasznych, bo tam, ce kopn>ł, bo ja mam takie to ciało, ce przy dotkniCciu zaraz 

siniaki siC robi>, to juc nie było to, co kiedyW. be było bicie, wyrzucanie za drzwi, 

nie wpuszczanie do mieszkania. Drugi okres był o wiele spokojniejszy, 

zasadniczo wolny od przemocy fizycznej dominowała i nadal siC zdarza przemoc 

psychiczna. To, co najbardziej dokucza narratorce, to wzbudzanie w niej przez 

mCca poczucia winy. Oto typowa sytuacja opisana przez badan> kobietC: Jak 

jest mocno pijany, to potrafi zdołować człowieka w ten sposób, ce wmawia ce 

przeze mnie pije i przeze mnie straci pracC, bo ja pójdC i powiem dla kierownika, 

czy nie wiem co ja zrobiC, bo on nie wie co ja zrobiC. Tylko on t> cał> winC 

zwala, ce to jest przeze mnie. I ja siC wtedy tak gotujC, ce jak ten człowiek 

moce coW powiedzieć, ce on przeze mnie, ce ja jestem winna czemuW takiemu? 

be on tak postCpuje, to jest najgorsze [11,61]. 

Obok przemocy fizycznej i psychicznej pojawiały siC tec naducycia finansowe. 

M>c 73-letniej narratorki sprowadzał do domu znajomych, z którymi pił wódkC a 

nastCpnie stawał siC agresywny wobec cony, bił j> po głowie, dusił  i wyrzucał z 

domu. Przed rokiem połamał jej rCkC. Dochodziła do tego przemoc finansowa. 

Zabierał narratorce pieni>dze bez jej zgody [1,73].   

W przypadku trzech narratorek, do omawianych juc wczeWniej rodzajów 

przemocy dochodziła jeszcze przemoc lub naducycia seksualne. Bywało, ce 

sytuacja przemocy powstawała w sposób zupełnie nieoczekiwany. Pierwszy raz 

m>c 63-letniej narratorki dopuWcił siC przemocy, kiedy badana kobieta wracała 

od córki i ziCcia. Ja przychodzC do domu, w domu było ciemno, byłam pewna, ce 

go nie ma. A on po ciemku patrzył, podjechałam samochodem, ziCć mnie 

przywiózł, tylko mnie przywiózł samochodem nie swoim a ojca, ale on nie znał 

samochodu. No i ja wchodzC w drzwi. Jeszcze miałam jajka, dostałam takie 

wiejskie jajka. A on do mnie do bicia. Ja mówiC … (niezrozumiałe). Podniósł na 

mnie rCkC, dla mnie to był szok. Narratorka została trzykrotnie pobita przez 
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mCca. Z jej relacji wynika, ze nie było jakiegoW ustalonego wzoru przemocy. 

Miało miejsce łapanie jej od tyłu oraz duszenie. Najgorsze jednak były gwałty. 

To było to wymuszanie seksu, po prostu dla mnie to kosztem mojego zdrowia. 

Mnie siC łzy z bólu lały, człowiek nie myWlał o przyjemnoWci tylko o cierpieniu. To 

były drastyczne. I to znosiłam 4 lata, ac powiedziałam stop, dalej ja juc nie mam 

siły, brak mi sił. Póaniej było nCkanie listami. Gdzie otwierałam drzwi, 

wchodziłam do pokoju a tam 2-3 listy dziennie. A to, ce go okradam […] ce mu 

tam czytam  jakieW pamiCtniki, przez telefon słyszC jak rozmawia. NastCpn> 

form> nCkania było nagrywanie rozmów na dyktafon. A póaniej […] to nCkanie 

mnie i nagrywanie dyktafonem. […] I po prostu nagrywał mnie na dyktafon i 

póaniej wykasowywał to, co on mówił, tylko zostawiał to, co moje. A wiadomo, 

jak tam człowiek wpadnie w nerwy, to (…) coW tam powie, ale wiadomo staram 

siC kontrolować. Narratorka czuła siC osaczona. Porównuje to do prowadzenia na 

smyczy. Tolerowała to do momentu, kiedy mogła siC na tej smyczy poruszać, ale 

kiedy smycz zaczCła zaciskać siC na szyi miała uczucie, ce siC dusi. No i 

zaczCłam robić porz>dek – mówi badana -  do prokuratury tu [6,63].  

Inna narratorka wymienia szereg sposobów znCcania siC mCca nad ni>: było to 

bicie piCWciami po głowie, kopniaki oraz naducycia seksualne. Były naducycia 

seksualne – twierdzi badana – bo bez tego całkiem nie byłoby cycia. 

Towarzyszyły temu groaby i wyzwiska pod adresem cony. Kobieta podkreWla, ce 

jej m>c przez całe cycie był nerwowy, zawsze j> lekcewacył i ponicał. Ja stale do 

niego odnosiła siC jak do człowieka, a on do mnie ze złoWci>, stale jemu siC nie 

podobało. Wszystko. Tylko wyzywał mnie od hultajów, a ja pracowała jak koM 

[…] a on wyzywał mnie zawsze od hultajów, ce wszystko to jego, on sam 

zapracował, wszystko to jego [10,61]. 

W przypadku 85-letniej narratorki dominuj>c> form> przemocy były naducycia 

finansowe. Po prostu m>c d>cył do przejCcia maj>tku swojej cony. Kiedy badana 

kobieta zorientowała siC, ce jej m>c chce przej>ć jej mieszkanie zaczCły siC 

awantury. MCcczyzna ublicał i wyzywał narratorkC, a nawet popychał j> i uderzał 

czego wynikiem były stwierdzone podczas obdukcji siniaki. Ta podała go do 

s>du. Miał sprawC karn> za znCcanie siC. Pierwszy raz dostał karC, moce ceby 

mnie zabił to by poszedł siedzieć, a ce cyjC (…), to mu dali w zawieszeniu. 

MCcczyzna próbował tec – zdaniem narratorki – uciec siC do oszustwa. On nawet 

jednego razu, przy tym ostatnim zawale, przy tym trzecim, zadzwonił po 

pogotowie, bo siC bardzo ale czułam, myWlałam,  ce siC wykoMczC, zabrało mnie 

pogotowie. Zanim pogotowie przyjechało to on mi dał papier i długopis do rCki 

mi daje i mówi podpisz to tu na dole. No i siC patrzC, czysta kartka jest, on mi tu 

kacde podpisać. Odwracam na drug> stronC, czysta nic nie napisane. Ja mówiC 

co ja mam tu podpisać? Jeszcze było niby dobrze wtedy. No wiesz idziesz do 

szpitala a moce ja bCdC coW musiał załatwić, nie wiadomo jak długo tam 
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bCdziesz. No to mówi podpisz no. W jakim celu? W jakim celu mi kazał to zrobić? 

No, jak ja mogłam z takim  człowiekiem cyć? Narratorka juc bez strachu, a 

raczej z pewnym rozbawieniem odnotowuje tec przypadki molestowania 

seksualnego. Raz to było tak, zamkniCta jestem, juc wieczorem, juc póano […] 

Puka ktoW, no to wiem gdzie on bo nikogo przeciec tec. MówiC co chciałeW, co 

chcesz? Otwórz bo siC coW stało. A co siC stało? Pełno wody naleciało tu do 

kuchni. No to ja szybko, wystraszyłam siC, myWlC to kran, czy coW. Wystraszyłam 

siC, otwieram a on stoi nago, nago jak go pan Bóg stworzył. Jezu (Wmiech) siC 

wystraszyłam, zdenerwowałam, mówiC ty Wwinio jeden ty (Wmiech). 

DoWwiadczywszy tego  wszystkiego narratorka podała o rozwód [9,85].   

MiCdzy inn>, 79-letni> narratork> a jaj mCcem ukształtował siC tu bardzo dziwny 

układ. Nie ma w nim wprawdzie przemocy fizycznej, oprócz straszenia małconki 

nocem, ale istnieje przemoc psychiczna i – zdaniem narratorki – zboczenie 

seksualne. I jest to straszne teraz to ublicanie, zachowuje siC fatalnie  i jeszcze 

jest po prostu zboczony seksualnie. Jeszcze mnie zaczepia, jak jest pijany, 

zachowuje siC, wie pani, obrzydliwie po prostu. […] A teraz to tak zaczepia, […] 

nie powinnam tego moce mówić, ale chodzi nago, pokazuje siC mnie. To odrzuca 

człowieka, człowiek to siC po prostu brzydzi. Z drugiej strony badana kobieta 

całuje swojego partnera, choć nie radzi sobie z jego przemoc> psychiczn>. Taka 

właWnie przemoc psychiczna, z któr> sobie juc nie mogC poradzić. BojC siC, jak 

go długo nie ma, ce coW siC stało, wie pani. B>da, co b>da to jest człowiek, tak 

[4,79].  

Przemoc wobec kobiet ze strony ich partnerów, która zaistniała w 

zaprezentowanych wycej sytuacjach spotykała siC z rócn> reakcj> jej ofiar. 

Przyjrzyjmy siC sposobom reagowania badanych kobiet na przemoc. 

 

c. Sposoby reagowania na przemoc (reakcja ofiary i sprawcy) 

 
Tylko dwie spoWród jedenastu badanych kobiet od pocz>tku próbowały czynnie 

przeciwstawiać siC przemocy.  Jedna z nich czynnie broniła siC przed napaWciami 

słownymi stosowanymi przez mCca. Wchodziła z nim w polemikC. W rezultacie 

mCcczyzna za swoje niepowodzenia obwinia conC. Moce jestem pokorna taka, 

nie jestem wybuchowa. Ale nie jestem WwiCta tec. Czasem tec powiem coW 

takiego, ce wie pani po prostu mu ublicC. No ale inna rzecz, jak ja mówiC ty 

pijaku, to on mówi, ce to zawsze przeze mnie, ce to ja  go zrobiłam pijakiem. 

Narratorka uwaca, ce on nie do koMca zdaje sobie sprawC z tego, co robi. 

Zdarzało siC, ce po przykrym incydencie m>c przepraszał j>. Ale jest tak, ce 

mnie przeprasza, kupi mi kwiaty. CzCsto kupował kwiaty, przeprasza, ce wiCcej 

tego nie bCdzie. Czyli nie wie co robi, nie wie co robi, a to juc jest umysł 

wypaczony przez alkohol [4,79]. 
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Równiec druga z badanych kobiet w doWwiadczanych przez ni> sytuacjach 

przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej nie pozostawała bierna. Jak sama 

twierdzi: Potrafiłam tec oddać, bo po prostu czasem juc miałam tak tego 

wszystkiego dosyć […] na pewno miałam agresjC, to rodziło agresjC tylko, ce 

fizycznie byłam za słaba.[…]  Agresja na pewno była i wie pani ta agresja ten 

bunt taki wywołało to, ce do tego mCca praktycznie nic nie czułam, wszystko siC 

wypaliło. Czasami była tak zdesperowana, ic była gotowa popełnić nawet 

zbrodniC. Chciałam kiedyW nawet mCca zabić, juc miałam tak dosyć, dosyć tego 

smrodu, tego brudu, tego wie pani,  tego picia. Od popełnienia tego czynu 

powstrzymywała j> jedynie WwiadomoWć odpowiedzialnoWci za dzieci [11, 61].  

Jednak zdecydowana wiCkszoWć narratorek prezentowała defensywn> postawC 

wobec poczynaM swoich mCców-agresorów. Jednym ze sposobów było 

ignorowanie napastliwych działaM. Reakcja jednej z badanych kobiet na przemoc 

psychiczn> i zaczepki słowne mCca polega na koncentrowaniu swojej uwagi na 

innych sprawach.  Na przykład m>c mnie wyzywał, ublicał, krzyczał na całego. 

To ja siC zamykałam w pokoju […] wziCłam sobie Pana Tadeusza i ja siC 

nauczyłam, przez pewien okres, cał> ksiCgC Pana Tadeusza, któr> mogC pani 

zacytować, jeszcze drug>. Broni>c siC, ceby nie słyszeć tych wariackich, głupich 

słówek [7,74]. 

Inna badana kobieta w sytuacjach konfliktowych starała siC nie zabierać głosu. 

Po prostu nie odzywała siC do swojego mCca. Ja siC nie odzywałam do niego, 

jeszcze mnie od Wmieci nawyzywał, ce ja jestem, nikim, Wmieciem. Ja staram siC, 

bo mamy duce pomieszczenie, to staram siC unikać, nie patrzC nawet na niego. 

M>c zaW za zaistniał> sytuacjC winił conC, ponicaj>c j> i budz>c w niej tym 

samym poczucie winy. Człowiek taki jest jakby Wlimak (…)  w skorupie i boi siC 

wyjWć, boi siC wychylić, boi siC tego bo mu siC zdaje ce taki jest ponicony, taki 

jest upokorzony i siC czuje winny […] Tak,  ja jestem winna. Nie wiadomo czego, 

ce on j> zapoznał, to wszystko, ja jestem winna. Moce za gruba, moce za 

brzydka, moce za głupia [2,65]. 

Trzy spoWród badanych kobiet w przypadku sytuacji konfliktowych uciekały po 

prostu z domu. Kiedy m>c był pijany badana 61-letnia kobieta  najczCWciej 

uciekała z domu. MCcczyzna nigdy nie poczuwał siC do winy. A on zawsze był 

niewinny pani, on stale był niewinny, on stale robił swoje, on był dobry człowiek, 

tylko ktoW zły, a on dobry był. Po jednym z ataków pijanego małconka, badana 

miała połamane cebra. Nie zawiadomiła jednak o tym policji, natomiast 

lekarzowi powiedziała, ce spadła ze schodów. Całe cycie dusiłam pani w sobie. 

Kiedy m>c j> obracał, naruszał jej godnoWć narratorka czuła siC ale. Człowiek 

taki był […] zdenerwowany taki, ci>gle płakałam, taki mnie cal ogarniał, dlaczego 

ja tak muszC cierpieć. No wie pani tak płakałam stale [10,61]. 
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Ucieczka, jako sposób reakcji na doznawan> przemoc równiec miała miejsce. 

Jedna z narratorek korzystała z goWciny kolecanek lub rodziny. Pojechałam do 

dzieci. Do tej młodszej córki, to ona tam mnie obmywała i włosy wycinała, ceby 

to obmyć te ranC, mówi.  Czasami bł>kała siC po klatkach schodowych w innych 

blokach. M>c badanej kobiety nigdy nie przepraszał jej za swoje postCpowanie. 

Zachowywał siC tak, jakby siC nic nie stało. Refleksja nad swoim czynem nigdy 

nie nastCpowała. Badana bała siC pijanego mCca do tego stopnia, ce nawet po 

jego Wmierci bała siC sama być w mieszkaniu. Ja siC bojC, ja nie mogła do 

tamtego mieszkania wejWć. […] WchodzC do mieszkania, jego widzC, wchodzC to, 

to juc on tu wychodzi. A jego nie ma. A juc mnie oczy zawiało [5,70]. 

Ucieczka była takce reakcj> na przemoc w przypadku innej badanej kobiety.  

Narratorka uciekała do swojej siostry b>da s>siadów. Zdarzało siC nawet, ce 

nocowała w chlewiku. Oto jej wyznania: S>siadka poszła zawołała, poszła do 

niej,  z krwi siC obmyła siC od tego i u niej nocowała, juc nie poszła do domu ten 

raz. Raz w chlewku tam gdzie wCgiel, pod krzakami siC chowała. Zazwyczaj po 

maj>cych miejsce incydentach m>c przechodził nad tym do porz>dku dziennego, 

chociac czasami zdarzało siC, ce przepraszał. Jednak postawa ta była 

krótkotrwała. Teraz, o rCkC złamał, bo ac pCkło, słychać było jak trzasnCło. 

Ukl>kł, przepraszam ciC, a zaraz znowu nad głow> siC wytrz>sa, to on tak robił, 

u niego tylko na minutC, na dwie i dalej swoje robił. WczeWniej, kiedy badana 

była młodsza starała siC czynnie bronić. Byłam siln> kobiet>, potrafiłam z nim 

wojować (cisza), musiała siC bronić, jak złapie mnie za włosy, to ja jego złapie 

za włosy. […] No to jak on mnie złapie, to ja staram siC złapać jego i do dołu i 

odepchn>ć i wtenczas uciekać, bo inaczej rady nie miała [1,73].  

 Inna narratorka po pocz>tkowych próbach zgłaszania faktów stosowanej wobec 

niej przez mCca przemocy na policjC, po prostu wyprowadziła siC od mCca. Rok 

mieszkałam sama z córk> w tym domu po mojej mamie nie? Ale po roku czasu 

on tak jakby przyszedł skruszony, mi zmiCkło serce i siC wprowadził do mnie. Po 

jakimW czasie miały miejsce znowu próby stosowania siły wobec narratorki. Ona 

jednak starała siC wyjWć z domu, nie dawała siC wci>gn>ć w dyskusjC, bo 

zorientowała siC, ce jest to celowa prowokacja mCca. Po pewnym czasie do 

kacdego incydentu badana wzywała policjC. W zaistniałej sytuacji przemocy m>c 

nigdy nie poczuwał siC do winy. Został sprowokowany do takiej sytuacji. Nigdy 

nie poczuwa siC do winy, nigdy, ani razu. Jakby tego faktu w ogóle nie było, nie 

było [3,74]. Według narratorki nigdy nie padło słowo „przepraszam”. Po 

doWwiadczeniu przemocy badana po prostu zamykała siC w sobie, nie 

podejmowała rozmowy. Po prostu milczała. Narratorka nauczyła siC nie odzywać 

i nie reagować. 

Podobny do poprzedniego sposób reagowania na przemoc przyjCła inna badana 

kobieta. Pocz>tkowo próbowała rozmawiać z mCcem zdaj>c sobie sprawC, ce jest 
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on chory. Byli nawet razem u psychiatry, który przepisał mCcowi odpowiednie 

leki, jednak małconek nigdy nie podj>ł leczenia. Póaniej narratorka chc>c 

unikn>ć konfliktów koMcz>cych siC zazwyczaj przemoc> fizyczn> ze strony mCca 

przeprowadziła siC do innego pokoju i zamykała siC na klucz. Innym sposobem 

unikania konfliktów było wychodzenie z domu. Uciekałam, najczCWciej to 

wyszłam z domu, uciekałam, znikałam, bo siC bałam po prostu. A póaniej po 

cichutku przychodziłam, bo wie pani po prostu. Po incydentach nie było cadnej 

skruchy ze strony mCca. Zamykał siC w pokoju i siedział [6,63].  

Jeszcze inna narratorka znosiła w milczeniu zarówno fizyczn> jak i psychiczn> 

przemoc doWwiadczan> ze strony mCca. Nikomu siC nie zwierzała poniewac dla 

niej był to wstydliwy problem. Przechodziła nad tym po prostu do porz>dku 

dziennego. Ja to wszystko znosiłam, nikomu siC nie zwierzałam, bo z mojej 

strony było to dla mnie wstydliwe. M>c - sprawca przemocy nigdy po zaistniałych 

incydentach nie przepraszał. Natomiast badana zauwacyła, ce był wówczas 

bardziej uczynny wobec jej matki. Narratorka w nastCpuj>cy sposób 

charakteryzuje swoje samopoczucie w sytuacjach kiedy była obracana, kiedy 

naruszano jej godnoWć: No czułam bezsilnoWć, swoj> głupotC, ce przez tyle lat 

pozwalałam siC tak traktować. No dalej poczucie winy, ce nie zrobiłam z tym nic 

[8,60].  

Sprawca przemocy czasami przepraszał za zaistniał> sytuacjC. Tak było w 

sytuacji 85-letniej narratorkC, ale juc za chwilC znowu stawał siC agresywny. 

NajczCstszym zaW zachowaniem partnera po dokonanym akcie przemocy było 

milczenie. Na stawiane przez badan> kobietC pytania odpowiadał grubiaMsko z 

ucyciem wulgarnych słów. Wpływało to bardzo deprymuj>co na narratorkC. 

Bardzo ale siC czułam, tak siC czułam podle, ce nieraz to mi siC cyć nie chciało 

(płacze) [9,85]. 

 

d. Przyczyny przemocy  

 
Wacnym wydaje siC pytanie o przyczyny przemocy. Z wypowiedzi badanych 

kobiet wynika, ce mocna mówić o dwóch najwacniejszych przyczynach przemocy 

wobec kobiet w zwi>zku małceMskim. Pierwszy, który mocna okreWlić jako 

właWciwoWci sprawcy, czyli  cechy osobowoWci sprawcy i cechy nabyte w procesie 

socjalizacji. Badane kobiety okreWlaj> to najczCWciej jako zły charakter mCca oraz 

wzorce postCpowania wyniesione z rodziny pochodzenia. Drugi typ przyczyn 

przemocy wynika z działaM podjCtych przez partnera, np. naducywaniu alkoholu, 

zdrada małceMska, fobie i zaburzenia w kontaktach seksualnych, czy tec chCci 

odniesienia korzyWci materialnej np. chCć zawłaszczenia maj>tku 

(domu/mieszkania). Obok tych dwóch głównych typów mamy do czynienia 

jeszcze ze wskazaniem przyczyn tkwi>cych w osobowoWci ofiary oraz 
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irracjonalnych przyczyn zewnCtrznych w postaci czarów. Przyjrzyjmy siC 

przypadkom poszczególnych typów przyczyn przemocy. 

Typ pierwszy okreWlany jako właWciwoWci sprawcy reprezentuje bez w>tpienia 60-

letnia kobieta. Zdaniem narratorki przemoc w jej zwi>zku wynikała z cech 

charakteru jej mCca. To była jakaW taka euforia swoj> osob> – uwaca badana 

kobieta. Nie dała bowiem mCcowi powodu do znCcania siC nad ni>. Pracowała, 

dbała o dom, o córkC, równiec o mCca. Natomiast póaniej, kiedy nast>piła 

eskalacja przemocy, kacdy powód był dobry do stosowania przemocy. Nie 

pozamiatane, nie odkurzone, nie umyte okna, pusta lodówka, byle co nie? Byle 

tylko po prostu był jakiW powód nie? [3,60]. 

Inna badana kobieta typ przemocy tkwi>cy w charakterze sprawcy ujmuje 

bardziej dosadnie. Nerwowy był strasznie, był nerwowy a te nerwy wyładowywał 

na mnie. Jak był nerwowy, to powinien siC leczyć. A on tak nerwowo na mnie, 

wszystkie te nerwy wyładowywał na mnie […] człowiek trafił wredny i takie te 

cycie było do niczego Pani [10,61].  

Do pierwszej grupy przyczyn przemocy zaliczamy równiec wzorce wyniesione z 

rodziny pochodzenia. Dochodzi do tego zazdroWć oraz pogłCbiaj>cy siC brak 

miłoWci i zrozumienia.  

Jedna z badanych kobiet uwaca, ce  sytuacje przemocy miały miejsce poniewac 

zabrakło w pewnym momencie miłoWci i zrozumienia, bo przeciec te osoby 

najpierw siC kochały. Poza tym wystCpowały podobne zachowania w rodzinie, 

które mogły stanowić przykład [11,61].  

Inna narratorka uwaca, ce główn> przyczyn> stosowanej przez mCca przemocy 

wobec niej była zazdroWć. Dochodziły do tego konflikty na tle seksualnym. 

Badana była zmuszana do uprawiania seksu. Po prostu czasem moce ja nie 

chciałam pójWć z nim do łócka, no poniewac ublicył mi, był arogancki, to pani wie 

jak kobieta reaguje na takie rzeczy tak czy nie? WiCc wtedy to jeszcze wzmagało 

jego to to… t> agresjC, tak. WiCc ja po prostu byłam czasem sił> brana. To było 

obrzydliwe. Dochodz> do tego jeszcze wzorce wyniesione z domu rodzinnego. 

Był taki czas, ce rozmyWlałam nad tym, ce no mówiC nie miał przykładu w domu, 

bo jego tato prawdopodobnie tec był taki. Bo z tego co wiem, teWciowa równie 

cierpiała. I odziedziczył w genach, tak. Taki właWnie. Badana uwaca, ce te 

zdarzaj>ce siC przypadki przemocy coraz bardziej oddalały j> od niego. 

Narratorka snuje tec bardziej ogólne przemyWlenia na temat przemocy w 

rodzinie. Uwaca, ce przemoc wynika z braku refleksji. Poza tym osoba stosuj>ca 

przemoc myWli, ce jak siC wyładuje to bCdzie jej lcej. A tak naprawdC to sprawca 

krzywdzi nie tylko ofiarC, ale i samego siebie. Bo ten, kto zostaje pobity to ma 

obracenia cielesne, owszem w sercu tec zostaje coW. Ale ten, który robi t> 

przemoc, to moim zdaniem jeszcze siC pogłCbia w tym, bo on nie pracuje nad 

tym, umysłowo [7,74]  
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Kolejna narratorka wymienia dwie przyczyny, dla których m>c stosował wobec 

niej przemoc. Pierwsz> była zazdroWć. Tak, o mnie był zazdrosny, ale sam hulał 

– twierdzi badana. Do tego dochodzi przyczyna irracjonalna, a mianowicie czary, 

które czyniła teWciowa. Takie sytuacje miały z powodu tej jego matki, ce ona te 

czary porobiła, przeciec mówiC, wył jak wilk […]Matka umarła, teWciowa znaczy, 

on jakiW troszki był lepszy, ale ja tak słyszała z ich rodzin, ce jeWli ktoW te czary 

robi, a tego nie przekace na kogoW, umrzeć nie moce, pani, ceby pani widziała, 

jak ta matka wygl>dała przed Wmierci>, gorzej jak czarownica, roztrzepane takie 

ooo [1,73] . 

Jeszcze inn> przyczyn> przemocy bCd>c> właWciwoWci> sprawcy były wybujałe 

potrzeby seksualne mCca, a co za tym idzie  duca rócnica w potrzebach 

seksualnych obojga małconków. Ja miałam problemy zdrowotne, wiCc zaczCłam 

siC leczyć po prostu, a u niego, ce tak powiem testosteron poszedł w górC, moje 

potrzeby zmalały, a jego wzrosły. […] Nic siC nie liczy tylko sex, nic nie istnieje. 

24 godziny sex, no proszC pani kto w tym wieku? […] Tak powiedziałam w s>dzie 

i to było wymuszanie  po prostu na mnie inicjacji w okresie 4 lat. Powiedziałam 

dosyć, bo juc nie miałam zdrowia cierpieć [6,63]. 

O podobnej przyczynie przemocy mówi inna badana kobieta. Narratorka z jednej 

strony uwaca, ce agresja mCca wobec niej wynikała z jego impotencji, z drugiej 

zaW wzbudzała w sobie poczucie winy, ce być moce swoj> osob> wyzwala w nim 

agresjC. Wyraca tec cal z powodu nietrafnych decyzji z przeszłoWci. W moim 

przypadku to myWlC, ce jeceli dojrzale bym patrzyła na ten zwi>zek od pocz>tku 

kiedy miałam tam 24 lata, to bym u aródła powiedziała, ce mi nie odpowiada 

twoje zachowanie i twoje oskarcanie mnie. Ty masz wybór i ja mam wybór, nie 

ma dzieci: do widzenia. Ale on i ja zachowaliWmy siC idiotycznie [8,60]. 

Drugi rodzaj przyczyn przemocy wynikaj>cy z działaM podjCtych przez partnera 

reprezentuj> nastCpuj>ce przypadki kobiet. W dwóch z nich mowa jest o 

naducywaniu przez partnerów cyciowych alkoholu. Nie oznacza to jednak, ce 

tylko w dwóch przypadkach alkohol był przyczyn> stosowania przemocy.   Miał 

chCć do picia i po prostu jak kacdy człowiek jak do czegoW ma chCć to pije, siC 

napije, póaniej nie wie, co z nim siC robi – mówi jedna z badanych kobiet [5,70].  

Równiec według innej narratorki  przyczyn> zaistniałej w zwi>zku małceMskim 

sytuacji przemocy był alkohol. To ja tam gdzieW 5-6 lat po Wlubie, 2 syna miałam 

[…]  i wtedy właWnie m>c zacz>ł tak strasznie pić, nic mu nie przeszkadzało, 

nawet po wypłatC musiałam chodzić do zakładu pracy, bo długi miał. […] ZaczCły 

siC bicia, wyzwiska rócne, no dzieci poszły do szkoły Wredniej. M>c nie chodził na 

wywiadówki, bo dzieci siC wstydziły ojca pijaka, on codziennie przychodził 

pijany. On pracował, ale przychodził do domu pijany, praktycznie dzieM w dzieM. 

Nie pił w soboty, eee w niedziele, bo trzeawo na poniedziałek. […] Póaniej […] 

praktycznie musiałam sama sobie jakoW radzić, bo m>c raz pracował, raz nie 
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pracował, raz był na kuroniówce, bo wtedy te kuroniówki zostały wprowadzone. 

WiCc siC rócne sytuacje zdarzały, takie, ce ja nawet od s>siadów w czasie pracy 

miałam cynk, ce m>c […] pije z kolegami. WiCc wpadałam do mieszkania, 

wyrzucałam to całe towarzystwo za drzwi. […] juc miałam tak dosyć, dosyć tego 

smrodu, tego brudu, tego wie pani,  tego picia. […] Nie współcyłam z mCcem, 

tylko tyle, ce mieszkaliWmy pod jednym dachem i ce były wspólne dzieci. Był 

m>c skazany za znCcanie siC, bo to juc były rCkoczyny, miał wyrok w 

zawieszeniu […] bo po prostu juc mnie bił strasznie, bił mnie, nawet do domu nie 

wpuszczał. 

I od tej pory przynajmniej nie było tego, tych rCkoczynów strasznych, bo tam, 

ce kopn>ł, bo ja mam takie to ciało, ce przy dotkniCciu zaraz siniaki siC robi>, to 

juc nie było to, co kiedyW. be było bicie, wyrzucanie za drzwi, nie wpuszczanie do 

mieszkania. […] Moce siC boi? nie wiem, czy zrozumiał. Ale ja z nim cyjC tylko 

dlatego[…] , ce za stara jestem ceby siC rozwieWć, a zreszt> gdybym miała tak> 

mocliwoWć, ceby coW zrobić z mieszkaniem, bo mamy wspólne mieszkanie, 

cebym miała gdzieW przejWć, gdzieW zamieszkać, być moce bym odeszła, bo 

najgorsze to jest to, ce człowiek przychodzi do mieszkania i jest ten smród 

[11,61].  

Inna przyczyna przemocy mieszcz>ca siC w ramach drugiego typu to romans 

partnera z inn> kobiet>. Badana uwaca, ce od tego zaczCło siC wszelkie zło. 

Narratorka wiCksz> win> za zaistniały stan rzeczy obarcza przyjaciółkC swojego 

mCca. W 2008 roku […] powiedział, ce teraz bCdzie kacdy swoim cyciem cył: ty 

sobie, ja sobie i ce on jedzie na weekend w niedziele, powył>cza komórki. Ja 

myWlałam, ce to jest  cart. A m>c zapoznał sobie … Ona juc tak jego rozkochała  

[…] I zacz>ł sam sobie gotować […] No ale ja mówiC: sakrament jest wacny, a 

on na to: ja lubiC grzeszyć. […] mnie mówi kolecanka, zostaw, on z t> bab> siC 

włóczy po sanatoriach […] jego widzieli, ce w tamtym roku tec był z ni> 2 razy. 

Jeszcze całe lato, weekendy z ni> spCdza, jecdc> sobie, nad morze, na wczasy. I 

bCdzie robił, co bCdzie chciał, gdzie bCdzie chciała, tam bCdzie jechał […] 

myWlałam, ce on zerwie z t> kobiet> i bCdzie normalnie. Bo myWmy dobrze cyli 

[…] Ja juc gotowa jestem, pójWć z tego domu, ale gdzie ja pójdC na stare lata. 

[…] No on gotowy mnie, tak mnie psy… po prostu, ce ja  (podpowieda) 

psychicznie wykoMczona […] dom budowałem, ale ciebie Wmieciu wyrzucC. […] I 

nie doWć, ce on mnie pobił, to póaniej jeszcze mnie ponicał, ponicał mnie takimi 

słowami, które sobie notowałam […] nawet krzyczał Wmieciu, zbieraj  pieni>dze 

na rachunki na wCgiel, bo za nic nie bCdC płacił [2,65].  

Równie istotn> przyczyn> przemocy wynikaj>c> z działaM sprawcy była chCć 

korzyWci materialnej. Kiedy okazało siC, ce narratorka nie przekace mieszkania 

córce swojego mCca rozpoczCła siC cała seria konfliktów obfituj>cych w przemoc. 

Przemoc wynikała - zdaniem badanej kobiety - z niemocy. No ze złoWci, ce nie 
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moce nic poradzić sobie ze mn>, na siłC chciał załatwić [9,85] –wyznaje 

narratorka.  

 

6.4.2 

Starszy wiek i przemoc   
 

a. Zmiany przemocy w starszym wieku  

 
Stosowana przez partnerów przemoc, jak wynika w prowadzonych badaM, 

okazywała siC najczCWciej  kategori> dynamiczn> czyli podlegała zmianom. W 

wiCkszoWci przypadków badane kobiety mówiły o pogarszaj>cej siC wraz z 

wiekiem sytuacji. Jedna z narratorek była zmuszona oddać sprawC do 

prokuratury. Złocyłam do prokuratury, to wyrok ma do tej pory […] Trzy lata 

dostał w zawieszeniu  [6,63]. W innym wypadku badana kobieta stwierdziła, ce 

wiek partnera miał wpływ na stosowanie przemocy wobec niej, bo wczeWniej 

tego nie było. [2,65]. Inna badana zauwacyła, ce w ostatnich piCciu latach 

stosowanie przemocy przez mCca nasiliło siC. Badana nie była w stanie sama 

sobie poradzić. Problem siC pogłCbia […] wiCc zadzwoniłam do dzielnicowego, 

ceby go [mCca]  jakoW…[4,79]. 

W jeszcze innym przypadku stosowana przemoc zaostrzyła siC dramatycznie. 

Badana uwaca, ce zachowania agresywne mCca nasilały siC wraz z wiekiem. Ja 

myWlC, ce w pocz>tkowym okresie to on w jakiW sposób panował. Moce nie 

zawsze, ale ja miałam takie wracenie, ce panuje. Póaniej sytuacja zmieniła siC. A 

teraz […] on nie ma cadnego panowania nad t> agresj>. Zmienia siC jego twarz, 

no jak dziki zwierz taki. Dawniej narratorka myWlała, ce m>c zdaje sobie sprawC, 

ic zadaj>c jej ból fizyczny, robi ale. Jednak ostatnio jest coraz bardziej 

przekonana, ce m>c zupełnie nie rozumie jej reakcji na stosowan> przez niego 

przemoc. Dla niego sposób, w jaki postCpuje jest normalnym rutynowym 

działaniem. On nie rozumie, ce mnie to moce ranić. MówiC mu, a on mówi ile 

razy ja ciC tam popchn>łem, uderzyłem? Ja mówiC wystarczy, ce raz, ale we 

mnie to budzi niepokój, lCk jak ty przychodzisz wypity, kiedy widzC, ce jesteW 

zły. Ja mówiC co byW ty czuł, jakbyW siC czuł jakbyW był w jednym pomieszczeniu 

z psem, który rócnie reaguje: raz siC łasi, innym razem police, innym zaszczeka. 

Co byW ty czuł? On mówi, ce nic. Narratorka zauwaca, ce ona i m>c coraz 

bardziej staj> siC dla siebie obcy [8,60].  

W jednym zaledwie wypadku było odwrotnie. Narratorka uwaca, ce m>c ostatnio 

złagodniał. Stał siC bardziej uległy. […] w tej chwili jak siC napije, nie ma siły, 

walnie siC, to najwycej wstanie, ida. Ja sobie pójdC w małym pokoju siC połocC i 

WpiC. Ponadto badana kobieta uzupełnia swoj> myWl o jeszcze inne refleksje. 

Wiem, ce na pewno m>c, na pewno m>c mnie dalej kocha, wiem to. Bo on beze 
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mnie by zgin>ł. Wie o tym, on zdaje sobie sprawC z tego, ce on by siC stoczył 

[11,61]. 

W dwu wypadkach wiek nie miał wpływu na zachowanie małconka. Jedna z 

narratorek twierdzi, ce przez całe cycie m>c stosował wobec niej przemoc i na 

staroWć nic siC nie zmieniło. Badana szczególnie podkreWla gardzenie jej rodzin> 

pochodzenia ze strony partnera. Moja rodzina była nic nie warta, nic. Tylko on 

był najwacniejszy w cyciu [10,61]. Druga badana kobieta twierdzi, ce wiek nie 

wpłyn>ł w caden sposób na zachowanie mCca, natomiast nie ulega w>tpliwoWci, 

ce wpłyn>ł na jej zachowanie. ZaczCłam chorować na tarczycC i cukrzycC. I 

przyznam siC uczciwie, ce siadłam. Czułam po prostu, ce ja nie mam tej siły, 

ceby dalej z nim walczyć sama [3,60]. 

W przypadku innych dwóch narratorek brakowało mocliwoWci porównania, 

bowiem obie zwi>zały siC ze stosuj>cym przemoc mCcczyzn> w wieku starszym. 

W opinii jednej z nich z roku na rok sytuacja zmieniała siC na gorsze. Badana 

kobieta nie wie, czy wiek miał na to wpływ, czy tec jej partner taki po prostu 

zawsze był. Faktem jest, ce pojawiała siC coraz wiCksza nienawiWć i złoWliwoWć. 

Te przecycia skłoniły narratorkC do zastanawiania siC nad poprzednim 

małceMstwem jej obecnego partnera. Rozmawiała nawet z jego był> con>. Ona 

mówi proszC pani>, ja 27 lat siC z draniem mCczyłam  [9,85].  

W przypadku drugiej kobiety trudno jest powiedzieć czy wiek partnera miał 

wpływ na intensywnoWć przemocy, poniewac doWwiadczała jej tylko w staroWci ze 

strony drugiego mCca. Nie ulega jednak w>tpliwoWci, ce sytuacja pogarszała siC 

z roku na rok [5,70].  

Jak wynika z zaprezentowanych niektórych narracji,  stosowana przemoc miała 

charakter rozwojowy. Ofiary przemocy najczCWciej  wskazywały na pogorszenie 

siC ich sytuacji wraz z wiekiem: stosowanie przemocy przez mCca nasiliło siC, w 

innym przypadku przemoc zaostrzyła siC dramatycznie. Sytuacja ta mogła mieć 

zwi>zek z zaprzestaniem pracy zawodowej i przejWciem na emeryturC. Jak 

wynika z metryczki sprawcy i z relacji ofiar, niektórzy ze sprawców bCd>cych na 

emeryturze, maj> znacznie wiCcej niezagospodarowanego czasu wolnego, co w 

przypadku mCcczyzn moce wi>zać siC z nasilaj>cym siC  stresem i co sprzyja 

konfliktom oraz przemocy. Inni z kolei sprawcy kontynuuj> zarówno pracC, jak i 

przemoc, co moce mieć zwi>zek z innymi, wczeWniej omawianymi przyczynami 

przemocy.   

 

b. Sposoby radzenia sobie z doWwiadczan> przemoc>  

 
Kobiety w rócny sposób radziły sobie w doWwiadczan> przemoc>. CzCWć 

narratorek trwa nadal w tych toksycznych zwi>zkach inne zdecydowały siC na 

rozwód. Przyjrzyjmy siC najpierw tym spoWród narratorek, które zdecydowały siC 
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na rozwód. Jedna z badanych kobiet, najpierw podjCła decyzjC o separacji z 

mCcem, kiedy zaistniały warunki do samodzielnego zamieszkiwania. Było to 

około 15 lat po Wlubie. WczeWniej nie miała po prostu dok>d odejWć. Poniewac 

m>c siC zachowywał tak jak siC zachowywał, wiCc ja siC przeprowadziłam – mówi 

badana. DwadzieWcia lat póaniej wniosła sprawC o rozwód [7,74]. 

Inna spoWród badanych równiec wykazała zdecydowan> postawC w d>ceniu do 

rozwodu. Otrzymała go, ale za orzeczeniem obopólnej winy, co według niej było 

niesprawiedliwe. Na tej podstawie były m>c mieszkał nadal w jej mieszkaniu. 

WziCłam go do domu, złotówki jednej tu nie włocył, bo wszystko to co miałam, 

mieszkanie miałam czyste. Wszystko to co miałam nie trzeba było nawet firanki, 

złotówki nawet nie włocył [9,85]. Dopiero po czterech latach rozprawy w s>dzie 

były m>c dostał nakaz eksmisji. W trudnych sytuacjach, kiedy partner 

zachowywał siC okropnie ze stosowaniem  przemocy wł>cznie, badana wzywała 

policjC.  

Czasami rozwód nawet w kontekWcie doWwiadczanej ze strony mCca przemocy 

stanowił zaskoczenie. Badana 63-letnia kobieta stwierdza, ce cztery lata od 

czasu kiedy zaczCło siC miCdzy nimi psuć m>c złocył pozew o rozwód. Ja bym siC 

Wmierci spodziewała, a nie rozwodu na staroWć, ale m>c poszedł, złocył, o czym 

ja nie wiedziałam, byłam w sanatorium. Ja mu po prostu podpisałam i koniec 

[6,63]. 

Inna spoWród badanych kobiet doWwiadczaj>ca całe cycie przemocy ze strony 

mCca zdecydowała siC wreszcie na rozwód. Jednak zabrakło jej konsekwencji w 

działaniu. Przez piCć miesiCcy mieszkała samodzielnie na stancji. Jednak jakiW 

czas po rozwodzie wróciła do mCca. Pani po rozwodzie ja do niego wróciłam […] 

Cał> moj> pracC, oszczCdnoWci. Wszystko poszłam, wycofałam. Widzi pani jak ja 

m>drze zrobiłam? […] Bo on mnie mówił, ce on bCdzie dobrym człowiekiem. 

Takim był dobrym, jak całe cycie był dobry. Kobieta jest sfrustrowana nietrafnie 

podjCt> decyzj>.  Straciłam wszystkie oszczCdnoWci, cał> swoj> pracC, straciła. 

Ale moce jeszcze coW tam do mnie nalecy, bCdC  mu w s>dzie mówić, ceby on 

mnie spłacił. TrochC tam ziemi mamy wspólnej, razem kupionej, moce trochC z 

tej ziemi […]  ci>gnik kupiliWmy i samochód. Ta sytuacja skłoniła narratorkC do 

bardziej ogólnych refleksji na temat swojego małceMstwa. bałujC teraz mocno, 

ce ja w pierwszym roku od niego nie poszłam. Ja bCd>c z ksiCdzem, mówiłam, 

ce tyle lat mCczyła siC, to taki wredny człowiek. Ksi>dz do mnie mówi tak: ceby 

była poszła w pierwszym roku, miałaby rozwód koWcielny, miałaby. Ksi>dz 

powiedział. A tak pani cierpiała całe cycie. Wsparciem dla badanej kobiety w tym 

trudnym jej cyciu była religia. Modliła siC duco, duco modliła siC, prosiła o 

cierpliwoWć, odmawiała rócaniec, klCkała, jak go w domu nie było. Moce mi Pan 

dopomagał pani. Do koWcioła chodziła, cadnej mszy nie opuWciłam nigdy  

[10,61].  
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Inna narratorka mimo doznawanej ze strony mCca przemocy przez wiele lat nie 

podjCła cadnych działaM id>cych w kierunku zmiany swojego połocenia przede 

wszystkim ze wzglCdów mieszkaniowych i finansowych. Kiedy była młoda, po 

prostu nie miała dok>d odejWć. Póaniej zdawała sobie sprawC, ce nie byłaby w 

stanie utrzymać domu i czterech córek. Poza tym miała głCbokie poczucie winy. 

MyWlC, ce to było poczucie winy dotycz>ce tej sfery cycia małceMskiego […], ce ja 

tak trwałam […] No i to, ce on dla otoczenia, dla kobiet obcych, nawet jego 

kolega powiedział, ce on jest szarmancki. Ale wobec nas taki nie jest. No i ten 

fakt powodował, ce ja siC poczuwałam do tego, ce coW ze mn> nie tak. Z 

perspektywy lat narratorka zauwaca, ce poddała siC tej przemocy i przecywała 

j> jako swój los. Przeszłam do porz>dku dziennego. Trzeba było wstać dzieci do 

szkoły, do przedszkola. IWć do pracy. I ja siC nie zastanawiałam nad tym co było 

wczoraj. Obecnie uwaca, ce takie podejWcie do sprawy to był chyba bł>d. No a 

teraz i z perspektywy czasu  czujC to, ce takie zachowanie i takie poddanie siC 

jego przemocy spowodowało u mnie ogromne spustoszenie psychiczne i zdrowie, 

fizyczne. Badana bierze leki uspokajaj>ce. Jej m>c pracuje obecnie na kontrakcie 

za granic>, w zwi>zku z tym widuj> siC co parC miesiCcy. Przed kacdym 

powrotem mCca do domu kobieta przecywała olbrzymi niepokój. W ostatnich 

miesi>cach wniosła do s>du sprawC o rozwód. Przeprowadziła siC do jednej z 

córek i od pół roku nie spotyka siC z mCcem. [8,60].  

CzCWć badanych kobiet mimo trudnej sytuacji nie zdecydowała siC na rozwód. 

Rócne były powody nie podejmowania tego radykalnego kroku: wyniesione z 

domu rodzinnego wartoWci, wyznawana religia, niechCć wchodzenia w now> 

rzeczywistoWć, a raczej lCki przed nieznanym lub po prostu strach zwi>zany z 

reakcj> partnera.  

SzeWćdziesiCcioletnia kobieta mimo doWwiadczanej przemocy ze strony mCca 

długo nie myWlała o rozwodzie. Tak mnie po prostu wychowali, ce nalecy na 

dobre i na złe mieszkać, cyć, nie rozwodzić siC.[…] Moja mama twierdziła, ce tak 

nie powinno być, ce jest dziecko, dla dziecka siC poWwiCcić, trzeba dziecko 

wychować w całej rodzinie. Poza tym narratorka uwaca, ce wtedy, kiedy było 

naprawdC ale, kiedy miała rócne myWli, nie było przy niej nikogo, kto mógłby jej 

doradzić, kto by j> wspierał. Sama zaW czuła siC jak ktoW, kto walczy z 

wiatrakami. Obecnie mieszkaj>c wprawdzie razem z mCcem, ale cyj>c oddzielnie 

stara siC sobie jakoW radzić. Nie, nie klasyfikujC tego jako zyski i straty, tylko 

jako próbC przecycia. Jako po prostu tak> godn> prób> przecycia starszego 

wieku- mówi. W odzyskaniu równowagi i wiary w samego siebie duco zawdziCcza 

wsparciu innych ludzi. No na pewno roczna terapia u psychologa i dopiero wtedy 

zaczCłam sobie radzić, bo chyba sobie nie radziłam wczeWniej. I na pewno pomoc 

pani A., która po prostu nakierunkowała mnie jakie ja mam prawa, co ja mogC 

zrobić w swojej sytuacji [3,60].  
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Inna badana kobieta bardzo wstydziła siC sytuacji w jakiej siC znalazła. Po czCWci 

winiła tec za to siebie. Czasami całowała, ce dawniej nie podjCła radykalnych 

kroków. Gdyby to było mocliwe wczeWniej, na pewno bym tego zwi>zku nie 

trzymała – mówi narratorka. Obecnie, kiedy m>c czCsto naducywa alkoholu 

równiec myWli o rozwodzie. Z drugiej strony jednak zdaje sobie sprawC, ce 

rozwód wymaga wielu zabiegów i moce niewiele zmienić. BCdC musiała zrobić 

podział, bo przeciec muszC, przeciec muszC zapewnić jemu bo to wspólne. I co 

dalej? No, spłacić, t> połowC mieszkania, moce by siC wyprowadził, moce by siC 

nie wyprowadził, ale z drugiej strony gdzie siC wyprowadzi. I tak człowiek brnie, 

i tak brnie. S> jeszcze inne motywy, za pomoc> których badana tłumaczy bycie 

razem z mCcem- alkoholikiem stosuj>cym wobec niej przemoc. I myWlC, […] ce 

nie bCdC miała grzechu to raz, a dwa, ce dzieci jakoW tam bCd> miały tego ojca i 

matkC. Bo tak, to nie wiem jak to by było. BCd> miały w miarC t> rodzinC. Bo 

chociac raz na miesi>c, raz na pół roku zobacz> tego ojca i matkC razem. Tak mi 

siC wydaje. Kobieta uwaca, ce w przechodzeniu przez te ciCckie doWwiadczenia 

pomagała jej praca i WwiadomoWć obowi>zków wobec dzieci. Na  pewno praca jak 

była, ce musiałam iWć do pracy, ce musiałam jakieW tam te obowi>zki wypełnić. 

Na pewno to, ce trzeba było te dzieci jakoW do szkoły przygotować. be trzeba 

było i zrobić im te Wniadanie i obiady jakieW. Czyli po prostu ci>głe zajCcie, ci>głe 

jakieW, ci>gł> ta, nie to, ce tylko usiadłam i myWlałam co bCdzie  [11,61]. 

Inna narratorka mieszka wprawdzie ze swoim mCcem pod jednym dachem, ale 

prowadz> osobne gospodarstwa, bo m>c nie daje cadnych pieniCdzy. byj> 

osobno choć nie maj> formalnego rozwodu. Badana kobieta nie myWlała o 

rozwodzie, bo nie było tak tragicznie jeszcze. I dalej dodaje: Byłam 

samowystarczalna, pracowałam tak jak wie pani. Po prostu gdyby nie praca 

mogłoby być duco gorzej. A  tam siC musiałam sprCcyć troszeczkC, musiałam  

obowi>zki. Badana uwaca, ce na jakiekolwiek radykalne kroki jest juc za póano. 

Po prostu nic to nie da [4,79]. 

O braku decyzji w sprawie rozwodu decydowały takce inne motywy. Jedna z 

kobiet mimo namowy ze strony znajomych nie podjCła decyzji o rozwodzie, bo 

doszła do wniosku, ce i tak po ewentualnym rozwodzie bCd> musieli mieszkać 

razem. Spróbuj rozwód to bCd> garnki fruwać po chałupie - mówi badana. 

Sytuacja rozwi>zała siC sama. Partner przedawkował alkohol i zmarł na zawał 

serca [5,70].  

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zwi>zanych z przemoc> wymaga wsparcia 

ze strony innych osób. SzeWćdziesiCciopiCcioletnia narratorka uwaca, ze sama nie 

dałaby rady w tej trudnej sytuacji. NiezbCdne jest wsparcie. No w tej chwili to ja 

juc jestem, wiem ce za kacdym razem mam wzywać policjC, wiem ce do OIK-u 

mogC siC zgłosić, jeszcze psychologa bCdC musiała [2,65]. Według badanej nie 

sposób poradzić sobie w trudnej sytuacji jeWli unika siC otwartego mówienia na 
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jej temat. Nie wolno problemów ukrywać, bo to do niczego dobrego nie 

prowadzi. Ukrywanie problemu nie doprowadzi do jego rozwi>zania.  

 

 

6.4.3 

Potrzeby ofiar przemocy i otrzymywana pomoc  

 
W trudnych sytuacjach zwi>zanych z doznawan> przemoc> poszukuje siC 

zazwyczaj wsparcia w rodzinie. W jakim zakresie rodzina moce być aródłem 

wsparcia? Przeprowadzone badania wskazuj>, ce rzadko zdarza siC solidarne 

wsparcie osoby doznaj>cej przemocy ze strony mCca przez cał> rodzinC. 

 

a. Rodzina jako aródło wsparcia  

  
W zmaganiu siC z przemoc> ze strony mCca badana 73-letnia kobieta stanowi 

wyj>tek, bo odczuwa wsparcie ze strony całej rodziny: dzieci i siostry. W 

procesie s>dowym wszyscy Wwiadczyli na jej korzyWć. Córka wszystko opisała, 

syn wszystko opisał jak on siC obchodził, nawet do syna z siekier> skoczył. 

Synowa wszystko opisała, siostra opisała jak dzieci chowała, jak on nachodził, 

ceby jego wpuWcić, awantury chciał robić [1,73].  

Inna badana kobieta oprócz wsparcia ze strony synów nie odczuwała cadnego 

wsparcia ze strony pozostałych członków rodziny. byj>ca jeszcze matka 

traktowała jej trudn> sytuacjC jako rodzaj krzyca, który człowiek powinien nieWć. 

Tłumaczyła to w ten sposób, ce kacdy ma swój krzyc i powinien ten krzyc 

dawigać i być moce tak długo, tak pod presj> tej mamy tak bardzo siC nie 

buntowałam. […] wie pani, tak człowiek póaniej juc tak trochC jak zrozumiał, nie 

wiem, czy przemyWlał i zacz>ł coW robić, nie wiem. A z pocz>tku to ja tak jak ta 

myszka siedziałam cicho. Natomiast rodzina mCca krytykowała j> za wzywanie 

policji, kiedy jej partner wracał do domu pijany i wszczynał awantury. Jak 

rodzina siC dowiedziała, szczególnie rodzina mCca, ce m>c siedział w areszcie, 

no to ja juc tam narozrabiałam. Ja narozrabiałam i czeWć. Narratorka nie ma 

jednak calu do swojej matki. Nie, nie mam calu. Tylko zawsze mówiła, zobaczysz 

kiedyW ci siC cycie, dola ci siC odmieni kiedyW. Mama nie cyje, bo zmarła w tym 

roku, miała 93 lata. Dola ci siC kiedyW odmieni mówiła  [11,61].  

Inna badana kobieta moce liczyć na wsparcie córek, nie odczuwa zaW wsparcia 

ze strony matki i brata. Szczególnie boli j> brak zrozumienia ze strony matki. A 

moja mama mnie bulwersowała, ja pracowałam, a ona mówiła, jak on dał mnie 

jakieW pieni>dze [...] dawała mi odczuć, ce to było, ce on mi dał. I tak był 

akceptowany przez mamC, bo on jej pomagał na tej działce. Im bardziej był zły 

dla mnie tym dla niej lepszy. […] Miałam nawet taki trudny okres złoWci na moj> 
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mamC i próbowałam t> złoWć jakby rozgryać, dlaczego?. I doszłam do wniosku, 

ce jakby dlatego, ce ona nie rozumie tej całej sytuacji […] I mnie nie rozumie do 

koMca, co ja czujC, co ja przecywam. No i st>d ta moja złoWć. I jestem bardziej 

wyrozumiała dla niej z tego powodu. I tak mnie juc nie złoWci. Tak jak ja 

niektórych rzeczy dawniej nie rozumiałam, tak i ona nie rozumie do tej pory. 

Równiec brat badanej jest - jej zdaniem - zbyt wyrozumiały dla jej mCca i 

podobnie jak matka nie rozumie całej sytuacji. Brat jak mówiłam, ce nie bCdzie 

mnie w domu w WwiCta wielkanocne, bo taka sytuacja, ce m>c przyjecdca, to on 

mówi tak, no to w takiej sytuacji to mu zostaje tylko picie. Ja mówiC, czy ja 

jestem, czy mnie nie ma, to on bCdzie chciał, to bCdzie pił. No takce on tec do 

koMca nie rozumie problemu. Chociac dyplomata. Ale w tej sferze jakoW mu siC 

wydaje to takie oczywiste, ce ja mam być strócem nad jego piciem, znosić jego 

agresjC. Ja juc nie mam siły i zdrowia  [8,60].  

79-letnia narratorka w trudnych sytuacjach moce liczyć na pomoc dalszej 

rodziny, nie moce jednak liczyć na pomoc syna. Ja ze swoj> rodzin> jestem w 

bardzo dobrych kontaktach. Ja jak byłam połamana przeciec, to niestety nie było 

siC komu mn> opiekować. No miałam nogC złaman> w biodrze, to musiałam 

długo leceć. Siostry przyjechały, przez dwa miesi>ce były. […] Były przy mnie bo 

nie mogłam na niego liczyć. Mniej moce liczyć na syna, bo – jak twierdzi badana 

kobieta - syn tec jest, ze mn> dobrze, ale po prostu nie jest mojego charakteru 

[4,79].  

W przypadku innej narratorki to właWnie syn i jego rodzina s> głównym aródłem 

wsparcia. Badana kobieta w obliczu trudnej sytuacji zadzwoniła do siostry. 

Pierwsze, jak siC zaczCło ale dziać u nas, to ja wykonałam pierwszy telefon do 

siostry […] Ale ona odłocył słuchawkC i w ogóle nie chciała ze mn> rozmawiać.  

W trudnej sytuacji wspomagał narratorkC syn. Bo dzisiaj to on mi pomaga […] to 

jest mój cel cycia. Ja mam dla kogo cyć, mam syna, synowa, na dzieM dzisiejszy 

wspaniała [6,63]. 

Bywa jednak, ce syn moce stać siC osob> wspieraj>c> agresora. W przypadku 

innej badanej kobiety, do stosuj>cego przemoc mCca doł>czył jeszcze syn. A 

teraz jak siC sprowadził syn i podali sobie rCce i syn wzmaga [konflikt], dlatego 

właWnie siC zaczCłam bronić  [7,74].  

Inna badana kobieta nie ma cadnej rodziny oprócz córki, która odseparowała siC 

nie tylko od ojca – sprawcy przemocy, po tym jak sama została przez niego 

pobita, ale takce od niej. Nie ma wiCc na kogo liczyć. Z trudn> sytuacj> musi 

sobie radzić sama. Nikt za mnie tego wszystkiego nie zrobi. Jak ja nie bCdC na 

tyle silna, to nikt mnie nie wyrCczy. Moce mi ktoW doradzić, podpowiedzieć, ale 

nie s>dzC, ceby ktoW coW wiCcej…[3,60].  

Kolejna narratorka równiec boryka siC sama ze swoim problemem. Juc ja tu 

miesi>c czasu mieszkam, odchodziłam, nie mówiłam gdzie idC, nikomu nie 
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mówiłam gdzie idC. Nawet córkom nie powiedziałam. Bo […] te córki zaczn> z 

ojcem po s>dach ci>gn>ć. Z opowiadania badanej kobiety wynika, ce córki 

próbowały godzić j> z ojcem – sprawc> przemocy [10,61].  

Bywa, ce konflikt miCdzy doWwiadczaj>c> przemocy kobiet> a jej mCcem dzieli 

rodzinC. Jak wynika z opowiadania 65-letniej badanej kobiety starszy syn i jego 

cona daj> wiarC ojcu. Ta starsza synowa nie wierzyła po prostu, nie, nie. Bo ja 

niedobra jestem. On [m>c]  umie tak zamanipulować, tak opisać i wszystko i ce 

tego i ja tylko kłamiC. Młodszy syn wraz z con> rozumiej> trudn> sytuacjC matki. 

Ten młodszy i młodsza synowa nie, oni s> za mn>. Badana uwaca, ce starszego 

syna i synow> jej m>c wspiera finansowo [2,65].  

 

b. Instytucje i organizacje jako aródło wsparcia   

 

Badane kobiety w rozwi>zywaniu swoich problemów małceMskich korzystały z 

pomocy policji, oWrodka pomocy społecznej, oWrodka interwencji kryzysowych, 

komisji alkoholowej, lekarza s>dowego, prawnika oraz grupy wsparcia osób 

współuzalecnionych.   

 

 Sposób dotarcia do instytucji (bariery) 
 

Kobiety w rócny sposób docierały do udzielaj>cych pomocy instytucji. CzCsto był 

to cały ci>g działaM. W przypadku przemocy dokonywanej pod wpływem alkoholu 

zaczynało siC zazwyczaj od interwencji policji na wniosek osoby, wobec której 

stosowana była przemoc. Tak to opisuje jedna z badanych: Wtedy zgłosiłam na 

policjC  […] Poszłam od razu, to znaczy na drugi dzieM, bo to juc było wieczorem. 

Na drugi dzieM i to zgłosiłam [3,60].  Policja zaW kierowała sprawC do OWrodka 

Interwencji Kryzysowej lub Komisji Alkoholowej. Ta opieka społeczna? Ja 

dowiedziała siC, jak ta pani […] przyszła do mnie. A to nic nie wiedziała, 

wszystko policja załatwiła [1,73]. Taki ci>g działaM miał miejsce w szeWciu 

spoWród badanych jedenastu przypadków. Jedna z badanych kobiet 

doWwiadczaj>cych przemocy ze strony mCca-alkoholika sama dotarła do oWrodka 

interwencji kryzysowej, bez poWrednictwa policji. Badana w taki oto sposób 

charakteryzuje swoje działania: No tu od razu trafiłam [do OWrodka Interwencji 

Kryzysowej]. […] Wiedziałam, ce coW takiego jest i właWciwie tylko przyszłam i no 

wiedziałam, ce jest no, pomoc społeczna […]Ale nie wiedziałam, czy siC tym 

panie zajmuj> czy nie. I siC zapytałam […] czy siC panie zajmuj> takimi 

sprawami jak przemoc w rodzinie [4,79]. 

Inaczej przedstawiała siC sprawa poszukiwania pomocy w radzeniu sobie z 

sytuacj> przemocy stosowanej przez mCca, kiedy w grC nie wchodził alkohol lub 

był on tylko jedyn> z przyczyn powstawania sytuacji przemocy. Osobny przykład 
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w tej grupie stanowi> dwa przypadki przemocy wobec kobiet, u podłoca której 

lecy zdrada małceMska oraz przemoc seksualna. Pierwsza z narratorek, po 

zorientowaniu siC, ce m>c j> zdradza z inn> kobiet>, z czego ten nie robił zreszt> 

cadnej tajemnicy, nie mogła pogodzić siC z now> rzeczywistoWci>. MyWlała, ce 

parter siC opamiCta. Pilna potrzeba pomocy pojawiła siC wówczas, gdy stało siC 

jasne, ce m>c zamierza pozbawić j> maj>tku. Poszukiwanie pomocy rozpoczCła 

od wizyty u prawnika. NastCpnie, po tym, jak została pobita przez mCca zgłosiła 

siC do OWrodka Interwencji Kryzysowej. Informacje na temat oWrodka dostała 

przypadkowo od młodej kobiety - pracownicy s>du. No i ona mi dała ten telefon, 

ce jest takie coW […] od młodych dziewcz>t. Starsze nie wiedz>… [2,65].  

Równiec przypadkowo o istnieniu i podejmowanych działaniach OIK-u 

dowiedziała siC inna kobieta doznaj>ca przemocy ze strony mCca na tle 

seksualnym. Informacje te uzyskała, jak sama twierdzi od osób, które juc 

korzystały z tejce placówki, które wczeWniej miały przemoc. Chociac młodsze 

były  [6,63]. 

WWród przeprowadzonych wywiadów z kobietami doznaj>cymi przemocy ze 

strony partnera s> tec dwie osoby, u których poszukiwanie pomocy odbywało siC 

w sytuacji silnego stresu powodowanego panicznym strachem przed mCcem. Ów 

strach powodował, ce obie narratorki przez wiele lat cierpiały w milczeniu. 

Pierwsza z nich doprowadzona do ostatecznoWci stosowan> przez partnera 

przemoc> fizyczn> i psychiczn> uciekła od niego i wniosła o rozwód. Do celów 

procesowych potrzebne było zaWwiadczenie od psychiatry. Dalszy ci>g wydarzeM 

narratorka opisuje w sposób nastCpuj>cy: Ja siC u tego lekarza leczyłam […] I ja 

poszła do niego o te zaWwiadczenie poprosić, ceby mnie wydał. I powiedziała mu 

o swoim cyciu, bo mnie znał dobrze ten człowiek od wielu lat siC u niego 

leczyłam. I on pani mnie napisał mnie tam, gdzie ja mam pójWć, gdzie ja mam 

siC udać. I on mnie tam skierował do tego oWrodka tam gdzie teraz mieszkam 

[10,61].  

Druga narratorka cyj>ca w panicznym strachu przed mCcem do działaM 

maj>cych na celu znalezienie pomocy przeciw stosuj>cemu wobec niej przemocy 

mCcowi zmobilizowały córki. I one mnie tak mobilizowały, ceby iWć do lekarza 

s>dowego, ceby zrobić obdukcjC, no iWć do tej, na t> terapiC do tej grupy 

wsparcia współuzalecnionych. […]  Ja tak czułam tak> bezsilnoWć wobec tego, co 

ja przecywam. I poszłam tam. Wiedziałam, ce jest taki oWrodek niedaleko 

mojego miejsca zamieszkania no i zadzwoniłam. I pan powiedział, ce proszC 

przyjWć…. A poniewac ja mówiłam, ce po pijanemu to zrobił, nie wiem czy 

właWnie tu powinnam przyjWć […] to on mówi zobaczymy. I zostałam tam [8,60]. 

Trzeba tu dodać, ce poszukiwanie pomocy miało miejsce w tajemnicy przed 

mCcem. 
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Jeszcze inny przypadek naducyć w zwi>zku małceMskim to próba przejCcia 

maj>tku cony. Na tym tle dochodziło do rócnych form przemocy, w tym 

przemocy fizycznej wobec badanej kobiety. Ona sama zgłosiła siC na policjC z 

proWb> o interwencjC. Policjanci czasami doradzali jej jak ma post>pić. 

 

Ocena działania instytucji  

 
PoWród zebranych wypowiedzi oceniaj>cych działanie rócnych instytucji 

wspomagaj>cych kobiety – ofiary przemocy najwiCcej pozytywnych ocen zabrał 

OWrodek Interwencji Kryzysowych (OIK), natomiast duco rzadziej pozytywne 

opinie towarzyszyły pracy policji. Jedna z badanych kobiet narzeka na pracC 

policji. BCd>c w trudnej sytuacji, doznaj>c przemocy ze strony mCca nie znalazła 

wsparcia ze strony policjantów. Policjanci dwukrotnie odmówili jej pomocy. 

Dwukrotnie usłyszałam od pana policjanta […]a jak pani nie moce wytrzymać, to 

niech siC pani wyprowadzi. […] ProszC mi powiedzieć: ja mam siC z własnego 

domu wyprowadzić pod most? Nie mam siC gdzie wyprowadzić [7,74]. 

Inna narratorka równiec narzeka na pracC policji. Uwaca, ce jak sobie sama nie 

pomorze to trudno liczyć na pomoc policji. Policja to jak by mnie zabił, by 

dopiero wkroczyła. To ja sobie na to nie pozwolC. Natomiast pozytywnie ocenia 

pracC OIK-u. Badana szczególnie podkreWla, ce ma pomoc prawnika i psychologa 

za darmo, bo wszCdzie czy jakakolwiek porada to kosztuje [6,63]. 

Dwie inne kobiety równiec pozytywnie oceniaj> pracC OWrodka Interwencji 

Kryzysowej. Jedna jest bardzo zadowolona z udzielanej jej pomocy. Szczególnie 

wacne dla niej jest to, ce dziCki rozmowom w oWrodku patrzy zupełnie inaczej na 

siebie, swojego mCca i na ich problemy [2,65]. Druga szczególnie ceni sobie 

pomoc prawn>, bo w tej dziedzinie nie ma cadnego doWwiadczenia  [8,60]. 

Inna narratorka ma bardzo dobre zdanie na temat pracy OIK-u, szczególnie 

pracuj>cych tam kobiet. Ceni sobie nie tylko pomoc prawn>, ale równiec 

mocliwoWć korzystania z porad psychologa. Od czasu kiedy nawi>zała kontakt z 

t> instytucj>, a konkretnie z osob>, która sprawowała nadzór nad jej spraw> ze 

strony OIK-u, m>c – sprawca przemocy, który dotychczas czuł siC bezkarny, 

zacz>ł bać siC. Narratorka wyraca cal, ce informacje na temat pomocy osobom 

starszym – ofiarom przemocy s> praktycznie niedostCpne. Owszem jest teraz 

taka moda na przemoc w stosunku do dzieci, jest wiele plakatów, gdzie s> 

podane telefony gdzie mocna dzwonić […]. Ale nie spotkałam siC nigdy z jak>W 

informacj> o przemocy w rodzinie [3,60]. 

Ta sama badana kobieta jest jednoczeWnie rozczarowana postaw> policji. Kiedy 

przed laty po raz pierwszy zgłosiła fakt pobicia przez mCca, policja nie podjCła 

cadnych działaM. Póaniej policjanci bardziej dawali wiarC sprawcy przemocy, czyli 

mCcowi, nic ofierze. Narratorka opisuje tC sytuacjC w nastCpuj>cy sposób: bo on 
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wtedy udawał, bo miał bajpasy nie? On wtedy udawał, ce jest bardzo chory. 

Policja siC za kacdym razem dawała na to nabrać, wzywała mu erkC. A mnie 

traktowano jako conC, która pastwi siC nad mCcem po zawale i po bajpasach. 

[…] Ale w zwi>zku z tym, ce w policji jecdc> sami faceci traktowano go ulgowo, a 

mnie traktowano jako niedobr>, wstrCtn> conC. Raz, raz siC zdarzyło, ce w tej 

ekipie, w radiowozie policyjnym była kobieta, […] i wtedy on dostał niebiesk> 

kartC. Bo tak tec mu siC zawsze upiekło. W zwi>zku z tym, ce jest bardzo 

dobrym psychologiem, to kacdego potrafi oszukać, kacdego. Potrafił nawet pójWć 

do dzielnicowego i siC popłakać, ce nikt go nie rozumie. W co dzielnicowy 

uwierzył i tec miał do mnie szereg pretensji. Ja mówiC, w takich ekipach 

policyjnych nie zawsze musz> jeadzić sami faceci. Powinna jeadzić kobieta, bo 

dziCki tej kobiecie on faktycznie miał załatwion> niebieska kartC i był jakiW czas 

spokój. JakiW dłucszy. Bo wystarczy, ce przyjechała ekipa mCska, on tracił 

przytomnoWć i było po sprawie. Bo przyjecdcała erka i juc sprawa była 

nieaktualna. Wiadomo, ce przy chorobach serca, przy operacji bajpasów mógł 

siC gorzej poczuć. Ale po to policja ma alkomat, ceby mu kazać dmuchn>ć 

[3,60]. Badana uwaca, ic fakt, ce w jej sprawie zaczCto interweniować 

zawdziCcza policjantce, która okazała siC bardzo konkretn> i energiczn> osob>. 

DziCki niej została wdrocona procedura Niebieskiej Karty, co wi>zało siC z 

wyznaczeniem kuratora ze strony Miejskiego OWrodka Pomocy Społecznej. 

WczeWniej, gdy przyjecdcała mCska ekipa policyjna, funkcjonariusze w ogóle nie 

rozmawiali z ni>, chociac to ona była ofiar>, tylko z jej mCcem – sprawc> 

przemocy. TC dziwn> postawC policji badana wi>ce z osobistymi 

doWwiadczeniami dzielnicowego, którego porzuciła cona, wiCc on po prostu 

wszelkie  niepowodzenia w zwi>zkach małceMskich zwala na kobiety  [3,60]. 

Krytycznie o pracy policji wypowiada siC równiec inna 61-letnia badana kobieta. 

Działania podejmowane przez policjC w przypadku przemocy wobec cony lub 

partnerki ocenia badana jako niedostateczne. Jej zdaniem powinno siC robić 

duco wiCcej, przeciec policja dysponuje odpowiednimi Wrodkami. Po prostu 

osoba, która stosuje przemoc wobec drugiej osoby powinna jak najszybciej 

stan>ć przed s>dem i otrzymać surowy wyrok. Ale i tak – zdaniem narratorki – 

jest duco lepiej nic dawniej. Swój przypadek podaje jako przykład. Przeciec to 

mój m>c mówił nawet. Kolega […] czy znajomy miał słucbC, co tam baba ciC 

zamknCła, zaraz ciC wpuszczC. Tak o było. W tej chwili na pewno jest lepiej. Nie 

ulega w>tpliwoWci, bo przynajmniej te niebieskie karty czy co tam, te niebieskie 

karty siC zakłada. 

Nie widzi ona jednak wielkiej rócnicy miCdzy działaniem policjanta i policjantki, 

kiedy chodzi o interwencjC w sytuacji przemocy rodzinnej. Sama widziała 

interwencjC kobiety i mCcczyzny. Podsumowuje to nastCpuj>co: Ja to w zasadzie 

rócnicy nie widziałam, bo mCcczyzna załatwiał sprawy tak samo. Nie to, ce 
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mCcczyzna to kategorycznie bronił tego mCcczyzny, który ucywał przemocy, 

raczej nie. Oprócz interwencji policji badana korzystała ze wsparcia komisji do 

zwalczania alkoholizmu, jako ce doWwiadczana przemoc była zwi>zana z chorob> 

alkoholow> mCca. Badana uwaca, ce komisja robi tyle, ile moce. Jest w stanie 

jedynie prosić lub zalecać leczenie i kontrolować, czy osoba stosuj>ca przemoc 

uczestniczy w spotkaniach klubu Anonimowych Alkoholików. Jej zdaniem s>d 

powinien kierować alkoholików stosuj>cych przemoc na leczenie i to szybko. 

Narratorka ma duce w>tpliwoWci, co do metod stosowanych w terapii odwykowej 

w zakładach zamkniCtych. Miałam takie doWwiadczenie, ce jak m>c był na 

odwyku w zakładzie zamkniCtym, to mówiłam tej lekarce, ce jak m>c wyjdzie to 

bCdC przychodziła do zakładu pracy, ceby mCca zabierać, ceby m>c nie szedł na 

picie. I ona powiedziała mi, ce tego siC nie robi, bo m>c powinien upaWć na dno i 

sam siC podnieWć. Czyli jeceli siC upadnie na dno i sam siC poniesie to wyjdzie z 

tego, a jeceli nie to jest spisany na straty. I ja uwacam, ce mam straszny cal, 

straszny cal do tej placówki, ce w taki sposób traktuj> ludzi  [11,61]  

W wypowiedziach pozostałych kobiet pojawia siC krytyka wobec wymiaru 

sprawiedliwoWci oraz jeden przypadek krytycznego ustosunkowania siC do 

postawy pracownic Miejskiego OWrodka Pomocy Społecznej, czego nie nalecy 

utocsamiać z nieprawidłow> prac> oWrodka. Zarówno praca policji, jak i OWrodki 

Pomocy Społecznej, a w szczególnoWci OWrodki Interwencji Kryzysowej oceniane 

s> pozytywnie.  

Jedna z narratorek nie moce powiedzieć, ce pracownicy Miejskiego OWrodka 

Pomocy Społecznej nie interesowali siC ni>, ale uwaca, ce nie była to 

wystarczaj>ca troska. Nieraz słyszC w telewizji, ce opieka to, tam coW doradza, 

załatwia, mnie nic opieka nie załatwiła. Jej m>c ze wzglCdu na wiek (81 lat) był 

podopiecznym tego samego OWrodka Pomocy Społecznej, do którego zgłosiła siC 

o pomoc badana kobieta, i w tym właWnie widzi przyczynC niewłaWciwego 

traktowania jej problemów. Uwaca, ce jej m>c zastraszał pracowników 

prowadz>cych jej sprawy, a oni nie potrafili siC temu przeciwstawić. Ofiara 

przemocy w taki oto sposób  opisuje tC sytuacjC: […] jak podałam sprawC o 

rozwód, to on tam jak  był u nich to powiedział tak do tej pani […] proszC 

powiedzieć mojej conie, ceby wycofała rozwód, bo jak nie wycofa rozwodu to j> 

zniszczC i wykoMczC. Sk>d ja to wiem, przeciec mówił to do niej a nie do mnie. 

Zadzwoniła i powiedziała: […] pani przyjedzie do nas, bo ja mam coW wacnego 

do powiedzenia, to pojechałam, bo nie wiedziałam w czym rzecz. Pojechałam i 

ona mi to mówi, powtarza. Mówi, niech pani uwaca bo tak i tak powiedział. Ja 

mówiC proszC pani>, a jeWli zajdzie potrzeba i podam pani> za Wwiadka, ce on 

tak mówi i odgraca. […] podałam j> do s>du, przyszły, owszem przyszły, ale nie 

mówiły na korzyWć moj>. SCdzia zapytał, czy tak i tak powiedział. No ja nie 

pamiCtam, jedna mówi, […]  ja nie pamiCtam, bo on tyle razy przychodzi i 
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zawsze wykrzykuje, mówi, ce raz nawet ochronC wezwaliWmy bo nawet czepiał 

siC ich tam nawet. No nie wiem, ja nie pamiCtam. Jak mocna nie pamiCtać takich 

rzeczy? Ja nie pamiCtam. A ja musiałam siC odezwać i ja mówiC […] przeciec 

pani mi to powtórzyła i powiedziała, bo sk>d ja to bym wiedziała? Przeciec pani 

do mnie powiedziała? Dlaczego pani nie chce powiedzieć prawdy? No to póaniej, 

no moce coW mówił, ale ja juc nie pamiCtam jak to było. O tak było. Ale moce 

sCdzia wzi>ł to pod uwagC. Ten fakt zraził narratorkC do pracownic Miejskiego 

OWrodka Pomocy Społecznej. Badana po rozprawie s>dowej rozmawiała z 

pracownicami MOPS-u na temat ich zeznaM. Oto jej relacja: Pytałam siC ich 

właWnie, dlaczego nie chciały powiedzieć prawdy. No to powiedziały: a wie pani, 

my siC bałyWmy, ce nam jak>W krzywdC zrobi. Ja mówiC: jak> on wam krzywdC 

moce zrobić? Czy on wasze adresy zna? Przeciec nie wie gdzie mieszkacie. Jak> 

wam moce krzywdC zrobić? No i na tym siC skoMczyło. 

Równiec praca wymiaru sprawiedliwoWci pozostawia, zdaniem narratorki, duco do 

cyczenia. SCdziego, który udzielał jej rozwodu badana kobieta nie bCdzie dobrze 

wspominać. Brak cyczliwoWci z jego strony ł>czy z faktem, ce jest mCcczyzn>. No 

bo przeciec oni tac maj> przecycia, s> sCdziami, prokuratorami, ale cycie jest 

cyciem prawda prywatnym? To moce tec z con> siC szarpie, czy co tam i tec jest 

zły na kobiety, ja tak wywnioskowałam, ce chyba jest zły na kobiety. Pracy 

policji badana kobieta nie moce nic zarzucić, bo zawsze interweniowali, zawsze 

mu tu nagadali, zawsze nastraszyli i tak dalej i oni podali tC sprawC do 

prokuratora.  [9,85].  

Inna badana kobieta jest zadowolona z interwencji policji i pomocy uzyskiwanej 

ze strony funkcjonariuszy. Chwali tec pracownice OWrodka Interwencji 

Kryzysowej. Narratorka uwaca, ce s> bardzo miłe i kompetentne. Szczególnie 

usatysfakcjonowana jest pomoc> prawn> Wwiadczon> przez OIK  [1,73].  

Kolejna badana kobieta dobrze ocenia pomoc uzyskiwan> ze strony policji i 

Miejskiego OWrodka Pomocy Społecznej. Twierdzi, ce poczuła siC bardziej pewna 

siebie licz>c na to, ce moce w koMcu ktoW jej pomoce. I rzeczywiWcie uzyskała 

pomoc. Sama nie sprostałaby sytuacji. Narratorka w nastCpuj>cy sposób ocenia 

pracC kobiet z MOPS-u: […] mówiłam oceniam bardzo dobrze, bo mi pomogły, 

pomogły, naprawdC mi pomogły. Po prostu mnie pouczaj> i do prawnika, bo 

potrzebowałam prawnika jak była sprawa s>dowa, to mi podały adres… 

Narratorka nie czuje siC w caden sposób dyskryminowana przez pracowników 

oWrodka. Jest podobnie traktowana jak osoby duco młodsze od niej [4,79].  

Inna narratorka równiec pozytywnie ocenia pomoc uzyskiwan> ze strony policji 

oraz OWrodka Interwencji Kryzysowej. Utrzymuje dobre relacje z jedn> z 

pracownic OWrodka. Równiec kontakty z policj>, a szczególnie z dzielnicowym 

ocenia jako dobre. Nie jest natomiast zadowolona z działaM prokuratury. 

Narzeka na opieszałoWć działaM pracowników prokuratury. Narratorka tak opisuje 
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działania jednego z prokuratorów: Musi ze trzy razy siedziałam u niego, 

czekałam godzinami. I on pogada, pogada parC tych słów ze mn>, a dalej nic nie 

robi. I tak zostawało […] póaniej ja znów poszłam to on tak w ogóle siC nie 

zainteresował tym, nic. Absolutnie nic [5,70]. 

I jeszcze jedna pozytywna ocena pracy profesjonalistów. 61-letnia narratorka 

bardzo pozytywnie ocenia pracC OWrodka Interwencji Kryzysowej. Jest 

zadowolona z faktu, ce nie musi mieszkać z mCcem, a w hotelu.  Mimo, ce dzieli 

pokój z kobiet> i dwójk> jej dzieci, cyje siC jej o wiele spokojniej nic w domu. 

Mamy wszystko i k>pać siC mocna na co dzieM. Nie tak jak w domu tym, ten m>c 

mój zakrCcił kran, ce nie mam prawa, bo za wodC nie płacC. To za pr>d nie płacC 

i za wodC nie płacC. Tu idC k>piC siC i mogC przeprać […] Ja bym juc chciała 

moce mnie Pan Bóg dopomoce, ja bym chciała kawałek pokoju swojego mieć, ja 

bym chciała sobie spokojnie pocyć  [10,61].  

 

 

6.4.4 

Przesłanie ofiar przemocy  

 
W jednym z pytaM zawartych w scenariuszu badane kobiety zostały poproszone 

o przekazanie rad wynikaj>cych z własnego doWwiadczenia, z których mogłyby 

skorzystać osoby znajduj>ce siC w podobnej sytuacji cyciowej. W wypowiedziach 

badanych osób pojawiaj> siC dwa główne w>tki: propagowanie aktywnej 

postawy wobec sprawcy oraz zalecanie przezornoWci. Propagowanie aktywnej 

postawy to zachCcanie do działania, co wi>ce siC z koniecznoWci> wyjWcia ze 

swoimi problemami dalej nic tylko do Wrodowiska s>siedzkiego. Bo wiadomo, ce 

pójWcie do s>siadki nie rozwi>ce sytuacji. S>siadka powie: dobrze, dobrze ida siC 

rozwieWć. A rozwód niczego nie daje, bo wiadomo, ce ta osoba zostaje pod tym 

samym dachem. Nie ma tak, ce dostanie eksmisjC, bo nie dostanie. CzCsto po 

rozwodach jest tak, ce jest gorzej nic przed, bo zostaje dwóch dziadków, obcych 

ludzi, którzy siC niszcz> na kacdym kroku [3,60]. Aktywna postawa to walka o 

swoje prawa.  No nie pozwolić, walczyć o swoje prawa, tak jak ja walczC do dziW 

– mówi inna narratorka [6,63]. 

 Kolejna narratorka zwraca uwagC na potrzebC szukania pomocy, wsparcia 

poniewac kobieta sama sobie nie poradzi. Przemoc rozgrywaj>ca siC „na 

zewn>trz” jest zauwacana i odpowiednio karana. Natomiast w zaciszu domowym 

przemoc ma zupełnie inny wymiar, bo jest postrzegana i oceniana zazwyczaj 

tylko przez dwie osoby. Akcentuje koniecznoWć konfrontowania siC ze zdaniem 

innych na temat samego siebie. Brak tej konfrontacji prowadzi do sytuacji, któr> 

badana charakteryzuje w nastCpuj>cy sposób: „Ja nawet sama, ja zaczCłam siC 

czuć i za gruba jestem i głupia. Ja myWlC […] co ze mn> siC dzieje, to ja siC 
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obwiniam. Ja siebie obwiniam… [2,65]. To wsparcie wymaga odpowiedniej 

infrastruktury. Kwestie tC podnosi inna narratorka podkreWlaj>ca wagC wyjWcia 

na zewn>trz ze swoimi problemami.  Wskazuje jednak na bariery. Jedn> z 

najwacniejszych jest brak wiedzy na temat instytucji wspieraj>cych starsze 

kobiety doznaj>ce przemocy w zwi>zkach partnerskich. S> przeciec – jej 

zdaniem - duce mocliwoWci rozpropagowania tych informacji. Czy przez prasC, 

czy przez radio, czy przez plakaty, ce nie s> takie kobiety same. S>dzC, ce 

nawet u psychologa powinno być wiCcej takich grup wsparcia dla kobiet. Tak, jak 

jest klub alkoholika i jest mnóstwo informacji o klubach AA, moce przestan> pić. 

Ale ja uwacam, ce powinno być bardzo duco dla kobiet, które nie zawsze sobie 

potrafi> w danym momencie poradzić, takich grup wsparcia – twierdzi badana 

[3,60].  

Aktywn> postawC i ukształtowane w ci>gu niełatwego, naznaczonego cierpieniem 

cycia, radykalne pogl>dy na temat relacji ofiara - sprawca prezentuje Wwiadoma 

swojej sytuacji kobieta cyj>ca w mieWcie. Jej zdaniem - kobiety - nie powinny siC 

wstydzić  mówić o  doWwiadczanej ze strony partnera przemocy. Wstyd, który j> 

ograniczał wynikał po prostu z tego, ce dawniej była inna mentalnoWć kobiet. 

Zdaniem narratorki ale było postrzegane z punktu widzenia społecznego 

wzywanie policji przeciw mCcowi. A wczeWniej mówi> tak: pieni>dze przynosi, a 

baba powinna siedzieć cicho i koniec. A czy dostanie, to dostanie. To jej siC 

nalecy. I niestety. I gdyby to była taka moja sytuacja w tej chwili, gdybym była 

młodsza o 30 lat, na pewno by małceMstwo  nie przetrwało, na pewno, a ja siC 

wstydziłam, ce tak mi siC ułocyło. Badana zastanawia siC co moce wypływać z jej 

doWwiadczenia. Jak> naukC mog> st>d zaczerpn>ć kobiety znajduj>ce siC w 

podobnej sytuacji. Czego mog> siC nauczyć? be na pewno nie wolno tego 

zamkn>ć, trzeba po prostu walczyć, walczyć, tylko wczeWniej walczyć. Trzeba to 

wszystko wynieWć na Wwiatło dzienne i to wczeWniej. Tylko nie przy dzieciach, 

ceby tego dzieci nie widziały. Bo u mnie dzieci widziały. Jeceli to jest mocliwe, 

ceby to dzieci nie widziały po prostu. Przeci>ć ten wrzód jak najszybciej, jeceli 

nic nie pomaga, bo człowiek ma prawo być słaby, ma prawo do błCdu, ale jak 

popełnia ten bł>d któryW tam raz to nie ma szans. Trzeba rozwi>zać. Swoje 

przesłanie do innych kobiet narratorka koMczy odwacnymi i bardzo ostrymi 

sformułowaniami. Co ja bym chciała powiedzieć? beby nie tylko kobiety, ale tec 

mCcczyani, bo mCcczyani tec s> krzywdzeni, ceby po prostu było takie prawo, 

ceby osoba krzywdz>ca nie miała cadnych praw. Skoro ty nie nadajesz siC do 

cycia w rodzinie, bo krzywdzisz drug> osobC, krzywdzisz swoich najblicszych, 

[…] conC, czy tam mCca i dzieci i naducywasz tego alkoholu. Bo alkohol jest dla 

ludzi, nie dla zwierz>t, owszem, naducywasz go, to niestety ale musisz siC liczyć 

z tym, ce przyjdzie taki dzieM, ce spakujesz to co masz w jeden woreczek i 

wyjdziesz, i to za 5 minut wyjdziesz. A nie tam ci>gn>ć nie wiadomo ile, bo to 
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sprawy, bo to wywiad, bo to to, bo to tamto. Człowiek moce być dobry w pracy, 

ale niestety w rodzinie jest zły i musisz t> rodzinC opuWcić bez cadnych 

warunków. Nie ma cadnych warunków dodatkowych. W pracy mocesz być 

idealny, mocesz być nawet dyrektorem, profesorem, nie wiem kim, ale nie 

nadajesz siC do cycia, nie nadajesz siC być mCcem, con>, czy tam ojcem, matk>, 

niestety opuszczasz dom tak, jak stoisz. I takie powinno być prawo, powinno 

być. Tak uwacam, nie ma cadnych warunków dodatkowych [11,61]. 

Inni narratorzy zalecaj> daleko id>c> przezornoWć w podejmowaniu kluczowych 

dla zwi>zku partnerskiego decyzji. Chodzi tu po prostu o to  w jaki sposób nie 

dopuWcić do problematycznej sytuacji. Jedna z narratorek zwraca uwagC na to, 

ce zanim kobieta zwi>ce siC z mCcczyzn> musi go dokładnie poznać. Nie wolno 

podejmować pochopnych decyzji w sprawie zam>cpójWcia. Dobrze jest tec 

zasiCgn>ć opinii osób, które znaj> potencjalnego kandydata. Jednak jej zdaniem 

nie wszyscy chc> mówić. Ona sama przecyła podobn> sytuacjC, która 

doprowadziła j> – wówczas 65-letni> juc osobC - do złej decyzji o zawarciu 

małceMstwa. Dopiero konsekwencje tego faktu skłaniaj> j> do refleksji. Mnie 

trzeba było wybadać, a ludzie nie chc> powiedzieć. Bardzo, niektóre to 

powiedz>, a niektóre to nie powiedz> – twierdzi narratorka [5,70]. Inna 

narratorka uwaca, ce kobieta powinna wiedzieć, ce jeWli mCcczyzna raz dopuWci 

siC przemocy to sytuacja moce siC powtórzyć. Wówczas nalecy podj>ć z nim 

rozmowC. Jeceli sobie nie radzi ze swoimi emocjami, ze swoj> agresj>, to, to jest 

warunek niech idzie na terapiC. Albo zostanC z tob> ale ida na terapiC, bo to 

niszczy ciebie, człowieka. […] A jeWli nie, to rozstać siC… bo to niszczy człowieka i 

dzieci […] Nie skrywać tylko od razu rozmawiać z partnerem, stawiać warunki i, 

no i rozwi>zywać problemy, a nie niszczyć siebie, bo takie rzeczy pozostaj> 

nierozwi>zane [8,60]. 

Inna badana swoje przesłanie formułuje w postaci przestrogi skierowanej do 

kobiet, ceby uwacały na mCcczyzn, ceby dobrze  jakoW ich rozpoznać. Ale nie 

zawsze mocna ich rozpoznać. Bo siC zmieniaj> [9,85].  

Jedna z narratorek, [7,74] chociac – jak wynika z wywiadu – jest raczej 

stawiaj>ca opór swojemu mCcowi, za godne polecenia kobietom maj>cym 

podobne problemy uwaca raczej sposób znoszenia swojej sytuacji nic sposób 

d>cenia do jej poprawy. Oto jej rady: Kacdy ma własny pogl>d na własne 

sprawy. Ja na przykład no cierpiC, panujC nad sob>. Tu mi pomaga dobra 

ksi>cka, odrzucam te bzdurne rzeczy na bok, bo mówiC to nie jest wacne. 

CierpliwoWć, cierpliwoWć no i powierzanie siC, tak jak mówiC, Najwycszemu jeWli 

On jest tam gdzieW. Być moce to jest niewidoczne, a jednak skuteczne, wiCc ja w 

to po czCWci wierzC. 

Inna swoje przesłanie formułuje w sposób nastCpuj>cy: Nie wiem pani, ceby 

moce była w innej sytuacji to by coW powiedziała, a tak trudno mi powiedzieć co 
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by im doradziła. Jakby my nie mieli mieszkania, tego swojego własnego, ale inne 

mCcczyzny zobaczy pani zostawiaj> kobiety i id>, a mój nie, mój z domu teraz 

nie wyjdzie [1,73]. Widać wyraanie, ce kobieta nie potrafi wyci>gn>ć 

przydatnych innym osobom wniosków ze swoich doWwiadczeM i nie jest zdolna do 

stworzenia uogólnieM. Potrafi jedynie opisywać konkretne sytuacje. Wydaje siC, 

ce to one stanowi> punkt odniesienia w jej myWleniu.  

CzCWć badanych kobiet nie jest w stanie przekazać jakiegoW (jakiegokolwiek) 

przesłania. Jedna z nich nie potrafi udzielić rady innym, znajduj>cym siC w 

podobnej sytuacji kobietom. Narzeka na swój zły los i podkreWla, ce jej sytuacja 

była najgorsza w całej wsi. Takie cycie jak moje było, to ludzi patrzyli tylko i 

razem ze mn> płakali, takiego cycia by nie chcieli. Jak mnie spotkało [10,61]. 

Widać tu wyraanie postawC rezygnacji. 

Podobnie inna badana kobieta, która równiec ma problemy z wyartykułowaniem 

swojego przesłania: NaprawdC trudne pytanie. Trudno, bo to nie jest zalecne od 

nas, czy my zdołamy coW takiego. No na przykład czy ja bym mogła. MCca bym 

mogła od tego… odwieWć. Rócnych sposobów próbowałam i tak i tak i tak siC nie 

udaje nic. To siC nic nie udaje [4,79]. 

 
 

6.5 
Podsumowanie  

 

Zaprezentowane w tym rozdziale informacje pochodz>ce od kobiet w wieku 60 i 

wiCcej lat - ofiar przemocy – ze strony mCca pokazuj> jak bardzo złocony i 

trudny do rozwi>zania jest to problem. Przeprowadzone wywiady „otworzyły 

nam oczy” na wiele kwestii, o których dot>d w Polsce nikt nie napisał. 

DoWwiadczone mocno przez cycie  i mCca kobiety zwracały uwagC na rócne 

kwestie, które budziły niepokój, a nawet strach o cycie i przecycie. Jednak ofiary 

przemocy prezentuj>ce postawC aktywn> były zdania, ce mocna osi>gn>ć sukces 

w walce ze sprawc> przemocy pod warunkiem, ce ofiara jest zdeterminowana w 

działaniu, wie co chce osi>gn>ć, nie boi siC, wierzy, ce jej siC to uda no i ma 

pieni>dze. Musi być w jakimW sensie niezalecna od sprawcy np. w sensie 

finansowym. I tu wydaje siC odgrywać duc> rolC przeszłoWć, a konkretnie 

wczesne dzieciMstwo ofiar. Z jednej strony kobiety, których dzieciMstwo było 

pogmatwane tj. były wychowywane przez dalsz> rodzinC (siostrC, dziadków) 

b>da osoby obce, a nie przez rodziców,  musiały szybko dorosn>ć i nauczyć siC 

samodzielnego cycia. Te osoby s> bardziej samodzielne, bardziej zaradne takce 

w sytuacji przemocy w staroWci. Z drugiej strony skoro same maj> deficyty w 

sferze emocjonalnej (brak rozwiniCtej miłoWci rodzicielskiej), st>d pragnienie, czy 

tec potrzeba opiekowania siC kimW innym jest w ich przypadku dodatkowo silnie 
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rozbudzona, bo same tych matczynych uczuć i opieki rodzicielskiej w 

dzieciMstwie nie zaznały. Mocna postawić w tym miejscu pytanie: czy mocna być 

dobr> matk>  maj>c deficyty w sferze emocjonalnej? Tak, mocna być dobra 

matk>. Vwiadcz> o tym bardzo dobre relacje tych właWnie kobiet ze swoimi 

dziećmi.  

Próbuj>c krótko podsumować zebrany materiał słuszne wydaje siC podkreWlenie, 

ce sytuacja przemocy w badanych polskich zwi>zkach małceMskich/ partnerskich  

zwykle trwała długo (kilkanaWcie lat, a nawet całe cycie), choć w przypadku 

powtórnych małceMstw trwało to znacznie krócej (kilka lat).  Wszystkich  form 

przemocy doWwiadczały badane kobiety tj. fizycznej, psychicznej, materialnej, 

seksualnej. Jednak zdaniem ofiar najgorsza jest przemoc psychiczna. Narratorki 

były takce ofiarami zaniedbaM. Jednak jak wynika z badaM przeprowadzonych 

przez KomisjC Europejsk> na przełomie lutego i marca 2010 roku,  w Polsce 

WwiadomoWć problemu przemocy wobec kobiet ocenianego jako „bardzo 

powacny” jest w porównaniu z Uni> Europejsk> wci>c  znacznie nicsza 

(Eurobarometr 73.2).  

Na ogół ofiary przemocy w starszym wieku wykazywały biern> postawC wobec 

sprawcy przemocy i przez tak długi okres czasu nie szukały pomocy. Taka ich 

postawa miała zwi>zek z wieloma czynnikami: bały siC partnera, jego agresji, bo 

były zastraszane, a nawet grocono im. Istotn> przyczyn> było takce 

zacenowanie i wstyd st>d nieprzerwane milczenie ofiar. Inne czynniki, które 

miały zwi>zek z sytuacj> przemocy i z postaw> ofiary to, przekonanie, ce bez 

zasobów finansowych partnera ciCcko bCdzie wychować dzieci i przecyć, wartoWci 

religijne mówi>ce o nierozerwalnoWci małceMstwa,  głCbokie uczucie jakim był 

darzony sprawca przez ofiarC przemocy, poczucie winy u ofiary, czy tec 

przekonanie, ce nic nie da siC zrobić. Przyczyny przemocy s> wielorakie, jednak 

w oparciu o zebrany materiał mocna je sklasyfikować w kilka grup: pierwsza to 

właWciwoWci sprawcy, czyli zły charakter sprawcy oraz wzory zachowaM 

wyniesione z rodziny pochodzenia, druga grupa przyczyn przemocy to konkretne 

działania podjCte przez partnera (alkoholizm, zdrada małceMska).  Obok tych 

dwóch grup czynników trzeba takce wskazać na przyczyny tkwi>ce w osobowoWci 

ofiary oraz irracjonalne przyczyny zewnCtrzne (czary). 

Wywiady z kobietami - ofiarami przemocy -  w zwi>zku małceMskim/ partner-

skim pokazały nam takce wagC wykształcenia, wyznania, usytuowania 

materialnego, a takce jak wacn> rolC moce odgrywać alkohol i wzory cycia w 

rodzinie pochodzenia, fobie i zaburzenia w kontaktach seksualnych, czy tec  

sprawy maj>tkowe (chCć zawłaszczenia maj>tku domu/mieszkania). 

Ofiary przemocy boj> siC o swoj> przyszłoWć, odczuwaj> lCk, bezradnoWć, 

niemoc. Ale formuj> tec przesłanie (jako przestrogC) pod adresem innych kobiet. 

Zalecaj> poznanie partnera (chodzi tu o przezornoWć) oraz rozwagC  przy 

podejmowaniu decyzji.  
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VII  
Wywiady z personelem   
 
7.1  
Załocenia badawcze  
 

W realizowanym projekcie przyjCto, ce prowadzone badania powinny obj>ć wiele 

rócnorodnych instytucji Wwiadcz>cych usługi na rzecz starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim, gdyc tylko takie podejWcie 

umocliwia zbadanie potencjalnych obszarów, które w przyszłoWci powinny być 

rozwiniCte by zapewnić lepsz> pomoc tej grupie ofiar. Wacne jest takce, by 

dziCki prowadzonwym badaniom mocliwe było zdiagnozowanie barier, które 

powstrzymuj> starsze kobiety przed zgłoszeniem siC do odpowiednich placówek 

po pomoc, której potrzebuj> oraz trudnoWci na jakie napotykaj> profesjonaliWci 

podejmuj>cy próbC pomocy, tej spcyficznej grupie klientów, jakimi s> starsze 

kobiety.    

W zwi>zku z tym celem tego etapu badaM było zebranie informacji na temat 

jakoWci i rodzaju usług Wwiadczonych starszym kobietom – ofiarom przemocy w 

zwi>zku małceMskim/ partnerskim oraz typów wsparcia, jakie s> im dostCpne. 

Ponadto celem tej fazy badaM było zdiagnozowanie trudnoWci jakie pracownicy 

rócnych instytucji oraz same instytucje mog> napotkać Wwiadcz>c pomoc 

starszym kobietom doWwiadczaj>cym przemocy w zwi>zku 

małceMskim/partnerskim oraz ustalenie wyzwaM stawianych przez te trudnoWci.  

 
 
7.2  
Metoda  
 
7.2.1  

NarzCdzie 

 

Wywiad rozpoczynał siC od wypełnienia przez osobC prowadz>c> rozmowC 

Krótkiej Ankiety Narratora (Short Interviewee Form - SIF) zawieraj>cej pytania 

dotycz>ce doWwiadczenia zawodowego narratora oraz pracy w instytucji, w 

której obecnie jest zatrudniony (zobacz zał>cznik). Ankieta zawiarała wiCc 

pytania o płeć, wiek narratora, wykształcenie, doWwiadczenia zawodowe, 

zajmowane stanowisko, zakres obow>izków, tygodniow> iloWć godzin pracy oraz 
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stac pracy. Uczestnik wywiadu proszony był takce o opisanie instytucji, w której 

pracuje: czym siC ona zajmuje itd.  

Podczas wywiadu z personelem, osoba prowadz>ca rozmowC posługiwała siC 

wypracowanym przez partnerów, wystandaryzowanym narzCdziem – był to 

tematyczny przewodnik wywiadu, zawieraj>cy tematy bCd>ce przedmiotem 

zainteresowania badaczy (zobacz zał>cznik). CzCWciowo ustrukturyzowany 

wywiad dotyczył zawodowych doWwiadczeM rozmówcy pracuj>cego na co dzieM 

ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim. Niemniej jednak narrator mógł poruszać dodatkowe tematy lub 

przekazywać informacje, które były zwi>zane z badanym problemem, ale o które 

nie został zapytany – co wynika z faktu, ic wywiad był czCWciowo 

ustrukturyzowany.  

W czasie wywiadu nastCpuj>ce tematy były poruszane: 

• Cechy charakterystyczne starszych kobiet – ofiar przemocy, ich partnera 

oraz zwi>zku z wystCpuj>c> przemoc>  

• Specyficzne potrzeby starszych kobiet  

• Współpraca/ komunikacja i wspólnie wykonywana praca z innymi 

instytucjami  

• Zakres i typ pomocy i usług oferowanych starszym kobietom  

• Problemy i wyzwania pojawiaj>ce siC w tej pracy  

• Rekomendacje dalszych działaM w ramach systemu pomocy społecznej  

 

Po zakoMczonym wywiadzie osoba go prowadz>ca wypełniania formularz zwany 

Interview Postscript (IPS). Zawierał on pytania dotycz>ce pewnych elementów 

rozmowy, co dawało ogólny ogl>d rozmowy i informacje na temat przebiegu 

wywiadu.  Formularz składał siC z takich pytaM jak: data/ czas wywiadu, 

miejsce, utrudnienia, pojawiaj>ce siC w czasie wywiadu główne tematy, 

zagadnienia; szczególne cechy  wyrocniaj>ce ten wywiad od innych, ewentualne 

zagadanienia, od których mocna by zacz>ć analizC, zauwacone wracenia/ 

problemy pojawiaj>ce siC w czasie wywiadu. Osoba prowadz>ca rozmowC była 

tec proszona o ocenienie jakoWci i rzetelnoWci przekazanych przez narratora 

informacji. Zasadniczym celem tak wypełnianego po wywiadzie formularza było 

przedstawienie grupie badawczej głównych, ogólnych informacji wynikaj>cych z 

przeprowadzonej rozmowy, co miało dać mocliwoWć wypracowania sposobu 

analizy zebranego materiału i łatwiejszego wskazania od czego nalecałoby 

rozpocz>ć analizC.   

Zarówno Krótka Ankieta Narratora  (Short Interviewee Form) jak i  wypełnany 

po wywiadzie Interview Postscript Form zostały wypracowane w celu 

ujednolicenia sposobu analizy zebranego materiału przez poszczególne zespoły 

badawcze z krajów realizuj>cych projekt.  
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Zaprezentowany w niniejszym rozdziale materiał bCdzie indywidualn> 

interpretacj> badanego zagadnienia, dokonan> przez profesjonalistów z 

zachowaniem stylu narracji i sygnowany kursyw> w nastCpuj>cy sposób: numer 

ankiety (1, 2, 3, etc.), zajmowane stanowisko (np. pracownik socjalny), miejsce 

pracy (np.OIK – OWrodek Interwencji Kryzysowej). Analiza materiału zostanie 

przeprowadzona w oparciu o załocenia wspólnie ustalone przez wszystkich 

partnerów projektu.  

 

 

7.2.2  

Dobór próby   

 

Personel bior>cy udział w drugim etapie badaM rekrutował siC z rócnych 

instytucji, które na co dzieM Wwiadcz> pomoc i szereg usług m.in. na rzecz ofiar 

przemocy w rodzinie, jak tec na rzecz ludzi starych. Niektórzy narratorzy wyrazili 

chCć udziału w wywiadzie zaznaczaj>c to podczas wypełniania - wysyłanego 

przez nas w pierwszym etapie badaM - kwestionariusza. Jednak ze wzglCdu na 

to, ic osób chCtnych było tylko 10, przeprowadzenie wywiadów z pozostałymi 20 

mocliwe było dziCki dobrej współpracy z rócnymi lokalnymi instytucjami, jak tec 

dziCki samym narratorom, którzy w czasie rozmowy udzielali informacji na temat 

znanych im osób (np. współpracowników), które być moce zgodziłyby siC na 

udział w badaniach. DziCki temu zakładana próba 30 osób – członków personelu 

- została zrealizowana. 

 

 

7.2.3  

Organizacja i przebieg badaM  

 

W sumie przeprowadzono 9 wywiadów bezpoWrednich i 21 telefonicznych. Na 

nagranie wywiadu zgodziło siC 28 osób, dalsze 2 wywiady były notowane ze 

wzglCdu na brak przyzwolenia na wł>czenie dyktafonu. Wywiady były 

realizowane w okresie od marca do maja 2010 roku przez pracowników 

naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Z nagranych na taWmC wywiadów 

zostały sporz>dzone transkrypty. ObjCtoWć transkryptów była zrócnicowana i 

zalecała od tego, kim był rozmówca. Vrednio jeden transkrypt zawierał około 

piCtnastu stron znormalizowanego tekstu.  

Osoby, z którymi zostały przeprowadzone wywiady pracowali w takich 

placówkach jak:  

 
• OWrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) - (10 osób) - instytucja 

finansowana ze Wrodków publicznych, zajmuj>ca siC przeciwdziałaniem przemocy 
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oraz Wwiadczeniem całodobowej pomocy i wsparcia osobom znajduj>cym siC w 

szeroko pojCtym kryzysie m.in.  normatywnym, traumatycznym, chronicznym, 

psychospołecznym; kryzys jest to sytuacja, z któr> dana osoba nie jest sobie w 

stanie samodzielnie poradzić; dotyczy osób indywidualnych, rodzin i grup; 

kryzys moce być spowodowany Wmierci> bliskiej osoby, chorob>, bezrobociem, 

problemami finansowymi, mieszkaniowymi, moce być to kryzys małceMski, 

rodzinny, przemocowy; pomoc ma tutaj charakter interwencyjny, czyli skupia siC 

na sytuacji tu i teraz, a celem pracy z klientem jest przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom doznawania kryzysów i przeciwdziałanie destruktywnym 

sposobom radzenia z kryzysami; instytucja powadzi tec hostel.  

• (Miejski/ Gminny) OWrodek Pomocy Społecznej 

(MOPS/GOPS/OPS) - (8 osób) – instytucja pomocowa (finansowanych ze 

Wrodków publicznych) zajmuj>ca siC wieloaspektow> pomoc> społeczn> rodzinom 

borykaj>cym siC z rócnymi problemami, wWród których najczCWciej 

wystCpuj>cymi s> problemy materialne zwi>zane z bezrobociem, bezdomnoWci>, 

problemy wychowawcze, problemy dotycz>ce niepełnosprawnoWci, a takce 

problemy zwi>zane z doWwiadczaniem przemocy. Instytucja zajmuje siC 

przyznawaniem zasiłków, usług opiekuMczych, WwiadczeM rodzinnych, 

alimentacyjnych, pomoc> finansow>, wsparciem osób w sytuacji kryzysu, 

pomoc> materialn>; OPS (MOPS/ GOPS) zapewnia tec swoim klientom wsparcie 

psychologiczne i społeczne; instytucja współpracuje z wieloma innymi 

placówkami.  

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) - (1 osoba) – 

instytucja pomocowa (finansowanych ze Wrodków publicznych), zajmuj>ca siC 

Wwiadczeniem usług i pomocy głównie rodzinom zastCpczym, jak tec osobom 

niepełnosprawnym. 

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” (PNL) – (5 osób) – instytucja pozarz>dowa Wwiadcz>ca 

pomoc osobom doWwiadczaj>cym przemocy, jest to głównie praca interwencyjna 

maj>ca na celu zatrzymanie przemocy; placówka udziela rócnorodnych form 

wsparcia ofiar przemocy w rodzinie (pomoc psychologiczna, prawna, konsultacje 

psychologiczne i psychiatryczne); Pogotowie prowadzi tec poradniC telefoniczn> 

oraz e-mailow>, organizuje grupy wsparcia dla ofiar doWwiadczaj>cych 

przemocy; pełni tec duc> rolC edukacyjn> - programy, projekty, edukacja kadr – 

jest to oferta pomocowa wychodz>ca na zewn>trz. 

• Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” (SNL) – (2 osoby) - istnieje od 2005 roku; zajmuje siC 

szeroko rozumian> profilaktyk>, pomoc> osobom doznaj>cym przemocy; 

personel instytucji pracuje z ofiarami i sprawcami przemocy, kontaktuje siC 

równiec ze Wwiadkami przemocy, prowadzi konsultacje i terapie indywidualne, 
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szkolenia, poradniC dla osób uwikłanych w przemoc; jest to instytucja 

pozarz>dowa.  

• Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu (UM) – Wwiadczy pomoc (prawn> i psychologiczn>) 

ofiarom przestCpstw; koordynuje pracC zespołu prawników i psychologów; 

instytucja zajmuje siC takce organizowaniem szkoleM w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, podejmowaniem interwencji społecznych, 

przeprowadzaniem kampanii medialnych; współpracuje z uczelniami, s>dami i 

innymi instytucjami; nadzoruje pracC telefonicznego pogotowia dla ofiar 

przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”- oddział w Toruniu.  

• Policja - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) 

– (3 osoby) - zajmuje siC nadzorem i koordynacj> działaM komend miejskich i 

powiatowych województwa, zwłaszcza w zakresie działaM prowadzonych w 

ramach procedury Niebieska Karta 

 

WWród pracowników wycej opisanych instytucji byli: 

 
• pracownik socjalny (7 osób): do zadaM pracownika socjalnego 

nalecy: praca w terenie, czyli rozpatrywanie problemu przemocy w rodzinach, w 

ich Wrodowisku (interwencje); pomaganie osobom (i rodzinom), którym siC nie 

powiodło, niezaradnym cyciowo; rozpoznawanie Wrodowiska lokalnego, 

rozpoznawanie osób w trudnej sytuacji cyciowej, kwalifikowanie do rócnego 

rodzaju zasiłków i innych form wsparcia, integrowanie Wrodowiska lokalnego do 

pracy z przypadkiem, wszczynanie procedury Niebieska Karta; przygotowywanie 

pism do rócnych instytucji, wystCpowanie w charakterze Wwiadka w s>dzie, 

przeprowadzanie wywiadów Wrodowiskowych, prowadzenie rozmów z klientami.   

• psycholog (5 osób) - praca psychologów obejmuje nastCpuj>ce 

zadania: pomoc psychologiczna przyjmuj>ca postać rozmów bezpoWrednich 

(sesje terapeutyczne) jak i poWrednich (rozmowy telefoniczne), prowadzenie 

rócnorodnych grup wsparcia np. dla kobiet doWwiadczaj>cych przemocy lub dla 

sprawców przemocy; wyjWcia w teren do osób, które nie s> w stanie dotrzeć do 

placówki, szkolenia dla instytucji np. dla policjantów z Wydziału Prewencji lub 

dzielnicowych, organizowanie spotkaM dla szkół, studentów. 

• terapeuta (2 osoby) – prowadzi terapiC indywidualn> dla 

zgłaszaj>cych siC osób; podczas spotkaM z klientem ustalany jest ich cel, a 

nastCpnie podejmowana praca na zasobach i potrzebach klienta; okreWla siC 

sposób wyjWcia z problemu jak tec strategie, które pomagaj> przetrwać czas 

trwania problemu.  

• konsultant (4 osoby) - konsultuje osoby, które s> wpisywane jako 

klienci, czyli s> to osoby, które doWwiadczaj> rócnych trudnoWci, np. doznaj> 



 

127 

 

 
POLSKA 

 

przemocy w rodzinie; przeprowadza rozmowy, diagnozC, podejmuje interwencje, 

organizuje pomoc; prowadzi grupC wsparcia dla osób doznaj>cych przemocy i 

grupC terapeutyczn> dla osób doznaj>cych przemocy. 

• specjalista pracy z rodzin> (3 osoby) -  zajmuje siC: terapi> 

indywidualn> dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie (równiec praca 

interwencyjna), prowadzi grupy wsparcia dla sprawców przemocy, podejmuje 

proces prowadzenia osób, które znalazły siC w kryzysie (mog> być to osoby 

bezrobotne, niewydolne wychowawczo); pomoc w powrocie do normalnego 

funkcjonowania w społeczeMstwie. 

• prawnik (3 osoby) – do jego zadaM nalecy: udzielanie bezpoWrednich 

porad prawnych dla zgłaszaj>cych siC klientów, pomoc w pisaniu pism 

procesowych; pomoc Wwiadczona placówkom w zakresie informacyjnym, 

dotycz>cym rócnorodnej dokumentacji wezwaM itp.; prowadzenie szkoleM, 

warsztatów, paneli dyskusyjnych.  

• koordynator ds. uzalecnieM (1 osoba) – zadania koordynatora to: 

pomoc osobom i rodzinom dotkniCtym problemem uzalecnienia, osobom 

doWwiadczaj>cym przemocy domowej, wsparcie rodzin, zwracanie siC do rócnych 

urzCdów, działania interwencyjne głównie wobec dzieci, czasami obieranie dzieci 

rodzicom. 

• specjalista pracy zespołowej (2 osoby) – konsultuje sytuacje 

zgłaszane przez pracowników socjalnych dotycz>ce przemocy w rodzinie, 

kontroluje pracC pracowników socjalnych (ewaluacja), przeprowadza wyjWcia w  

teren - gdy pracownik socjalny nie wie jak dalej pracować z dan> rodzin>, 

udziela wsparcia, porad pracownikom socjalnym; organizuje szkolenia, warsztaty 

dla osób bior>cych udział w pracach społecznie ucytecznych – czyli dla osób 

które długo były bezrobotne, a dziCki takim warsztatom maj> szansC szybkiego 

powrotu na rynek pracy.     

• policjant Wydziału Prewencji, w tym: koordynator procedury 

Niebieska Karta (3 osoby) - nadzoruje dokumentacjC prowadzon> przez 

dzielnicowych, głównie procedurC Niebieska Karta (Niebieska Karta jest to 

notatka o przemocy w rodzinie sporz>dzana przez policjanta); koordynator 

sprawdza zasadnoWć zakładania Karty, sposób jej wypełnienia itp.; sprawdza 

wypełnianie wytycznych komendanta wojewódzkiego policji w zakresie obszaru 

Niebieska Karta jak tec wielu innych; wytycza kierunki pracy, konstruuje 

programy profilaktyczne, które s> realizowane przez podległe jednostki, bierze 

udział w konferencjach lub spotkaniach dotycz>cych problemu przemocy i 

przeciwdziałania zjawisku.  

 

BezpoWrednie lub telefoniczne wywiady z personelem rócnych instytucji, które na 

co dzieM pracuj> ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zku 
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małceMskim/ partnerskim to bardzo ciekawe doWwiadczenie, bCd>ce jednoczeWnie 

ogromnym aródłem wiedzy dotycz>cej omawianego zagadnienia. DziCki temu, ce 

wWród narratorów byli przedstawiciele rócnych placówek, jak tec osoby 

zajmuj>ce w nich inne stanowiska, mocliwe było wieloaspektowe podejWcie do 

problemu badaM.  

Generalnie osoby udzielaj>ce wywiadu wykazywały bardzo pozytywne 

nastawienie i chCtnie dzieliły siC swymi doWwiadczeniami i przemyWleniami 

dotycz>cymi tematyki przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim wobec 

starszych kobiet. Informacje podawane przez narratorów czasami były bardzo 

zaskakuj>ce, lecz zdarzało siC i tak, ce treWci usłyszane w jednym wywiadzie 

powtarzały siC tec w innych. Z drugiej strony niektóre spostrzecenia narratorów 

(zwłaszcza te, o których wczeWniej nikt nie mówił) były poddawane dyskusji w 

wywiadzie z innymi członkami personelu, dziCki czemu obraz danego 

zagadnienia był pełniejszy.  

Ze wzglCdu na to, ic personel bior>cy udział w badaniach ma wiele obowi>zków i 

zadaM do wykonania, wywiady musiały siC nieraz zmieWcić w okreWlonym czasie, 

co niestety mogło wpływać na ich jakoWć. Niektóre rozmowy były nieco skracane, 

a zdarzyły siC i takie sytuacje, ic osoby, które wczeWniej wyracały chCć 

udzielenia wywiadu zmieniały decyzjC, gdy dowiadywały siC o przybliconym 

czasie jego trwania. Jednak ci narratorzy, którzy wziCli udział w badaniach byli 

cywo zainteresowani poruszan> tematyk>, a w zwi>zku z tym rozmowa w 

znacznym stopniu ich angacowała i dziCki temu mocliwe było pogłCbione 

przedyskutowanie problematyki przemocy wobec starszych kobiet, której 

doWwiadczaj> w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. 

 

 

7.3  
Charakterystyka próby  

 
WWród 30 osób udzielaj>cych wywiadu było 25 kobiet oraz 5 mCcczyzn. Byli to 

ludzie młodzi i w Wrednim wieku (najmłodsza osoba miała 26 lat, a najstarsza - 

54). Osoby te deklarowały wycsze wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, 

prawnicze, socjologiczne i administracyjne. Dodatkowo wiCkszoWć osób 

potwierdziło podnoszenie własnych kwalifikacji w dziedzinie pracy z osobami 

doznaj>cymi przemocy podczas specjalistycznych szkoleM i warsztatów. W 

wiCkszoWci przypadków narratorzy zatrudnieni byli na pełnym etacie (pracuj> 40 

godzin tygodniowo), nieliczne były przypadki pracy na ½ lub ¾ etatu czy tec na 

umowC/zlecenie. Odpowiedzi na pytanie o stac pracy były bardzo zrócnicowane 

– niektórzy mieli za sob> wiele lat pracy, inni z kolei w niedalekiej przeszłoWci 

rozpoczCli sw> aktywnoWć zawodow>. Warto jednak zaznaczyć, ic niemal 

wszystkie osoby, z którymi zostały przeprowadzone wywiady od pocz>tku swojej 
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pracy w danej instytucji, maj> do czynienia z problematyk> przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim i jest to zasadniczy przedmiot ich zawodowych 

obowi>zków. Z kolei tematyka ludzi starych i staroWci nie zawsze nalecała do 

głównych problemów, którymi zajmowali siC badani pracownicy instytucji. 

Narratorzy wskazywali, ic ludzie starzy nieczCsto zwracaj> siC do jakichkolwiek 

placówek po wsparcie – st>d tec rzadki kontakt z t> grup> klientów. Niemniej 

jednak, jeWli juc zdarzy siC, ce osoby w starszym wieku przychodz> do instytucji 

z proWb> o pomoc, to z relacji personelu wynika, ic s> to głównie seniorzy 

maj>cy problemy finansowe i maj>tkowe – np. chc> odwołać tzw. darowiznC lub 

prosz> o zasiłek. Narratorzy pracuj> tec z ludami starymi – ofiarami przemocy, 

jednak czCWciej s> to osoby doWwiadczaj>ce przemocy ze strony dorosłych dzieci 

nic ze strony cony/mCca lub cyciowego partnera/partnerki.   

 

 

7.4  
Wyniki   
 
7.4.1  

Przemoc – definicja i skojarzenia – w opiniach respondentów  

 

Ze wzglCdu na specyfikC wykonywanego zawodu, a takce podejmowane 

działania pomocowe, interesuj>cy okazał siC być sposób rozumienia pojCcia 

przemocy przez respondentów oraz ich skojarzenia dotycz>ce przemocy wobec 

starych kobiet.   

Badany personel posługiwał siC przede wszystkim definicj> przemocy w 

rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku (Dz. U. , 

Nr 180, poz. 1493). Respondenci wskazywali wiCc, ic przemoc> s> intencjonalne 

działania lub tec ich brak, powoduj>ce naruszenie godnoWci innych osób poprzez 

wyrz>dzenie szkody dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Zachowania 

agresywne zwi>zane s> ponadto z wystCpowaniem nierównowagi sił pomiCdzy 

osob> stosuj>c> przemoc, a jej ofiar>. Sprawca swoim działaniem d>cy do 

osi>gniCcia przewagi nad osob> pokrzywdzon>, która zapewnić ma mu realizacjC 

okreWlonego celu. Oto wypowiedzi dwóch respondentek. Przemoc rozumiem, w 

taki sposób, ce jest to zachowanie wobec godnoWci, przeciw godnoWci drugiego 

człowieka, które wykorzystuje nierównowagC sił pomiCdzy osobami. 

Niekoniecznie sił fizycznych, czasami tych zwi>zanych z ekonomi>, czasami z 

sił>, tak> psychiczn>, czyli ce jedna osoba jest zdecydowanie silniejsza i ce 

wykorzystuje, to w taki negatywny sposób. Zadaje cierpienie, tak tej drugiej 

osobie (29, psycholog, MGOPS). Druga kobieta stwierdziła: No dla mnie przemoc 

jest przede wszystkim czymW co jest intencjonalne, czyli no osoba, która stosuje 

przemoc rzeczywiWcie chce j> stosować. Jakby to nie jest tak, ce to jest 
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przypadkiem, na pewno musi istnieć nierównowaga sił, oczywiWcie rozumiana na 

rócne sposoby. To nie musi być nierównowaga fizyczna, ale moce być 

psychiczna, ekonomiczna (1, prawnik, PNL). 

Podobny sposób rozumienia przemocy przez ogół respondentów wskazuje na 

znajomoWć przepisów obowi>zuj>cych w pomocy społecznej oraz na ich 

realizacjC. Zapewne fakt ten ma znaczenie dla obowi>zywania wspólnych 

trendów w działaniach pomocowych w rócnych instytucjach, niezalecnie od 

szczebla ich funkcjonowania oraz pełnionych przez personel stanowisk.  

Skojarzenia respondentów zwi>zane z zagadnieniem przemocy wobec starszych 

kobiet uzalecnione okazały siC być od osobistych doWwiadczeM oraz 

wykonywanych obowi>zków. Osoby badane podkreWlały, ic agresja wobec ludzi 

starych (nie tylko kobiet) jest tematem społecznie nieuWwiadamianym, co moce 

mieć wpływ na jego dynamikC i trwanie. Jedna z respondentek stwierdziła 

bowiem, ic: (…) jeWli bym gdzieW tam odsunCła na bok swoje doWwiadczenie 

zawodowe to raczej byłoby to dla mnie bardzo zaskakuj>ce prawda. Bo ten wiek 

starszy, staroWć kojarzy siC jednak z tak> osob> bardziej spokojn>, wycofan> 

moce gdzieW tam sobie funkcjonuj>c> spokojnie w społeczeMstwie natomiast i tu 

jest przemoc. Jak ludzie starsi mog> jeszcze, maj> siły, energiC ceby stosować 

wobec siebie przemoc, ba czasami przemoc seksualn> nawet tak. Natomiast jeWli 

patrzC z perspektywy doWwiadczenia takiego zawodowego no to rzeczywiWcie no 

moce s> to takie przypadki smutne doWć, ce tak siC dzieje (3, specjalista pracy z 

rodzin>, OIK).  

ProfesjonaliWci podkreWlali takce, ic przemoc wobec starszych kobiet kojarzy im 

siC z przemoc> doWwiadczan> ze strony partnera b>da dzieci, a takce ukrywan> 

przez długi okres czasu. Oto wypowieda jednej z respondentek: Pierwsze 

skojarzenia moje to s> takie, ce no właWnie jest to taka grupa kobiet, które po 

wielu latach, bo tak zazwyczaj jest. Po wielu latach bycia w zwi>zku z osob> 

stosuj>c> przemoc, która czCsto tec naducywaj>c> alkoholu, zgłaszaj> siC po 

pomoc w takim tec momencie, ce one mówi>, ce nie dadz> rady tego 

wytrzymać, ce tyle lat miały nadziejC. Mówi>, ce chciały pracować nad tym 

zwi>zkiem, starały siC coW robić, odpowiadać na potrzeby sprawcy, ale to nie 

działa (8, konsultant, SNL). Wskazane okolicznoWci sprawiaj>, ic seniorzy maj> 

obawy by przyznać siC, ce staj> siC ofiarami przemocy, przez co szukaj> pomocy 

dopiero w ostatecznoWci. Wielu respondentów podkreWlało takce, ic przemoc 

wobec starszych kobiet, kojarzy im siC z koniecznoWci> pomocy tej grupie osób, 

ze wzglCdu na fakt, ic same nie bCd> w stanie zaradzić sytuacji. Jedna z 

respondentek wskazała, ic słysz>c stwierdzenie przemoc wobec starszych kobiet 

zapala siC u mnie taka lampka, ceby coW z tym zrobić, ceby pomóc prawda, tym 

rodzinom, tym osobom. Bo wiem doskonale, ce same sobie nie poradz> te 

osoby, wiCc, no przemoc czyli nie jest to jakieW tam słowo, które obojCtnie 
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przechodzi wokół mnie, tylko jakieW emocje budzi, prawda?(16, pracownik 

socjalny, PCPR).  

Przemoc wobec starszych kobiet utocsamiana była takce z biern> postaw>, 

której przyczyn> okazywały siC być głównie czynniki kulturowe zwi>zane z 

pozycj> kobiety w rodzinie i społeczeMstwie. Ci ludzie starsi ja tak sobie myWlC, 

jest to generacja ludzi, która bardzo niechCtnie mówi o swojej sytuacji w domu. 

Szczególnie takiej sytuacji. S> to ludzie innego pokolenia i juc rzeczywiWcie 

pewnie a ostatecznoWci szukaj> jakiegoW rozwi>zania swojego problemu. 

Generalnie wychodz> jakby z załocenie, ce małceMstwo jakby na dobre i na złe i 

to do koMca swoich dni. (…) st>d pewnie tak mało siC mówi o tej przemocy (20, 

pracownik socjalny, MOPS). 

 

 

7.4.2  

GłCbsza eksploracja przypadków przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim wobec starszych kobiet  

 

PrzystCpuj>c do głCbszego rozpoznania zagadnienia przemocy wobec starszych 

kobiet, której doWwiadczaj> one w zwi>zku małceMskim/partnerskim, narratorom 

zostało zadane pytanie z iloma takimi starszymi kobietami pracowali w latach 

2006-2009. Podawane przez nich odpowiedzi były bardzo rócne – niektórzy 

wWród swoich klientów mieli tylko jeden przypadek starszej kobiety - ofiary 

przemocy w zwi>zku małceMskim/partnerskim; inni stwierdzili, ic w ci>gu 

ostatnich 3 lat, czyli w latach 2006-2009 mieli do czynienia z mniej wiCcej 10 

ofiarami, a sporadyczne były sytuacje, kiedy to personel danej instytucji 

odpowiadał, ic wiCcej nic 20 starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/partnerskim było klientkami ich placówki. Trzeba jednak 

wspomnieć, ce jedna z placówek wskazała na zadziwiaj>c> liczbC 300 starszych 

kobiet – klientek zgłaszaj>cych problem przemocy ze strony mCca/partnera. 

Osoby bior>ce udział w badaniu były tec pytane o to, jak omawiana sytuacja 

wygl>dała przed rokiem 2006, czyli czy wiCcej czy moce mniej starszych kobiet 

– ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/partnerskim zgłaszało siC do ich 

instytucji. Zdecydowana wiCkszoWć narratorów odpowiadała, ic przed 2006 

rokiem starszych kobiet – ofiar przemocy było o wiele mniej nic ma to miejsce 

obecnie. Zapytani jakie s> ich zdaniem powody takiej sytuacji sprzed 2006 roku 

wyjaWniali, ce duce znaczenie odgrywa tu poczucie wstydu i poczucie przegranej 

cycia – uznała jedna z narratorek -  No równiec i niechCć do przyznania siC do 

cyciowej poracki, bo tak czCsto to jest odbierane. Równiec i brak informacji 

odnoWnie skutecznej pomocy, ale tec czCsto bariery zdrowotne (19, rzecznik 

praw ofiar, UM). Inny narrator zauwacył, ic przed 2006 rokiem mogło być mniej 

zidentyfikowanych przypadków starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 
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małceMskim/ partnerskim ze wzglCdu na to, ic dopiero od jakiegoW momentu w 

kwestionariuszu wywiadu Wrodowiskowego wypełnianego przez pracowników 

socjalnych pojawia siC takie pytanie o przemoc; powstała ustawa o 

przeciwdziałaniu przemocy, która weszła w 2005 roku. I wczeWniejsze kampanie 

medialne jakoW tam na WwiadomoWć zaczCły oddziaływać (18, specjalista do 

pracy zespołowej, MOPS). O wzroWcie WwiadomoWci w zakresie przemocy i 

nazywaniu konkretnych zachowaM jako zachowaM przemocowych wspomniała tec 

inna narratorka mówi>c no w ogóle mi siC wydaje, ce ta WwiadomoWć wzrasta, to, 

ce siC o tym tyle mówi w telewizji, ce uruchamiamy te programy. Na pewno jest 

wiCksza wiedza na ten temat, wiCcej siC o tym mówi. St>d właWnie jest ten 

wzrost ofiar (9, specjalista pracy socjalnej, MOPR). Trzeba jednak dodać, ic 

niektórzy narratorzy stwierdzali, ce w ich opinii liczba zgłaszaj>cych siC 

starszych kobiet – ofiar przemocy ze strony mCca/partnera - jest cały czas taka 

sama i rok 2006 nie jest cadn> cezur> czasow>. Inni z kolei mieli problem z 

wypowiedzeniem siC na zadane pytanie, co było spowodowane na przykład tym, 

ic przed 2006 rokiem nie pracowali w instytucji, do której obecnie nalec>. 

Narratorzy zapytani o to, w jaki sposób najczCWciej dowiaduj> siC o przypadkach 

starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim 

odpowiadali, ic kanałów informacyjnych jest kilka. Pracownik socjalny najczCWciej 

poznaje sytuacjC starszej kobiety – ofiary przemocy podczas odbywanej 

interwencji w terenie. Zdarza siC, ce od policji otrzymuje wiadomoWć o załoconej 

Niebieskiej Karcie i wtedy zapoznaje siC z cał> sytuacj> lub tec wspólnie z policj> 

jedzie w Wrodowisko i tym samym zna cał> sprawC od pocz>tku. Z kolei dla 

psychologów i terapeutów aródłem informacji o przypadkach ofiar przemocy w 

starszym wieku jest pracownik socjalny. Badany personel wspomniał tec, ce 

bywaj> i takie sytuacje, ce ofiara przemocy przyjdzie sama do instytucji, a wtedy 

osoba maj>ca dycur, np. psycholog prowadzi z ni> rozmowC. Z relacji narratorów 

wynika tec, ce coraz czCWciej zdarzaj> siC anonimowe telefony czy listy z 

zawiadomieniem o sytuacji przemocy w konkretnej rodzinie. S> tec i takie 

zdarzenia, kiedy to ktoW z rodziny, znajomych czy s>siadów zgłosi przypadek 

starszej kobiety doWwiadczaj>cej przemocy ze strony mCca/ partnera, jednak 

ci>gle s> to rzadkie sytuacje. 

 

 

7.4.3  

Charakterystyka przypadków starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnrerskim  

 

Osoby bior>ce udział w badaniach zostały poproszone o omówienie wybranych 

przez siebie przypadków starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim. Kryteria doboru były rócne – niektórzy pracowali tylko 
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z jedn> lub dwoma ofiarami i dlatego opowiadali o tych przypadkach, inni mówili 

o tych starszych kobietach, które najbardziej utkwiły im w pamiCci. Jeszcze 

innym kryterium doboru była według narratorów „typowoWć” przypadku, czyli 

niemalce szablonowy przykład sytuacji przemocowej. Kilku narratorów 

powiedziało tec, ic fakt długiego kontaktu (w sensie dłucszej współpracy) z dan> 

osob> starsz> zadecydował o tym, ic opowiedzieli właWnie o tej klientce.  

Na podstawie omówionych przez narratorów przypadków starszych kobiet – ofiar 

przemocy ze strony mCca/ partnera, jak tec posiłkuj>c siC wyracanymi przez 

nich opiniami, mocna wskazać kilka ogólnych spostrzeceM (wniosków), które 

dotycz> m.in. czasu trwania sytuacji przemocowej lub tec najczCWciej 

doWwiadczanych przez starsze kobiety form przemocy. Co wiCcej, mocna podj>ć 

siC próby ustalenia przyczyn zachowaM agresywnych sprawcy, jak tec profilu 

zarówno ofiary jak i agresora.  

 

a. Czas trwania i przyczyny zachowaM agresywnych    

 

DoWwiadczenia nabyte przez narratorów podczas pracy w instytucji, jak tec 

podawana przez nich charakterystyka starszych wiekiem ofiar przemocy 

wskazuj>, ic w zdecydowanej wiCkszoWci przypadków kobiety w wieku 60 i wiCcej 

lat s> ofiarami wieloletniej przemocy. Według personelu sporadyczne s> 

przypadki „pierwszych” aktów przemocy, kiedy to sprawca i ofiara s> w starszym 

wieku, choć i takie sytuacje maj> miejsce. I tu od razu nasuwa siC pytanie o 

przyczynC zmiany postaw i zachowaM współmałconka/ partnera, który „po 60-

tce” staje siC agresorem. Okazuje siC jednak, ce nie jest to łatwe pytanie, gdyc 

jak stwierdził jeden z narratorów z przemoc> nie jest tak, ce jest jakaW 

bezpoWrednia przyczyna (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK), a rozwijaj>c swoj> 

myWl dodał otóc niestety tak to jest, ce w wyniku rócnych frustracji wewn>trz 

siebie, czCsto lCku, niepewnoWci tec co do własnej tocsamoWci, co do własnych 

problemów jest to tec podszyte chCci> dominacji kontroli i tec tak> otoczk> 

przyzwolenia na  to, ce mogC to jednak zrobić powoduje to w nim to, ce w nim 

stopniowo narasta to napiCcie. I to  napiCcie ktoW kto jest w pewnej normie i 

radzi sobie z t> sytuacj> rozładowuje w pewien sposób, który nie krzywdzi 

innych. Czy mówi o tych emocjach uczuciach, artykułuje je, wentyluje je w 

jakiejW formie aktywnoWci (…). Natomiast sprawcy przemocy generalnie nie 

wentyluj> tych frustracji w tym momencie i w tym czasie gdy one maj> miejsce i 

przenosz> je do tego miejsca, do tych osób które powinni chronić, kochać a 

właWnie tam je krzywdz>, poniewac czuj>, ce one s> słabsze, s> zalecne od nich, 

wiCc na nich mogC to wyładować (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). 

Przytoczona wypowieda bardzo pomaga w zrozumieniu specyfiki sytuacji 

przemocy. W podobnym tonie wypowiada siC inna narratorka: my bardziej 

mówimy o tym – stwierdziła - ce przemoc jest narzCdziem, jest Wrodkiem do 
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realizowania pewnych celów. Czyli nie mówimy o przyczynie, bo nie 

znalealibyWmy przyczyny, na razie mocemy mówić po co ktoW stosuje przemoc, 

jaki ma cel. A zazwyczaj tym celem jest realizowanie rócnych potrzeb. Tym ceby 

moja cona zajmowała siC domem, bo ja mam tak> wartoWć, ce kobieta powinna 

być w domu i zajmować domowym ogniskiem, wiCc jak ona mnie nie posłucha 

jak j> raz i drugi poproszC, ona dalej wymyWla, ce on coW mi glCdzi, ce chce pójWć 

do pracy to ja jej pokacC gdzie jest jej miejsce. Przemoc seksualna, no to 

zazwyczaj temu, ce sprawca chce zaspokoić swoje potrzeby seksualne, poniewac 

zazwyczaj partnerka moce odmówić to on przemoc>, weamie to co bCdzie chciał. 

Tutaj jeWli chodzi o przemoc ekonomiczn>, to właWnie celem, jego potrzeb> było, 

to ce on chciał pić i nie miał pieniCdzy na alkohol (8, konsultant, SNL).  

Bazuj>c na wycej zacytowanych wypowiedziach, jak tec na opiniach innych osób 

uczestnicz>cych w badaniach, warto podj>ć próbC opisania czynników, które 

mog> sprzyjać czy wrCcz wyzwalać agresywne zachowania mCca/ partnera w 

stosunku do cony/ partnerki bCd>cej w starczym wieku.  

Fakt zakoMczenia aktywnoWci zawodowej przez obojga małconków jest według 

narratorów czynnikiem, który moce powodować i powoduje „pierwsze” 

pojawienie siC przemocy w wieku starszym. Dla mCcczyzny jest to wyj>tkowo 

trudny czas, który moce wpłyn>ć na zmianC dotychczasowego stylu cycia i 

wywoływać agresjC. Jeden z narratorów powiedział: wystarczy brak pracy, nuda 

i alkohol  (6, psycholog, OIK). Inni pracownicy instytucji zarówno z własnego 

doWwiadczenia zawodowego, jak tec w oparciu o pracC z konkretnym 

przypadkiem potwierdzali, ic tak traumatyczne dla mCcczyzn przecycie jakim 

jest przejWcie na emeryturC wielokrotnie wi>ce siC z coraz czCstszym 

naducywaniem alkoholu, a w dalszej konsekwencji – z przemoc>. Pan jest na 

emeryturze – opowiadała jedna z narratorek - i na tej emeryturze czCWciej jakby 

zacz>ł wysiadywać w parku na ławce, i tak jakby pani opowiada o tym 

problemie, ce tam siC ten problem alkoholowy rozwin>ł. Co nasiliło zachowania 

jego przemocowe  (18, specjalista do spraw pracy zespołowej, MOPS). Ponadto 

okres biernoWci zawodowej obojga małconków powoduje, ic maj> oni wiCcej 

wolnego czasu i co wacne – wiCcej czasu spCdzaj> ze sob>, dostrzegaj> rócne 

rzeczy i robi> sobie na złoWć, ce tak powiem, w cudzysłowie – relacjonowała 

jedna z narratorek (26, pedagog, OIK). Nie bez znaczenia jest tu takce fakt 

opuszczenia domu rodzinnego przez dorosłe juc dzieci. Małconkowie zostaj> 

tylko we dwoje, zaczynaj> na nowo organizować sobie codzienny rytm cycia – 

tym razem juc bez dzieci, którymi trzeba byłoby siC zaj>ć. I niestety bywa i tak, 

ce w ten nowy codzienny tryb cycia „wplata” siC przemoc. M>c na 

współmałconce odreagowuje swoje frustracje i napiCcia. W czasie jednego z 

wywiadów padły nastCpuj>ce słowa: w chwili kiedy dzieci wyprowadziły siC, 

kiedy ci synowie wyprowadzili siC z domu, matka stała siC ofiar> bardzo 

brutalnej przemocy fizycznej ze strony tego partnera, ojca tych dzieci. Do tego 
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stopnia, ce kiedyW gor>ce celazko przyłocył jej do twarzy, no była bita, kopana, 

ponicana, latały garnki to wiemy, ale juc posuwał siC do takich drastycznych 

metod i ci synowie o tym nie wiedzieli (26, dyrektor, OIK).  

WWród innych przyczyn zachowaM agresywnych, które po raz pierwszy pojawiaj> 

siC w starszym wieku, pracownicy instytucji wymieniali fakt przyjmowania przez 

mCcczyznC (póaniejszego sprawcC przemocy) leków w zwi>zku z pojawiaj>cymi 

siC rócnymi chorobami. Przyjmowane lekarstwa wywoływały skutki uboczne w 

postaci agresji, szczególnie werbalnej. Ponadto badany personel pracował takce 

z takimi przypadkami starszych kobiet, które doWwiadczały przemocy ze strony 

mCca na skutek jego chorobliwej zazdroWci i podejrzliwoWci o zdradC. Mamy tu 

zatem do czynienia z syndromem Otella, czyli chorej zazdroWci współmałconka. 

Przyczyn takiej sytuacji moce być wiele, jednak wWród osób w wieku starczym 

bardzo prawdopodobnym bodacem jest andropauza.  

Jak zostało to juc wczeWniej powiedziane przemoc, której doWwiadczaj> kobiety 

maj>ce 60 i wiCcej lat, jest najczCWciej przemoc> wieloletni>, która czasami 

miała swój pocz>tek tuc po zawarciu zwi>zku małceMskiego. Dotychczasowa 

analiza pokazała jakie s>/ mog> być przyczyny przemocy pojawiaj>cej siC po raz 

pierwszy w okresie staroWci. Teraz nalecy wyjaWnić co wywołało lub wywoływało 

wieloletnie zachowania agresywne sprawcy? Choć ze spostrzeceM niektórych 

narratorów wynika, ic w przypadku długotrwałej przemocy trudno dociec od 

czego tak naprawdC siC zaczCło, warto przeanalizować kilka obserwacji, którymi 

podzieliły siC osoby udzielaj>ce wywiadów.  

Istotne znaczenie w sytuacjach przemocowych ma alkohol, lecz od razu trzeba 

zauwacyć za jedn> z narratorek, ic nie mocemy powiedzieć, ce alkohol jest 

przyczyn> przemocy, absolutnie, to jest jeden z mitów. Natomiast na pewno jest 

to czynnik wyzwalaj>cy. Niestety tak jak mówiC powoduj>cy degradacjC, ce tak 

powiem rócnych organów, w tym równiec mózgu to co gdzieW ma swój skutek w 

postaci tego stosowania przemocy (1, prawnik, PNL). Podobn> opiniC wyraził 

inny narrator mówi>c alkohol tak naprawdC nie jest przyczyn> przemocy, jest 

tylko takim wyzwalaczem przemocy, ceby siC tec mogła pojawić w innych 

okolicznoWciach (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). Wydaje siC jednak, ic w 

wielu małceMstwach, nie tylko osób starszych, alkohol jest wacnym bodacem 

„popychaj>cym” sprawcC do zachowaM agresywnych wobec członków rodziny, 

głównie -  wobec cony. Bo jednak wiCkszoWć tej przemocy – opowiadała jedna z 

narratorek - to jest spowodowana naducywaniem tec długoletnim przez partnera 

czy tec małconka alkoholu (28, prawnik, PNL).  

Innym wacnym czynnikiem, który sprzyja pojawieniu siC sytuacji przemocowych 

jest wyniesiony z domu model cycia małceMskiego i rodzinnego. Według 

personelu nierzadko zdarza siC, ic sprawca przemocy domowej sam wychowywał 

siC w atmosferze agresji, kłótni, konfliktów. Jedna z narratorek powiedziała: 

najczCWciej takimi czynnikami to s>, bardzo czCsto wzorce wyniesione z domu, 
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kiedy mówiC tu o takim układzie rodzinie pochodzenia u sprawcy przemocy, 

kiedy ojciec jest dominuj>cy, matka jest podporz>dkowana i wychodz>ca z 

takiego załocenia, ce tak ma być, ce kobieta powinna być podporz>dkowana. 

Pewna zgoda na takie bycie podporz>dkowan>, jednoczeWnie jest przekazywanie 

wzorca jak ma być w zwi>zku partnerskim u syna. Syn jakby wynosi to z domu. 

I póaniej taki podobny układ stwarza w swoim własnym zwi>zku. Ten układ jest 

jakby taki utwierdzony (14, psycholog, OIK). Inny badany pracownik 

opowiadaj>c o przypadku starszej kobiety – ofiary przemocy – odwołał siC do 

słów/ sytuacji klientki: ta Pani – mówił - wskazuje na sposób wychowania tego 

Pana, ce on był z takiej rodziny patriarchalnej, no i ta cona ma jakby ma mało 

do gadania. (…) Tak przynajmniej ta Pani twierdzi. Bo i ucywał obraaliwych słów, 

wyzywał przy synach tC mamC. Teraz tec siC martwi o swoje dzieci, ceby oni tec 

nie zaczCli na swoich dziewczynach czy conach tec powielać (6, psycholog, OIK). 

Z drugiej strony narrator dzieli siC swoj> obserwacj> wynikaj>c> z pracy z 

ofiarami przemocy i stwierdza: tylko tec uwacam, ce sposób wychowania to nie 

wszystko, tak, ce tec mamy pewnie jakiW wpojone jakieW normy, zasady, które to 

jakoW, w jakiW sposób realizuj>. Pewnie niezadowolenie tec jakieW osób, które 

stosuj> przemoc. Zamiast porozmawiać, zmienić zachowanie czy jakoW sytuacjC 

rozwi>zać, stosuj> po prostu przemoc (6, psycholog, OIK). Wydaje siC zatem, ic 

proces socjalizacji sprawcy przemocy ma tutaj naprawdC duce znaczenie.  

Podczas jednego w wywiadów padła informacja o jeszcze innym czynniku 

stymuluj>cym wieloletnie agresywne zachowania mCca/ partnera. Chodzi 

mianowicie o niskie poczucie własnej wartoWci kobiety – ofiary przemocy. Tu od 

razu poszło, to była sprawa, która siC ci>gnCła od młodoWci tych paMstwa. – 

opowiadała jedna z narratorek - Jak oni siC poznali to ona była osob>, która - 

tak jak ona opowiadała, po tym wnioskujemy - była osob> o bardzo niskim 

poczuciu wartoWci. A on był przystojnym facetem i on sobie j> podporz>dkował. 

Ona nie zdawała sobie sprawy, ce jest jego godna i tak przez całe cycie, chciała 

sobie zasłucyć, ceby on był jej wart, ceby ona była jego warta, o w t> stronC. 

Ona w zwi>zku z nim traktowała, jak takie bocyszcze, jak kogoW takiego, bardzo 

atrakcyjnego, kto zwrócił na ni> uwagC. Mimo wszystkich konsekwencji jakie 

miały miejsce w tym zwi>zku  (26, dyrektor, OIK). W dalszej czCWci wywiadu 

narratorka dodała: ona była bardzo, bardzo zawiktowana na tym mCcu, ona go 

bardzo kochała. Mówimy tu o takiej chorej, toksycznej miłoWci. Ona sobie nie 

wyobracała cycia bez niego. Poza tym on bardzo mocno uwłaczał jej godnoWci, 

jakby jej fizycznoWci>, on cały czas mówił, ce jest brzydka, ce jest paskudna, ce 

nikt jej nie bCdzie chciał, ce ona jest po prostu do niczego (26, dyrektor, OIK). A 

zatem niska samoocena kobiety, która zapewne sama w sobie jest aródłem jej 

problemów i cierpieM, dodatkowo moce stać siC „pobudk>” przemocy ze strony 

mCca/partnera. 
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b. Formy przemocy  

 

Przemoc ma to do siebie, ce jest zjawiskiem wielopostaciowym, tzn. sprawca nie 

stosuje tylko jednej formy zachowaM agresywnych, lecz jednoczeWnie ucywa 

wielu rodzajów. Według personelu udzielaj>cego wywiadów wWród osób w 

starszym wieku dominuje przemoc psychiczna. Jeden z narratorów powiedział:  

ja myWlC, ce jest głównie przemoc o charakterze przemocy psychicznej, czyli s> 

to wyzwiska, obelgi, groaby, krytykowanie oWmieszanie w rócnych sferach, w 

sferze uczyć, pogl>dów, religii, równiec czCsto jest to izolowanie, tak? jest to 

mówienie złych rzeczy o tej osobie, pomawianie tej osoby. Bardzo czCsto 

towarzysz> temu tec rocne formy przemocy fizycznej, tak? Jest to bardzo czCsto, 

z takich najbardziej charakterystycznych to popychanie, szarpanie, kopanie, 

bicie w rócne czCWci ciała (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). Trzeba tec dodać, 

ce przemoc fizyczna jest bardziej impulsywna, czyli trudna do przewidzenia, co 

dodatkowo moce utrudniać mocliwoWć obronienia siC przed sprawc>. 

Badany personel zwracał tec uwagC na wystCpowanie jeszcze jednej wacnej 

formy przemocy – przemocy seksualnej. Jak o tym myWlC, ce duco jest tej 

przemocy seksualnej – tłumaczyła jedna z konsultantek - innej trochC nic nam 

siC kojarzy, czyli nie gwałtu, jakichW takich wymuszeM zachowaM seksualnych, 

ale takiej przemocy seksualnej polegaj>cej na zmuszaniu do rozmów o podłocu 

seksualnym, ce w pewnym momencie, to siC gdzieW tam, jakby wydaje juc takie 

anormalne, ce właWciwie kacdy temat, ten sprawca wi>ce, w jakim sensie z 

takim podtekstem seksualnym i to było czCsto tec trudne dla tych moich klientek 

(29, konsultant, MGOPS).  

Pracownicy poszczególnych instytucji wypowiadaj>c siC na temat najczCWciej 

doWwiadczanych przez starsze kobiety form przemocy zauwacali, ic fakt 

„dominacji” przemocy psychicznej wynika m.in. z tego, ce no to jest ten wiek, ce 

nie zawsze ci ludzie s> sprawni i tec przemoc fizyczna, mniej spotykana, chociac 

ja nie mówiC, ce w ogóle (1, prawnik, PNL). Nie bez znaczenia jest tec wzrost 

WwiadomoWci na temat karnych konsekwencji konkretnych zachowaM a poniewac 

przemoc psychiczna –wyjaWniała jedna z narratorek -  jest tak> form> przemocy 

dosyć trudn> dla udowodnienia, to dla sprawcy, to jest bezpieczniejsze, ce on 

tak> przemoc psychiczn> stosuje no i czCsto tak jak wspomniałam wczeWniej 

zwi>zane jest z naducywaniem alkoholu wieloletnim (8, konsultant, SNL). Warto 

jeszcze przytoczyć wypowieda policjanta – koordynatora procedury Niebieska 

Karta – który wypowiadaj>c siC na temat rodzajów przemocy doWwiadczanej 

przez osoby w starszym wieku zauwacył: z tych rzeczy, które czytałem i 

analizowałam, rysuje mi siC taki obraz, ce czym ludzie młodsi, czCWciej stosuj> 

przemoc fizyczn> i zastanawiam siC czy to nie jest zwi>zane z mniejsz> 

sprawnoWci> fizyczn> u osób starszych. Bo po prostu mniej siC boj> 

konsekwencji, zarówno ze strony organów Wcigania, czy instytucji, jak równiec 
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mniej myWl> o konsekwencjach, co mog> zrobić. Działaj> bardziej tak 

impulsywnie, nie mówiC, trudno to tak tłumaczyć, bo to jest przemoc jest 

zwi>zana z alkoholem bardzo, bardzo (21, koordynator procedury Niebieska 

Karta, KWP).  

 

c. Starsze kobiety - ofiary przemocy: próba okreWlenia profilu   

 

Sytuacje starszych kobiet - ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim 

s> bardzo rócnorodne, st>d tec niełatwym zadaniem jest próba stworzenia 

profilu tej grupy osób. Po rozmowach z 30 członkami personelu rócnych 

instytucji, którzy na co dzieM maj> kontakt z t> grup> klientek, jawi> siC dwa 

typy starszych kobiet – ofiar przemocy ze strony mCca/ partnera, z 

charakterystycznymi dlaM zachowaniami, postawami, czy przekonaniami. Mocna 

zatem uznać, ic wWród tychce kobiet w zdecydowanej wiCkszoWci s> te, które 

wykazuj> postawC biern>, postawC wycofania i pogodzenia siC ze swoim losem. 

Drug> – znacznie mniejsz> grupC - stanowi> kobiety podejmuj>ce działania na 

rzecz zmiany, czy chociacby poprawy swojej sytuacji, swego losu. Z informacji 

przekazanych przez personel wynika, ic wiele jest czynników warunkuj>cych 

dane zachowanie i postawC starszej kobiety – ofiary przemocy. Jednym z nich 

jest na pewno czas trwania przemocowych zachowaM sprawcy. Albowiem kobiety 

doWwiadczaj>ce wieloletniej przemocy ze strony mCca/ partnera czCWciej nic te, 

które po raz pierwszy dotknCła taka sytuacja w wieku starczym cechuje 

biernoWć, brak gotowoWci do zmian, nie mówi>c juc o d>ceniu do „uwolnienia siC” 

od sprawcy. Choć i to nie jest reguł>. Ponicej zostanie nakreWlona sylwetka 

wspomnianych dwóch typów starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMski/ partnerskim.  

 

Starsze kobiety – ofiary przemocy wykazuj>ce biern> postawC wobec 

doWwiadczanej sytuacji 

 

Niech punktem wyjWcia podejmowanej próby opisu biernych ofiar przemocy bCd> 

takie oto słowa jednej z narratorek – wypowiadaj>cej siC na temat swoich 

ogólnych spostrzeceM wynikaj>cych z pracy z kobietami po 60 roku cycia, 

doWwiadczaj>cymi przemocy ze strony mCca/ partnera: one mało wierz> samym 

sobie. Mało ufaj> swojemu tak zwanemu instynktowi, czy takiemu poczuciu, ce 

coW jest nie tak. To s> czCsto osoby, które maj> takie objawy stanów 

depresyjnych czy depresji, poczucia bezsensu cycia, zmarnowania cycia. To w  

zwi>zku z tym bardzo wpływa na stan zdrowia, mówimy o rocnych chorobach, 

nadciWnieniu, nerwicy, wspomnianej wczeWniej depresji. Jest tec takie zjawisko 

dosyć czCsto obserwowane u osób starszych, ale nie tylko, zjawisko wyuczonej 

bezradnoWci, właWnie w wyniku doznawania wieloletniej przemocy, te osoby 
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poprzez doWwiadczenia ze swojego cycia i kiedyW tam podejmowanych prób 

pomocy sobie, zatrzymania przemocy jeWli te próby nie odnosz> realnego 

skutku, a np. zdarza siC, ce osoby wczeWniej zgłaszały swoj> sytuacjC a nie 

otrzymały pomocy nastCpuje tak zwane zjawisko wyuczonej bezradnoWci, czyli 

przekona, ce i tak nie ma sensu podejmować działaM, bo to i tak nic dla mnie nie 

wniesie dobrego, nie zmieni sytuacji (8, konsultant, SNL).  

W przytoczonej wypowiedzi zostało wymienionych kilka cech obserwowalnych 

wWród wielu starszych kobiet – ofiar przemocy. Wspomniana wycej niewiara w 

sam> siebie, we własne siły wi>ce siC z bardzo zaniconym poczuciem własnej 

wartoWci. Ta niska samoocena moce być przejawem osobowoWci człowieka (i tym 

samym moce być czynnikiem stymuluj>cym agresywne zachowania sprawcy – o 

czym wczeWniej była mowa) lub tec moce być to wynik wieloletniej przemocy i 

ci>głego ponicania przez sprawcC przemocy. Jedna z narratorek mówi>c o swojej 

klientce stwierdziła: zmiany w jej ocenie, znaczy w jej WwiadomoWci zmiany były 

bardzo duce. Ona miała całkowicie zatracone poczucie własnej wartoWci. Ale to 

jest tec typowe dla ofiar, które długotrwale doznaj> przemocy (19, rzecznik praw 

ofiar, UM). Jak podkreWlały osoby, z którymi były przeprowadzane wywiady, 

metody stosowane przez sprawcC przemocy, czyli np. zjawisko prania mózgu, 

czyli doprowadzenie osoby krzywdzonej do takiego stanu, ce właWciwie ona nie 

wie co jest właWciwe w tej sytuacji (8, konsultant, SNL) sprawiaj>, ic starsze 

kobiety bardzo czCsto czuj> siC bezradne, wyciszone, zalCknione, nie maj> 

własnego zdania, a takie postrzeganie samej siebie i własnej sytuacji skutkuje 

okreWlonymi zachowaniami. St>d tec starsze kobiety nie wierz> w uzyskanie 

jakiekolwiek pomocy i s> bardzo nieufne wobec proponowanych im zmian. Ta 

niechCć do zmieniania czegokolwiek i w efekcie – biernoWć starszych kobiet ofiar 

przemocy - podkreWlana była przez wielu narratorów, a jeden z nich powiedział: 

Chodzi tutaj juc pewnie prawdopodobnie juc o taki proces psychiczny osoby 

zwłaszcza w podeszłym wieku, czy w wieku ponad 60 lat boj> siC zmian. Ludzie 

przecywaj>, zmiany, to s> sytuacje stresowe, natomiast u niej ta zmiana była 

dla niej na tyle sytuacj> stresowa, ce ona bała siC jakichkolwiek zmian. Bo nawet 

jeWli w tym zwi>zku jest ale, to jest to znane. Natomiast gdyby podjCła działania 

zgodnie z tymi pomysłami, to jest coW nowego, a jeWli nowe, to jest 

niebezpieczne, budzi lCk (14, psycholog, OIK). Mocna wiCc powiedzieć, ce 

starsze kobiety godz> siC ze swoj> sytuacj>, ogarnia je nierzadko marazm, wiCc 

nie podejmuj> cadnych kroków by zmienić swój los, a nawet jeWli zgłosz> siC do 

jakiejW instytucji po pomoc, bardzo szybko wycofuj> siC ze współpracy. Opinie 

badanego personelu na temat krótkiego kontaktu ze starszymi kobietami i 

przyczyn takiej sytuacji dobrze wyraca wypowieda jednej z narratorek, która 

stwierdziła: myWl>c ogólnie o paniach w starszym wieku. To s> osoby, jeceli 

miałabym ogólnie zgeneralizować, ce to s> raczej krótsze kontakty, nic dłucsze; 

myWlC, ce wynika to jakoW z ich oporu wobec zmiany. Z ich lCku wobec zmiany. 
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No bo to co my tutaj proponujemy jednakowoc zmianC, podjCcie działaM, 

wzywanie instytucji, wzywanie policji. No, myWlC sobie, ce po prostu, mam tak> 

obserwacjC, ce jest to dla nich trudne podejmować działania (11, psycholog 

PNL). Oprócz wspomnianego wycej zaniconego poczucia własnej wartoWci takce 

inne czynniki maj> wpływ na biern> postawC ofiar. Na jakie inne „pobudki” 

zwracali uwagC narratorzy? 

Ofiary przemocy bardzo czCsto nie podejmuj> cadnych działaM, które mogłyby 

poprawić lub zmienić ich sytuacjC, gdyc boj> siC sprawcy, boj> siC nasilenia 

zachowaM agresywnych. W czasie jednego z wywiadów narrator powiedział: Ta 

kobieta bardzo długo podejmowała decyzje co z tym zrobić, miała bardzo duce 

wahania, tak? Czy ma odejWć? Czy ma nie odejWć? Ale głównym czynnikiem, 

któr> tec j> wikłał w tej sytuacji było poczucie paralicuj>cego lCku. Ona po 

prostu tak siC go bała (…) ta obawa była jeszcze bardziej podyktowana tym, ce u 

niego stwierdzono zaburzenia psychiczne (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). 

Inna narratorka mówi>c o swojej klientce stwierdziła: Ona siC strasznie chciała 

czuć bezpieczna, strasznie siC bała, ce cokolwiek moce wyjWć na zewn>trz i ten 

m>c moce siC dowiedzieć, ce ona korzysta z czyjejW pomocy. Zreszt> jej wizyta 

w naszym oWrodku tec była ukryta. Ona nie ujawniała, ce ona jedzie do oWrodka, 

tylko, ce ona idzie do lekarza, a tec była kobiet> schorowan>. RzeczywiWcie tutaj 

przyjecdcała do lekarza, ale nawet jeWli nie miała wizyty lekarskiej w ten dzieM, 

to mówiła, ce idzie co lekarza, czyli ci>gle była pod takim strachem (15, 

specjalista pracy z rodzin>, GOPS). Ów strach jest nieraz tak silny, ce skutecznie 

powstrzymuje starsze kobiety – ofiary przemocy przed jakimkolwiek działaniem 

przeciwko sprawcy. Skutkuje to wielk> uległoWci> wobec agresora, 

podporz>dkowaniem siC mu, wypracowaniem zachowaM, które być moce 

ochroni> kobietC przed wybuchami złoWci i agresji mCca/ partnera i w jakimW 

stopniu bCd> zgodne z jego oczekiwaniami. Ponadto starsze kobiety 

doWwiadczaj>ce przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim czCsto działaj> 

niejako w myWl zasad „byleby nie było gorzej”, o czym mówił tec jeden z 

narratorów: Bardzo czCsto te osoby, tak> motywacj> bycia w zwi>zku jest albo 

taki lCk o to, ce moce być jeszcze gorzej, obawa o to, ce jeWli odejdC to sobie nie 

poradzC (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). A takie myWlenie „byleby nie było 

gorzej” wynika m.in. ze strachu przed agresorem jak tec ze starczego wieku 

kobiet. Personel wielokrotnie podkreWlał, ic starsze kobiety patrz> na swoj> 

sytuacjC przez pryzmat swoich lat, zatem czCsto powtarzaj>: Pewnie i tak 

niedługo juc pocyjC, wiCc co bCdC siC ruszać i coW robić (8, konsultant, SNL) lub 

tec inny cytat bo ja juc mam tyle lat, a tutaj nie, bo ja juc jestem star> osob>, 

to gdzie po s>dach bCdC chodziła (13, pracownik socjalny, MOPR). Narratorzy 

sygnalizowali, ic starszy wiek czasami moce być rzeczywiWcie czynnikiem 

utrudniaj>cym podejmowanie jakichkolwiek działaM, gdyc wchodz> w grC 

ograniczenia fizyczne (sprawnoWciowe), materialne (finansowe uzalecnienie 



 

141 

 

 
POLSKA 

 

ofiary od sprawcy) czy tec prawne, ale to nie jest reguł>. Mocna wiCc 

powiedzieć, ce starsze kobiety godz> siC ze swym losem, swoj> sytuacj> i s> w 

stanie dalej j> znosić, tylko ceby zachowania przemocowe nie przybrały na sile. 

Nasuwa siC jednak pytanie – na ile starszy wiek kobiety jest czynnikiem, który 

rzeczywiWcie utrudnia szukanie pomocy np. w instytucjach, czy tec jest 

traktowany przez ni> jako usprawiedliwienie jej biernoWci, a na ile tak naprawdC 

rócne negatywne stereotypy dotycz>ce wieku starczego powstrzymuj> j> przed 

zwróceniem siC o pomoc mimo, ce moce chciałabym to zrobić? 

Obok lCku przed sprawc>, ofiary przemocy bardzo boj> siC, ce otoczenie 

społeczne, np. s>siedzi dowiedz> siC o wszystkim co dzieje siC w ich domu. Owa 

presja społeczna - w opinii personelu – jest niezmiernie silnym czynnikiem 

powstrzymuj>cym starsze kobiety przed podejmowaniem jakichkolwiek działaM, 

bo co ludzie powiedz>, jak bCdC oceniona? (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). 

Wi>ce siC to nierozerwalnie z poczuciem wstydu, ce coW takiego im siC 

przydarzyło. I tak na przykład w wielu wywiadach pojawiał siC w>tek ogromnej 

niechCci starszych kobiet do wzywania policji w sytuacji zagrocenia ich 

bezpieczeMstwa na skutek przemocowych zachowaM mCca/ partnera. To jest tec 

taka właWnie WwiadomoWć – tłumaczyła jedna z narratorek - ce tutaj policja jest 

dla tych paM ostatecznoWci>, ce jak właWnie, ceby, ce tu juc działa poczucie 

wstydu, ce jak juc jest policja, to jest ducy wstyd, a to, ceby pójWć do psycho-

loga, czy tak, ceby nie było jeszcze kwestii mundurowych, no to mocna pójWć. 

Ale jak juc wchodzi w grC policja, to jest juc ducy problem (17, terapeuta, OPS). 

Wypowieda innej narratorki potwierdza powycsze spostrzecenie: bo osoby 

starsze, tutaj s>siedzi, po co ja bCdC wzywał policjC, s>siedzi zaraz zaczn> coW 

mówić (13, pracownik socjalny, MOPR). Personel zauwaca tec, ce nawet 

wielokrotne zachCcanie starszych osób - ofiar przemocy - do wzywania policji nie 

skutkuje. Vwiadczy o tym nastCpuj>ca wypowieda pracownika socjalnego: 

Zreszt> nadal nie chce siC klientka zgodzić na wzywanie policji, jeceli w domu 

dzieje siC ale, jeceli jest ta awantura. Nadal nie chce wzywać, jest to dla niej 

osobiWci wstydliwym problemem (10, pracownik socjalny, OPS). Warto jednak w 

tym miejscu zaznaczyć, ic niechCć do wyzywania słucb mundurowych jest cech> 

właWciw> nie tylko starszym kobietom, lecz takce starszym mCcczyznom – 

ofiarom przemocy. Wspomniała o tym narratorka, która miała kontakt równiec 

ze starszym mCcczyzn>, który doWwiadczał przemocy ze strony swej cony. 

Narratorka powiedziała: pan przyszedł, zgłosił siC do nas chyba po drugiej 

interwencji policji, bo poprosił nas o to byWmy zajCli siC jego spraw>, ceby on nie 

był potraktowany z lekcewacenia, ce jest mCcczyzn> i jest ofiar>, bo jemu było 

bardzo ciCcko powiedzieć  policjantom, ce jest ofiar>. Jak pewnie Pani rozumie, 

płeć ma tutaj duce znaczenie. Bardzo trudno jest mCcczyanie wezwać 

policjantów na interwencjC. On pewnie obawiał siC tego, ce interweniuj>cy 

policjanci mog> zlekcewacyć to, ce on jest ofiar> a nie sprawc> tej przemocy (4, 
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specjalista Wydziału Prewencji, KWP). Nasuwa siC jeden wniosek: ogólnie rzecz 

bior>c ludzie starzy nie chc> mieć nic do czynienia z policj>, nawet jeWli dzieje siC 

im jakaW krzywda, chyba ce sytuacja jest wyj>tkowo trudna czy uci>cliwa to 

zdecyduj> siC na wezwanie funkcjonariuszy. Owa niechCć podyktowana jest 

poczuciem wstydu z tymce – jak wynika z wycej cytowanych wypowiedzi 

personelu - ten wstyd moce mieć rócne podłoca i moce być uwarunkowany 

innymi czynnikami u kobiet, a innymi u mCcczyzn.  

Zasygnalizowany wczeWniej strach przed ocen> opinii społecznej, przed tym, ce 

sytuacja rodzinna ujrzy Wwiatło dzienne zalecy od rócnych czynników. Badany 

personel czCsto wspominał o wielkim znaczeniu procesu wychowania, czy 

wartoWci, które zostały przekazane w procesie socjalizacji i które towarzyszyły 

obecnemu pokoleniu ludzi starszych przez całe ich cycie. A przeciec wWród 

s>siadów czy znajomych starszych kobiet – ofiar przemocy s> takce ich 

rówieWnicy, czyli osoby, które wzrastały w tym samym czasie i w atmosferze 

podobnych wzorców i wartoWci. Jeden z narratorów na postawione pytanie: 

dlaczego starsze kobiety nie zgłaszaj> siC po pomocy do rócnych instytucji 

odpowiedział: wydaje mi siC to przede wszystkim, główn> rolC odgrywa tutaj 

tradycyjny system wartoWci, który one wyznaj>. Wiadomo jest, ce osoby, które 

teraz maj> powycej 60 lat, były wychowywane, tak, tam socjalizacja pierwotna 

ich nastCpowała w latach 50`tych, wtedy były inne wzorce, które tym osobom 

przekazywano, inaczej to było. I to chyba do dzisiaj jakoW tam w ich 

WwiadomoWci, czy w ich postCpowaniu funkcjonuje takie moim zdaniem jest 

tłumaczenie (21, koordynator procedury Niebieska Karta, KWP). Ciekawie na ten 

temat wypowiedziała siC tec inna osoba mówi>c: w tym pokoleniu - które mogC 

powiedzieć - 60 plus bardzo wyraanie widać wpływ Wrodowiska w którym cyj>. 

Wpływ rodziny znajomych, krewnych, religii i takim czynnikiem implikuj>cym 

jest takie zakorzenione tec przekonanie, które tec sprawca przemocy 

podtrzymuje, ce to jest jej krzyc w cudzysłowiu, ce ona ponosi odpowiedzialnoWć 

za to, ce m>c w taki sposób zachowuje, ce musi być uległa, ce powinna to 

wszystko wybaczać, ce powinna to wszystko tolerować. Takie informacje 

uzyskuje czCsto od rodziny, krewnych, znajomych (5, specjalista pracy z 

rodzin>, OIK). Istotn> rolC „wpojonych” norm podkreWlił takce inny rozmówca 

stwierdzaj>c: reakcja otoczenia była najczCWciej taka, ce … ce w zasadzie no to… 

no, to taka norma jest społeczna, ce w zasadzie kobieta od czasu do czasu, musi 

coW takiego przetrzymać i wycierpieć (24, psycholog, PNL). I jeszcze jedna 

wypowieda narratorki opowiadaj>cej o swojej klientce: Tak jak opowiadała mi ta 

pani u niej w domu matka nie pracowała zawodowo, była na kacde skinienie 

mCca, ona dbała i o dzieci i o dom. Wszystkie obowi>zki spoczywały na niej. Ona 

tec wyniosła to z domu, ce musi dbać o dzieci, o mCca. Musi być na jego 

skinienie, ceby siC dobrze czuł, ceby miał wszystko przygotowane. To chyba siła 

przyzwyczajenia i póaniej tych w starszych latach, ani sama nie umiała siC 
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zmienić, ani nie umiała jakoW wpłyn>ć, ceby siC postawić i zmienić te relacje (29, 

specjalista pracy socjalnej, OIK). A zatem proces wychowania, mocna by 

powiedzieć: tradycyjne wychowanie i rola przekazu kulturowego w wielkim 

stopniu mog> zadecydować (czy tec decyduj>) o postawie ofiary przemocy. 

Warto przytoczyć jeszcze jeden ciekawy komentarz na temat takiego zachowania 

ofiar: ja myWlC, ce to jest, u starszych osób pokutuje o wiele wiCcej stereotypów, 

takich no, to jest juc jak gdyby trochC no style wychowania tak, taka nasza 

historia narodowa, ce tak powiem, ce w takich czasach trudnego ustroju, to nie 

mówiło siC o przemocy, to były sprawy domowe, były wstydliwe (…) Zawsze to 

kobieta była odpowiedzialna za to, ce m>c j> bije. A właWciwie j> bił bo takie było 

przyzwolenie społeczne i. no i właWnie, wiCc one rócne strategie sobie 

wypracowywały, ale bardziej, ceby przetrwać (22, konsultant, SNL). W przekaz 

kulturowy wpisuj> siC takce sprawy wiary, sprawy religii. Nalecy poWwiCcić temu 

zagadnieniu wiCcej uwagi.  

W czasie rozmów z pracownikami rócnych instytucji padało wiele opinii na temat 

roli wiary, koWcioła czy ksiCdza w przyjmowaniu przez ofiarC przemocy takiej a 

nie innej postawy wobec doWwiadczanej sytuacji. Narratorzy podkreWlali, ic 

tradycyjna moralnoWć, bardzo proste, dosłowne i bezdyskusyjne przyjmowanie 

nauki KoWcioła sprawiało nieraz, ic starszej kobiecie nawet do głowy nie przyszło, 

by w jakikolwiek sposób zakoMczyć tC trudn> i bolesn> dla niej sytuacjC. Jedna z 

narratorek powiedziała:  Panie o tym mówi>, ce tak z jednej strony wiele paM 

jest w przemocy z powodu przekonaM religijnych, ce na dobre i na złe, ce 

przysiCgałam, ce jak siC rozwiodC to bCdC wykluczona z koWcioła katolickiego 

(22, konsultant, SNL). Wydaje siC takce, ic szczególnie polska wieW ma to do 

siebie, ic jej mieszkaMców cechuje bardzo silne przywi>zanie do tradycji, 

przykazaM Bocych lub koWcielnych. Wskazuje na to wypowieda jednej z 

narratorek: tak słuchaj>c jej doszłam do wniosku, ce to tec nie jest jakaW wiara z 

takim zrozumieniem pewnych zasad z płaszczyzny teologii, czy pewnych zasad 

moralnych, natomiast to jest taka wiara wyniesiona ze wsi, ce tak powiem. Taka 

tradycyjna, tam gdzie ona na wsi tec miała taki przekaz od innych kobiet, ce 

obojCtnie co by siC działo, to cona powinna zostać w zwi>zku ze swoim mCcem. 

Aczkolwiek z tego, co mi wiadomo, koWciół wcale nie wychodzi z takiego 

załocenia tam, gdzie dochodzi do przemocy. Natomiast problem jest w tym, ce 

te kobiety nie potrafi> dotrzeć do takich pewnych zdrowych zasad wiary, a 

funkcjonuj>, maj> takie myWlenie na bazie takiego przekazu bardzo 

usztywnionego (14, psycholog, OIK). Trzeba tec dodać, ic koWciół, konfesjonał, 

kapłan to czCsto jedne z pierwszych, jeWli nie pierwsze miejsca (lub osoby) do 

których starsze kobiety zwracaj> siC po pomoc, czy tec mówi> tu o swojej 

sytuacji. Personel zapytany o to, co moce powiedzieć – na podstawie opowiadaM 

klientek – o  postawie ksiCcy wobec zgłaszanego przez starsze kobiety problemu 

wypowiadał siC bardzo rócnie. DoWwiadczenia niektórych pracowników wskazuj> 
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na to, ic ci>gle s> tacy duchowni, którzy zachCcaj> ofiarC przemocy by niosła 

swój krzyc, bo przeciec przysiCgała. Ale zdaniem innych narratorów mentalnoWć 

duchownych siC zmienia i coraz czCWciej mocna spotkać siC z tym, ic kapłan 

powie ofierze, gdzie moce szukać profesjonalnej pomocy, dziCki której mocliwe 

bCdzie przerwanie tej krzywdz>cej j> relacji. Jeden z narratorów powiedział: Tec 

tutaj kwestia wiary ma duce znaczenie, poniewac s> przekonane, ce jest to 

grzech, ce jest to nie w porz>dku, ce powinny trwać dla dobra rodziny. I z reszt> 

czCsto w relacjach z duchownymi, no takie relacje dostaj>. Czasami sprzeczne 

informacje dostaj>. Prawda?  be musi być, ce musi cierpieć i krzyc musz> znosić 

albo dostaj> tec informacje, ze właWnie powinna zadbać o to, ze właWnie powinna 

przerwać, poniewac przysiCgC małceMsk> oboje składali. Prawda? WiCc, wiCc 

komunikatów jest bardzo wiele (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK).  

Obok rozmowy z ksiCdzem, ogromne znaczenie w znoszeniu agresywnych 

zachowaM mCca/ partnera ma dla ofiar przemocy - modlitwa. W rozmowie z 

Bogiem szukaj> pocieszenia i sił do dalszego trwania przy współmałconku/ 

partnerze. Oto kilka wypowiedzi narratorów odnosz>cych siC do tego 

zagadnienia: CzCsto tec tym kobietom tec duco takiej siły i nadziei, ceby 

przetrwać daje wiara (22, konsultant, SNL). To co im, osobom starszym pomaga 

to zwracanie siC do swojej wiary, wiary w Boga, modlitwa, chodzenie do 

koWcioła, to jest coW. Takie wartoWci duchowe podtrzymuj> rzeczywiWcie tak> 

chCć cycia, kontynuowania tego cycia. (8, konsultant, SNL), czy tec inny cytat: 

ona był bardzo tak> osob> wierz>c> i praktykuj>c> i wszystko odnosiła do Boga i 

koWcioła. (…); to znaczy chodzi mi o to, ce ta kobieta jakoW nie poddała siC, tylko 

gdzieW tam w coW wierzyła bardzo mocno i to jej pomogło przezwyciCcyć moce 

lCki, strach i jakieW wszelkie takie złe myWli (16, pracownik socjalny, PCPR). Inni 

narratorzy podkreWlali tec, ic zaangacowanie w cycie parafialne, przynalecnoWć 

do kół rócaMcowych, a przez to czCsty kontakt z innymi ludami wielokrotnie 

nadawały cel i sens niełatwemu cyciu tychce starszych kobiet. To tutaj 

znajdywały wsparcie, dobre słowo, przejawy cyczliwoWci. Tam tec duc> rolC 

odgrywała grupa cywy rócaniec – tłumaczyła jedna z narratorek - bo pani przy 

koWciele, tec skupiła siC na modlitwie, na tej grupie religijnej, która j> wspierała 

(26, dyrektor, OIK). Przedstawiona analiza wskazuje wiCc na silny zwi>zek 

miCdzy przekonaniami religijnymi a przyjmowaniem przez ofiary przemocy 

konkretnego zachowania i postaw wobec swojej sytuacji. Czy jest to cecha w 

szczególny sposób wyrócniaj>ca polskich seniorów? Z wypowiedzi badanego 

personelu wynika, ce tak.  

Kolejn> cech> starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ part-

nerskim, a wi>c>c> siC, czy moce wynikaj>c> z procesu socjalizacji jakiemu 

poddane było dzisiejsze pokolenie ludzi starych, jest czCsto spotykana ochrona 

czy idealizowanie zachowaM sprawcy. Chodzi tu mianowicie o tak> postawC ofiar, 

która polega na zaprzeczaniu, ic m>c/ partner ale post>pił, czy tec, ce jego 
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zachowanie mocna nazwać przemoc>. I znów – kilkoma czynnikami mocna 

tłumaczyć tak> postawC starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim. Nalecy przypuszczać, ic „wpojone” w wieku 

młodzieMczym przekonania, ce kobieta powinna być podporz>dkowana 

mCcczyanie, ce czymW w miarC dopuszczalnym jest posuwanie siC mCca/ 

partnera do zachowaM przemocowych sprawiaj>, ic starsze kobiety chroni> 

sprawcC. Nie podejmuj> w zwi>zku z tym cadnych działaM, by poprawić swój los, 

zapewne wstydz> siC tec i boj> opinii społecznej, która moce skrytykować 

postCpowanie ofiary (bo przeciec taki jest los cony) i w zwi>zku z tym ofiary 

przemocy wykazuj> postawC biern>. Ja myWlC, ce to jest, u starszych osób 

pokutuje o wiele wiCcej stereotypów – powiedziała jedna z narratorek - takich 

no, to jest juc jak gdyby trochC no style wychowania tak, taka nasza historia 

narodowa, ce tak powiem, ce w takich czasach trudnego ustroju, to nie mówiło 

siC o przemocy, to były sprawy domowe, były wstydliwe (…) Zawsze to kobieta 

była odpowiedzialna za to, ce m>c j> bije. A właWciwie j> bił bo takie było 

przyzwolenie społeczne i. no i właWnie, wiCc one rócne strategie sobie 

wypracowywały, ale bardziej, ceby przetrwać (22, konsultant, SNL). To co 

jeszcze moce powodować, ic starsze kobiety idealizuj> sprawcC to zaprzeczanie i 

niedopuszczanie do siebie myWli, ce coW złego siC dzieje. Dobrze ukazuje to 

nastCpuj>ca wypowieda jednej z osób uczestnicz>cej w badaniach: to jest 

oczywiste, ce one idealizuj>, one wszystkie idealizuj>, bo juc dawno by nie były 

w tych zwi>zkach gdyby nie idealizowały (12, terapeuta, OIK). Narratorzy 

zwracali uwagC, ic naturaln> potrzeb> kacdego człowieka jest potrzeba 

odczuwania ciepła czy dobra płyn>cego od drugiego człowieka. Podobnie jest, a 

moce nawet szczególnie jest to widoczne w relacjach małceMskich/ partnerskich 

z wystCpuj>cymi zachowaniami przemocowymi. JeWli agresor w sposób 

Wwiadomy lub nie, okace cyczliwoWć czy zrobi coW dobrego dla kobiety, któr> 

zwykle bije lub zniewaca, to te czyny, które zrobi sprawca s> podnoszone do 

rangi och jak cudownie, ce siC zdarzyło. Ale tec potrzebuj> mieć chwilC, z 

których mog> czerpać coW pozytywnego w zwi>zku. Kacdy chce czerpać coW 

dobrego z drugiego człowieka i jeWli ten drugi człowiek daje choć trochC uwagi, a 

wczeWniej tej uwagi nie dawał w ogóle, to dla takiej kobiety to juc jest tak 

nagradzaj>ce i tak wspaniałe, ce chwilo trwa (12, terapeuta, OIK). Mocna zatem 

uznać, ic takie idealizowanie czy ochrona sprawcy to sposób na poradzenie sobie 

z doWwiadczan> sytuacj> i być moce znajdywanie usprawiedliwienia dla swej 

biernoWci. 

Innym powodem, dla którego starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim nie decyduj> siC na podjCcie działaM na rzecz poprawy 

swojej sytuacji s> problemy mieszkaniowe. Niezwykle czCsto dzieje siC tak, ce 

starsze kobiety nie maj> po prostu gdzie pójWć, gdzie zamieszkać i dlatego ci>gle 

cyj> ze sprawc> pod jednym dachem. Zdarza siC, ce kobieta wyst>pi z 
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wnioskiem o rozwód i go dostanie, ale ze wzglCdu na to, ce nie stać jej na kupno 

nowego domu czy mieszkania, dalej mieszka ze sprawc>, tylko ce mieszkanie 

jest najczCWciej podzielone na dwie czCWci: jedna jest jej, druga jego. 

Dotychczasowe mocliwoWci prawne nie pozwalały na skuteczne eksmitowanie 

sprawcy z domu czy mieszkania. A zatem starsze kobiety maj>c WwiadomoWć, ce 

faktycznie wiele siC nie zmieni nawet po przeprowadzeniu rozwodu, wielokrotnie 

nie podejmuj> cadnych działaM uznaj>c, ic tak naprawdC ich skutki bCd> 

niewielkie. Z drugiej strony sposobem na poradzenie sobie z doWwiadczan> 

sytuacj> jest wstawianie do swego pokoju drzwi z zamkiem na klucz. Ofiary 

przemocy uwacaj>, ce jest to dobre rozwi>zanie – bCd> czuły siC bezpieczniejsze 

mimo, ce ci>gle mieszkaj> ze sprawc>. Wiara w skutecznoWć tej metody 

powoduje, ce starsze kobiety nie podejmuj> cadnych innych działaM na rzecz 

poprawy swojej sytuacji. W niektórych przypadkach zamykanie siC na klucz jest 

faktycznie skuteczn> ochron> przed sprawc>, lecz niestety nie zawsze.      

Co jeszcze jest charakterystycznego dla starszych kobiet – ofiar przemocy, które 

wykazuj> biern> postawC? Z informacji podawanych przez personel wynika, ic 

osoby starsze po prostu nie wiedz>, gdzie mog> szukać pomocy i gdzie zwrócić 

siC po radC, czy podpowieda co dalej robić. Szczególnie mocno jest to widoczne 

na wsi. Osoby szczególnie z terenów wiejskich – mówiła jedna z narratorek - 

maj> bardzo ducy problem z rozeznaniem siC w mocliwoWciach prawnych, w 

ogóle w podejmowaniu jakichkolwiek działaM  (4, specjalista Wydziału Prewencji, 

KWP). Nie maj> tec WwiadomoWci, co mocna zrobić w danej sytuacji, nie wiedz> 

jakie s> procedury, zatem nigdzie nie zgłaszaj> siC po pomoc, czCsto wychodz>c 

z załocenia, ce tego chłopa, tak siC u nas mówi, znosz> 30 lat, to jeszcze jeden 

dzieM go znios> (21, koordynator procedury Niebieska Karta, KWP). Z drugiej 

strony, z opowiadaM personelu wynika, ce jeWli starsza kobieta czuje, ce juc 

sama nie da sobie rady z doWwiadczan> sytuacj>, albo gdy zdarzyło siC coW co j> 

bardzo wystraszyło i zaczyna myWleć o szukaniu profesjonalnej pomocy, to 

najczCWciej pierwszymi powiernikami jej tajemnic i problemów s>: ksi>dz, lekarz, 

a czasami nawet policjant. Ksi>dz, czy lekarz to osoby, z którymi ludzie starzy 

najczCWciej maj> kontakt, st>d pomysł by właWnie z nimi pomówić o swojej 

sytuacji, bo innych „profesjonalistów” po prostu nie znaj>. O roli duchownych 

była juc mowa, a w tym miejscu trzeba powiedzieć, ic starsze kobiety czCsto siC 

otwieraj> przed tym lekarzem pierwszego kontaktu – opowiadała jedna z 

narratorek - to jest szukanie pomocy u lekarzy rodzinnych  (27, specjalista pracy 

socjalnej, OIK). To lekarz jest osob>, która według starszych kobiet moce im 

pomóc. Choruj> somatycznie i w tym kierunku siC lecz> – stwierdziła jedna z 

narratorek (11, psycholog, PNL). Pracownicy instytucji mówili, ic starsze kobiety 

prosz> np. o wypisanie leków na sen, (bo nie Wpi> w nocy) czy innych 

medykamentów i nieraz siC zdarzy, ce to właWnie w gabinecie lekarza starsza 

kobieta zaczyna opowiadać o swoim trudnym losie. CzCsto jest to po prostu 
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potrzeba wygadania siC, bo nie maj> wiedzy co innego mogłyby zrobić w swojej 

sytuacji. A policjant? WczeWniej była mowa o tym, ic starsze kobiety nie chc> 

wzywać funkcjonariuszy nawet gdy zagraca im niebezpieczeMstwo i to jest 

oczywiWcie prawd>. Jednak to na co trzeba tu zwrócić uwagC to „potajemne” 

zgłaszanie siC ofiar przemocy na komisariat dzieM lub kilka dni po incydencie. 

Znacz>ce jest to, ce starsza kobieta wcale nie chce „posłać” mCca/ partnera za 

kratki, tylko zgłasza siC na policjC z nadziej>, ce funkcjonariusz „postraszy” 

współmałconka/ partnera, bo osoby w mundurze sprawca na pewno posłucha. 

Jedna z narratorek tak mówiła: policja jest jednak takim organem, który jest 

kojarzony z sił>, z jakimW przymusem, generalnie ze zmuszaniem kogoW do 

czegoW. Tak tec kojarzy siC po czCWci policja i być moce z tego powodu one 

trafiaj> pierwsze do nas, jakby przychodz>c po zdarzeniu, bCd>c gotow> do 

zgłoszenia danej sytuacji i licz>c na to, ce my w tym momencie od razu 

dokonamy zmiany w jej rodzinie, z taki myWleniem one czCsto tutaj przychodz>, 

ce od razu to siC wszystko zmieni (4, specjalista Wydziału Prewencji, KWP).  

Narratorzy wspominali o finansowej zalecnoWci starszych kobiet od swoich 

mCców – bo przez całe cycie ta kobieta nie pracowała zawodowo tylko 

zajmowała siC domem i dlatego nie ma cadnych własnych aródeł utrzymania. A 

w zwi>zku z tym nie bierze nawet pod uwagC takiej mocliwoWci, ce odejdzie od 

sprawcy, bo jaki on jest, taki jest, ale chociac ma za co cyć. Choć czCsto dostaje 

od niego grosze i ledwie starcza na cokolwiek, ale jednak ma za co cyć. Ponadto 

ludzie starzy myWl> nieraz, ic swoim zwróceniem siC do instytucji po pomoc, 

bCd> komuW sprawiać problem, a tego nie chc>. By nie przysparzać innym 

kłopotu starsze kobiety – ofiary przemocy – milcz> i cierpi> w ukryciu, 

wychodz>c z załocenia, ce przeciec s> wacniejsze sprawy nic ich problemy. 

Mocna przypuszczać, ce daje tu o sobie znać pokora – cecha jakce bardzo 

charakterystyczna współczesnemu pokoleniu seniorów, a wynikaj>ca z 

doWwiadczeM cyciowych i narodowych, które były ich udziałem.  

Powycsza charakterystyka wskazuje jak bardzo złocona i niejednokrotnie trudna 

jest sytuacja starszych kobiet doWwiadczaj>cych wieloletniej przemocy ze strony 

mCca/ partnera. Jak zostało to juc wczeWniej powiedziane, w zdecydowanej 

wiCkszoWci przypadków ten typ ofiar przyjmuje postawC biern> i nie podejmuje 

walki o zmianC swego losu. Lecz nie jest to reguł>. Badany personel mówił tec o 

takich przypadkach kobiet doWwiadczaj>cych wieloletniej przemocy, które mimo 

starczego wieku postanowiły coW w swoim cyciu poprawić, coW zmienić. Rócne 

kierowały nimi motywacje.  

Niektórzy narratorzy mówili, ic: dopóki siC nie dzieje wielka krzywda to nie 

dzwoni>. To juc by musiała być sytuacja niewiadomo jaka (21, koordynator 

procedury Niebieska Karta, KWP) by zgłosiły siC po pomoc. Co wacne, po jakimW 

drastycznym zdarzeniu motywacj> dla nich jest to, ce w danym momencie, 

jeszcze po zdarzeniu, one na gor>co maj> doWć duco takich przemyWleM, ce tak 
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długo być nie moce, ce nie mog> tak cyć, ce musz> coW zmienić, coW zrobić (4, 

specjalista Wydziału Prewencji, KWP). Inni rozmówcy sygnalizowali, ic czasami 

kobiety s> tak zmCczone doWwiadczan> sytuacj>, ce nie maj> juc sił, nie s> w 

stanie dłucej jej znosić i id> szukać pomocy. Takie poczucie znucenia tym co siC 

dzieje i chCć przerwania całej tej sytuacji, mog> być wywołane kolejnym atakiem 

agresji ze strony mCca, o czym wspomina jedna z narratorek: przychodz>c tutaj, 

był taki moment, ce doszło ostatnio do jakiejW awantury w momencie, którym 

juc nie wytrzymały i przyszły to zgłosić (4, specjalista Wydziału Prewencji, KWP). 

Jeszcze inne powody to np. pojawienie siC  – do tej pory nieobecnej – przemocy 

seksualnej. To jest dla kobiet czytelny sygnał, ce w ich zwi>zku na pewno coW 

dzieje siC nie tak jak trzeba. A wtedy, mimo wieloletniego nieraz trwania w 

sytuacji przemocy ze strony mCca/ partnera, starsze kobiety wykazuj> 

aktywnoWć na rzecz zmiany swojej sytuacji. 

 

Starsze kobiety – ofiary przemocy wykazuj>ce aktywn> postawC wobec 

doWwiadczanej sytuacji 

 

Jak zostało to juc wczeWniej zaznaczone, wWród starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim s> tec i takie, które wykazuj> 

postawC aktywnoWci i czCsto juc po pierwszym zdarzeniu z mCcem/ partnerem w 

roli agresora, szukaj> pomocy i podejmuj> próby niedopuszczenia do ponownej 

tego typu sytuacji. Kim s> te kobiety? Niestety nie jest ich wiele, st>d tec 

trudniej bCdzie naszkicować portret tej grupy ofiar, lecz kilka cech – w oparciu o 

informacje usłyszane w czasie wywiadów - mocna tu podać. 

Z opowiadaM narratorów wynika, ic „aktywne” ofiary przemocy to najczCWciej 

osoby, które po raz pierwszy doWwiadczyły sytuacji przemocy ze strony mCca/ 

partnera maj>c 60 lub wiCcej lat (w poprzednim paragrafie zostały podane 

przyczyny pojawienia siC przemocy w wieku starczym). S> to najczCWciej osoby 

lepiej wykształcone (czCsto z wykształceniem wycszym), maj>ce ducy intelekt, a 

z drugiej strony cechuje je silna osobowoWć i gotowoWć na zmiany. Narratorzy 

podkreWlali tec właWciw> tej grupie ofiar zaradnoWć i „pozbieranie w sobie” . 

Kobiety zaliczane do aktywnego typu ofiar przemocy, maj> zazwyczaj szerokie 

grono znajomych i przyjaciół, którzy wspieraj> je w walce o spokojn> i 

bezprzemocow> staroWć. Co wiCcej, te starsze kobiety – ofiary przemocy maj> 

wsparcie ze strony dzieci, ce one mówiły, ce tak nie moce być, ce ona moce coW 

z tym zrobić (8, konsultant, SNL). Taka zachCta za strony najblicszych 

rzeczywiWcie skutkuje szybkim zgłoszeniem siC po pomoc do odpowiedniej 

instytucji, gdzie kobiety otrzymuj> niezbCdne wsparcie, dowiaduj> siC co nalecy 

zrobić, gdzie siC zgłosić po konkretn> pomoc. Jedna z narratorek mówi>c o 

swojej klientce zaznaczyła: ona nabrała takiej pewnoWci siebie, tego, ce ona tec 

ma swoje zdanie i tego, ce moce w koMcu powiedzieć nie (15, specjalista pracy z 
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rodzin>, GOPS). A zatem te kobiety, które szybko zareaguj> na pierwszy 

„incydent” przemocy i zgłaszaj> siC do instytucji, otrzymuj> odpowiednie 

wzmocnienie w postaci rad, czy wskazówek co z tym dalej zrobić i podejmuj> to 

działanie. Jednak nie wszystko mocna rozwi>zać tak, jakby tego chciała starsza 

kobieta – ofiara przemocy. Wspomniane wczeWniej problemy mieszkaniowe 

powoduj>, ic czCsto mimo rozwodu, ofiara i sprawca mieszkaj> pod jednym 

dachem. Te i inne napotykane trudnoWci mog> powodować wycofywanie siC ofiar 

z realizacji wczeWniej podjCtych decyzji – była o tym mowa wczeWniej. Niemniej 

jednak kobiety zaliczane do aktywnych ofiar przemocy staraj> siC nie poddawać i 

ci>gle walczyć o swoje. Z relacji narratorów wynika, ce wiele aktywnych kobiet 

próbuje tak zorganizować sobie cycie, by w domu przebywać jak najmniej, czyli 

np. angacuj> siC społecznie, spotykaj> siC ze znajomymi. Jedna z narratorek tak 

powiedziała o swojej klientce: swój czas sobie organizuje tak, ce jest ogólnie 

poza domem GdzieW tam przy koWciele działa. Ona tec robi duco dla innych 

ludzi… Tec duco znajomych ma (23, specjalista pracy z rodzin>, OIK) czy tec 

wypowieda innej narratorki: ma duce wsparcie osób znajomych, ma z kim siC 

spotkać, ma do kogo wyjWć i to powoduje, ce ta pani  jest osob> aktywn> (25, 

psycholog, PNL). Ofiary przemocy zaliczane do typu aktywnych ofiar pomagaj> 

dzieciom, np. w opiece nad wnukami, czyli organizuj> sobie cycie na zewn>trz 

domu. Nalecy tu jednak zaznaczyć, ic z opowiadaM personelu wynika, ce sprawca 

przemocy stara siC zniechCcić ofiarC i przypomina o swojej obecnoWci, np. 

niszcz>c rzeczy nalec>ce do ofiary, które znajduj> siC we wspólnie dzielonym 

domu/ mieszkaniu. Dlatego według pracowników udzielaj>cych wywiadu szansC 

na wyjWcie z sytuacji przemocy i ułocenie sobie cycia na nowo maj> tylko te 

starsze kobiety, które s> ci>gle silnie wspierane przez najblicszych i znajomych.  

Podsumowuj>c dotychczasowe rozwacania na temat sylwetki starszych kobiet – 

ofiar przemocy nalecy powiedzieć, ic wWród tej grupy kobiet mocemy wyrócnić 

ofiary bierne, nie wykazuj>ce chCci ani sił do zmiany swego losu i godz>ce siC na 

dalsze trwanie w sytuacji przemocowej. Drug> – zdecydowanie mniej liczn> 

grupC stanowi> te kobiety, które podejmuj> walkC o poszanowanie swojej 

godnoWci i przy pomocy instytucji, rodziny i znajomych skutecznie sprzeciwiaj> 

siC sprawcy i uwalniaj> siC od niego. Maj>c w pamiCci tak zarysowan> 

charakterystykC starszych kobiet - ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ part-

nerskim warto przyjrzeć siC sylwetce sprawcy przemocy.  

 

d. Sprawca przemocy – próba okreWlenia profilu  

 

Informacji na temat sprawców przemocy badany personel nie posiadał zbyt 

wiele. Narratorzy bazowali na tym, co słyszeli od swoich klientek, a cech> 

starszych kobiet – o czym bCdzie mowa póaniej – jest m.in. to, ic nie chc> 
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mówić o sprawcy. St>d tec trudne moce okazać siC rzetelne przedstawienie 

sylwetki sprawcy.  

Zasadniczym tematem zwi>zanym z osob> agresora, który pojawiał siC w wielu 

wywiadach był w>tek alkoholu/ alkoholizmu. W wielu przypadkach m>c/ partner 

zachowuj>cy siC agresywnie wobec cony/ partnerki naducywał alkoholu. Czasami 

narratorzy mówili o tzw. „przemocy trzeawej” - gdzie alkohol nie odgrywał 

cadnej roli, jednak takich sytuacji było niewiele. Problemy z alkoholem 

uwarunkowane s> rócnymi czynnikami: czasami słucy on do „zabicia” lub 

zmniejszenia frustracji wywołanej stresuj>c> prac>, choć z drugiej strony 

bezrobocie mCcczyzny i wi>c>ce siC z tym ubóstwo mog> sprzyjać nadmiernemu 

piciu. By dopełnić tego obrazu trzeba dodać, ic takie sytuacje czCsto miały 

miejsce wWród osób zamieszkuj>cych dawne tereny PGR. To s> ewidentne 

przypadki kiedy policja zna tych, tych panów swoich, tych katów  - powiedziała 

jedna z narratorek - (…) no tutaj oczywiWcie to s> osoby z terenów po prg-

owskich, takce ewidentna, ewidentne ubóstwo, alkoholizm, bezrobocie, 

bezrobocie, które jest przyczyn> tec alkoholizmu (15, specjalista pracy z 

rodzin>, GOPS).  

Sprawca przemocy to najczCWciej osoba despotyczna, głowa rodziny, mCcczyzna  

o wiod>cej pozycji w domu, skupiaj>ca cał> władzC w swoim rCku. Nie lubi 

sprzeciwu i „samowoli” członków rodziny. Nad wszystkim chce mieć kontrolC i o 

wszystkim decydować. Jedna z narratorek tak opisuje sprawców: Tak> 

charakterystykC na podstawie relacji kobiet…., to takie jest pierwsze moje 

skojarzenie, ce to s> mCcczyani, którzy s> despotyczni i właWciwie zawsze byli, 

maj> tak> chCć, czy potrzebC kontrolowania sytuacji rodzinnej, domowej, ale nie 

tylko, czCsto jest tak, ce to s> mCcczyani, którzy na zewn>trz tec przejawiaj> 

tak> potrzebC kontrolowania, tak przychodz> mi do głowy, tacy osiedlowi 

działacze, tacy społecznicy, którzy z jednej strony zajmuj> siC rócnego rodzaju 

sprawami, taki społecznymi, a z drugiej strony jednak narzucaj> w pewien 

sposób swoj> wolC, s> tacy w wiCkszoWci (29, konsultant, MGOPS). Narratorka 

dodała tec, ce owa silna potrzeba sprawowania kontroli i zachowywania 

porz>dku charakterystyczna jest dla mCcczyzn pracuj>cych w słucbach 

mundurowych, którzy maj> bardzo mocno „wpojon>” zasadC posłuszeMstwa, 

któr> przenosz>  do cycia prywatnego, rodzinnego. Skutkuje to tym, ic 

przedstawiciele słucb mundurowych, czyli emerytowani cołnierze, emerytowani 

policjanci, w bardzo ducym stopniu, to sprawcy przemocy, wiele takich 

przypadków siC do nas tutaj zgłaszało – stwierdził rozmówca (29, konsultant, 

MGOPS).  

Despotyzm cechuj>cy sprawcC przemocy wi>ce siC z kolejn> jego cech>, na 

któr> wskazywał badany personel – bardzo uboga sfera emocjonalna, brak 

umiejCtnoWci okazywania uczuć, brak zdolnoWci wczuwania siC w sytuacjC innej 

osoby.  Z tych przypadków o których tu mówimy - osób starszych - to jest tak, 
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ce ci mCcczyani, ci partnerzy, z którymi s> te kobiety – mówił jeden z narratorów 

- s> to osoby  które maj> bardzo ubog> sferC emocjonaln>. To jakby z ich relacji 

– prawda? - nie maj> zdolnoWci empatii, cyj> w przekonaniu, ce mCcczyzna jest 

Bogiem, jest kimW kto rozporz>dza, kto ma bardzo duc> władzC. Narrator tec 

dodał: Nie maj> szacunku do dzieci, swoich con partnerek, cyj> tec takim 

przekonaniem, ce nie trzeba okazywać uczyć, z tym, ce szacunek najlepiej siC 

uzyskuje wtedy kiedy ktoW siC w rodzinie boi. Czyli takie bardzo sztywne normy, 

sztywne zasady no jakby wymuszanie rócnych czynnoWci rócnych rzeczy (5, 

specjalista pracy z rodzin>, OIK). Pracownicy rócnych instytucji wspominali tec, 

ce zaburzenia sfery emocjonalnej czCsto ł>cz> siC z pojawiaj>cymi siC problem-

ami natury psychicznej i zaburzeniami osobowoWci agresora, albowiem sprawca 

przemocy to najczCWciej dwie osoby w jednym człowieku. Społeczny obraz 

sprawcy jest bardzo pozytywny: wWród s>siadów, znajomych, przyjaciół uchodzi 

za osobC mił> sympatyczn>, towarzysk>, zadban>, czyli taki elegancki starszy 

pan, ogólnie odbierany przez znajomych, s>siadów jako osoba taka cicha, 

spokojna, w ogóle nie skupiaj>ca na siebie cadnej uwagi, cyczliwy, ale nie 

nawi>zuj>cy takich kontaktów interpersonalnych i s>siedzkich (26, dyrektor, 

OIK). Ale ta pozytywna sylwetka mCcczyzny zmienia siC, gdy przekracza on próg 

domu – tu ten elegancki starszy pan jest sprawc> przemocy wobec swojej cony/ 

partnerki.   

To co jeszcze mocna powiedzieć na temat sprawcy i jego zachowaM to stopniowe 

przyjmowanie roli agresora. Powoli bada on jak daleko moce posun>ć siC w 

swoich działaniach i  jeceli  napotyka uległoWć – opowiadał jeden z narratorów - 

to bCdzie siC posuwał dalej. Tak? I to jest jakby norma - niestety - w tej 

sytuacji. One natomiast odczytywały to, ce jeceli siC pojawiaj> jakieW symptomy 

przemocy, to one nie rozumiały tego jako przemoc, nie nazywały tego, ce to jest 

przemoc. (…) Czyli według nich na ogół przyjmowały tak> strategiC – bCdC 

uległa, załagodzC, wiCc na pewno wszystko siC wtedy ułocy.  Jeceli go zadowolC 

to wtedy bCdzie spokój, bCdzie cisza. No niestety ta strategia okazywała siC na 

bardzo krótk> metC, bo on c>dał coraz wiCcej i coraz wiCcej zawłaszczał, a 

zawłaszczał głównie prawa, zawłaszczał spokój i to siC stopniowo przenosiło, ac 

w pewnym momencie stało siC pewn> tradycj> (5, specjalista pracy z rodzin>, 

OIK). Kiedy sprawca przemocy widzi biernoWć ofiary, widzi jej płacz, jej 

wycofanie, kiedy widzi, ce jego zachowania „uchodz> mu na sucho” wcale ich nie 

zaprzestaje, a nieraz wrCcz posuwa siC w nich coraz dalej. I to co jeszcze jest tu 

typowe, to szukanie pretekstu do wyładowania napiCcia, które czuje w sobie 

agresor, a którego „wentylacjC” najbardziej odczuwa cona. I tak jak obserwuje 

przypadki przemocy  w rócnym  wieku kobiet – mówił jeden z narratorów - to 

powiedzmy dziewiCćdziesi>t kilka procent, powiedziałbym, ce oni prowokuj> 

sytuacje, którymi uzasadnia przemoc. To moce być wszystko, to napiCcie jest i 
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on szuka pretekstu. A, ce zupa była zasłona, albo soli  nie było, była zimna zupa 

(5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). 

O znacz>cej roli procesu socjalizacji dla póaniejszych zachowaM sprawcy 

przemocy była mowa w paragrafie omawiaj>cym przyczyny przemocy. W tym 

miejscu warto tylko zauwacyć, ic wspomniane wycej zaburzenia osobowoWci 

agresora mog> mieć zwi>zek z doWwiadczeniami z dzieciMstwa. Badany personel 

zwracał uwagC, ic wielu sprawców przemocy juc w dzieciMstwie dowiaduje siC 

czym jest przemoc, gdyc czCsto w rodzinie pochodzenia agresora, ojciec 

stosował przemoc wobec swojej cony. Mocna zatem powiedzieć, ic wzrastanie w 

mniej lub bardziej patologicznych warunkach/ atmosferze „odbija” siC na 

póaniejszych relacjach agresora z członkami rodziny, któr> załocył.   

I jeszcze jedna ciekawa informacja na temat zachowaM sprawcy, a mianowicie 

chodzi o reakcjC agresorów na podejmowane przez ofiarC działania na rzecz 

zmiany lub poprawy swojej sytuacji. Personel czCsto podkreWlał, ic sprawca jest 

zawsze zdziwiony postCpowaniem kobiet, tzn. tym, ic odwacyły siC zwrócić siC 

gdzieW po pomoc lub opowiedzieć o doWwiadczanej sytuacji osobom z zewn>trz. 

Wizyty pracownika socjalnego lub policjanta dzielnicowego poskramiaj> 

zachowanie agresora i nieraz zatrzymuj> akty przemocy. Jedna z narratorek w 

taki sposób opowiada o efektach pracy z klientk>: kiedy on coW tam zacz>ł do 

niej mówić, jakimiW takimi wulgaryzmami to ona powiedziała, ce on j> tylko, ce 

jeceli j> tylko ruszy, to ona zadzwoni na policjC (…) po czym m>c patrzył na ni>, 

w ogóle machn>ł siC rCk>, chciał uderzyć, a ona na to: tylko mnie rusz, policja 

jest juc w gotowoWci. Tylko mnie rusz. WiCc on w ogóle na ni> patrzył 

przeracony, co siC stało, co siC z ni> stało. I od tego momentu on j> tam 

oczywiWcie, ce tak powiem, powyzywał, ale nie ruszył jej. (…) Zmienił swoje 

zachowanie (15, specjalista pracy z rodzin>, GOPS). Jednak niestety takie 

odwacne i aktywne ofiary s> ci>gle w mniejszoWci, a w zwi>zku z tym wielu 

sprawców ci>gle bezkarnie krzywdzi swoje cony/ partnerki. 

 

e. Kobiety młodsze a kobiety starsze – porównanie postaw i 

zachowaM ofiar przemocy  

 

Chc>c uzyskać pełniejszy obraz starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/partnerskim, personel udzielaj>cy wywiadów został poproszony o 

wypowiedzenie siC – w oparciu o własne doWwiadczenia zawodowe – na temat 

młodych kobiet – ofiar przemocy oraz kobiet w wieku starszym. Okazuje siC, ce 

bardzo wiele rócni te dwie grupy ofiar. Nikt nie wspomniał o jakichkolwiek 

podobieMstwach wystCpuj>cych miCdzy nimi.  

Pierwsza zasadnicza kwestia to gotowoWć zgłoszenia siC do instytucji po pomoc. 

Juc na podstawie wczeWniejszych rozwacaM i opisów wiemy, ic starsze kobiety 

bardzo niechCtnie, z wielkimi oporami zawracaj> siC do kogoW z zewn>trz po 
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pomoc, chyba, ce zdarzy siC juc coW tak traumatycznego, ce niezbCdne jest 

wsparcie profesjonalistów. Z drugiej strony, narratorzy wspominali, ic: kobiety 

starsze od 60 roku cycia wzwyc, one czCWciej przychodz> z tym problemem 

doWwiadczania przemocy… jeceli właWnie ta przemoc jest skierowana właWnie od 

partnera czy mCca, a jeWli chodzi o doWwiadczanie ze strony dzieci, to jest jakby 

bardziej bolesne dla nich problem, z którym jest bardzo trudno wyjWć, trudniej 

na pewno nic właWnie w tym drugim obszarze (25, psycholog, PNL). Co wiCcej, 

jeWli starsza kobieta podejmie decyzjC o szukaniu pomocy, szybciej zwróci siC z 

tym w pierwszej kolejnoWci do rodziny, znajomych nic do osób obcych, czyli np. 

do instytucji. A jeWli juc bCdzie szukać pomocy w instytucjach  to - jak zostało to 

wczeWniej opiasne – pierwszymi profesjonalistami przed którymi siC otworzy 

bCd> ksi>dz b>da lekarz. Zupełnie inn> postawC przyjmuj> kobiety młode – 

według personelu, zaraz po pierwszym incydencie przemocy młoda wiekiem 

ofiara przemocy idzie szukać pomocy, rad, wskazówek – najczCWciej od razu w 

odpowiednich instytucjach, a nie wWród rodziny, znajomych, a wszystko po to, 

by nie dopuWcić do powtórzenia siC podobnej sytuacji. Młode kobiety w 

przeciwieMstwie do starszych nie zastanawiaj> siC co inni powiedz>, ich działania 

nie s> skrCpowane wstydem, tak jak ma to miejsce w przypadku osób starszych. 

Narratorzy bardzo czCsto tak> postawC młodych kobiet tłumaczyli wiCksz> 

WwiadomoWci> na temat mocliwego „ci>gu dalszego” tego typu zachowaM, inn> 

mentalnoWci> młodych kobiet, których proces socjalizacji przebiegał w innych 

warunkach i oparty był nieraz na innych zasadach nic socjalizacja obecnego 

pokolenia ludzi starych. Od razu trzeba tu wspomnieć o gotowoWci na zmiany, bo 

przeciec ktoW kto idzie szukać profesjonalnej pomocy zauwaca sytuacjC, któr> 

nalecy zmienić i tym samym musi godzić siC na podejmowanie działaM w 

kierunku zmian. I to jest kolejna cecha powstrzymuj>ca starsze kobiety przed 

zwróceniem siC o pomoc do instytucji: starsze wiekiem ofiary przemocy boj> siC 

zmian – w przeciwieMstwie do kobiet młodych  

W przypadku starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partner-

skim pojawia siC taki powacny dylemat pod tytułem: jak tu poradzić sobie z 

takim bilansem cyciowym pod tytułem: zainwestowałam i nic z tego mam (24, 

psycholog, PNL). Wielu narratorów wspominało, ic starsze kobiety nie mog> 

poradzić sobie z tym, ic swoje  koMcz>ce siC cycie oceniaj> jako przegran>, jako 

porackC. A w zwi>zku z tym czCsto te osoby trudniej jest zmotywować do tego 

by coW zmieniały w swoim cyciu –opowiadał jeden z narratorów - bo one mówi> 

takie czCsto powtarzaj>ce siC wypowiedzi: „to za póano”, „mnie juc nic dobrego 

nie spotka”, „a to juc za póano zmieniać swoje cycie” (…) ten rachunek lat czCsto 

jest tak przytłaczaj>cy, ce z tego bilansu te osoby nie potrafi> jakoW wyjWć 

obronn> rCk> i powiedzieć sobie doWć: to jest jeszcze dobry moment ceby coW 

zmieniać, nie pozwolC, dam radC, skorzystam z pomocy i tak dalej (24, psycho-

log, PNL). Zupełnie inaczej jest w przypadku kobiet młodych, one maj> wiele do 
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stracenia, jeWli w porC nie zareaguj> i nie pokac> sprawcy przemocy, ce wiedz> 

co nalecy zrobić, gdzie pójWć by zahamować agresywne zachowania 

mCca/partnera. Ponadto do bilansu cyciowego starszych kobiet dochodz> jeszcze 

kwestie mieszkaniowe. Kobiety w wieku 60 i wiCcej lat nie chc> opuszczać domu 

czy mieszkania, które nieraz s> całym ich „dobytkiem”, tym co budowały, 

współtworzyły przez znaczn> czCWć swego cycia. I znów wraca pytanie – gdzie ja 

teraz pójdC? OczywiWcie kobiety w młodszym wieku mog> mieć podobne 

dylematy i tec stawiać sobie pytanie: co dalej? Gdzie bCdziemy mieszkać? 

Wydaje siC jednak, ic ładunek emocjonalny jaki niesie ze sob> to samo pytanie u 

ofiar przemocy nalec>cych do rócnych grup wieku, jest zdecydowanie rócny. 

Z wypowiedzi personelu wynika, ce starsze kobiety nawet jeWli juc zgłosz> siC do 

instytucji, to bardzo czCsto przyjmuj> postawC biern> i cywi> nadziejC, ce ktoW 

za nie coW zrobi. Opowiada jeden z narratorów: czCsto pojawia siC takie 

zamówienie pod tytułem: „zmieMcie coW w mojej sytuacji”, czyli trzeba czytać 

gdzieW tam miCdzy wierszami „wyrCczcie mnie w tym”, „zróbcie coW bo ja nie 

mam na to siły” (24, psycholog, PNL). Wielu pracowników wspominało o tym, ce 

starsze kobiety czCsto trzeba wyrCczać, robić coW za nie, bo same nie s> w stanie 

tego wykonać, np. problemy z poruszaniem uniemocliwiaj> konkretne działanie 

lub tec stan psychiczny powoduje, ce starsza kobieta sama raczej nie podjCłaby 

takiej czy innej aktywnoWci. Kobiety w wieku 60 i wiCcej lat maj> tec problemy 

ze zbieraniem dowodów, które niezbCdn> s> w s>dzie, jeWli powacnie myWli siC o 

wygraniu sprawy np. karnej. Pracownicy instytucji mówili: kiedy tłumaczymy, ce 

jeceli bCdzie dochodziło w tym czasie kiedy to postCpowanie bCdzie siC toczyło 

do tego typu scen to proszC spróbować na przykład nagrywać, wiele kobiet 

starszych nigdy nie obsługiwało dyktafonu, nie mówi>c o nawet o jakim walkma-

nie, wiCc nie potrafi, nie wie jak ma gromadzić dowody. Tec dla nich jest 

nienaturalna sytuacja, bo czuj> siC jakby musiały swojego partnera Wledzić, 

podgl>dać gdzieW jak on siC zachowuje i dla nich jest to nienaturalne po prostu. 

MyWlC sobie, ce gro młodszych osób akurat z tym nie ma problemu, to jest dla 

nich naturalne, ce jeceli coW takiego siC dzieje to s> potrzebne dowody na to, 

jeceli nie ma Wwiadków (4, specjalista Wydziału Prewencji, KWP). OczywiWcie nie 

jest to reguł>, gdyc z wypowiedzi narratorów wynika tec, ce biernoWć czy 

trudnoWci w zbieraniu dowodów cechuj> tec niektóre kobiety w młodym wieku. 

Lecz fakt faktem, ic zdecydowanie czCWciej zachowania te przypisywane i 

obserwowalne s> wWród kobiet w wieku 60 i wiCcej lat. 

Badany personel zwracał tec uwagC, ic kobiety w wieku 60 i wiCcej lat – ofiary 

przemocy potrzebuj> wiCcej czasu by zgodzić siC na konkretne działanie, by 

zaakceptować i zacz>ć wdracać proponowane zmiany. One po prostu potrzebuj> 

wiCcej czasu na pewne oswojenie siC z czymW nowym. Tec z pewn> zmiana 

sposobu myWlenia, ze zmian> własnego wizerunku. Mam tutaj na myWli poczucie 

własnej wartoWci. Kobiety młode czCWciej maj> poczucie wartoWci bardziej 
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zachowanej w swojej WwiadomoWci (14, psycholog, OIK). Co wiCcej, z 

wypowiedzi narratorów wynika, ic starsze kobiety maj> skłonnoWć do 

odstCpowania czy zaniechania działaM, które wczeWniej zdecydowały siC podj>ć. 

Bardzo czCsto bywało tak – opowiadała jedna z narratorek - ce po godzinie 

rozmowy ona podejmowała jakieW decyzje, była skłonna ceby podj>ć jakieW 

działania, po czym po tygodniu przychodziła i wycofywała siC z tych działaM. Po 

prostu nawet jeWli coW podejmowała, jeWli miała jakiW pomysł to miała tec bardzo 

duco takiego w sobie nastawienia, ceby od tego uciec, ceby  tego nie zrealizować 

(14, psycholog, OIK). Zupełnie przeciwna postawa cechuje kobiety młode, one 

maj> w sobie wiCcej motywacji i determinacji by coW zrobić ze swoj> sytuacj>.   

Co jeszcze rócni kobiety młodsze i starsze – ofiary przemocy? Z relacji 

pracowników rócnych instytucji wynika, ce starsze kobiety, jeWli zwracaj> siC do 

instytucji po pomoc, to najczCWciej przychodz> z kimW, czy to z s>siadk>, czy 

moce dorosłym dzieckiem. W opinii wielu narratorów kobiety młodsze wol> 

przyjWć same nic z kimW. Choć znów: nie jest to reguł>. Ponadto starsze kobiety, 

gdy przychodz> po profesjonaln> pomoc s> czCsto zacenowane cał> sytuacj>, 

uwacaj>, ce moce niepotrzebnie zawracaj> komuW głowC swoj> osob> i problem-

ami. Zupełnie inn> postawC przyjmuje wiCkszoWć kobiet młodych – ich udziałem 

jest czCsto postawa roszczeniowa. Młodsze kobiety wiedz> co mocna zrobić, jaka 

pomoc im siC nalecy (bo np. poszukały informacji w Internecie), maj> plan, 

który przy pomocy instytucji chc> zrealizować, a jeWli napotykaj> na opór czy 

brak przyzwolenia na konkretne działanie -  manifestuj> swoje niezadowolenie. 

Badany personel podkreWlał tec, ce zgłaszaj>ce siC starsze kobiety s> bardzo 

mało rozmowne, nie opowiadaj> o tym co siC u nich dzieje, bardzo mało mówi> 

o sprawcy przemocy, a wszystkie informacje trzeba od nich „wyci>gać” zadaj>c 

odpowiednie pytania. Z kolei kobiety w młodszym wieku bardzo dokładnie 

przedstawiaj> cał> sytuacjC, ze szczegółami przedstawiaj> rócne fakty, a w 

swojej relacji duco uwagi poWwiCcaj> sprawcy przemocy.  

 

f. Inne spostrzecenia personelu na temat starszych kobiet – 

ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim 

 

W celu pogłCbienia analizy przypadków starszych kobiet – ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim/ partnerskim, badany personel został zapytany w jaki 

sposób starsze kobiety doWwiadczaj>ce wieloletniej przemocy radziły sobie z 

sytuacj> w jakiej siC znalazły. 

Jak zostało to juc wczeWniej zasygnalizowane, starsze kobiety – ofiary przemocy 

w zwi>zku małceMskim/ partnerskim przyjmuj> postawC uległoWci wobec 

sprawcy, robi> wszystko w tak zwanym porz>dku pod sznurek, ceby tylko nie 

narazić siC mCcowi na ataki agresji, przemocy z jego strony (19, rzecznik praw 

ofiar, UM). A zatem ofiary wieloletniej przemocy ucz> siC odpowiednich 
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zachowaM, wypracowuj> konkretne mechanizmy zachowania, dziCki którym bCd> 

w stanie znieWć doWwiadczan> sytuacjC. Tak> podstawow> intuicyjn> metod> – 

jak tłumaczyła jedna z narratorek - jak> stosuj> osoby doWwiadczaj>ce przemocy 

to jest dostosowanie siC do sytuacji i unikanie konfrontacji ze sprawc>, (…) ceby 

siC nie zdenerwował, ustawianie kapci, jak on lubi, ceby ustawić, ceby siC nie 

zdenerwował. Przytakiwanie, kiedy siC dobrze wie, ce on nie ma racji i tak dalej. 

Na przykład takie dostosowywanie siC, wpasowywanie siC tak zwane, nie 

prowokowanie chociac z prowokowaniem to nic nie ma wspólnego, ustCpowanie 

z drogi (11, psycholog, PNL). Takim ustCpowaniem z drogi moce być takce 

ucieczka z domu, gdyc personel wielokrotnie zwracał uwagC, ic starsze kobiety 

decyduj> siC na dłucszy wyjazd z domu, np. do dzieci lub latem - na działkC, by 

tym samym na ile jest to mocliwe, odseparować siC od sprawcy. Choć z drugiej 

strony czuj> wielki dyskomfort i niepokój, co bCdzie działo siC z domem/ 

mieszkaniem pod ich nieobecnoWć.  

Innym sposobem na radzenie sobie z sytuacj> przemocy jest zaprzeczanie, 

ci>głe powtarzanie sobie, ce tak naprawdC nic siC nie dzieje, ce to na pewno nie 

jest przemoc o której mówi> w telewizji, tylko jednorazowe zdarzenie, które 

potem okazuje siC nie być jednorazowym. Lecz starsze kobiety nie dopuszczaj> 

do siebie myWli, ce s> ofiarami przemocy, wypracowuj> mechanizmy 

zaprzeczania i to pomaga w znoszeniu całej sytuacji.  

Z jeszcze innych relacji personelu wynika, ce starsze kobiety chc>c poradzić 

sobie z doWwiadczan> sytuacj> zwracaj> siC po pomoc do dorosłych dzieci, 

przyjaciół, znajomych, moce s>siadów, a w dalszej kolejnoWci do osób 

zewnCtrznych, np. ksiCdza, lekarza czy policjanta. Jakiej pomocy oczekuj> gdy 

zwróc> siC do odpowiednich placówek po profesjonaln> pomoc? 

Badany personel stwierdził, ce starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim bardzo czCsto przychodz> po prostu siC wygadać, 

wycalić, ponarzekać. Chc>, by ktoW ich wysłuchał, a ce czCsto nie chc> kłopotać 

swoimi sprawami osób najblicszych czy znajomych, wol> przyjWć do kogoW 

obcego. Z obserwacji personelu wynika tec, ce starsze kobiety bardzo czCsto nie 

potrafi> sprecyzować o jak> pomoc im chodzi, po co przyszły do placówki poza 

tym, ce na pewno chc> z kimW porozmawiać.  

W wielu wywiadach z pracownikami poszczególnych instytucji pojawiała siC 

informacja, wskazuj>ca na to, ic starsze kobiety przychodz> do instytucji z 

nadziej>, ce jej pracownicy „naprawi> coW w partnerze”. Narratorzy wspominali o 

czCsto nierealistycznych oczekiwaniach ofiar przemocy ce my  - opowiada jedna 

z narratorek - w cudowny sposób zmienimy partnera i on przestanie wyzywać od 

rócnych t> osobC, ce przestanie siC po prostu znCcać nad ni> (4, specjalista 

Wydziału Prewencji, KWP). Z wypowiedzi narratorów mocna wywnioskować, ic 

jest to takie zrzucenie odpowiedzialnoWci na innych, a jednoczeWnie przejaw 

bezradnoWci i biernoWci ofiary. Bo one nie chc> tutaj zmieniać jakoW diametralnie 
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swojego cycia – tłumaczy dalej narratorka - nie chc> siC absolutnie rozwodzić, 

one chc> dalej cyć z tym partnerem, one go kochaj> bardzo czCsto. Natomiast 

chc>, ceby on siC zmienił. Bardzo trudno nam jest wytłumaczyć tym osobom, ce 

zmiana partnera nie jest ac tak bardzo zalecna od nas (4, specjalista Wydziału 

Prewencji, KWP). Mocna wiCc powiedzieć, ce starsze kobiety – ofiary przemocy 

chc> by m>c/ partner uspokoił siC, chc> z nim dalej mieszkać, ale na nieco 

innych zasadach, czyli chciałyby zaznać „WwiCtego spokoju”, który swoim 

działaniem, swoj> interwencj> zapewniliby im pracownicy instytucji bez 

szczególnego zaangacowania samej ofiary.  

Jeszcze inne potrzeby i oczekiwania, które maj> zgłaszaj>ce siC do instytucji 

starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim to chCć 

przekonania siC, ce to czego doWwiadczaj> to na pewno nie jest przemoc. Jedna 

z narratorek opowiadała: One przychodz>, ceby zobaczyć czy to nie jest to (…) 

Teraz siC w telewizji bCbni o rócnych rzeczach, gdzieW tam mocna na tych 

rócnych plakatach przeczytać, albo rócne ulotki wpadaj> w rCce, takce o tym siC 

wiCcej mówi. I teraz to w ogóle jest taki etap, ce patrzC, ce ta przemoc, tak duco 

ludzi mówi o tym w wiadomoWciach. W zwi>zku z tym one zaczynaj> widzieć, ale 

to jest tak czCsto, ce my od siebie odganiamy coW złego, bo dla nas jest to 

zagracaj>ce i w zwi>zku z tym, my jesteWmy w stanie wiele rócnych rzeczy 

nadbudować nad tym, ceby nie odnosić tego do siebie, ce jak to ja (12, 

terapeuta, OIK). O wypracowywaniu mechanizmów zaprzeczania była juc mowa. 

Z przytoczonej wypowiedzi wynika, ce niektóre ofiary decyduj> siC na 

skonfrontowanie swojej wiedzy i sposobu postrzegania problemu z wiedz> 

eksperck>. 

Wielu  narratorów mówiło tec, ce starsze kobiety zwracaj> siC do instytucji z 

oczekiwaniem pomocy psychologicznej, prawnej (np. w postaci napisania pisma, 

podania czy wniosku do jakiejW instytucji), czy np. pomocy finansowej w postaci 

zasiłku, bo brakuje im na leki czy opał. Bardziej aktywne i zaradne kobiety w 

wieku 60 i wiCcej lat, które same chciałyby coW zrobić ze swoj> sytuacj>, 

zwracaj> siC do instytucji pomocowych po numery telefonów czy adresy 

placówek, w których mogłyby otrzymać pomoc, której w danym momencie 

najbardziej potrzebuj>. Maj> zatem pomysł jak to zrobić, tylko nie wiedz> jak 

trafić do właWciwych instytucji. A zatem potrzeby starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim s> bardzo rócne, jednak 

niektórzy członkowie badanego personelu stwierdzali, ce tak naprawdC mocna 

znaleać wiele podobnych potrzeb czy oczekiwaM, jakie wobec instytucji maj> 

starsze i młodsze wiekiem ofiary przemocy.  

Pracownicy instytucji zostali tec zapytani o zachowanie otoczenia: rodziny, 

s>siadów, znajomych, którzy prawdopodobnie wiedzieli, ce w danej rodzinie 

dochodzi do sytuacji przemocowych. Z wypowiedzi narratorów wynika, ce 

reakcje Wrodowiska społecznego były bardzo rócne.  
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Jak zostało to juc wczeWniej wspomniane, niektóre starsze kobiety - ofiary 

przemocy, miały ogromne wsparcie swoich najblicszych – najczCWciej dorosłych 

dzieci, głównie córek. To one zachCcały matki do tego, by skorzystały z 

profesjonalnej pomocy instytucjonalnej i czasami namowy przynosiły oczekiwane 

rezultaty. Matki wraz z dziećmi zgłaszały siC do placówek i tam uzyskiwały 

niezbCdn> pomoc i wsparcie. Niemniej jednak z doWwiadczeM profesjonalistów 

wynika tec, ce nierzadkie s> sytuacje, kiedy to dorosłe dzieci  juc miały swoje 

własne cycie, wiCc nie bardzo w to ingerowały (11, psycholog, PNL) co działo siC 

w domu. St>d tec nieraz jest tak, ce te kobiety s> pozostawione same sobie, tak 

jakby zapomniane, w tym sensie, ce bardzo czCsto ich dzieci maj> pozakładane 

swoje rodziny, albo teraz coraz czCWciej nie ma ich na terenie Polski, to s> 

ludzie, którzy za granic> s> (8, specjalista pracy socjalnej, SNL). Zdarza siC, ce 

dorosłe dzieci mówi> starej matce, ce musi coW zrobić, ale na słowach siC koMczy 

– nie wykazuj> inicjatywy by pomóc matce podj>ć konkretne działania.  

Podobn> postawC zajmuj> niektórzy s>siedzi, znajomi czy przyjaciele. Udzielaj> 

dobrych rad, zachCcaj> do aktywnoWci, lecz nie chc> być uczestnikami tej 

aktywnoWci. Narratorzy wspominali, ic bardzo czCsto osoby z najblicszego 

Wrodowiska/ otoczenia ofiary, które słysz> krzyki, kłótnie, widz> co dzieje siC u 

s>siadów, nie zgadzaj> siC na zeznawanie w s>dzie czy na jak>kolwiek inn> 

pomoc starszej kobiecie – ofierze przemocy, która wi>załaby siC z ich wiCkszym 

zaangacowaniem. Tłumaczenie jest jedno: to nie moja sprawa, nie chcC mieć 

nieprzyjemnoWci ze strony sprawcy. Ale tu tec s> wyj>tki, zdarzaj> siC bowiem 

rzeczywiWcie cyczliwi s>siedzi, którzy wspieraj> starsz> kobietC w jej walce o 

godn> staroWć i wystCpuj> w roli Wwiadka podczas rozprawy s>dowej.  

Zasygnalizowany wczeWniej pozytywny społeczny obraz sprawcy sprawia, ic 

najblicsze otoczenie ofiary nie daje wiary jej opowieWciom i nie wierzy, ce ten 

starszy elegancki pan to sprawca przemocy. Vrodowisko nie przyjmuje do 

wiadomoWci tego – relacjonuje jedna z narratorek -  ce coW złego siC moce dziać 

w danej rodzinie, bo przeciec znaj> siC osobiWcie, albo ze słyszenia i z reguły to 

s> takie opnie, ce to niemocliwe, bo ja znam tego człowieka, bo one jest 

spokojny, bo miałam z nim kontakt, czy pracowałam, czy jest jakiW inny, przy 

tym siC znamy. Po prostu nie daj> wiary temu, ce tam w tych 4 Wcianach tego 

domu coW takiego siC dzieje (27, specjalista pracy socjalnej, OIK). Dlatego tec 

spotykaj>c siC z takim niedowierzaniem ze strony s>siadów czy znajomych 

starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim jeszcze 

bardziej trac> nadziejC na zmianC swojej sytuacji, bo przeciec i tak nikt mi nie 

uwierzy. 
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7.4.4  

Praca ze starszymi kobietami doznaj>cymi przemocy ze strony mCca b>da 

partnera w opinii personelu  

 

WWród instytucji w których pracował badany personel znalazły siC zarówno te 

dotowane ze Wrodków publicznych, jak i te samodzielnie finansuj>ce własn> 

działalnoWć, a wiCc zaliczane do sektora organizacji pozarz>dowych. Jednak, co 

zostanie przedstawione w niniejszej czCWci pracy, zakres Wwiadczonych przez nie 

usług nie rócnił siC znacz>co, a nawet był zblicony. Podobnie jak sposób 

przygotowania instytucji do pracy ze starszymi kobietami-ofiarami przemocy ze 

strony mCca b>da partnera.  

W opinii respondentów instytucje, w których pracuj>, przygotowane s> właWciwie 

do pracy ze starszymi kobietami doWwiadczaj>cymi przemocy. WiCkszoWć z nich 

wskazała nawet, ic pomoc  Wwiadczona jest na bardzo wysokim poziomie. Oto 

przykład wypowiedzi jednej z narratorek: MyWlC, ce [instytucja] jest bardzo 

dobrze przygotowana, bo s> specjaliWci, którzy pracuj> z tymi osobami od lat, 

wiCc myWlC sobie, ce tec dlatego, ce Ci psycholodzy s> wyspecjalizowani tylko w 

tym, albo nie tylko w tym, ale, ce jest to jeden z aspektów. To nie s> osoby, 

które id> do pierwszego z brzegu ,tylko takie, które zajmuj> siC tym i siC 

dokształcaj> (1, prawnik, PNL).  

Czynniki sprzyjaj>ce wysokiej ocenie usług Wwiadczonych w instytucjach 

upatrywane były przede wszystkim w kompetencjach zatrudnianego w nich 

personelu. Zdaniem badanego personelu profesjonalizm pracowników wynika 

głównie z ich specjalistycznego wykształcenia oraz systemu szkoleM, 

pozwalaj>cych na stałe podnoszenie wiedzy i umiejCtnoWci. Zdaniem jednej z 

respondentek: Według załoconych tutaj celów działaM i zadaM, instytucja jest w 

bardzo ducym stopniu przygotowana, bo tutaj nasza praca, nasze kompetencje 

to jest coW, co jakby zdobywamy w toku rócnych szkoleM i nauki, ale tec 

jesteWmy bardzo grup> zrócnicowan> pod k>tem wieku i doWwiadczenia w pracy 

(8, konsultant, SNL). 

Jedynie piCć osób spoWród wszystkich badanych wskazało, ic instytucja, w której 

pracuj> nie jest właWciwie przygotowana do Wwiadczenia pomocy starszym 

kobietom doznaj>cym przemocy ze strony mCca b>da partnera. Przyczyny takiej 

sytuacji upatrywane były głównie w problemach lokalowych oraz braku 

podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka starego. No, ja to 

nasz> instytucjC ta tak raczej oceniam, ce jest tak raczej słabo przygotowana. W 

sensie, takiego przygotowania pracowników myWlC, ce jest, znaczy ja mam 

poczucie, ce ja wiem na ten temat duco, a reszta specjalistów tec ma pewnie 

jak>W wiedzC, mniejsz> lub wiCksz>. Natomiast pracownicy socjalni nie maj> 

wiedzy, nie maj> takiego przygotowania, specyficznie do pracy z osobami 

starszymi. Maj> wiedzC na temat przemocy, natomiast nie pogłCbion> (29, psy-
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cholog, MGOPS). Problemy lokalowe dotyczyły zaW niewystarczaj>cej iloWci 

pomieszczeM do spotkaM z ofiarami przemocy oraz barier architektonicznych, 

uniemocliwiaj>cych osobom starszym dostCp do placówki. Nie, nie, nie jesteWmy 

przygotowani przede wszystkim pod wzglCdem lokalowym. Za mało jest 

pomieszczeM odpowiednio wyposaconych,  gabinetów terapeutycznych takich, w 

których mocna by ludziom zapewnić odpowiedni> iloWć intymnoWci. To przede 

wszystkim kwestie lokalowe no i to, ceby to było na parterze, z łatwym, no bez 

barier komunikacyjnych nazwijmy to. Bo czCsto zdarza siC tak, ce w sytuacji, 

kiedy mamy do czynienia  z osob> starsz>, która nie jest w stanie poruszać siC o 

własnych siłach przy interwencjach, no to mamy wypracowany taki model, w 

którym jeadzimy do klienta. (…) przydałoby siC jednak, ceby to było miejsce 

przyjazne. Takie bez barier (19, rzecznik praw ofiar, UM).  

Analizuj>c odpowiedzi badanego personelu na temat funkcjonowania i pracy 

instytucji ze starszymi kobietami doznaj>cymi przemocy ze strony mCca b>da 

partnera, rozpocz>ć nalecy od przedstawienia oferty usług Wwiadczonych przez 

placówki pomocowe. Rodzaj pomocy i wsparcie ofiarom zachowaM agresywnych 

uwarunkowane s> typem instytucji oraz obszarem podejmowanej działalnoWci. 

Czynniki te wpływaj> bowiem na mocliwoWci finansowe, zaplecze materialne 

placówki oraz iloWć i specyfikC zatrudnianego personelu. NajwiCksze mocliwoWci 

działania w celu zapewnienia szerokiej oferty pomocy, w opinii respondentów, 

maj> oWrodki finansowane ze Wrodków publicznych, działaj>ce w ramach 

oWrodków pomocy społecznej. PodkreWlenia wymaga ponadto fakt, ic instytucje 

nie rócnicuj> oferty swoich działaM. Podobny zakres usług i czynnoWci 

proponowany jest wszystkim osobom potrzebuj>cym pomocy, z zachowaniem 

jednak zasady indywidualizmu. Kacda osoba traktowana jest bowiem jako 

jednostka o szczególnych potrzebach, do których nalecy dostosować realizowane 

działania i usługi. Kobiety starsze nie stanowi> wiCc grupy osób wobec których 

podejmowane s> specyficzne, specjalnie wypracowane formy wsparcia.  

Podstawowym celem wszelkich działaM pomocowych i wspieraj>cych ofiary 

przemocy w opinii respondentów jest zapewnienie bezpieczeMstwa. Zaspokojenie 

tej potrzeby warunkuje bowiem skutecznoWć podejmowanych czynnoWci. 

Przyjrzyjmy siC wiCc rodzajom pomocy i wsparcia realizowanym w 

poszczególnych instytucjach. OWrodki interwencji kryzysowej, oWrodki pomocy 

społecznej oraz organizacje pozarz>dowe (SNL i PNL) oferuj> starszym kobietom 

pomoc psychologiczn>, prewencyjn>, interwencyjn>, informacyjn> oraz pomoc 

specjalistów z wielu dziedzin. Oto wypowieda jednego z konsultantów: Co 

oferujemy? Spotkania terapeutyczne, indywidualne, grupowe, interwencje 

Wrodowiskowe, pomoc prawna, kontakt z innymi instytucjami, które by mogły na 

przykład pomóc w uzyskaniu lokalu na przykład komunalnego czy socjalnego. 

Jakby ustalenie planu pomocy, ale równiec jeWli jest to potrzebne równiec 

noclegu. Jeceli jest taka sytuacja ekstremalna to tuc mocna przyjWć o kacdej 
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prze dnia i nocy i tec zamieszkać, jeWli jest taka potrzeba (5, specjalista pracy z 

rodzin>, OIK). 

Na wstCpie podejmowana jest rozmowa w celu dostarczenia wsparcia osobie 

potrzebuj>cej pomocy oraz interwencja, która polega na zabezpieczeniu jak to 

najszybciej mocliwe potrzeby bezpieczeMstwa, a takce udzielane s> informacje w 

celu dostarczenia podstawowej wiedzy na temat tego co mocna zrobić w 

zaistniałej sytuacji. Istotna jest pomoc psychologiczna, której zadaniem jest 

szeroko rozumiane wsparcie psychiczne, czCsto takce wprowadzenie trwałej 

zmiany w postrzeganiu sytuacji oraz przede wszystkim podniesienie samooceny 

u ofiar przemocy. Wielu klientom potrzebne jest ponadto bezpłatne wsparcie ze 

strony specjalistów z wielu dziedzin cycia. Na szczególne uwzglCdnienie 

zasługuje, podkreWlana czCsto przez badany personel, pomoc prawna. Istotn> 

usług> jest ponadto prowadzenie hosteli dla ofiar przemocy. Działaj> one w 

ramach oWrodków interwencji kryzysowej i pozwalaj> na zapewnienie osobom 

noclegu b>da tec mieszkania.  

Wszystkie instytucje w ramach własnej oferty działaM podejmuj> takce 

współpracC z innymi instytucjami. W sytuacji gdy ze wzglCdu na ograniczone 

mocliwoWci, nie s> w stanie zapewnić potrzebnej pomocy i wsparcia, podejmuj> 

kontakt z innymi placówkami. Najwacniejsze bowiem jest by osoba 

pokrzywdzona uzyskała wszelk> potrzebn> pomoc. Mowa tu chociacby o 

usługach opiekuMczych i wsparciu finansowym, które szczególnie istotne wydaj> 

siC być w przypadku osób starszych doznaj>cych przemocy. MocliwoWć 

Wwiadczenia takich usług posiadaj> jedynie oWrodki pomocy społecznej.  

Bardziej ograniczone mocliwoWci pomocy ofiarom przemocy maj> instytucje takie 

jak policja, czy tec organy działaj>ce na rzecz ofiar przemocy powołane przy 

urzCdach administracji paMstwowej. Jedna z policjantek wskazała, ic pomoc 

policji dotyczy przede wszystkim działalnoWci interwencyjnej w sytuacjach 

zagracaj>cych bezpieczeMstwu osób, a takce działalnoWci prewencyjnej. To tak 

jak powiedziałam to s> ogólnie wydawane informacje, jakieW informatory czy 

ulotki prewencyjne, b>da takie informacje o instytucjach z numerami telefonu 

adresami gdzie mocna uzyskać pomoc. Ewentualnie szkolenia, ale to nie s>  

bezpoWrednio dla tych osób, s> to szkolenia dla pomagaczy, w cudzysłowiu, nie 

dla osób pokrzywdzonych (7, policjantka, KWP). Respondenci wskazywali takce, 

ic policja udziela osobom pokrzywdzonym informacji na temat mocliwoWci 

postCpowania w danej sytuacji oraz na temat innych instytucji podejmuj>cych 

pracC na rzecz i z ofiarami przemocy. Policjanci podczas interwencji nieraz 

kontaktuj> siC takce z placówkami pomocowymi (oWrodki interwencji kryzysowej, 

oWrodki pomocy społecznej) w celu zapewnienia interdyscyplinarnego wsparcia 

ofierze.  

W ramach struktur policyjnych funkcjonuj> ponadto specjalne jednostki, 

zadaniem których jest opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych 
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do konkretnych grup osób, zamieszkuj>cych okreWlone terytorium. Jeden z 

trzech badanych policjantów stwierdził, ic w jego Wrodowisku działały programy 

adresowane do osób starszych. Były takie programy profilaktyczne, które były 

ukierunkowane na osoby starsze. To nie chodziło ogólnie o przemoc, ale o jakieW 

takie, profilaktykC przeciw napadom, kradziecom, sprawy prewencyjne, i s>dzC, 

ce s> w niektórych jednostkach nadal prowadzone. KiedyW były takie na szersz> 

skalC pamiCtam, nawi>zywaliWmy, to były tam lata 2001, czy 2002, kontakty z 

rócnymi koWciołami czy kuriami na terenie województwa, ceby odczytać tam apel 

dla ludzi starszych, jakieW tam ulotki były kolportowane, jakieW tam działania 

były. Z reguły to działania siC prowadzi wtedy, kiedy jakiW problem siC nasila 

(21, koordynator procedury Niebieska Karta, KWP). 

Wydaje siC, ic instytucje działaj>ce w ramach jednostek administracji 

paMstwowej maj> najmniejsze mocliwoWci bezpoWredniego Wwiadczenia pomocy 

ofiarom przemocy. W opinii rzecznika praw ofiar wsparcie osobom 

pokrzywdzonym jakie zapewnia urz>d, w którym pracuje, ogranicza siC do 

pomocy prawnej i psychologicznej. CzCWciej zaW podejmowane s> działania 

prewencyjne na skalC województwa w postaci szkoleM, kampanii medialnych, czy 

współpracy z innymi instytucjami. Oto wypowieda respondentki-rzecznika praw 

ofiar: No wiCc tak jak mówiłam pomoc prawna i psychologiczna. Na pomoc 

socjaln> niestety nie mamy pieniCdzy. To juc jedynie mocemy poWredniczyć i 

czasami robimy to, nie zawsze to siC udaje. Wtedy jeceli chodzi o jak>W pomoc, 

wsparcie finansowe, no to trzeba niestety zwracać siC do właWciwej gminy, do 

właWciwego OWrodka Pomocy Społecznej. Czasami jakieW rozmowy z wójtami, czy 

prezydentami odnoWnie mieszkania, jakiegoW o takim zakresie. No mnie jest 

łatwiej, ce zawsze mogC w jakiW tam sposób podeprzeć siC autorytetem 

marszałka. Moce to nie jest buduj>ce, ale cel czasami uWwiCca Wrodki (19, 

rzecznik praw ofiar, UM). 

Podobnie jak w przypadku rodzaju pomocy, sposób pomocy uzalecniony był od 

typu placówki oraz doWwiadczeM zawodowych respondentów. Inaczej bowiem ze 

starszymi kobietami-ofiarami przemocy pracuj> pracownicy socjalni, psycholodzy 

i terapeuci. Sposób pracy wynika bowiem z obowi>zków przypisanych osobom 

pracuj>cych na konkretnych stanowiskach. Pracownicy socjalni wskazywali, ic 

pracuj> głównie w Wrodowisku zamieszkania poszkodowanych oraz dycuruj> w 

instytucjach. Ich praca opiera siC głównie na cyklicznych wizytach w domu, 

rozmowie buduj>cej relacjC i zaufanie pomiCdzy nimi a ofiarami, a takce 

udzielaniu informacji na temat mocliwoWci poprawy lub wyjWcia z sytuacji. Oto 

wypowieda jednego z pracowników socjalnych: Z mojej strony najczCWciej jest 

wizyta w domu, prowadzenie rozmowy z t> zainteresowan>, ewentualnie jeceli 

wyraca ochotC to z współmałconkiem. Wysłuchanie, udzielenie informacji gdzie 

moce szukać pomocy, co moce w takiej sytuacji w ogóle zrobić, co je 

przysługuje, skierowanie, czy przekonanie jej ceby spróbowała skorzystać z 
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poradnictwa psychologicznego, czy wsparcia, ceby przyszła po prostu i 

porozmawiała (27, specjalista pracy socjalnej, OIK). 

Konsultanci, terapeuci czy psycholodzy pracuj> grupowo b>da indywidualnie z 

ofiarami przemocy. Sposób pracy ze starszymi kobietami w opiniach 

respondentów zalecy od ich stopnia otwartoWci oraz potrzeb. Niekiedy stosowane 

s> obie formy współpracy z poszkodowanymi. Podczas spotkaM grupowych 

uczestnicy wspólnie pracuj> nad problemami oraz wymieniaj> siC 

doWwiadczeniami. Terapia indywidualna pozwala zaW na opracowanie planu 

działania oraz pomoc w załatwianiu doraanych problemów ofiar przemocy. 

Oferujemy kontakt z psychologiem, spotkania terapeutyczne w rócnych formach, 

indywidualnie, grupowo, u nas w placówce, ale tec jest i mocliwoWć dojechania 

do tej osoby. CzCsto ustalamy taki plan pomocy z t> osob>, co ona moce w 

swojej sytuacji, jakby dostosowujemy nasze mocliwoWci gminne do jej sytuacji, 

(…) no właWnie ta informacja, wyjazd do tej osoby, pokierowanie do rócnych 

innych instytucji, ale tec zdarza siC, ce my piszemy rócnego rodzaju 

zawiadomienia (29, psycholog, MGOPS). 

Praca prawników ze starszymi kobietami-ofiarami przemocy opiera siC głównie 

na udzielaniu informacji prawnej, a takce pomocy przy pisaniu pism 

procesowych. W opinii respondentów starsze kobiety to grupa, która czCsto 

poszukuje tego typu wsparcia, jednak rzadko korzysta z proponowanych 

rozwi>zaM (np. wniesienie pozwu rozwodowego czy pozwu alimentacyjnego). Oto 

wypowieda jednego z prawników: Praca w tym przypadku polega na tym, ceby 

udzielić pomocy prawnej tutaj u mnie, nie jest to jakoW zrócnicowane na grupy. 

Być moce powiem tak, ce o ile osoby młodsze radz> sobie z pisaniem pozwów, 

no to rzeczywiWcie przy tych osobach starszych moce ta innoWć polega na tym, 

ce ja po prostu czasami, tak naprawdC piszC. (…) PiszC wówczas pismo, bo tak, 

to tylko pomagam przy rozpoznawaniu. Natomiast przy osobach starszych 

wiadomo, ce one bardzo czCsto równiec nie maj> albo nie umiej> posługiwać siC 

komputerem, wiCc ja wówczas te czynnoWci wykonuje sama. Taka klientka 

przychodzi i odbiera gotowy pozew (28, prawnik, PNL). 

 Praca policji i policjantów opiera siC głównie na informowaniu starszych kobiet 

na temat mocliwoWci działania oraz prowadzeniu akcji informacyjnych wWród 

społeczeMstwa. Jedna z policjantek podkreWlała, ic pomoc tego typu ofiarom 

opiera siC na udzieleniu wskazówek w bardzo rzetelny i zrozumiały sposób. Ja 

przede wszystkim informujC o tym co mocemy jako policja zrobić w tej sytuacji, 

co zrobiC ja jako osoba, która przyjmuje dan> osobC, co mogC zrobić, ustalam, 

staram siC rozeznać na ile to bCdzie przyswajalne dla tej osoby, która przychodzi 

do nas, czy rumie to co ja do  niej mówiC i na ile w tym danym momencie godzi 

siC na to wszystko. Po drugie informuj> t> osobC, jakie ma prawa, gdzie siC 

moce zgłosić z proWb> o pomoc co moce zrobić w danej sytuacji i bardzo czCsto 

robiC to w ten sposób, ce na kartce zapisuje osobie i instytucje, bo tec myWlC, ce 
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potrzebne jest wskazanie gdzie, w jakim miejscu jakiego rodzaju pomoc moce 

osoba uzyskać – to po pierwsze. A po drugie to co dana osoba moce zrobić w tej 

sytuacji. Rozpisuje jej to krok po kroku. Mówi>c, zazwyczaj tym osobom, ce 

wacne jest to ceby wykonały jeden, nie musz> do razu wszystkiego robić, ale 

wacne aby jeden jakiW krok (4, policjantka, KWP).    

Niezalecnie od wykonywanych obowi>zków i sprawowanej funkcji badany 

personel podkreWlał, ic nie ma istotnych rócnic w metodach i sposobie pracy ze 

starszymi kobietami doznaj>cymi przemocy ze strony mCca partnera, a innymi 

grupami osób poszkodowanych. RozbiecnoWć polega jedynie na tym, ic styl 

pomocy wymaga dostosowania siC do mocliwoWci i ograniczeM osób starszych. W 

opinii respondentów praca z seniorami postCpuje wolniej, wymaga wiCkszej 

cierpliwoWci oraz wyrozumiałoWci. Z jednej strony wpływ na t> sytuacjC maj> 

zmiany o naturze geriatrycznej, powoduj>ce dysfunkcje w funkcjonowaniu 

biologicznym, psychicznym i społecznym. Z drugiej zaW istotn> rolC odgrywa styl 

wychowania oraz wzory, normy i wartoWci bliskie osobom starszym, które 

niejako nakazuj> trwanie w zwi>zku z partnerem dla „dobra dzieci b>da całej 

rodziny”, jak tec zakazuj> mówienia o problemie „gdyc s> to prywatne sprawy 

rodziny, o których siC nie mówi nikomu”. 

Ponadto zdaniem połowy respondentów sposób pracy ze starszymi kobietami 

doWwiadczaj>cymi przemocy w zwi>zku małceMskim lub partnerskim nie zmienił 

siC. Stale stosowane s> te same metody i formy pracy z osobami 

doWwiadczaj>cymi zachowaM agresywnych. W ogóle siC nie zmienił [sposób 

postCpowania], bo od pocz>tku pracuje siC na relacji. Ja staram siC pomagać tak 

jak uczono i najbardziej profesjonalnie, wiCc niezalecnie od tego czy miałam do 

czynienia z dzieckiem, czy z osob> star> to przede wszystkim chodziło o to ceby 

dać poczucie bezpieczeMstwa (26, dyrektor, OIK). Zaznaczyć ponadto nalecy, ic 

takce niemała czCWć badanych dostrzegała przemiany jakie zaszły w pracy ze 

starszymi kobietami. Kilka osób upatrywała je w lepszej współpracy z 

instytucjami takce zajmuj>cymi siC przeciwdziałaniem i łagodzeniem skutków 

przemocy oraz w zmianach w WwiadomoWci społecznej na temat zachowaM 

agresywnych w ogóle. MyWlC, ce siC zmienił [sposób postCpowania ze starszymi 

kobietami-ofiarami przemocy].  Zdecydowanie jest takie wiCksze zrozumienie – 

myWlC, i ze strony pracowników, i ze strony społeczeMstwa w ogóle, ce ten prob-

lem rzeczywiWcie istnieje. Policjanci tec myWlC, ce patrz> juc na to [przemoc 

wobec starszych kobiet]. Jak postCpować, jak to wychwytywać. Totec 

otrzymywałam zgłoszenia od dzielnicowych czy jakieW zaproszenie do współpracy 

(29, psycholog, MGOPS). Jednak czCWciej badany personel, który deklarował 

zmiany w postCpowaniu ze starszymi kobietami, wskazywał, ic s> one efektem 

ich zawodowych doWwiadczeM. Sposób pracy ewaluuje stale wraz z pogłCbianiem 

wiedzy oraz nabywaniem nowych umiejCtnoWci. Jedna z respondentek 

stwierdziła: W jaki sposób siC zmienił. To tak naprawdC wci>c jeszcze ewaluuje 
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we mnie. Bo na pocz>tku pracy z ofiarami byłam taka otwarta i tak bardzo 

chciałam pomóc i tak s>dziłam, ce mam wiCksze moce sprawcze nic one same i 

ce mogC tak duco im pomóc. I w momencie kiedy widziałam, ce wcale nie mogC 

tak duco pomóc, dopóki one same nie zechc> coW zrobić w swojej sprawie, to 

czułam siC, raz, ce bezsilna w danej sytuacji (…). Natomiast wraz z iloWci>, liczb> 

i moce jakoWci> tec rócnych szkoleM, które w miCdzyczasie przechodziłam, 

pracuje mi siC juc teraz inaczej. (…) Takce charakter tej pracy cały czas siC 

zmienia, takie mam poczucie (4, policjantka. KWP).  

Okazuje siC, ic opinie respondentów na temat zmian w postCpowaniu ze 

starszymi kobietami doznaj>cymi przemocy ze strony mCca lub partnera, s> 

podzielone. Zblicona liczba badanych dostrzegła bowiem pojawiaj>ce siC zmiany, 

czeWć zaW twierdziła, ic na przestrzeni lat pracowała w ten sam sposób, uznaj>c 

stosowane metody za właWciwe.   

Sposób pracy badanego personelu ocenić mocna takce w odniesieniu do reakcji 

starszych kobiet doznaj>cych przemocy ze strony mCca b>da partnera. W opinii 

respondentów sposób reagowania seniorów na Wwiadczon> im pomoc i wsparcie 

uzalecniony jest od sposobu, w jaki osoba trafiła do instytucji. JeWli starsze 

kobiety same szukały pomocy to ich reakcja była pozytywna, jeWli zaW zostały 

zmuszone do kontaktu z instytucj> (przez interwencjC policji, rodziny, s>siadów) 

czCsto odmawiały kontaktu. Zdaniem respondentów najczCWciej jednak reakcje 

osób poszkodowanych s> pozytywne. S> one wdziCczne za poWwiCcony czas, za 

pomoc oraz za zainteresowanie ich problemem. Starsze kobiety reaguj> 

pozytywnie, mam nadziejC, przynajmniej tak to odbieram, po przeprowadzonej 

rozmowie czasami dostajC informacjC zwrotne, ce coW siC udało zrobić na 

przykład. Zdarzaj> siC -  no bardzo rzadko – ale czasami s>. Mam wracenie, ce 

odbieraj> to pozytywnie, zawsze dziCkuj> mi za t> rozmowC, za czas 

poWwiCcony, za t> kartkC, któr> dostaj> czy tec ulotkC wrCczon> gdzie mog> siC 

zgłosić (4, policjantka, KWP).  

Badany personel podkreWlał, ic wacne jest, ce cadne decyzje nie s> 

podejmowane bez i przeciwko starszym kobietom, co wpływa na ich reakcjC. 

Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, ic osoby starsze czuj> siC szanowane i 

akceptowane przez pracowników instytucji, o czym Wwiadczy wypowieda jednej z 

respondentek. Przede wszystkim s> wdziCczni. Bardzo czCsto przyzwyczajeni s> 

do tego, ce nikt ich nie traktuje powacnie, ce to co mówi> jest wymysłem, takce 

wdziCcznoWć i niedowierzanie, ce ktoW im skutecznie i za darmo pomógł. Bo na 

przykład równiec pokutuje, w szczególnoWci wWród starszych ludzi, takie pojCcie, 

ce pomoc, prawnik musi kosztować. Młodzi s> bardziej nastawieni roszczeniowo. 

Starsze osoby nie. S> wdziCczne, ce ktoW ich potraktował powacnie, ce pomógł i 

ce te pomoc była bezpłatna (19, rzecznik praw ofiar, UM).  

Sposób reagowania starszych kobiet na pomoc ze strony respondentów zmieniał 

siC, gdy kontakt z instytucj> nie stanowił ich własnej decyzji, a był wymuszony 
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rócnymi okolicznoWciami (np. interwencj> policji czy s>siadów). W takiej sytuacji 

osoby poszkodowane niejednokrotnie nie były zadowolone oraz nie chciały 

pomocy i wsparcia pracowników instytucji. Oto wypowieda jednej z 

respondentek: W wiCkszoWci przypadków dobrze reaguj> (…). Chociac zdarzało 

mi siC, parC takich przypadków miałam, gdzie wchodziłam Wrodowisko, nie byłam 

wpuszczana do domu i pani mówiła, ce nie cyczy sobie, cebyWmy zajmowali siC 

t> rodzin>, ceby ktoW do niej przychodził i interesował siC tym co siC u nich 

dzieje (27, specjalista pracy socjalnej, OIK).  W opinii respondentów sytuacje 

takie nie zdarzały siC jednak czCsto, bowiem dotyczyły ok. ¼ wszystkich 

przypadków przemocy wobec starszych kobiet ze strony mCca b>da partnera.  

Istotny dla efektywnoWci pracy badanego personelu wydaje siC być takce jego 

stopieM zadowolenia z pracy z przypadkami starszych kobiet – ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim/partnerskim. WiCkszoWć pracowników instytucji 

pomocowych zadowolona była z własnych działaM podejmowanych na rzecz 

seniorów. Mówi>c, ic staraj> siC pracować z osobami starszymi jak najlepiej 

potrafi> oraz pomagać na tyle, na ile mog>. Cieszył ich takce sam kontakt ze 

starszymi kobietami, który nieraz motywował do pracy pracownika, a takce 

zmiana myWlenia i zachowania podopiecznych pod wpływem kontaktu ze 

specjalistami. Respondenci podkreWlali, ic osoby starsze udowadniaj> im, ce czas 

na zmiany jest zawsze - niezalecnie od wieku. Jeden z pracowników socjalnych 

stwierdził: No na pewno jest jakaW satysfakcja i zadowolenie, jeceli Pani siC 

przełamuje zaczyna coW robić, ce to nie s> tylko nasze działania, ce one 

faktycznie zmieniaj> sposób  myWlenia i zaczyna coW robić i wtedy jest ta 

satysfakcja, zadowolenie, ce coW mi siC udało. To znaczy nie dla mnie tylko dla 

tej Pani, ce ja byłam w stanie jej pomóc, ce ona zaczCła inaczej patrzeć, 

nastawienie jej siC zmieniło (2, pracownik socjalny, OIK).  

CzCWć z respondentów zaznaczyła, ic jest usatysfakcjonowana z pracy ze 

starszymi kobietami, jednak ich zadowolenie uzalecnione jest w ducej mierze od 

jej efektów. To jest bardzo trudno ocenić, to moje zadowolenie. Mi siC wydaje, 

ce to moje zadowolenie to jakby moce mieć zwi>zek z efektami, które s>. A 

efekty s>, bo rozwi>zuj> t> sytuacjC, w swoim czasie i w swój sposób, który jest 

dla nich najbardziej mocliwy, dostCpny i tec akceptowalny, tak? One rozwi>zuj> 

t> sytuacjC, kacda jedn> sytuacjC rozwi>zała w rócnym tempie, w rócnym czasie 

(5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). Brak efektów przedsiCwziCtych przez 

respondentów działaM powodował trudnoWci w ocenie swojej pracy ze starszymi 

kobietami jako w pełni zadowalaj>cej. Dwóch respondentów wskazało natomiast 

trudnoWci w ostatecznej ocenie swojej pracy, nie decyduj>c o niej ostatecznie.   

Badany personel, mimo ogólnego zadowolenia ze stosowanych metod, sposobów 

i efektów własnej pracy, wskazywał kwestie wymagaj>ce udoskonalenia.  

Dotyczyły one kliku zagadnieM odnosz>cych siC głównie do spraw natury 

organizacyjnej. NajczCWciej prezentowany postulat zmian zwi>zany był ze 
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zwiCkszeniem liczby szkoleM z zakresu przemocy w ogóle, jak tec odnosz>cych 

siC do tematyki gerontologicznej. Podobnie czCsto mowa była o problemach 

lokalowych i materialnych, z którymi borykaj> siC instytucje. Wskazane kłopoty 

powoduj> braki kadrowe, a takce deficyty pomieszczeM, w których mogłyby być 

przyjmowane osoby poszkodowane. Zdaniem badanego personelu wiCksz> 

uwagC zwrócić nalecałoby takce na edukacjC społeczeMstwa i starszych kobiet na 

temat przemocy oraz dostosować procedury prawne utrudniaj>ce walkC z 

agresj> wobec seniorów (ustalenie pełnomocników prawnych z instytucji 

zajmuj>cych siC sprawami konkretnych osób oraz zaostrzenie przepisów 

dotycz>cych izolacji sprawcy od ofiary). Jeden z pracowników socjalnych 

zaznaczył równiec, ic dobrym pomysłem na przeciwdziałanie przemocy oraz 

ulepszaj>cym pracC z ofiarami agresji byłoby cykliczne badanie Wrodowiska 

lokalnego. Pozwalałoby to na wiCksz> efektywnoWć docierania do osób 

pokrzywdzonych oraz podnosiłoby skutecznoWć pracy ze starszymi kobietami.   

 

a. Współpraca z instytucjami w ramach pracy ze starszymi 

kobietami-ofiarami przemocy 

 

Dla podnoszenia efektywnoWci pracy ze starszymi kobietami-ofiarami przemocy 

ze strony mCca lub partnera, istotne znaczenie ma współpraca pomiCdzy 

instytucjami pomocowymi. Zapewnia ona bowiem interdyscyplinarne podejWcie 

do problemu oraz wszechstronne i wieloaspektowe wsparcie osób 

poszkodowanych. W opinii respondentów równiec współdziałanie stanowi wacny 

aspekt w pracy nad przypadkami starszych kobiet doznaj>cych przemocy. Na 

pytanie o to: czy i w jaki sposób współpracuj> z innymi instytucjami 

zajmuj>cymi siC przypadkami ofiar przemocy? – wszyscy respondenci 

odpowiedzieli pozytywnie.  

NajczCWciej wymienian> instytucj> z któr> współpracowali badani okazała siC być 

policja. Niemal wszystkie osoby stwierdziły, ic utrzymuj> stały kontakt z 

policjantami dzielnicowymi w ramach wykonywanych obowi>zków i pracy nad 

przypadkami przemocy, z któr> borykaj> siC starsze kobiety. Przede wszystkim 

jest to współpraca z policj> w sprawach osób starszych. Tutaj przede wszystkim 

z policj>, no polega na tym, ce jakby informujemy siC przede wszystkim na 

pocz>tek, nawzajem. JeWli ja pierwsza dostałam tak> informacjC, to informujC 

dzielnicowego danego rejonu. JeWli dzielnicowy uzyskał informacjC, ce jest 

przemoc właWnie w takim zwi>zku, to informuje nas, czy mnie, oWrodek i jakoW 

wspólnie. Czasami wspólnie planujemy działania, czasami kacdy działa w swoim 

zakresie. Zakładamy nieraz Niebiesk> KartC, albo ja zakładam i informujC policjC 

albo policjant i nas. Czasami zdarzały siC wspólne interwencje, czyli jedziemy, 

nawet nie interwencje tylko wspólne wizyty, czyli umawiamy siC z dzielnicowym 

(27, specjalista pracy socjalnej, OIK). Współpraca miCdzy placówkami a policj> 
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polegała przede wszystkim na wzajemnej wymianie informacji oraz wspólnych 

interwencjach w Wrodowisku starszych kobiet-ofiar przemocy ze strony mCca 

b>da partnera. Jej jakoWć czCsto oceniana była przez personel dobrze, o czym 

Wwiadcz> wskazane wypowiedzi. Jeceli chodzi o policjC to jest ok. 

Współpracujemy bardzo dobrze, my zgłaszamy, znaczy oni zgłaszaj> przypadki 

do nas, my konsultujemy z nimi przypadki. Działa zespół interdyscyplinarny u 

nas w oWrodku od roku (…). Poza tym wyjecdcamy tec w teren z policj>. Policja 

bardzo czCsto bierze nas jako pracowników i na przykład mamy dany przypadek, 

danej osoby i na przykład dwie instytucje w jednym momencie s> w stanie nad 

jednym przypadkiem pracować w terenie (15, specjalista pracy z rodzin>, 

GOPS). Moim zdaniem ona [współpraca z policj>] jest dobra. Jest to dobra 

współpraca. Wydaje mi siC, ce tu tec jest duce zaangacowanie policji, 

prokuratura tec nie omija takich sytuacji wydaje mi siC, ce sprawdza od razu (3, 

specjalista pracy z rodzin>, OIK). Nie oznacza to, ic respondenci nie zauwacaj> 

mocliwoWci udoskonalenia współpracy z przedstawicielami tej słucby. Tak ogólnie 

rzecz bior>c, jeWli chodzi w ogóle o współprace z policj> byłoby do poprawy, 

moce to, ce, jakby trzeba byłoby to w struktury policji siC tam bardziej zagłCbić, 

ale jest tak, ce nasze zespoły interdyscyplinarne, w których tec dzielnicowy 

bierze udział, s> mniej istotne z perspektywy kierownictwa nic np. jakaW tam 

obstawa jakiejW procesji czy czegoW, bo ja otrzymuje takie informacje, ce jestem 

z dzielnicowym umówiona na zespół czy na wyjazd w teren. Dzielnicowy dzwoni 

dosłownie w ostatniej chwili i mówi, ce właWnie został oddelegowany na obstawC 

czegoW tam albo na jak>W tam inn> interwencjC, czyli jakby ja rozumiem, ce ta 

nasza sprawa jest mniej istotna z perspektywy kierownika, bo to nie dzielnicowy 

sam podejmuje decyzje (29, psycholog, MGOPS).  

Zaznaczyć nalecy ponadto, ic policja czCsto nie jest traktowana jako instancja do 

której zgłaszano przypadki przemocy, a czCWciej jako partner wspólnych działaM. 

Pytaj>c bowiem o iloWć przypadków, które zgłaszane s> przez personel 

poszczególnych instytucji na policjC, odpowiedzi twierdz>cych było niewiele. 

Respondenci podkreWlali, ic nie stosuj> tego typu działaM, gdyc interwencja 

policji, musi stanowić samodzieln> decyzjC ofiar a nie samej instytucji. 

PostCpowanie takie ma być form> terapii, w której ofiara decyduje siC na 

przedsiCwziCcie takich kroków. Zgłaszanych, to moce nie, ale znaczy 

nawi>zujemy współpracC, bo czasami jest tak, ce ta osoba sama poprzez to, ce 

my motywujemy wzywa np. patrol, czy kontaktuje siC z dzielnicowym i tutaj te 

80 % ,to co my zgłaszamy, to nie wiem, moce pół na pół, rócnie. Czasami 

właWnie zgłaszaj> same osoby wiCc jakby nasza tutaj, nasze zgłoszenie jest tutaj 

zbCdne. Współpraca póaniej jest, jeceli ta osoba nawet sama siC zgłosi, po 

jakichW naszych tu sugestiach, to my póaniej, jakby współpracujemy z t> policj>, 

informujemy siC o rócnych rzeczach (29, psycholog, MGOPS). Osoby badane 

podkreWlały, ic przypadki ofiar przemocy zgłaszane s> na policjC w sytuacjach 
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zagrocenia cycia b>da zdrowia. W innej sytuacji instytucje pomocowe informuj> 

policjC o zaistniałym problemie, chc>c w ten sposób uwracliwić poszczególnych 

dzielnicowych na przypadek konkretnej starszej kobiety-ofiary przemocy.  

Kolejne wymieniane instytucje to: oWrodki pomocy społecznej, s>dy oraz 

kuratorzy s>dowi. Dwóch pracowników współpracuje zaW z lekarzem rodzinnym, 

a kolejnych dwóch z organizacjami pozarz>dowymi, działaj>cymi na rzecz osób 

starszych. Jedynie jeden respondent wskazał na szkołC, jako instytucjC z któr> 

utrzymuje kontakt w ramach pracy nad przypadkami starszych kobiet-ofiar 

przemocy. PodkreWlić nalecy, ic w opinii respondentów współpraca z innymi 

instytucjami czCsto była inicjowana przez nich samych. Mowa to głównie o 

organach wymiaru sprawiedliwoWci, lekarzach czy tec organizacjach 

pozarz>dowych.  Wydaje siC wiCc, ic nie wszystkie instytucje odczuwaj> 

potrzebC wspólnego działania w imiC wieloaspektowego przeciwdziałania 

przemocy wobec starszych kobiet, a być moce takce nie posiadaj> dostatecznej 

wiedzy w tym zakresie.  

Na pytanie, o to na czym polega współpraca z instytucjami, wiCkszoWć 

respondentów wskazała, ic podejmowane s> wspólne działania w ramach pracy 

nad przypadkami, placówki wymieniaj> siC informacjami oraz pracuj> razem w 

ramach zespołów interdyscyplinarnych, złoconych ze specjalistów z rócnych 

dziedzin. Jak współpracujC – to tak jak wczeWniej mówiłam, ce głównie 

podejmujC interwencjC, jestem w kontakcie z dan> instytucj>. Współpracujemy 

tutaj na rzecz poprawy, zmiany sytuacji osoby krzywdzonej, zastanawiamy siC 

co mocna zrobić, jak to zrobić. Jakie tutaj działania mogłyby być najbardziej 

skuteczne na dany moment, w danej sytuacji (8, konsultant, SNL). Jedynie kilka 

osób stwierdziło, ic podejmuje współpracC poprzez zespołowe czynnoWci, nie 

mówi>c nic na temat pracy w zespołach specjalistów. Przedstawiciele policji jako 

formC współpracy wymieniali takce wspólne szkolenia, organizowane w celu 

podnoszenia efektywnoWci działaM rócnych słucb i organizacji. Bardzo siC 

cieszymy z tego, ce, szkol> nam ludzi [instytucje współpracuj>ce]. Czyli s> w 

stanie zapewnić nam przeszkolenie policjantów z takiej strony, nie od strony 

procedur juc prawnych tylko z takiego psychologicznego. W zeszłym roku 

organizowaliWmy cykl szkoleM: praca ze sprawc> i praca z ofiar>. Psychologiczne 

aspekty pracy z ofiar>. Potem było inne szkolenie dotycz>ce tworzeniu takich 

zespołów interdyscyplinarnych szkol>. Potem było inne szkolenie dotycz>ce 

tworzeniu takich zespołów interdyscyplinarnych (21, koordynator procedury 

Niebieska Karta, KWP). 

Oceniaj>c współpracC ze wszystkimi instytucjami badany personel wskazał, ic 

ogólnie jest z niej zadowolony. Dodatkowo zaznaczaj>c, ic nie oznacza to, ce nie 

zauwaca kwestii wymagaj>cych udoskonalenia. Ja w sumie, mam dobr> 

współpracC i jakoW nie miałam takiego przypadku, ce miałam jakieW trudnoWci w 

tej współpracy. Moce najwiCcej jakiW problemów to jeceli juc, to z kuratorami 
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powiem, bo czasami s> problemy, ale to s> takie bardzo sporadyczne i do 

przezwyciCcenia, bo to albo trudnoWci czasowe, ce problemy s> takie, ce nie 

mocemy siC spotkać, bo coW innego zaplonowane, ale to było takie naprawdC 

sporadyczne, wiCc ogólnie, przynajmniej mnie ta współpraca układa siC dobrze, 

nie mam wiCkszych problemów (27, specjalista pracy socjalnej, OIK).     

Zdaniem respondentów najwacniejsze zagadnienie wymagaj>ce poprawy 

stanowi sposób myWlenia oraz brak wiedzy na temat przemocy wobec starszych 

kobiet wWród całego społeczeMstwa, jak i słucb pomocowych. No wiCc tu nie 

chciałabym generalizować. Czasem trafia siC na bardzo dobr> współpracC, a 

czasem na policjantów, którzy czCsto nie maj> wiedzy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, którzy nie znaj> w ogóle jak gdyby nie tylko jakby 

zasad prowadzenia niebieskiej karty, ale tec rócnych innych jakby zagadnieM 

prawa, natomiast siC tym  prawem próbuj> kierować i to jest czasem takim 

utrudnieniem. No ale tec z 2 strony mam tec kilka takich dobrych doWwiadczeM z 

policj> (8, konsultant, PNL). Inna osoba dodała: WspółpracC utrudnia czasem 

czynnik ludzki. Tec taki Wwiatopogl>d, który tec moce przeszkadzać we wspólnej 

współpracy, jeceli ktoW ma, policjant, czy kurator inne spojrzenie na dan> 

sprawC, czy w ogóle na przemoc w rodzinie, to moce utrudniać współpracC i 

pomoc rodzinie (17, terapeuta, OPS). Równie istotne okazały siC być problemy 

kadrowe, które powoduj> ic wydłuca siC czas oczekiwania na pomoc oraz brak 

specjalistów z wielu dziedzin w zespołach interdyscyplinarnych. Nie no mam 

wracenie, jak gdyby jedyny problem jaki jest to ograniczone godziny przyjCć 

osób. Długie terminy, to ce czasem jest długi okres oczekiwania na wizytC u 

specjalisty, tak? be nie ma czegoW takiego, ce człowiek potrzebuje w tym 

momencie. Ja widzC, ce w tym momencie ona ma motywacjC, ce skorzysta a za 

tydzieM niekoniecznie (18, specjalista do spraw pracy zespołowej, MOPS).  

Dwie kolejne najczCWciej wskazywane kwestie utrudniaj>ce współpracC pomiCdzy 

instytucjami stanowiły procedury prawne niedostosowane do sytuacji starszych 

kobiet doznaj>cych przemocy oraz nadmierna biurokracja, powoduj>ca 

opóanienia w działaniu. Oto wypowieda jednej z respondentek: Strasznie duco 

„papierologii”, ale tego nie unikniemy, nie. DzwoniC do człowieka i mówiC 

„jedziemy w Wrodowisko”, do dzielnicowego na przykład. On mówi: dobra, o tej i 

o tej godzinie bCdC miał samochód, albo mówi „no ale ty, nie mam samochodu”, 

to ja mówiC pojedziemy moim, nie. Nie ma problemu i załatwiamy sprawC, przy 

czym on mi musi przesłać oficjalne pismo, musi sporz>dzić u siebie notatkC, ja 

muszC u siebie sporz>dzić notatkC, odesłać mu oficjalne pismo mimo, ce sprawa 

jest po prostu prosta. Jest bardzo duco dokumentacji (23, specjalista pracy z 

rodzin>, OIK). 

Badany personel oprócz wskazanych powycej postulatów zmian we współpracy z 

instytucjami, stwierdził, ce mógłby skuteczniej działać, gdyby w pracC nad 

przypadkami starszych kobiet, zaangacowały siC takce inne słucby. Okazało siC, 



 

171 

 

 
POLSKA 

 

ic najmniej zainteresowanym w pomoc ofiarom przemocy podmiotem jest słucba 

zdrowia. Odpowiedzi takiej udzieliło 2/3 badanych. Wydaje mi siC, ce bardziej 

zaangacować siC mogła słucba zdrowia – lekarz rodzinny, pielCgniarka 

Wrodowiskowa. Wydaje mi siC, ce oni s> pierwszymi, którzy maj> informacjC, ce 

coW siC dzieje ale w rodzinie. Starsze kobiety, czCsto siC otwieraj> przed tym 

lekarzem pierwszego kontaktu (27, specjalista pracy socjalnej, OIK). Inna osoba 

dodała: Zdecydowanie brakuje słucby zdrowia. Słucba zdrowia jest absolutnie 

nie przygotowana na problem przemocy w ogóle, a juc w szczególnoWci jeWli 

chodzi o przemoc wobec dzieci i przemoc wobec osób starszych. Ja uwacam, ce 

tutaj trzeba jeszcze bardzo duco pracy włocyć, opracować jakieW tam moduły 

szkoleniowe dla tej grupy zawodowej. To nie tylko lekarzy, ale równiec i 

pielCgniarek Wrodowiskowych. Bardzo rzadko, ja powiem inaczej moce, jeden 

jedyny raz przez 10 lat działania zdarzyło mi siC, ce lekarz poinformował o 

przypuszczeniu zaistnienia faktu przemocy. Takce to chyba oddaje wagC tego 

problemu (19, rzecznik praw ofiar, UM). Sytuacja taka wzbudza zainteresowanie 

i niepokój, tym bardziej, ce powszechnie wiadomo, ic osoby starsze ze wzglCdu 

na problemy zdrowotne bardzo czCsto korzystaj> z wizyt lekarskich. Ponadto 

lekarze i pielCgniarki ciesz> siC powacaniem i zaufaniem osób starszych. Słucba 

zdrowia jest wiCc naczeln> instytucj> w kwestii czCstotliwoWci kontaktów z seni-

orami i wpływu na ich opinie. Jej zaangacowanie w diagnozowanie i 

przeciwdziałanie przemocy byłoby wiCc nieocenione.  

Respondenci w niewielkiej liczbie wskazali takce, ic we współpracy nie brakuje 

cadnej instytucji oraz ce brakuje policji, s>dów, czy tec kuratorów i wójtów. 

Odpowiedzi te wynikały z zawodowych doWwiadczeM badanych osób, zwi>zanych 

ze współdziałaniem z rócnymi słucbami i placówkami. Nie wszCdzie bowiem 

brakowało kogoW we współpracy. Zdarzały siC bowiem sytuacje, gdzie wszystkie 

potrzebne słucby angacowały siC w działania na rzecz starszych kobiet, 

doznaj>cych przemocy ze strony mCca lub partnera. Niekiedy tec słucby 

współdziałaj>ce nie spełniały oczekiwaM respondentów, co powodowało chCć 

zmiany i wiCkszej współpracy z ich strony.  

 

 

7.4.5   

MocliwoWci poprawy sytuacji starszych kobiet- ofiar przemocy ze strony 

mCca/ partnera 

 

Kwesti>, która w opinii respondentów, obok współpracy z instytucjami, wymaga 

udoskonalenia okazał siC być sposób docierania do starszych kobiet, 

doznaj>cych przemocy w zwi>zku małceMskim lub partnerskim. Okazuje siC 

bowiem, ic niewiele przypadków starszych kobiet trafia do instytucji, co nie jest 

efektem niewielkiej iloWci zdarzeM przemocowych z ich udziałem. Starsze kobiety 
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czCsto ze wzglCdu na przekonanie o koniecznoWci zachowania spraw rodzinnych 

w tajemnicy oraz utrzymaniu struktury rodziny, rzadko zgłaszaj> siC do 

odpowiednich instytucji, czy tec poszukuj> pomocy wWród rodziny i znajomych. 

Sytuacja ta zamaskowuje prawdziwe oblicze problemu, jak tec uniemocliwia 

niesienie skutecznego wsparcia i pomocy.  

W opinii badanych najskuteczniejszym sposobem dotarcia do starszych kobiet, 

doznaj>cych przemocy ze strony mCca lub partnera, s> edukacyjne kampanie 

społeczne. Kampanie te miałyby na celu zarówno uwracliwienie społeczeMstwa 

na problemy seniorów, jak tec informowanie ludzi starych na temat rócnych 

sytuacji problemowych (w tym takce przemocy) i instytucji Wwiadcz>cych pomoc 

i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Respondenci wskazywali bowiem ic 

przemoc wobec starszych kobiet, zgłaszana jest rzadko ze wzglCdu na nisk> 

WwiadomoWć społeczn> zwi>zan> z poruszanym zagadnieniem oraz brak wiedzy 

samych seniorów na temat miejsc, w których mog> otrzymać wsparcie. Istotn> 

rolC w nagłaWnianiu zjawiska odegrać mog> media, które stanowi> główne aródło 

przekazu informacji seniorom. Oto wypowieda jednej z respondentek: Trzeba 

zmieniać, poprawiać, zmieniać w ogóle WwiadomoWć ludzi. Ja mam takie 

doWwiadczenia, ce bardzo czCsto te panie czytaj> gazety i tak dowiaduj> siC, ce 

mog> uzyskać pomoc. CzCsto tak z telefonu słyszC, ce ja przeczytałam artykuł i 

tam był numer telefonu. Ale myWlC, ce poprzez jakieW akcje promocyjne, 

kampanie społeczne. Tutaj media takie jak telewizja, gazety. Z tego co ja tak 

obserwujC to s> główne aródła uzyskiwania informacji. Znowu z drugiej strony 

jak mocna dotrzeć? Tutaj bardzo duc> rolC widzimy Wwiadków przemocy, czyli 

bliskich osób, czy s>siadów. Ci ludzie powinni reagować. Jeceli nie dzieje siC 

dobrze, ceby ci ludzie informowali odpowiednie instytucje. Czyli informacja, 

kampanie, dziCki czemu bCdziemy podnosić WwiadomoWć, czyli stosować tzw. 

profilaktykC, czy podnosić WwiadomoWć tego, ce warto reagować na przemoc, a 

to moce spowodować, ce taki Wwiadek, czy osoba bliska widzi, ce jakaW  starsza 

osoba jest w trudnej sytuacji, zareaguje, bo bCdzie wiedziała jak, gdzie i do kogo 

(8, konsultant, SNL).  W przypadku osób starszych istotny byłby takce kolportac 

ulotek i plakatów, które zawierałyby potrzebne informacje (na temat tego: gdzie 

i jak uzyskać pomoc). Materiały takie rozdysponowywane byłyby przez rócne 

instytucje takie jak: oWrodki pomocy społecznej, oWrodki interwencji kryzysowej, 

ale takce koWcioły, kluby osiedlowe, przychodnie lekarskie, itp.  

Zdaniem badanego personelu kolejnym sposobem dotarcia do starszych kobiet-

ofiar przemocy s> szkolenia z zakresu przemocy, których adresatami byliby 

zarówno pracownicy instytucji pomocowych, jak tec sami seniorzy. Klika osób 

zaproponowało by powołać specjalne stanowiska pracy przy instytucjach, które 

odpowiedzialne byłyby za wyszukiwanie ofiar naducyć oraz informowanie 

seniorów na temat rócnych kwestii, w tym takce problemowych. Oto propozycja 

jednej z respondentek: KiedyW na pocz>tku lat 90, jeceli pamiCtam w OPS, było 
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tzw. rozpoznawanie wieku poprodukcyjnego, to polegało na tym, ce pracownicy 

socjalni mieli adresy osób właWnie w wieku poprodukcyjnym i systematycznie 

odwiedzili te osoby, wchodzili w Wrodowiska, pytali o stan zdrowia, o aródła 

otrzymania, czy sobie daj> radC, czy potrzebuj> pomocy i ewentualnie jakiej 

pomocy. To było wtedy takie rozpoznanie i jeceli trafiło siC, ce w rodzinie trzeba 

było coW pomóc, mocna było zacz>ć działać. Natomiast teraz takiego rozpoznania 

nie mamy, wiCc dobrze byłoby przygotować coW takiego, czy  rozpisać taki 

programu, ceby to Wrodowisko lokalne, ceby te rodziny w wieku 

poprodukcyjnym, emerytalnym rozpoznać, zorientować siC jaka jest skala tego 

zjawiska, bo przy takim rozpoznaniu, przy wejWciu do rodziny, przy takiej 

rozmowie duco rzeczy by wyszło na wierzch, wydaje mi siC, ce to taka jedyny 

mocliwoWć rozpoznania tego [przemocy] (27, specjalista pracy socjalnej, OIK).  

Niestety mimo, dostrzegania przez badany personel problemów zwi>zanych z 

docieraniem do starszych kobiet-ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim lub part-

nerskim, w wiCkszoWci instytucji nie przewidywane były cadne działania maj>ce 

na celu zmianC sytuacji tej grupy osób. Pytaj>c o to czy planowane s> 

jakiekolwiek przedsiCwziCcia, które byłyby zwi>zane z poruszanym w badaniach 

tematem, ponad połowa respondentów odpowiedziała, ic nic na ten temat nie 

słyszała. NajczCWciej zaW wskazywanymi działaniami okazały siC być spotkania 

edukacyjne dla ludzi starych oraz programy, których adresatami były osoby 

starsze. Warto zwrócić takce uwagC na to, ic dwie osoby wskazały, ce w 

najblicszym czasie instytucja w której pracuj> rozpowszechniać bCdzie ulotki na 

temat praw ludzi starych, natomiast w jednym Wrodowisku tworzono 

stowarzyszenie, które za cel przyjCło działanie na rzecz seniorów.   

Istotny wydaje siC jednak fakt, ic badany personel zdawał sobie sprawC z 

potrzeb starszych kobiet-ofiar przemocy, i na tej podstawie projektował 

regulacje, które mogłyby siC przyczynić do poprawy ich sytuacji. Zdaniem 

wiCkszoWci respondentów najwacniejsze potrzeby starszych kobiet sprowadzić 

mocna do zapewnienia im spokoju oraz bezpieczeMstwa. Potrzebuj> mieć 

spokoju, to jest bardzo szczególna potrzeba, bo w kacdym niemalce przypadku, 

jeceli dochodzi do sedna, pytam co Pani chce, co Pani potrzebuje – odpowieda 

brzmi: nic oprócz spokoju (6, psycholog, OIK). Równie wacnym okazało siC być 

zapewnienie osobom poszkodowanym wsparcia i zrozumienia, którego nieraz nie 

doWwiadczaj> pozostaj>c w sytuacji przemocy. Potwierdza to opinia jednej z 

respondentek: one [starsze kobiety-ofiary przemocy] przede wszystkim 

potrzebuj> ciepła, zrozumienia, empatii. No i przede wszystkim tego, ceby ktoW 

je wysłuchał. Ale równiec bardzo czCsto wycofuj> siC i tutaj jest potrzebna praca 

terapeuty, czy psychologa, ceby wzmacniać w nich to poczucie własnej wartoWci i 

ceby siC nie wycofywały a raz podjCtej decyzji (19, rzecznik praw ofiar, UM). 

Zdaniem piCciu osób najwacniejsz> potrzeb> starszych poszkodowanych jest 
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natomiast pragnienie towarzystwa. Mowa tu o osobach samotnych, które nie 

maj> z kim dzielić problemów dnia codziennego.   

Mówi>c o regulacjach, które mogłyby wspomóc zaspokajanie potrzeb starszych 

kobiet, a takce poprawC sytuacji seniorów w ogóle, respondenci wskazywali na 

ich dwa aspekty. Jeden dotyczył regulacji natury organizacyjnej, drugi zaW 

prawnej. WWród pierwszej grupy rozwi>zaM  najczCWciej wymieniane były te 

zwi>zane z prac> personelu w instytucjach pomocowych oraz zmian> 

WwiadomoWci społeczeMstwa. Proponowano zwiCkszenie liczby pracowników oraz 

opracowanie dla nich specjalnej oferty szkoleM, a takce przeprowadzenie 

kampanii edukacyjnych na temat problemów ludzi starych w ogóle.  

Wydaje siC, ic duce znaczenie badany personel przypisywał rozwi>zaniom 

prawnym. Zapewne wpływ miały trwaj>ce w czasie przeprowadzania rozmów 

prace nad nowelizacj> ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

WiCkszoWć respondentów pozytywnie wyracała siC o projekcie zmian w 

przepisach. Z ich punktu widzenia bardzo wacne byłoby izolowanie sprawców od 

ofiar, zaostrzenie nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zblicania siC. Oto 

jedna z takich wypowiedzi: Wie pani co, ja to widzC wielk> potrzebC nowelizacji 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w ramach której istnieje po 

pierwsze taki zapis dotycz>cy współpracy słucb w ramach zespołów 

interdyscyplinarnych. Przy osobach starszych to jest po prostu podstawa, ceby 

słucby i osoby starsze ze sob> współpracowały, same siC nie obroni>. be no na 

przykład w tej nowelizacji jest tec projektowana zmiana w kodeksie karnym 

dotycz>ca zakazu zblicania takiego prokuratorskiego, ceby to nie działo siC 

s>dowo. Pewnie, ceby to mógł, taki zakaz zblicania sprawcy do ofiary, ceby taki 

zakaz mógł podj>ć prokurator, czyli, ceby to siC działo szybko. beby te osoby 

starsze nie wejd> na WcieckC prawn>, nie bCd> siC przez 3 lata walczyły przed 

s>dem, a ceby sprawca dostał wyrok, to musi być jakaW szybka prosta 

procedura, szczerze mówi>c tec instytucjonalna (11, psycholog, PNL). Kilka osób 

podkreWliło takce koniecznoWć modyfikacji procedury s>dowej, która jest na tyle 

długa, ce nieraz przez wiele lat nie pozwala starszym kobietom wyzwolić siC z 

sytuacji przemocy. 

 

 

7.4.6   

Subiektywne odczucia personelu na temat pracy ze starszymi kobietami-

ofiarami przemocy ze strony mCca/ partnera  

 

Ze wzglCdu na znaczenie omawianego problemu, istotne wydaj> siC subiektywne 

odczucia badanego personelu na temat pracy ze starszymi kobietami 

doznaj>cymi przemocy ze strony mCca b>da partnera. Osobiste motywacje i 

refleksje wpływaj> bowiem na sposób pracy oraz podejWcie do osoby 
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poszkodowanej. Chc>c zarysować ten subiektywny odbiór przemocy, 

respondenci zapytani zostali o to co dla nich znaczy praca ze starszymi 

kobietami-ofiarami przemocy, co skłoniło ich do podjCcia pracy z t> grup> osób 

oraz czego szczególnego mog> nauczyć siC od tej grupy klientów. Przyjrzyjmy 

siC udzielonym odpowiedziom. 

WiCkszoWć badanych osób wskazało, ic najwacniejszy aspekt pracy ze starszymi 

kobietami, stanowi doWwiadczenie, jakie dziCki temu kontaktowi zdobywaj>. 

Mowa tu zarówno o doWwiadczeniach podnosz>cych efektywnoWć i sposób pracy z 

podobnymi przypadkami ofiar przemocy, jak tec o doWwiadczeniach 

zmieniaj>cych postrzeganie wydarzeM cyciowych. Oto wypowieda jednego z 

respondentów: Ja myWlC, ce dla mnie osobiWcie jest to jakby czerpanie z 

ogromnej wieloletniej tec doWwiadczeM cyciowych tych osób. To  mnie bardzo 

wzbogaca, daje mi taki obraz relacji małceMskich, relacji rodzinnych, roli kobiety, 

roli matki. To jest takie bardzo duce doWwiadczenie wgl>d i zrozumienie, które 

jakby pozwala jakby w kolejnych przypadkach lepiej działać, skuteczniej i mieć 

WwiadomoWć (5, specjalista pracy z rodzin>, OIK). W przypadku kilku osób praca 

ze starszymi kobietami-ofiarami przemocy wi>zała siC z chCci> niesienia pomocy 

oraz stanowiło wyzwanie, które dla dobra osób poszkodowanych nalecało podj>ć. 

Respondenci wskazywali, ic maj> w sobie niezgodC na przemoc, przez co czuj> 

ogromn> potrzebC pomagania, edukacji, a takce podnoszenia WwiadomoWci w 

tym wymiarze. Ponadto wacne jest móc poczuć satysfakcjC z osi>gniCtych 

efektów, szczególnie jeWli chodzi o starsze kobiety-ofiary przemocy ze strony 

mCca lub partnera. Cztery inne osoby stwierdziły natomiast, ce przemoc oznacza 

bardzo przykr> sytuacjC, której nikt nie powinien doWwiadczać, tym bardziej 

osoby starsze, które szczególnie potrzebuj> spokoju i bezpieczeMstwa.    

Na pytanie o to co skłoniło respondentów do podjCcia pracy ze starszymi 

kobietami, doznaj>cymi przemocy ze strony mCca b>da partnera, prawie 

wszyscy odpowiedzieli, ic chCć niesienia pomocy innym osobom. Jedna z 

respondentek wskazała: Co mnie skłoniło? To tak jakby mnie Pani zapytała co 

mnie skłoniło do pracy w oWrodku? Ja od pocz>tku chciałam pracować w tej 

działce pomocowej. Najpierw pracowałam jako pracownik socjalny na rejonie 

dawno temu czyli głównie prac> socjaln> siC zajmowałam i no nie chcC 

powiedzieć ce powołanie, ale jakoW tak realizacja własnych celów, tec w takim 

sensie ce wykorzystać jakoW (3, specjalista pracy z rodzin>, OIK).Dodatkowo 

podkreWlano, ic praca w instytucjach pomocowych wi>ce siC z tym, ic pracuje siC 

z osobami w rócnym wieku. Personel nie ma wiCc wpływu na to z kim i w jakim 

wieku bCdzie pracował. To sytuacja i specyfika wykonywanego zawodu wymusza 

podjCcie pracy z kacdym kto potrzebuje wsparcia i pomocy. Co mnie skłoniło [do 

pracy ze starszymi kobietami-ofiarami przemocy], ja po prostu otrzymuje to 

zgłoszenie i ja muszC podj>ć jakieW działania. To nie jest tak, ce ja tutaj sobie 

wybieram jakieW sprawy, ce tC chcC a innej nie chcC, bo bardziej mnie interesuj> 
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sprawy dotycz>ce osób starszych. Po prostu kacdy z nas pełni jakiW dycur i na 

nasz dycur tak sprawa wpłynie to ta osoba siC zajmujC. Takce nic takiego 

kontentego nie wpłynCło na mnie, cebym ja z tymi osobami starszymi w 

zwi>zkach partnerskich współpracowała (9, specjalista pracy socjalnej, MOPR).  

Jedynie jedna osoba w trakcie wykonywanych obowi>zków zawodowych podjCła 

decyzjC o pracy z ludami starszymi i przez pewien czas Wwiadczyła pomoc tylko 

tej grupie osób. Obecnie pracuje w oWrodku pomocy społecznej, a jej obowi>zki 

słucbowe nie ograniczaj> siC tylko do tej grupy osób. Oto jej wypowieda: Był taki 

pomysł, jeszcze w moim poprzednim miejscu pracy, właWnie na taki program. Ja 

myWlałam wtedy nad tym, poniewac miałam propozycjC, aby w tym uczestniczyć. 

MyWlałam nad tym, jakby czy to jest taki obszar, w którym bym siC dobrze czuła 

i faktycznie, chyba, co mnie skłoniło, to moja taka osobista ocena, ce ja umiem z 

tymi osobami siC porozumieć i jakoW mam duco zrozumienia dla nich (29, psy-

cholog, MGOPS).  

Mimo, ic respondenci, nie ograniczali siC do pracy tylko ze starszymi kobietami, 

doznaj>cymi przemocy w zwi>zku małceMskim lub partnerskim, podkreWlali 

szczególne wartoWci, których mogli siC od nich nauczyć. NajczCWciej wskazywana 

była cierpliwoWć, spokój, i pokora, z jak> ofiary przemocy w wieku senioralnym 

znosz> trudy i problemy dnia codziennego. Obie kwestie s> zarazem godne 

podziwu, jak i stanowi> najwiCksze wyzwanie w pracy ze starszymi kobietami. 

Bowiem to co czCsto pozwala im przetrwać, powoduje, ic tkwi> przez wiele lat w 

sytuacji przemocy, niemal przyzwyczajaj>c siC do zaistniałej sytuacji. Oto 

wypowieda jednej respondentki: To jest taka pokora w stosunku do cycia nawet 

właWnie ona czasami wydaje siC, ce ma skrajny obraz no bo oni tak cierpliwie te 

ciosy przyjmuj> i nic nie robi>, ale jest coW takiego w ich postawie, ce no tych 

osób starszych, ce właWnie mniej tam jest takiej chCci odwetu, nienawiWci, złoWci. 

Normalnych bardzo uczuć, które siC uruchamiaj> u osób doWwiadczaj>cych 

przemocy. Te osoby jakoW tak mniej uruchamiaj> te mechanizmy (3, specjalista 

pracy z rodzin>, OIK). Inna z osób dodała, ce nauczyła siC cierpliwoWci i 

wyrozumiałoWci dla potrzeb i codziennego funkcjonowania starszych kobiet. (…) 

tak sobie myWlC teraz, ce to czego ja siC uczC czy od nich [starszych kobiet, 

doznaj>cych przemocy], czy w kontakcie z nimi, to na pewno cierpliwoWci i 

wyrozumiałoWci. CierpliwoWci, tec takiej pokory dla drugiego człowieka, dla 

krzywd, które on doznaje. MyWlC takce, ce praca w ogóle z takimi osobami uczy 

nas odrobiny pokory, uczy wyrozumiałoWci, bo tak jak mówiłam na pocz>tku 

przecywałam równiec złoWć w kontakcie z nimi i irytacjC, wiCc po latach 

nauczyłam siC tego, ce to nie tCdy droga, ce to nie ta Wciecka. Po latach pracy z 

nimi mam wiCcej wyrozumiałoWci dla ludzi, wiCcej cierpliwoWci i takiego 

zrozumienia, ce to tec jest ich cycie, to tec jest coW czego one doznawały w tym 

cyciu i nie mocna siC irytować na to jak ktoW cyje w swoim cyciu i niczego z tym 

cyciem, w moim mniemaniu nic nie zrobił. Takce myWlC, ce praca z nimi tego 
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uczy, a czy to jest od nich, czy po prostu wyniku kontaktu z nimi to tak 

naprawdC trudno mi powiedzieć (29, psycholog, MGOPS).   

Kolejnymi czCsto wskazywanymi wartoWciami, których ucz> siC respondenci w 

trakcie pracy ze starszymi kobietami, były odwaga do zmian mimo 

zaawansowanego wieku oraz wiedza o człowieku. Respondenci podkreWlali, ce 

seniorzy daj> im poczucie, ce nigdy nie jest za póano na zmiany, ce nawet 

tkwi>c przez lata w sytuacji przemocy, mocna znaleać w sobie siłC i chCć do 

odmiany własnego cycia. Okazuje siC, ic kontakt ze starszymi kobietami pozwala 

takce na nabywanie wiedzy na temat człowieka, jego mocliwoWci, zasad, którymi 

siC kieruje oraz mechanizmów, które steruj> jego zachowaniem. Jedna z 

respondentek stwierdziła: O, to myWlC, ce masC rzeczy mogC siC nauczyć. TrochC 

mi daje ta praca, nie wiem, czy to mocna nazwać uczeniem siC, ale pokazuje mi 

duc> konsekwencji, takich swoich decyzji. UWwiadamia mi, ce te konsekwencje 

s> takie długofalowe i ce pewne decyzje, konsekwencje decyzji rozkładaj> siC na 

szereg lat. UWwiadamia mi to i uczy mnie, takiego fajnego korzystania z cycia, w 

sensie podejmowania takich decyzji przemyWlanych, czasami spontanicznych, 

czasami tec właWnie, takich właWnie z zastanowieniem, jakie bCd> tego 

konsekwencje. MyWlC, ce uczy m>drego cycia, m>drego  podejWcia do cycia, do 

wielu spraw. Mam w głowie masC osób, w tej chwili z którymi pracujC i myWlC 

sobie, ce jakbym miała powiedzieć konkretnie, czego siC uczC, to właWciwie od 

kacdej czego innego, ale rzeczywiWcie to jest kopalnia wiedzy (29, psycholog, 

MGOPS).     

 

 

7.4.7   

Refleksje personelu po przeprowadzonej rozmowie  

 

Jedno z pytaM koMcowych, jakie było zadawane osobom udzielaj>cym wywiadu 

dotyczyło odczuć, refleksji narratorów, jakie towarzysz> im po przeprowadzonej 

rozmowie.  

Ogólnie rzecz bior>c nalecy przyznać, ic przeprowadzane wywiady i ich tematyka 

spotkały siC z bardzo pozytywnym odbiorem tych wszystkich, którzy wziCli udział 

w badaniach. Dobrze siC dzieje, ce takie inicjatywy s> podejmowane – 

powiedziała jedna z narratorek (19, rzecznik praw ofiar, UM). Wielu 

profesjonalistów podkreWlało tec, ce z ich obserwacji wynika, ic tematyka ludzi 

starych jest bardzo czCsto pomijana w debatach czy działaniach planowanych 

przez rócnorodne instytucje pomocowe, a to przeciec tak istotna i coraz 

liczniejsza grupa beneficjantów pomocy społecznej. Fajnie, ce ktoW siC zaj>ł tym 

obszarem – stwierdził jeden z narratorów - Bo był zaniedbany całkowicie i nikt 

tego jak gdyby dokładnie nie badał. Bo rócne osoby jak gdyby badaj>, ale 

badaj> tec ogólny rozmiar przemocy w rodzinie, bez wzglCdu na wiek. I jakby 
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tec to moce dać jak>W informacjC na temat WwiadomoWci, czy rozmiaru tec 

przemocy wobec osób starszych. I moce ewentualnie powstanie to i bCdzie baz> 

do tego by podj>ć działania, czy kampanie. JakieW instytucje, czy właWnie 

organizacje (17, terapeuta, OPS).  

Niektórzy narratorzy powiedzieli, ic problematyka i organizacja badaM ma 

dodatkowy walor w postaci angacowania w nie profesjonalistów rócnych 

specjalnoWci, rócnych instytucji, dziCki czemu istnieje duce prawdopodobieMstwo, 

ic uzyskany materiał pozwoli na dogłCbne i wieloaspektowe poznanie i opisanie 

badanego zagadnienia. To jest ciekawe, szczerze mówi>c jaki inni profesjonaliWci 

siC wypowiedz>, jak to widzi policja, jak to widz> pracownicy socjalni. MyWlC 

sobie, ce oni mog> mieć inna perspektywC – powiedziała jedna z narratorek (11, 

psycholog, PNL).  

Tematyka wywiadu jak tec kierowana do narratorów proWba o omówienie 

przypadków starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partner-

skim, które były ich klientami powodowały, ic osoby udzielaj>ce wywiadów 

wracały wspomnieniami do spotkaM z dan> klientk>, co niejednokrotnie 

wywoływało wzruszenie narratora. Pod koniec jednego z wywiadów udzielaj>cy 

go pracownik instytucji powiedział: Cały ten wywiad troszeczkC mnie poruszył, 

bo starałam sobie przypomnieć wszystkie te sytuacje, z którymi miałam do 

czynienia, tych wszystkich ludzi. To jest taki bardzo ciCcki temat i trudny do 

rozmowy (27, specjalista pracy z rodzin>, OIK).  

Narratorzy dodawali tec, ce wywiad jest kompletny, treWciwy, pytania s> bardzo 

wyczerpuj>ce i wnikliwe, a jednoczeWnie maj> w sobie pewien stopieM ogólnoWci, 

który pozwala na wieloaspektowe i obszerne udzielenie na nie odpowiedzi. Z 

drugiej strony padały tec uwagi co do długoWci rozmowy  – niektórzy byli zdania, 

ic faktycznie temat jest ciekawy, ale moce nalecałoby nieco zredukować liczbC 

pytaM. Inni zaznaczali, ce niektóre pytania wcale nie były łatwe i udzielenie na 

nie odpowiedzi byłoby prostsze gdyby treWć zagadnieM (pytaM) była znana 

narratorom na jakiW czas przed rozmow>. Wtedy byłaby chwila na przemyWlenie 

pewnych spraw, a wczeWniejsze przygotowanie do wywiadu moce podniosłoby 

jego jakoWć. Dodatkowym czynnikiem utrudniaj>cym logiczne odpowiadanie na 

stawiane pytania był fakt nagrywania wywiadu. Jedna z narratorek powiedziała, 

ce lec>cy przed ni> dyktafon dodatkowo j> stresował. Niemniej jednak trzeba 

uznać, ic niew>tpliwie pionierskie badania na temat przemocy wobec starszych 

kobiet, której doWwiadczaj> w zwi>zku małceMskim/ partnerskim spotkały siC z 

wielkim zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem tych, którzy w nich 

uczestniczyli.    
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7.5  
Podsumowanie  
 

Tematyczna analiza wywiadów przeprowadzonych z personelem rócnych 

instytucji, w ramach drugiego etapu badaM realizowanego projektu DAPHNE III, 

pokazuje jak złocona i jednoczeWnie bardzo interesuj>ca i ci>gle mało 

rozpoznana jest problematyka przemocy wobec starszych kobiet, której 

doWwiadczaj> w zwi>zku małceMskim/ partnerskim.  

Przemoc wobec starszych kobiet ze strony mCca b>da partnera w opinii 

badanych nie jest pojCciem nowym, aczkolwiek coraz czCWciej dostrzegalnym w 

ich doWwiadczeniach zawodowych. Nie zmienia to jednak faktu, ce liczba 

zgłaszanych do instytucji starszych wiekiem ofiar przemocy wci>c jest niewielka 

– choć w porównaniu z sytuacj> sprzed roku 2006, odnotowuje siC wzrost 

zdiagnozowanych przypadków starszych kobiet – ofiar agresywnych zachowaM 

ze strony mCca/ partnera. Wydaje siC, ce nie bez znaczenia pozostaje tu sposób 

wychowania najstarszego pokolenia w duchu norm i wartoWci ponad wszystko 

zabezpieczaj>cych pełn> strukturC rodziny, czy tec powszechnie panuj>ce 

przekonanie o utrzymywaniu wszelkich spraw i problemów rodzinnych w 

tajemnicy.  

W opinii respondentów starsze kobiety, które doznaj> przemocy ze strony mCca 

lub partnera, tkwi> w tej relacji przez długi czas, niekiedy niemal od pocz>tku 

trwania zwi>zku. Zdecydowanie rzadsze s> przypadki kobiet w wieku 60 i wiCcej 

lat, które po raz pierwszy doWwiadczaj> przemocy ze strony swego mCca/ 

partnera dopiero w staroWci. SytuacjC dodatkowo utrudnia fakt, ic agresja 

stosowana przez mCcczyzn przybiera rócne, niekiedy okrutne, zagracaj>ce cyciu 

formy. Dominuje przemoc psychiczna, a towarzyszy jej agresja fizyczna, 

nierzadko przemoc ekonomiczna czy seksualna. Przyczyn zachowaM 

agresywnych sprawcy mocna wymienić wiele. Zdaniem profesjonalistów 

czynnikiem zwiCkszaj>cym ryzyko pojawienia siC przemocy wobec starszych 

kobiet jest fakt zakoMczenia aktywnoWci zawodowej przez obojga małconków, a 

co siC z tym wi>ce - wiCksza iloWć wspólnie spCdzanego czasu. Ponadto badany 

personel wymieniał problemy alkoholowe mCca lub partnera, a takce ich choroby 

i zaburzenia psychiczne. Nie bez znaczenia jest tu równiec wyniesiony przez 

sprawcC z domu rodzinnego wzór cycia małceMskiego/ rodzinnego oraz niskie 

poczucie własnej wartoWci ofiary przemocy. 

Przedstawiony w tym rozdziale materiał wskazuje, ce przyjmowane przez starsze 

kobiety – ofiary przemocy postawy i zachowania pozwalaj> na ich podział na dwa 

typy: ofiary wykazuj>ce postawC biern> i ofiary o postawie aktywnej. Te 

pierwsze najczCWciej doWwiadczaj> wieloletniej przemocy, godz> siC ze swym 

losem, uwacaj>, ce Wlubowały pozostanie z mCcem do koMca cycia i dlatego nie 

podejmuj> cadnych działaM, które mogłyby przerwać tC krzywdz>c> ich relacjC. 
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Nie chc> zgłaszać siC do jakichkolwiek instytucji po pomoc, chyba, ce wydarzy 

siC coW tak traumatycznego, ce zdecyduj> siC komuW powiedzieć o swojej 

sytuacji. Jednak podjCcie wysiłku i zgłoszenie siC do instytucji nie jest 

równoznaczne z całkowitym wyzbyciem siC biernej postawy. Badany personel 

zwracał uwagC, ic ten typ starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim czCsto zgłasza siC z „zamówieniem”: zróbcie coW, bo ja 

juc nie mam sił i nie wiem jak. Z kolei kobiety zaliczane do ofiar typu aktywnego 

najczCWciej po raz pierwszy doWwiadczyły przemocy ze strony mCca/ partnera w 

staroWci. Nie godz>c siC na tak> sytuacjC, od raz podejmuj> działanie, szukaj> 

pomocy i pomysłów, jak nie dopuWcić do powtórzenia siC takiego zdarzenia. 

Kobiety te cechuje czCsto silna osobowoWć, nierzadko s> to absolwentki uczelni 

wycszych, a co wiCcej – mog> liczyć na pomoc i wsparcie dorosłych dzieci czy 

innych osób, którym powierzaj> swoje problemy i tajemnice.  

Sylwetka sprawcy przemocy ma takce kilka zasadniczych cech. Przede 

wszystkim s> to osoby despotyczne, c>dne władzy, z tendencj> do obejmowania 

kontrol> wszystkiego i wszystkich. Cechuje ich takce uboga sfera emocjonalna,  

brak umiejCtnoWci okazywania uczuć czy wczuwania siC w sytuacj> drugiego 

człowieka. Choć społeczny obraz sprawcy jest bardzo pozytywny – w Wrodowisku 

uchodz> bowiem za ludzi miłych, sympatycznych i cyczliwych – jednak to tylko 

pozory. Nieliczni, czyli najblicsza rodzina, a w szczególnoWci cona, wiedz> jak 

jest naprawdC. 

DoWwiadczanie sytuacji przemocy powoduje, ic wiele starszych kobiet – ofiar 

agresywnych zachowaM mCca/ partnera wypracowuje pewne mechanizmy i 

sposoby radzenia sobie z tym, co na co dzieM jest ich udziałem. Ucz> siC zatem 

konkretnych zachowaM, które bCd> zgodne z oczekiwaniami sprawcy, staj> siC 

uległe, wycofane, ciche i podporz>dkowane mCcowi/ partnerowi. Wmawiaj> 

sobie, ce to czego doWwiadczaj> na pewno nie jest przemoc> o której słysz> w 

telewizji, bo przeciec jest społeczne przyzwolenie na nieco wiCksz> władzC i 

mocliwoWci mCcczyzny w stosunku do cony. Według badanego personelu 

niektóre starsze kobiety – ofiary przemocy cal> siC s>siadce czy innym zaufanym 

osobom, co przynosi im poczucie ulgi. Wielkie znaczenie ma tu takce modlitwa, 

albowiem wiele kobiet w podeszłym wieku w niej odnajduje siłC do dalszego 

znoszenia agresywnych zachowaM sprawcy.   

Wszystkie wskazane powycej okolicznoWci, cechy i postawy starszych kobiet – 

ofiar przemocy utrudniaj> respondentom pracC z t> grup> klientek. Mimo, ic w 

ich opinii, wykorzystywane metody i formy oddziaływaM nie rócni> siC od 

stosowanych w przypadku innych kategorii osób, to wymagaj> indywidualnego i 

specjalnego podejWcia. Wynika to przede wszystkim z mocliwoWci człowieka 

starego oraz zmian jakie dokonuj> siC w jego psychice i organizmie.  

Okazuje siC wiCc, ic zdaniem osób badanych, praca ze starszymi kobietami, jest 

swoist> relacj>, która pozwala zmieniać wszystkich jej uczestników. Stanowi 
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podstawC do modyfikacji sytuacji ofiary przemocy, jak tec zachowaM i 

doWwiadczeM osób zawodowo zajmuj>cych siC przeciwdziałaniem przemocy. Na 

bazie wspólnych praktyk wszystkie osoby zaangacowane w pracC ze starszymi 

kobietami, mog> wspierać, pomagać oraz realizować i rozwijać samych siebie.  

Z wypowiedzi profesjonalistów wynika ponadto, ic dla podniesienia efektywnoWci 

pracy ze starszymi kobietami doznaj>cymi przemocy ze strony mCca lub 

partnera, istotne jest przedsiCwziCcie pewnych rozwi>zaM. Mowa tu głównie o 

szkoleniach z zakresu gerontologii dla pracowników instytucji oraz edukacyjnych 

kampaniach społecznych skierowanych dla ogółu społeczeMstwa, a takce 

starszych kobiet. Bez tych działaM utrudniony jest bowiem dostCp do osób 

starszych-ofiar przemocy, a takce praca z nimi nad zmian> ich sytuacji.  

Nie bez znaczenia jest równiec współpraca pomiCdzy rócnymi instytucjami nad 

przypadkami starszych kobiet-ofiar przemocy. W opinii respondentów wacne jest 

bowiem by interdyscyplinarnie pracować nad zmian> sytuacji osób starszych. 

Okazuje siC jednak, ic tak wacna współpraca pomiCdzy rócnymi słucbami 

stanowi zarówno powszechnie stosowan> praktykC, jak i wyzwanie stoj>ce przed 

instytucjami.  
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VIII 
Zespół ekspertów  
 
8.1  
Współpracuj>ce  instytucje i organizacje  
 

Zakład Andragogiki i Gerontologii oraz Zakład Socjologii Edukacji Uniwersytetu w 

Białymstoku od wielu lat współpracuj> z rócnymi placówkami – na szczeblu 

lokalnym i krajowym - które na co dzieM zajmuj> siC problematyk> ludzi starych, 

w tym - przemocy wobec najstarszych członków naszego społeczeMstwa.  

 

 

8.1.1    

Instytucje o zasiCgu krajowym  

 
Jedn> z wacnych instytucji krajowych, z któr> została nawi>zana współpraca jest 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to konstytucyjny, niezawisły w swej 

działalnoWci organ ochrony prawnej, który problemom ludzi starych w Polsce od 

pewnego czasu poWwiCca wiCcej uwagi. Wyrazem tego s> działaj>ce przy 

Rzeczniku Praw Obywatelskich zespoły ekspertów, które opracowuj> ekspertyzy 

dotycz>ce  wacnych społecznie problemów. W roku 2008 zespół ekspertów do 

spraw ludzi starych opracował ekspertyzC na temat stanu przestrzegania praw 

osób starszych w Polsce. Ekspertyza została opublikowana  w roku 2008.  

Jednym z planowanych priorytetów obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich 

bCdzie przestrzeganie i ochrona praw osób starszych. Aktualnie w Biurze 

Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowywana jest  strategia dotycz>ca walki z 

ubóstwem. 

Inn> instytucj> o zasiCgu krajowym, z któr> prowadzona jest współpraca jest 

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG). Jednym z ostatnich ogólnopolskich 

przedsiCwziCć badawczych realizowanych przez PTG w latach 1999-2001 był 

projekt badawczy „Warunki cycia i potrzeby ludzi starszych w Polsce – stan 

aktualny, kierunki zmian oraz zadania polityki społecznej”, finansowany przez 

Komitet BadaM Naukowych (KBN). Publikacja bCd>ca omówieniem wyników 

badaM – w której przygotowywaniu brali udział pracownicy Zakładu Andragogiki i 

Gerontologii – to jedno z najbardziej aktualnych aródeł informacji dotycz>cych 

seniorów w Polsce.  

JeWli chodzi o inne instytucje o zasiCgu krajowym, które na co dzieM zajmuj> siC 

problematyk> ludzi starych, a w szczególnoWci zagadnieniem przemocy wobec 
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seniorów nalecy w szczególnoWci zwrócić uwagC na Ogólnopolskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenie na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz organizacja 

pozarz>dowa Forum 50+. Seniorzy XXI wieku Przedstawiciele wymienionych 

placówek uczestnicz> w konferencjach i spotkaniach roboczych organizowanych 

przez Zakład Socjologii Edukacji oraz Zakład Andragogiki i Gerontologii, gdzie 

dyskutowane s> problemy osób starszych. Interdyscyplinarny charakter  

współpracy pracowników naukowych z praktykami sprawia, ce  wymiana wiedzy 

i doWwiadczeM nabytych w pracy z ludami starszymi  przyczynia siC nie tylko do 

powstawania ciekawych pomysłów dotycz>cych osób starszych, ale takce do 

wdracania ich w cycie z myWl> o ludziach starych.    

 

 

 8.1.2   

 Instytucje o zasiCgu lokalnym  

 
Do instytucji na szczeblu lokalnym, które w szczególny sposób zaangacowane s> 

w działania podejmowane przez Zakład Socjologii Edukacji oraz Zakład 

Andragogiki i Gerontologii nalec> Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Białymstoku oraz Miejski OWrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – a 

w szczególnoWci podległy placówce OWrodek Interwencji Kryzysowej. Wymienione 

instytucje w latach 2006-2009 współuczestniczyły w realizacji projektu 

badawczego podejmuj>cego zagadnienie przemocy wobec ludzi starych na 

Podlasiu. Była to wieloaspektowa analiza zjawiska oparta na badaniach 

iloWciowych i jakoWciowych. Wydział Prewencji prowadził w okresie od 1 stycznia 

2006 roku do 30 czerwca 2009 roku statystykC ludzi starych (w wieku 60 i 

wiCcej lat) – ofiar przemocy. Jest to o tyle warte podkreWlenia, ic w skali kraju 

brak jest statystyk policyjnych na temat przemocy z wyodrCbnieniem kategorii 

wieku 60 i wiCcej lat. W Polsce statystyki policyjne prowadz>c rejestr ofiar 

przemocy odwołuj> siC do dwóch kryteriów wieku: 13 i 18 rok cycia. Tym 

samym chodzi o przestCpstwa wobec dzieci (do 13 roku cycia) lub w stosunku do 

osoby niepełnoletniej lub pełnoletniej (18 lat i wiCcej). DziCki nawi>zanej 

współpracy, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 

sporz>dzaniu statystyk dotycz>cych ofiar przemocy przyj>ł dodatkowe kryterium 

tj.  wiek 60 lat i wiCcej.  

Podobne działania zostały podjCte przez Białostocki OWrodek Interwencji 

Kryzysowej (OIK). W zwi>zku z uczestnictwem we wspomnianym projekcie, 

pracownicy OIK przeprowadzili analizC dokumentacji placówki w aspekcie ofiar 

przemocy zgłaszaj>cych siC do OIK po pomoc od momentu jej powstania, czyli 

od 1998 roku do czasu realizacji projektu tj. do czerwca 2009 roku. 
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Zgromadzony materiał posłucył do lepszego zdiagnozowania zjawiska naducyć i 

zaniedbaM wobec seniorów na Podlasiu. Z drugiej strony prowadzone badania 

przyczyniły siC do budzenia WwiadomoWci i uwracliwiania pracowników socjalnych 

na problem przemocy wobec ludzi starych – klientów OIK.     

Ponadto członkowie białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego (PTG), w tym pracownicy Zakładu Andragogiki i Gerontologii 

oraz Zakładu Socjologii Edukacji regularnie organizuj> spotkania, podczas 

których dyskutowane s> rócne lokalne kwestie zwi>zane z ludami starymi na 

Podlasiu. Na szczeblu lokalnym rozwijamy takce współpracC z Regionalnym 

OWrodkiem Polityki Społecznej,  współpracujemy takce z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku .  

DziCki harmonijnie rozwijaj>cej siC współpracy z wycej wspomnianymi 

instytucjami i organizacjami, mocliwe było utworzenie na poziomie lokalnym 

Zespołu Ekspertów, który podj>ł wspóln> debatC nad problemem przemocy 

wobec osób starszych (ze szczególnym uwzglCdnieniem kobiet w wieku 

starszym) oraz mocliwych do realizacji sposobach przeciwdziałania temu 

zjawisku.  

 

 

8.2 
Model współpracy, kwestie metodologiczne 

 

Specyfika instytucji bCd>cej partnerem miCdzynarodowego projektu badawczego 

DAPHNE III „Intimate partner violence against older women” ze strony polskiej, 

jak> jest Uniwersytet w Białymstoku – a dokładnie Zakład Socjologii Edukacji 

oraz Zakład Andragogiki i Gerontologii - w znacznym stopniu wyznacza kierunek 

i model współpracy z innymi organizacjami. Wymienione Zakłady - jako placówki 

naukowe - organizuj> rócnorodne konferencje i spotkania dyskusyjne, podczas 

których poruszane s> problemy lec>ce w polu ich zainteresowaM. Celem 

kacdorazowej dysputy jest wymiana pogl>dów na konkretny temat, ale równiec 

wzajemne ubogacenie siC doWwiadczeniami, jakie kacdy z uczestników danego 

spotkania zdobywa w pracy zawodowej czy tec rócnorodnej działalnoWci 

społecznej. Chodzi bowiem o to, by okreWlone zagadnienie zostało nie tylko 

rozpatrzone poznawczo tzn. od strony naukowej, lecz trzeba tec podejmować 

wysiłki na rzecz rozwi>zania problemu, czyli przekładać teoriC na konkretne 

działania praktyczne.  

Wymienione wycej cele i załocenia, jak tec d>cenie do wypracowania 

rekomendacji dla przyszłych działaM były dyskutowane na spotkaniach grup 

eksperckich, które zostały zorganizowane przez pracowników Zakładu Socjologii 

Edukacji oraz Zakładu Andragogiki i Gerontologii, w kilku miastach w Polsce: 
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m.in. w Kielcach i we  Wrocławiu (w placówkach Miejskiego OWrodka Pomocy 

Społecznej,  lipiec 2010 rok), w Białymstoku (w Uniwersytecie, a konkretnie na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii, wrzesieM 2010 rok), w Warszawie (na 

Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,  

paadziernik 2010 rok). Były to bardzo wartoWciowe, interdyscyplinarne spotkania 

z osobami, dla których problematyka przemocy wobec ludzi starych, a zwłaszcza 

wobec kobiet w podeszłym wieku jest przedmiotem ich codziennej pracy 

zawodowej.  

Spotkania Zespołu Ekspertów, bo tak je nazwaliWmy rozpoczynały siC od 

zapoznania uczestników z projektem DAPHNE III, tzn. przedstawiono partnerów 

projektu, jego cele, załocenia badawcze oraz kolejne jego fazy. Punktem wyjWcia 

do podjCcia dyskusji na temat rekomendacji dla przyszłych działaM było krótkie 

omówienie najwacniejszych wyników uzyskanych w czasie realizacji 

poszczególnych etapów projektu. Wnioski i spostrzecenia, jakie nasuwały siC po 

analizie zebranego materiału oraz rodz>ce siC w zwi>zku z nimi pytania, zostały 

przedstawione uczestnikom spotkania. Członkowie zespołu pracuj> na co dzieM w 

bardzo rócnych placówkach, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na 

prezentowane zagadnienia i zapytania. I tak np. w spotkaniu w Białymstoku 

uczestniczyli eksperci ze Wrodowiska lokalnego, tacy jak: policjanci z Wydziału 

Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawiciele władz lokalnych UrzCdu 

Wojewódzkiego w Białymstoku, lekarz (geriatra), kapłan, pracownicy naukowi 

Wydziału Prawa oraz pracownicy naukowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu w Białymstoku.  

Zorganizowane w Warszawie spotkanie zgromadziło przedstawicieli instytucji o 

zasiCgu krajowym, a wziCli w nim udział: prezes Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego, kierownik i pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,  przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Rzecznik Praw Ofiar 

UrzCdu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lekarz 

(geriatra) z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prawnik z Zakładu 

Penitencjarnego w Poznaniu, przedstawiciel Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 

w Warszawie oraz pracownicy naukowi – politycy społeczni z Uniwersytetu 

Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.   

 Dyskusje przygotowane i przeprowadzone w ramach grup eksperckich były 

dogodn> okazj> do dłucszej i wielow>tkowej refleksji nad problemem starszych 

kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/partnerskim, szans> na 

zrozumienie ogromnej złoconoWci i trudnoWci diagnozowanego problemu oraz 

sposobem na wypracowanie rekomendacji dla dalszych działaM, które powinny 

być podjCte zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Uczestnicy spotkaM 

posiadali ogromne doWwiadczenie zawodowe, a lata pracy z ludami starymi i na 

rzecz ludzi starych skutkowały licznymi spostrzeceniami na temat obecnych 
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„niedoci>gniCć” widocznych w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej czy 

tec innych paMstwowych struktur. Przedmiotem dyskusji były zwłaszcza 

wskazówki dotycz>ce sposobów udoskonalenia systemu przeciwdziałania 

przemocy wobec starszych kobiet. Członkowie Zespołów Eksperckich 

zastanawiali siC wspólnie nad tym co nalecałoby zrobić, zaproponować, aby 

słucba zdrowia, instytucje pomocy społecznej, koWciół, policja, s>dy, czy 

prokuratura były lepiej przygotowane do pracy i pomocy starszym kobietom – 

ofiarom przemocy ze strony mCca/ partnera. 

 
 
8.3 
Rekomendacje   
 
8.3.1   

 Uwagi ogólne  

 

Jedn> z zasadniczych uwag, która była zgłaszana jako niezbCdne działanie, 

którym nalecałoby obj>ć zarówno sektor pomocy społecznej, słucbC zdrowia, 

policjC jak i wiele innych placówek maj>cych na co dzieM kontakt z ludami 

starymi była potrzeba szkoleM z zakresu gerontologii i przemocy wobec 

ludzi starych. Uczestnicy Zespołu Ekspertów zarówno ze Wrodowiska lokalnego, 

jak i ci działaj>cy na terenie całego kraju podkreWlali koniecznoWć przygotowania 

i przeprowadzenia warsztatów, cyklu spotkaM, czy tec seminariów, w czasie 

których pracownicy rócnych instytucji mieliby szansC dowiedzieć siC wiCcej o 

problemach ludzi starych, o specyfice tego etapu cycia jakim jest staroWć oraz 

sposobie pracy z t> grup> klientów. Na szczególn> uwagC zasługuje temat 

naducyć i zaniedbaM wobec ludzi starych, albowiem – jak stwierdzaj> sami 

pracownicy poszczególnych instytucji – personel placówek pomocy społecznej, 

słucby zdrowia, policji, a takce osoby duchowne  s> mało uwracliwione na prob-

lem przemocy wobec osób w podeszłym wieku. Wynika to - zdaniem ekspertów - 

z mał> wiedz> na ten temat. Potrzeba zatem długofalowych i 

interdyscyplinarnych działaM edukacyjnych, które upowszechni> wiedzC na temat 

zagroceM w staroWci, ich specyfiki, zasadniczych cech i sposobów pracy z 

osobami nimi dotkniCtymi – co m.in. wskazuje na koniecznoWć upowszechnienia 

elementarnej wiedzy przede wszystkim z zakresu psychologii, socjologii, 

pedagogiki, prawa, ale takce z obszaru zdrowia publicznego i teologii.  

 Badania terenowe i bezpoWrednie rozmowy z samymi osobami starszymi, a 

takce spotkania grup eksperckich uWwiadomiły nam takce koniecznoWć edukacji 

samych seniorów. NiezbCdne s> im informacje z zakresu problematyki 

przemocy w starszym wieku, a ponadto uczestnicz>cy w spotkaniach lekarze – 

geriatrzy zwracali uwagC na potrzebC upowszechnienia wiedzy na temat 
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zachowaM seksualnych w staroWci. Edukacja seksualna to działanie niezbCdne w 

planowaniu strategii przeciwdziałania przemocy w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich w starszym wieku. Ludzie starzy powinni być bardziej Wwiadomi 

zmian w sferze seksualnej jakie zachodz> w nich samych i u ich cyciowego 

partnera. Zrozumienie przemian i potrzeb drugiego człowieka mogłyby pomóc w 

zapobieganiu zachowaniom agresywnym na tle seksualnym.    

Eksperci sygnalizowali takce koniecznoWć powołania fundacji, która 

zajmowałaby siC sprawami seniorów. Z ich doWwiadczeM wynika, ic jest to dobry 

sposób na wsparcie zaplecza systemowego, które jest takce potrzebne, ale samo 

nie jest w stanie wiele zrobić. Uczestnicy spotkania odwoływali siC do przykładu 

efektywnej działalnoWci fundacji zajmuj>cych siC ochron> dzieci przed przemoc> i 

naducyciami ze strony dorosłych. Akcje podejmowane przez fundacje skutkowały 

inicjowaniem i przeprowadzaniem rócnorodnych kampanii uWwiadamiaj>cych 

istnienie problemu i sposobów przeciwdziałania zjawisku. Stymulowało to 

równiec odpowiednie agendy rz>dowe do podjCcia aktywnoWci, dziCki której 

promowane przez kampanie hasła i sposoby pomocy dzieciom – ofiarom 

przemocy stan> siC faktem, a nie tylko sloganem. Podobne działania mocna by 

podj>ć z trosk> o dobro i interesy ludzi starych – a zwłaszcza starszych kobiet.  

Uczestnicy grup eksperckich wskazali potrzebC powoływania zespołów 

interdyscyplinarnych, które zajmowałyby siC problemami ludzi starych i 

przyczyniłaby siC do wieloaspektowego rozpatrywania trudnoWci towarzysz>cych 

cyciu ludzi starych i wypracowywania sposobów pomocy najstarszym członkom 

społeczeMstwa. W ich skład powinni wchodzić przedstawiciele rócnych instytucji, 

np. pomocy społecznej, słucby zdrowia, policji, duchowieMstwa, jak tec sami 

seniorzy. Zespoły mogłyby być takce dobrym forum dyskusyjnym, które 

opracowałoby program i przeprowadziło wycej wspomniane szkolenia słucb 

publicznych, czy tec samych seniorów. Zdaniem ekspertów warsztaty, czy 

szkolenia powinny być przygotowane w sposób profesjonalny, a co wiCcej – 

nalecy wypracować konkretne standardy tego typu nauczania. W Polsce 

szczególne braki edukacyjne (niezalecnie od grupy wieku) obserwuje siC w 

Wrodowiskach wiejskich.   

 Bogata oferta rócnorodnych firm trudni>cych siC doszkalaniem/ przeszkalaniem 

personelu rócnych placówek i to w rócnych dziedzinach powoduje, ce poziom 

jednego szkolenia nie jest równy poziomowi innego, mimo ic tematyka mogła 

być ta sama. NiezbCdne jest zatem wypracowanie konkretnych standardów, 

które byłyby przestrzegane w działalnoWci edukacyjnej na rzecz podniesienia 

kwalifikacji pracowników słucb publicznych, maj>cych kontakt z ludami starymi. 
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8.3.2  

Sektor pomocy społecznej  

 

Jednym z zadaM, które stoi przed placówkami pomocy społecznej, a które 

mogłoby stanowić pomoc i przyczynić siC do przeciwdziałania zachowaniom 

agresywnym wobec osób starszych jest wypracowanie i wdracanie programów 

pomocy dla ofiar przemocy. Najlepsz> ich form> mogłyby być grupy wsparcia 

dla ofiar przemocy – zawłaszcza dla starszych kobiet – ofiar przemocy. Wiadomo 

jest, ce empatia drugiego człowieka, poczucie zrozumienia, zaufania s> bardzo 

pomocne w pokonywaniu napotykanych trudnoWci. Szczególnie jest to istotne w 

sytuacji przemocy np. ze strony osób najblicszych. St>d tec potrzeba 

zorganizowania grup wsparcia, które powinny dawać osobom w nich 

uczestnicz>cym poczucie sprawczoWci, powinny uWwiadamiać osobom w nich 

uczestnicz>cym, ic nie s> same ze swoim problemem, bo s> inni, którzy te 

trudnoWci pomog> pokonać. Grupy wsparcia mog> takce przyczynić siC do tego, 

ic ofiary przemocy – dziel>c siC swymi doWwiadczeniami z innymi bCd> miały 

poczucie, ic mog> coW dać od siebie, opowiadaj>c o swoich doWwiadczeniach 

mog> pomóc innym, którzy s> jeszcze na pocz>tku drogi, któr> oni sami juc 

przeszli. Grupy wsparcia mog> wiCc dać osobom starszym - ofiarom przemocy 

poczucie bycia stale komuW potrzebnym, co mobilizuje do innego spojrzenia na 

siebie, na swój los i pomaga pokonywać pojawiaj>ce siC trudnoWci.  

Pracownicy pomocy społecznej mogliby równiec organizować rócnego rodzaju 

spotkania czy moce grupy wsparcia dla członków rodzin, w których pojawiła 

siC przemoc – mowa tu np. o kursach kierowanych do dorosłych dzieci starszych 

kobiet, które doWwiadczaj> przemocy ze strony mCca/ partnera itp. Eksperci 

przybyli na zorganizowan> dyskusjC podkreWlali, jak wacne jest zapewnienie 

osobom starszym wielotorowego wsparcia w procesie walki z doWwiadczan> 

sytuacj> przemocy. DoWwiadczenia personelu pokazuj>, ic ludzie w podeszłym 

wieku szybko wycofuj> siC ze współpracy z placówk>, która chce im pomóc i 

mobilizuje do podjCcia czasami radykalnych działaM. Takim osobom bardzo 

potrzebne jest wsparcie nie tylko osób postronnych – pracowników instytucji 

pomocy, lecz takce członków rodziny, osób najblicszych, zaufanych itd. Dlatego 

tec warto podj>ć działania – np. w postaci cyklicznych spotkaM - na rzecz 

uwracliwiania współuczestników sytuacji przemocy na potrzeby ofiar 

agresywnych zachowaM – zwłaszcza potrzebC poczucia bezpieczeMstwa, oparcia i 

pomocy ze strony tych, którzy s> najblicej. Samo wparcie instytucjonalne nie 

wystarczy. Potrzebna jest współpraca ze Wrodowiskiem rodzinnym, domowym 

ofiar przemocy.  

Niektórzy eksperci zwracali uwagC na potrzebC zwiCkszania liczby pracowników 

socjalnych. PodkreWlano ce obci>cenie  prac> pracownika socjalnego jest bardzo 

duce, a nie dochody zbyt niskie. Zdaniem ekspertów konieczna jest specjalizacja 
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pracy pracownika socjalnego. Według ekspertów pracownicy socjalni, by móc 

dobrze pomagać swoim klientom powinni mieć przydzielony, okreWlony 

(zawCcony) obszar zadaM/ działania i nie zajmować siC wszystkim „po trochu”. 

Oddzielenie czystej pracy socjalnej od pomocy finansowej - która jest jedn> z 

zasadniczych usług Wwiadczonych przez pomoc społeczn> - mogłoby skutkować 

lepsz> jakoWci> pracy instytucji pomocy społecznej i co równie wacne wiCksz> 

satysfakcj> z wykonywanej pracy.  

 

  

8.3.3   

Słucba zdrowia  

 

Według członków Zespołów Ekspertów, słucba zdrowia jest tym sektorem 

publicznym, który jest najbardziej oporny na jakiekolwiek zmiany i dodatkowe 

szkolenia z obszaru innego nic medycyna. Z doWwiadczeM uczestników spotkaM 

wynika, ic wielokrotnie podejmowane próby nawi>zania współpracy z lekarzami, 

pielCgniarkami czy innymi przedstawicielami personelu medycznego nie 

spotykały siC z oczekiwanym zainteresowaniem i chCci> współdziałania. A  jak 

wynika z  badaM,  czy tec  z relacji ekspertów, sektor medyczny jest 

niejednokrotnie pierwsz> placówk>, do której swe kroki kieruje starsza kobieta – 

ofiara przemocy ze strony mCca/ partnera. Dlatego tak wacne jest 

podejmowanie rócnorodnych działaM na rzecz zachCcania lub zobligowania 

pracowników słucby zdrowia do udziału w wycej opisywanych szkoleniach, 

warsztatach, seminariach.  

Trzeba budzić WwiadomoWć lekarzy w zakresie naducyć i zaniedbaM wobec osób 

starszych jak tec przekonać ich, ce lekcewacenie objawów z jakimi zwraca siC do 

nich pacjent, tzn. celowe niekwalifikowanie ich jako Wladów zachowaM 

agresywnych nie jest rozwi>zaniem problemu. Nawet wiCcej, lekarz musi mieć 

WwiadomoWć ci>c>cej na nim odpowiedzialnoWci karnej za niepodjCcie 

odpowiednich działaM w sytuacji podejrzenia, ce miała /b>da mogła mieć miejsce 

przemoc. Z relacji ekspertów wynika, ic pracownicy słucby zdrowia, a zdarza siC 

takce, ce i pracownicy pomocy społecznej w sposób zamierzony nie kwalifikuj> 

danej sprawy czy obraceM na ciele jako zdarzenia, które moce mieć coW 

wspólnego z przemoc> domow> (jest to sposób na unikniCcie uczestnictwa w 

ewentualnych procesach s>dowych i zeznawaniu w roli Wwiadka). Nalecałoby 

zatem podj>ć działania, czy to w postaci cyklicznych spotkaM, czy moce poprzez 

słowo pisane – np. ulotka, broszura itp., które uWwiadomi> wszystkim właWciwym 

słucbom konsekwencje zaniechania działaM, które w jakimW stopniu wpisuj> siC 

w zakres ich obowi>zków.  

Uczestnicy spotkaM w ramach Zespołu Ekspertów proponowali takce podjCcie 

działaM na rzecz wprowadzenia do pracy pielCgniarek Wrodowiskowych obowi>zku 
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wypełniania specjalnie przygotowanej ankiety, która byłaby narzCdziem 

pomagaj>cym w diagnozowaniu problemu przemocy wobec ludzi starych. 

CzCstotliwoWć wypełniania takich kwestionariuszy oraz sama ich konstrukcja s> 

do ustalenia. Niemniej jednak warto wprowadzić narzCdzie, które bCdzie tak 

ułocone, ic jego wypełnienie nie zajmie wiCcej nic 10 min., a jednoczeWnie bCdzie 

to sposób na w miarC wczesne wykrywanie budz>cych niepokój sytuacji 

doWwiadczanych przez osoby w starszym wieku.  

Kolejnym udoskonaleniem, którego wprowadzenie mogłoby przyczynić siC do 

poprawienia stanu bezpieczeMstwa i jakoWci cycia ludzi starych s> 

ubezpieczenia pielCgnacyjne. SkładkC opiekuMcz> od pensji płaciliby co 

miesi>c solidarnie wszyscy. Jednak szansa na wejWcie w cycie ustawy jest raczej 

mała, gdyc trudno bCdzie przekonać tych wszystkich, którzy nie zetknCli siC z 

problemem niesamodzielnego starego lub chorego człowieka, aby siC 

opodatkowali.  

Jeszcze innym pomysłem, który mógłby być zrealizowany z pomoc> słucby 

zdrowia jest prowadzenie systematycznej akcji tzw. bilans seniora. Podczas 

okresowych badaM, których czCstotliwoWć jest do ustalenia, przygotowani 

odpowiednio lekarze mogliby zdiagnozować ofiary naducyć i zaniedbaM, a osoba 

starsza miałaby szansC na uzyskanie informacji na temat dostCpnych mocliwoWci 

i form pomocy, sposobów rozpoznania przemocy i przeciwdziałania zjawisku. To 

co mogłoby być mocliwe dziCki wprowadzeniu bilansu seniora to uczynienie 

problemów ludzi starych bardziej widzialnymi, a zwłaszcza problemu przemocy 

wobec seniorów.  

  

  

8.3.4   

Inne instytucje, które mogłyby wł>czyć siC w działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy wobec starszych kobiet  

   

Instytucj>, która w opinii personelu jest/ mogłaby być znacz>cym partnerem w 

procesie pomocy starszym kobietom - ofiarom przemocy ze strony mCca/ 

partnera jest w Polsce KoWciół Katolicki a takce inne rócnorodne wspólnoty czy 

tec zwi>zki zawodowe. Specyfika społeczeMstwa polskiego, jego kultura i historia 

sprawiły, ic koWciół w Polsce stale utrzymuje wysok> pozycjC, a osoby duchowne 

obdarzane s> w wiCkszoWci  przez Polaków szczególnym zaufaniem. Dlatego tec 

tak wacne jest wł>czenie Wrodowiska duchownego do prac na rzecz 

przeciwdziałania przemocy wobec ludzi starych. Kapłani, czy juc nawet alumni 

seminariów duchownych powinni być objCci szkoleniami z zakresu naducyć i 

zaniedbaM wobec osób starszych. Powinni takce posiadać informacje na temat 

mocliwoWci, czy sposobu pracy funkcjonuj>cych instytucji pomocy. Zalecane jest 

takce wł>czanie siC ksiCcy w pracC zespołów interdyscyplinarnych czy tec 
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podejmowanie przez nich rócnorodnej współpracy, dziCki której wiCcej osób 

starszych – ofiar przemocy - być moce zgłosiłoby siC do placówek, które s> w 

stanie zapewnić im systematyczne wsparcie i pomoc. Jak podkreWlali eksperci, 

ksi>dz jest przez osoby starsze ci>gle darzony wielkim szacunkiem i uwacany za 

autorytet. JeWli zatem kapłan bCdzie informował o dostCpnych formach pomocy 

czy tec bCdzie zachCcał do podejmowania konstruktywnych działaM zwi>zanych z 

doWwiadczan>, trudn> sytuacj> mocliwe, ic oferta pomocowa, jak> dysponuj> 

poszczególne instytucje czy tec ogólnie – paMstwo polskie – dotrze do wiCkszej 

liczby potrzebuj>cych.  

Innym organem, którego pracC warto by usprawnić jest wymiar 

sprawiedliwoWci, a dokładniej prokuratura czy s>downictwo. Nie ulega 

w>tpliwoWci, ic ten sektor publiczny powinien równiec przejWć szkolenia z zakresu 

gerontologii, przemocy wobec ludzi starych, specyfiki pracy ze starszym wiekiem 

klientem czy elementarnej psychologii. To co jeszcze proponowali eksperci to 

zindywidualizowanie procedur s>dowych. Jak wskazywali przybyli na 

spotkanie pracownicy rócnych placówek, postCpowanie s>dowe jest dla 

wszystkich obywateli jednakowe – co z zasady nie jest czymW złym. Niemniej 

jednak warto pomyWleć nad dostosowaniem prawa do potrzeb ludzi starych, s> 

to bowiem obywatele, którzy nie maj> przed sob> perspektywy długich lat cycia, 

albowiem ich czas jest coraz krótszy. Trzeba byłoby zatem podj>ć starania na 

rzecz skrócenia procedur, które mocna by skrócić, uproWcić, a dziCki temu osoba 

w podeszłym wieku miałaby szansC na doczekanie pozytywnego zakoMczenia 

tocz>cych siC spraw s>dowych oraz spokojne przecycie ostatniego etapu cycia.  

I jeszcze jeden pomysł zwi>zany z popraw> sytuacji osób starszych. Problemami 

ludzi starych nalecałoby zainteresować ludzi młodych, np. studentów. Człowiek 

w wieku dwudziestu, dwudziestu paru lat wydaje siC być osob> w miarC dojrzał> 

społecznie, a tym samym stosunkowo wracliw> na losy innych ludzi. Dlatego 

warto zaproponować wprowadzenie procedury opiekuna osoby starszej – 

ofiary przemocy, a takim opiekunem mogłaby zostać osoba młoda - student. 

Zaangacowanie ludzi młodych w działalnoWć woluntarn> na rzecz seniorów 

przyniosłoby wielorakie korzyWci: człowiek stary miałby pomoc, towarzysza, 

osobC do rozmów, a to zrodziłoby u niego poczucie bycia ci>gle potrzebnym, 

poczucie bezpieczeMstwa. Z kolei ludzie młodzi „obcowaliby” na co dzieM z prob-

lemami pojawiaj>cymi siC w ostatniej fazie cycia, zyskaliby wracliwoWć na wiele 

spraw i trudnoWci towarzysz>cych ludziom starym, a dobre wzorce, których 

mogliby nauczyć siC od tych, którzy przecyli wiCcej nic oni, mogliby przekazywać 

dalej. Albowiem panuj>cy dziW kult młodoWci i tego wszystkiego co z młodoWci> 

jest zwi>zane (siła, witalnoWć, piCkno) zdaje siC zaprzeczać, ic taki etap cycia 

jakim jest staroWć rzeczywiWcie istnieje. A to przeciec nie jest prawd>. byjemy w 

starzej>cym siC społeczeMstwie i ludzi starych, a tym samym problemów 

zwi>zanych ze staroWci> i skutkami starzenia siC społeczeMstwa, bCdzie 
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przybywać. Zasadnym jest zatem podejmowanie działaM na rzecz uwracliwiania 

młodego pokolenia na te właWnie kwestie.  Mocna to osi>gn>ć miCdzy innymi 

poprzez wprowadzenie procedury opiekuna osoby starszej – ofiary przemocy. 

  

 

8.4  
Podsumowanie  
 

Mimo coraz czCWciej podejmowanej w rócnych Wrodowiskach problematyki ludzi 

starych i staroWci, ci>gle wiele jest do zrobienia w zakresie pomocy i wsparcia tej 

grupy obywateli w naszym społeczeMstwie. Pomysły mocna mnocyć, ale przeciec 

nie chodzi o to, by wymyWlać coW, czego w caden sposób nie da siC zrealizować. 

RealnoWć rócnorodnych idei to ich wielki atut.  

Zaproponowane rekomendacje wydaj> siC być mocliwe do wdrocenia, a ich 

realizacja powinna przełocyć siC na faktyczne poprawienie losu tych osób, które 

doWwiadczyły agresywnych zachowaM ze strony mCca/ partnera czy tec innych 

bliskich osób. A jeWli s> pomysły i wiadomo co, gdzie oraz  jak mocna zrobić, to 

opisanymi tu propozycjami zmian nalecy zainteresować tych, którzy s> władni 

zainicjować skuteczne wprowadzanie procedur pomocy i wsparcia ludziom 

starszym, a zwłaszcza – starszym kobietom. Chodzi tu o przede wszystkim o 

decydentów, którzy  kształtuj> politykC społeczn> paMstwa. Jednak jak dot>d 

brak jest w Polsce polityki społecznej wobec ludzi starych.  

Wierzymy, ce  nasze członkostwo w UE i koniecznoWć wypracowania standardów 

polityki w krajach członkowskich przyczyni> siC do kształtowania w naszym kraju 

bardziej przyjaznej polityki społecznej wobec ludzi starych. Przemawia za tym 

powołany 25 czerwca 2008 roku Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, który  

skupia posłów i senatorów reprezentuj>cych polski Parlament. Zespół 

Parlamentarny dostrzega potrzebC opracowania w Polsce długookresowej 

strategii na rzecz wykorzystania i wzmacniania kapitału ludzkiego osób starszych 

i zapewnienia wsparcia tym wszystkim  osobom starszym, które s> 

niepełnosprawne lub niesamodzielne. Mamy  nadziejC, ce w niedalekiej 

przyszłoWci z dum> bCdziemy mogli powiedzieć, ce  w Polsce istnieje polityka 

społeczna wobec ludzi starych i z ludami starymi i ce jest to polityka przyjazna 

osobom starszym.   
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IX 
Podsumowanie  
 

Zagadnienie przemocy wobec starszych kobiet, której doWwiadczaj> ze strony 

mCca/ partnera, to problem bardzo trudny i Polsce empirycznie niemal wcale 

nierozpoznany. W literaturze polskiej brak jest opracowaM podejmuj>cych ten 

temat. Zauwacywszy lukC w wiedzy dotycz>cej przemocy w zwi>zkach 

małceMskich/ partnerskich, jakiej doWwiadczaj> kobiety w wieku 60 i wiCcej lat, 

partnerzy z 7 krajów (Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, WCgier, 

Polski i Izraela) podjCli - w ramach projektu DAPHNE III -  działania na rzecz 

zdiagnozowania zjawiska przemocy wobec starszej wiekiem cony/ partnerki. 

Celem badaM była zarówno ocena zjawiska przemocy w zwi>zku małceMskim 

/partnerskim wobec kobiet w starszym wieku, ale takce rozpowszechnienie 

zebranych informacji, jak tec wypracowanie rekomendacji, których realizacja 

mogłaby przynieWć rzeczywiste zmiany w sytuacji starszych kobiet – ofiar 

przemocy ze strony mCca/ partnera.  

Jedno z postawionych pytaM badawczych dotyczyło stopnia, w jakim starsze 

kobiety – ofiary przemocy w zwi>zkach małceMskich/ partnerskich korzystaj> z 

istniej>cych instytucji pomocy. Odpowieda na to zagadnienie uzyskano w 

pierwszym etapie badaM empirycznych, a mianowicie dziCki sondacowi wWród 

instytucji. Zgromadzone dane wskazuj>, ce niemal połowa (61) ze 142 instytucji 

bior>cych udział w badaniu, miała (w latach 2006-2008) kontakt z interesuj>c> 

nas grup> klientek, czyli kobiet w wieku 60 i wiCcej lat, bCd>cych ofiarami 

przemocy ze strony mCca/ partnera. Nalecy w tym miejscu dodać, ce informacje 

uzyskane w czasie drugiego etapu badaM, tzn. podczas wywiadów z personelem 

wskazuj>, ic z obserwacji narratorów wynika, ce przed 2006 rokiem przypadków 

starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/partnerskim, które 

zgłaszały siC do placówek pomocy było zdecydowanie mniej. Narratorzy 

podkreWlali tec, ce starsze kobiety znacznie rzadziej nic kobiety w młodszym 

wieku wykazuj> chCć szukania „na zewn>trz” wsparcia w przecywaniu 

doWwiadczanej przez siebie sytuacji. Albowiem jeWli starsza kobieta podejmie 

decyzjC o szukaniu pomocy, szybciej zwróci siC z tym w pierwszej kolejnoWci do 

rodziny, znajomych nic do osób obcych, czyli np. do instytucji. A jeWli juc bCdzie 

szukać pomocy w instytucjach  to osobami, przed którymi siC otworzy w 

pierwszej kolejnoWci  bCd> ksi>dz lub lekarz. Inn> postawC przyjmuj> kobiety 

młode. Zdaniem personelu, zaraz po pierwszym incydencie przemocy młoda 

wiekiem ofiara przemocy idzie szukać pomocy, rad, wskazówek – najczCWciej od 

razu w odpowiednich instytucjach, a nie wWród rodziny, znajomych, a wszystko 
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po to, by nie dopuWcić do powtórzenia siC podobnej sytuacji. Młode kobiety w 

przeciwieMstwie do starszych nie zastanawiaj> siC co inni powiedz>, ich działania 

nie s> skrCpowane wstydem, tak jak ma to miejsce w przypadku osób starszych. 

Od razu trzeba tu wspomnieć o gotowoWci na zmiany, bo przeciec ktoW kto idzie 

szukać profesjonalnej pomocy zauwaca sytuacjC, któr> nalecy zmienić i tym 

samym musi godzić siC na podejmowanie działaM w kierunku zmian. I to jest 

kolejna cecha powstrzymuj>ca starsze kobiety przed zwróceniem siC o pomoc do 

instytucji. Starsze wiekiem ofiary przemocy boj> siC zmian. Z wywiadów z 

ofiarami wynika jednak takce, ic brakuje im wiedzy na temat form 

profesjonalnego wsparcia. St>d być moce najwacniejszymi, profesjonalnymi 

powiernikami s> dla nich ksi>dz i lekarz.  

 Badania sondacowe w instytucjach, jak i przeprowadzone wywiady z 

personelem i ofiarami pokazuj> jednak, ic wWród starszych kobiet – ofiar 

przemocy – s> tec i takie, które przełamuj> strach i zgłaszaj> po pomoc do 

instytucji. Zanim jednak tak> decyzj> podejm> trwa to zbyt długo, kilkanaWcie, a 

nawet kilkadziesi>t lat. Z sondacu w instytucjach wynika, ce wWród tych kobiet 

zdecydowanie wiCcej jest takich, które nalec> do grupy wieku 60-74 lata (ł>cznie 

759 kobiet) nic klientek w wieku 75 i wiCcej lat (ł>cznie 143 kobiety).  

 Przeprowadzone badania pozwoliły takce na okreWlenie profilu starszych kobiet 

– ofiar przemocy ze strony mCca partnera. Zarówno sondac wWród instytucji, jak 

tec wywiady z personelem i samymi ofiarami wskazały, ic ofiarami przemocy s> 

najczCWciej kobiety doWwiadczaj>ce wieloletniej przemocy. Według personelu 

sporadyczne s> przypadki „pierwszych” aktów przemocy, kiedy to sprawca i 

ofiara s> w starszym wieku, choć i takie sytuacje maj> miejsce. Z informacji 

pochodz>cych od reprezentantów badanych instytucji wynika, ic niemal 

trzykrotnie wiCcej zaobserwowano przypadków, w których przemoc rozpoczCła 

siC zanim kobieta osi>gnCła 60 rok cycia (48 instytucji- 78,7%), nic tych, w 

których przemoc rozpoczCła siC dopiero po osi>gniCciu przez ni> tego wieku (17 

instytucji- 27,9%).  

CzCste akty przemocy doWwiadczane przez starsze wiekiem klientki badanych 

instytucji zgłosiło ponad ¾ placówek (80,3%), natomiast przemoc jako 

pojedyncze i rzadkie zdarzenie odnotowała 1/3 organizacji (31,1%). W 

pierwszym przypadku liczba starszych kobiet zgłaszaj>cych taki rodzaj 

doznawanej przemocy była ponad siedmiokrotnie wycsza od liczby kobiet 

doznaj>cych przemocy, jako pojedynczych lub rzadkich zdarzeM. Wywiady z 

ofiarami potwierdzaj> te obserwacje, choć w dwóch przypadkach przemoc 

pojawiła siC w wieku starszym, co miało zwi>zek z powtórnym zawarciem 

małceMstwa. W jednym przypadku była to ofiara przemocy zarówno w 

pierwszym  jak i nastCpnym zwi>zku.  

JeWli chodzi o formy doWwiadczanej przemocy to zarówno z badaM sondacowych 

jak i z wywiadów z personelem i ofiarami wynika, ce miała miejsce nie tylko 
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przemoc psychiczna, czy ekonomiczna, ale takce fizyczna i seksualna. Przyczyny 

przemocy były rócne. Do najczCWciej wystCpuj>cych czynników nalec>: alkohol i 

wzory cycia w rodzinie pochodzenia, stres zwi>zany z przejWciem na emeryturC, 

fobie i zaburzenia w kontaktach seksualnych, zdrada małceMska, charakter 

sprawcy, biernoWć ofiary,  sprawy maj>tkowe.  

Niemal wszystkie instytucje, które miały kontakt z przypadkami przemocy wobec 

kobiet w starszym wieku, udzielały pomocy ofiarom przemocy psychicznej i 

fizycznej, natomiast niemal 70% instytucji ofiarom przemocy ekonomicznej. 

Udzielaj>cy wywiadów pracownicy poszczególnych placówek wypowiadaj>c siC 

na temat najczCWciej doWwiadczanych przez starsze kobiety form przemocy 

równiec zauwacali fakt „dominacji” przemocy psychicznej. Według nich wynika to 

m.in. z mniejszej sprawnoWci fizycznej osób starszych, a nie bez znaczenia jest 

tec wzrost WwiadomoWci na temat karnych konsekwencji konkretnych zachowaM 

– przemoc psychiczn> trudniej udowodnić, a zatem jest to przemoc 

„bezpieczniejsza” dla sprawcy. Z wypowiedzi ofiar wynika, ce na skutek 

przemocy fizycznej była udzielana im takce fachowa pomoc medyczna i prawna.  

Trzeba tec zaznaczyć, ic analiza danych dotycz>cych istotnych cech starszych 

kobiet - ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim wskazuje, ce 

respondenci najczCWciej stykali siC z osobami, które wymagały wsparcia, czy to 

w postaci kontaktów z innymi ludami, czy tec pomocy w wykonywaniu prac 

domowych. Na powycszy problem wskazały 44 instytucje i co istotne dotyczył on 

blisko połowy kobiet w podeszłym wieku - ofiar przemocy ze strony mCca/ 

partnera. Personel badanych instytucji wskazywał równiec, ce najwiCksz> grupC 

kobiet w podeszłym wieku - ofiar przemocy w zwi>zkach małceMskich/ 

partnerskich, zgłaszaj>cych siC do danych placówek, stanowiły kobiety 

wymagaj>ce pomocy ze strony innych osób ze wzglCdu na posiadane „choroby 

somatyczne”, czy niepełnosprawnoWć fizyczn>. Nieco rzadziej odnotowuje siC 

starsze wiekiem klientki bCd>ce uzalecnione od alkoholu i innych Wrodków 

psychoaktywnych oraz cierpi>ce na rócnego rodzaju choroby psychiczne czy 

umysłowo niepełnosprawne. Z wywiadów z ofiarami wynika, ce kobiety te 

potrzebowały jakiejkolwiek pomocy. W zwi>zku z trwaj>c> sytuacj> przemocy ze 

strony mCca ich bezradnoWć była niekiedy zatrwacaj>ca. Mowa tu o ofiarach 

osaczonych, zaszczutych. Dobrze oddała to jedna z ofiar mówi>c jestem dobrym 

materiałem na bycie ofiar>. 

Podejmuj>c próbC pewnej systematyki informacji na temat starszych kobiet – 

ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim mocna powiedzieć, ic jawi> 

siC tu dwa typy ofiar przemocy ze strony mCca/ partnera, z charakterystycznymi 

dlaM zachowaniami, postawami, czy przekonaniami. Mocna zatem uznać, ic 

wWród tychce kobiet w zdecydowanej wiCkszoWci s> te, które wykazuj> postawC 

biern>, postawC wycofania i pogodzenia siC ze swoim losem. Drug> – znacznie 

mniejsz> grupC - stanowi> kobiety podejmuj>ce działania na rzecz zmiany, czy 



 

 

 

 

196 

 

 
POLSKA 

 

chociacby poprawy swojej sytuacji, swego losu. Ale podejmowane próby 

rozwi>zania sytuacji były tylko rozwi>zaniami połowicznymi, poniewac w Polsce 

dot>d prawo nie chroniło w pełni ofiar przemocy. Dopiero nowelizacja ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z roku 2010 stwarza takie mocliwoWci. 

Sprawca przemocy bCdzie zmuszony opuWcić zajmowane wraz z ofiar> 

mieszkanie, a w Polsce stanowi to najwiCkszy problem. Lokali zastCpczych 

(hoteli) dla ofiar przemocy jest mało, a o jakimkolwiek innym własnym 

mieszkaniu ofiara przemocy nie moce nawet marzyć, bo jej sytuacja finansowa 

nie pozwala na to.    

Sprawcami przemocy wobec kobiet maj>cych 60 i wiCcej lat najczCWciej byli: 

współmałconek lub kohabituj>cy partner. Niemal wszystkie instytucje 

odnotowały tego typu przypadki (59 instytucji – ok. 97%). Informacji na temat 

sprawców przemocy badany personel nie posiadał zbyt wiele. Narratorzy 

bazowali na tym, co słyszeli od swoich klientek, a cech> starszych kobiet jest 

m.in. to, ic nie chc> mówić o sprawcy. St>d tec trudne jest rzetelne 

przedstawienie sylwetki sprawcy. Narratorzy prowadzonych wywiadów opisuj>c 

sprawców przemocy wskazywali na ich despotyzm, ubog> sferC emocjonaln>, 

brak umiejCtnoWci okazywania uczuć, brak zdolnoWci wczuwania siC w sytuacjC 

innej osoby. To co jeszcze mocna powiedzieć na temat sprawcy i jego zachowaM 

to stopniowe przyjmowanie roli agresora, tzn. członkowie badanego personelu 

podkreWlali, ic powoli bada on jak daleko moce posun>ć siC w swoich działaniach.  

 W oparciu o wywiady z ofiarami mocna naszkicować bardziej szczegółowy profil 

sprawcy przemocy w zwi>zku małceMskim. S> to mCcczyani w przedziale wieku 

60 – 81 lat (w trzech przypadkach sprawca był młodszy od ofiary o kilka lat), o 

rócnym poziomie wykształcenia i rócnych kwalifikacjach zawodowych, około 

połowa z nich to osoby nadal aktywne zawodowo, przy czym niektórzy  z nich 

maj>c juc Wwiadczenia emerytalne nadal jeszcze pracuj>, poza dwoma 

sprawcami wszyscy maj> dzieci z ofiarami przemocy, ale nie wszyscy utrzymuj> 

kontakt z dziećmi. Bywa tec i tak, ce tylko z niektórymi dziećmi sprawca 

przemocy ma nadal relacje. Suma pieniCdzy, któr> dysponuje sprawca 

miesiCcznie jest  znacznie wycsza nic w przypadku ofiar (od 250 euro do 1500 

euro). Wyj>tek stanowi jeden mCcczyzna, którego miesiCczna suma pieniCdzy 

kształtuje siC na poziomie około 138 euro (jest to renta chorobowa).  

Przeprowadzone badania wykazały, ce starsze kobiety s> ofiarami przemocy 

równiec ze strony innych osób bliskich. Najbardziej liczn> grupC sprawców 

przemocy innych nic m>c/ partner stanowi> synowie. Na 71 instytucji, ac 62 

wskazały, ce miały kontakt z przypadkami starszych kobiet – ofiar przemocy ze 

strony synów. Liczba tej kategorii ofiar przemocy wyniosła 372. Trzeba tec 

dodać, ce w 31 instytucjach wskazywano na przemoc ze strony córek (77 kobiet 

– ofiar przemocy), w 24 placówkach – na przemoc ze strony wnuków (63 

kobiety), w 21 ze strony synowych (79 kobiet) i tyle samo ze strony ziCciów (56 
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kobiet). Na problem przemocy ze strony mCca i syna zwracała takce uwagC 

jedna z ofiar przemocy, z któr> przeprowadzany był wywiad.  

Kolejne z postawionych pytaM badawczych dotyczyło pracy ze starszymi 

kobietami oraz form Wwiadczonej pomocy. Chodziło o zweryfikowanie opinii na 

temat stopnia przygotowania poszczególnych instytucji do pracy ze specyficzn> 

grup> klientek, jakimi s> starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim/ partnerskim. Z badaM wynika, ic wiCkszoWć instytucji nie zgadza siC 

ze stwierdzeniem, ic istniej>ce formy wsparcia s> odpowiednio dostosowane do 

potrzeb starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim. 

Mocna zatem załocyć, ce w instytucjach, które brały udział  w badaniach, a takce 

w wielu innych instytucjach, które Wwiadcz> pomoc społeczn>  istnieje pilna 

potrzeba wypracowania i dostosowania form pomocy do oczekiwaM zarówno ofiar 

przemocy, jak i organizacji udzielaj>cych wsparcia.  

Zarówno doWwiadczenia personelu jak i samych ofiar wskazuj>, ic starsze 

kobiety, bCd>ce ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim/ partnerskim, 

potrzebuj> wiCcej uwagi (zainteresowania) i aktywizuj>cych je form wsparcia nic 

kobiety młodsze. Potwierdza siC zatem przypuszczenie, ce praca z kobietami w 

podeszłym wieku rócni siC od pracy z młodszymi kobietami - ofiarami przemocy. 

Pracownicy badanych instytucji zauwacaj>, ce takie same działania jakie s> 

podejmowane w stosunku do osób młodszych, nie przynosz> identycznych 

efektów w przypadku pracy z kobietami starszymi. WiCkszoWć instytucji jest 

zdania, ce praca ze starszymi kobietami doWwiadczaj>cymi przemocy wymaga 

specjalistycznego przygotowania zawodowego. Przedstawiciele instytucji sami 

zauwacaj> koniecznoWć stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez 

poszerzanie wiedzy na temat badanego zjawiska. Zauwacaj> braki w systemie 

kształcenia osób przygotowywanych do pracy z kobietami starszymi, ofiarami 

przemocy w zwi>zkach małceMskich /partnerskich. Wydaje siC, ce aby skutecznie 

pomagać osobom starszym doWwiadczaj>cym przemocy w zwi>zkach 

małceMskich/partnerskich koniecznym stanie siC poszerzenie specjalistycznej 

wiedzy dotycz>cej pracy z osobami w podeszłym wieku z uwzglCdnieniem 

specyficznych jej elementów. Z kolei niektóre ofiary przemocy krytycznie 

wypowiadały siC o pracy policji, s>dów i prokuratury. Wspominały o tzw. mCskiej 

solidarnoWci, która przekładała siC na załatwianie słucbowych spraw zwi>zanych 

z karaniem sprawcy przemocy. Ofiary skarcyły siC takce na ignorancjC organów 

sprawiedliwoWci, jeWli chodzi o prowadzenie sprawy przeciwko sprawcy w s>dzie. 

Osoby starsze s> zastraszone sytuacj>, nie rozumiej> jCzyka prawniczego i nie 

maj> odwagi pytać o dodatkowe wyjaWnienia. Niezrozumienie sytuacji ofiary 

przemocy w starszym wieku przez przedstawicieli organów sprawiedliwoWci 

sprawia, ce takie złe praktyki i złe doWwiadczenia odstraszaj> ofiary do szukania 

pomocy i wsparcia w instytucjach pocytku publicznego, jakimi s> instytucje 

sprawiedliwoWci. Ofiary przemocy pozytywnie wypowiadały siC natomiast na 
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temat działaM podejmowanych przez pracowników OWrodka Interwencji 

Kryzysowej.  

DziCki sondacowi przeprowadzonemu w instytucjach okazuje siC, ce najczCWciej 

udzielanymi przez badane placówki formami pomocy starszym kobietom – 

ofiarom przemocy ze strony mCca/partnera s>: wsparcie/doradztwo 

psychospołeczne, udzielenie porady prawnej i interwencja kryzysowa. 

Potwierdzaj> to takce przeprowadzone wywiady z ofiarami przemocy. S> to 

zatem działania krótkotrwałe, podejmowane ad hoc, najczCWciej zapewniaj>ce 

pomoc doraan>. Mniejsza jest natomiast liczba ofiar korzystaj>cych z pomocy 

długofalowej, np. terapii dla ofiar przemocy.  

Z wywiadów z personelem wynika, ic starsze kobiety czCsto doWć szybko 

wycofuj> siC ze współpracy na rzecz zmiany ich sytuacji. Zwi>zane jest to z 

wczeWniej wspomnianym ich przyzwyczajeniem do doWwiadczanej przemocy i 

przekonaniem, ic taki jest ich los. Zwraca jednak uwagC, ic ofiary przemocy 

czCsto korzystaj> z porad prawnych. Jednak taka postawa jest 

charakterystyczna dla ofiar przyjmuj>cych postawC aktywn>. Jedna z ofiar 

wyraziła to w sposób bardzo wymowny: jak trzeba to pójdC nawet do samego 

Pana Boga. 

I jeszcze jedno zagadnienie, które podjCto w procesie badawczym - szanse na 

poprawienie/ ulepszenie form pomocy/ usług Wwiadczonych starszym kobietom – 

ofiarom przemocy. Pytanie dotycz>ce powycszego problemu zostało zadane 

członkom personelu, z którymi przeprowadzane były wywiady. W opinii 

narratorów, obok współpracy z instytucjami, udoskonalenia wymaga sposób 

docierania do starszych kobiet, doznaj>cych przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim. Okazuje siC bowiem, ic niewiele przypadków starszych kobiet trafia 

do instytucji, co nie jest efektem niewielkiej iloWci zdarzeM przemocowych z ich 

udziałem. Z jednej strony starsze kobiety czCsto ze wzglCdu na przekonanie o 

koniecznoWci zachowania spraw rodzinnych w tajemnicy oraz utrzymaniu 

struktury rodziny, rzadko zgłaszaj> siC do odpowiednich instytucji, czy tec 

poszukuj> pomocy wWród rodziny i znajomych. Z drugiej natomiast strony 

starsze kobiety – ofiary przemocy nie maj> dostatecznej wiedzy na temat 

mocliwoWci uzyskania fachowego wsparcia. Wiedza osób starszych na temat 

zadaM pomocy społecznej i innych instytucji, które Wwiadcz> pomoc w sytuacji 

przemocy jest bardzo uboga.  Sytuacja ta zamaskowuje prawdziwe oblicze 

problemu, jak tec uniemocliwia niesienie skutecznego wsparcia i pomocy. St>d 

niezbCdne s> tu działania informacyjne, edukacyjne.  

W opinii badanych najskuteczniejszym sposobem dotarcia do starszych kobiet, 

doznaj>cych przemocy ze strony mCca lub partnera, s> edukacyjne kampanie 

społeczne. Kampanie te miałyby na celu zarówno uwracliwienie społeczeMstwa 

na problemy seniorów, jak tec informowanie ludzi starych na temat rócnych 

sytuacji problemowych (w tym takce przemocy) i instytucji Wwiadcz>cych pomoc 
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i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Jednym z pomysłów na podniesienie 

jakoWci Wwiadczonych usług mogłyby być szkolenia z zakresu przemocy, których 

adresatami powinni być zarówno pracownicy instytucji pomocowych, jak tec 

sami seniorzy. Ponadto narratorzy proponowali zwiCkszenie liczby pracowników 

w instytucjach pomocy społecznej oraz opracowanie dla nich specjalnej oferty 

szkoleM. 

Niestety mimo, dostrzegania przez badany personel problemów zwi>zanych z 

docieraniem do starszych kobiet-ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim lub part-

nerskim, w wiCkszoWci instytucji nie przewidywane były cadne działania maj>ce 

na celu zmianC sytuacji tej grupy osób. Pytaj>c o to czy planowane s> 

jakiekolwiek przedsiCwziCcia, które byłyby zwi>zane z poruszanym w badaniach 

tematem, ponad połowa respondentów odpowiedziała, ic nic na ten temat nie 

słyszała. NajczCWciej zaW wskazywanymi działaniami okazały siC być spotkania 

edukacyjne dla ludzi starych oraz programy adresowane do osób starszych.  

Same ofiary przemocy zachCcaj> do przyjCcia aktywnej postawy i apeluj>, aby 

osoby krzywdz>ce nie miały cadnych praw. Ale s> i takie osoby – ofiary 

przemocy, które s> naznaczone cierpieniem i przyjmuj> to cierpienie z pokor> 

powierzaj>c swoje bardzo trudne cycie Bogu.   

Reasumuj>c nalecy podkreWlić, ic badania przeprowadzone wWród instytucji, 

które maj>/mog> mieć kontakt ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy w 

zwi>zku małceMskim/ partnerskim, jak tec – w dalszej kolejnoWci - wywiady z 

członkami personelu tychce placówek oraz z samymi ofiarami s> w naszym kraju 

-  pierwsz> - na tak duc> skalC charakterystyk> zjawiska przemocy wobec kobiet 

w starszym wieku. W zwi>zku z tym przynosz> szereg informacji dotycz>cych 

doWwiadczeM i opinii instytucji zajmuj>cych siC przemoc> wobec kobiet w wieku 

60 lat i wiCcej, a jednoczeWnie rzucaj> Wwiatło na wiele, niezidentyfikowanych 

dot>d problemów i trudnoWci.  

Uzyskane wyniki badaM uWwiadamiaj> nam, ce nie tylko dzieci czy osoby w 

Wrednim wieku, ale takce – a moce zwłaszcza - osoby starsze s> podatne na 

agresywne zachowania ze strony bliskich. Czynnikami, które mog> przełamywać 

opory przed zrobieniem krzywdy osobie starszej jest ich bezbronnoWć, słabe 

zdrowie oraz ufnoWć. A skoro przeprowadzone badania wskazały wiele kwestii, 

które nie mog> umkn>ć naszej uwadze jeWli chcemy poprawić sytuacjC ludzi 

starych w Polsce, nalecy podj>ć konkretne działania, które zdiagnozowane 

problemy bCd> rozwi>zywać i tym samym sprawiać, ic codziennoWć seniorów – 

zwłaszcza starszych kobiet, ofiar przemocy ze strony mCca/ partnera - bCdzie 

bardziej pomyWlna. 
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małceMskim/ partnerskim wymaga specjalistycznego przygotowania 
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Wykres 11 Starsze kobiety, doWwiadczaj>ce przemocy w zwi>zku małceMskim/ 

partnerskim znacznie bardziej nic ma to miejsce w przypadku kobiet 

młodszych, wstydz> siC tego, co siC im przydarzyło  
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Zał>cznik 1 
Sondac wWród instytucji (pełna 
wersja kwestionariusza) 
 

Szanowni PaMstwo! 

 

Zakład Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

w Białymstoku realizuje europejski projekt DAPHNE III na temat przemocy 

małceMskiej (partnerskiej) wobec kobiet w starszym wieku. Projekt realizowany 

jest w latach 2009-2010 we współpracy z partnerami Niemiec, Austrii, Portugalii, 

Wielkiej Brytanii i WCgier.  

Celem projektu DAPHNE III jest zbadanie zjawiska przemocy wobec starszych 

kobiet oraz zainteresowanie tym problemem mocliwie jak najwiCkszej liczby 

osób, instytucji i Wrodowisk, które mog> przyczynić siC do poprawienia sytuacji 

ofiar przemocy jak tec do podjCcia skutecznych działaM prewencyjnych. Ujmuj>c 

problem inaczej poszukujemy odpowiedzi  na nastCpuj>ce pytania: ile jest kobiet 

w wieku 60 i wiCcej lat, które doWwiadczaj> przemocy ze strony mCca/partnera? 

Jakiego rodzaju pomocy i wsparcia poszukuj>? Jaka forma pomocy jest im 

potrzebna? Jak do tej pory niewiele wiadomo na temat kobiet w starszym wieku 

- ofiar przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich) oraz rodzaju pomocy, 

której wymagaj>.  

Przygotowany przez nas kwestionariusz wysyłamy do instytucji i organizacji, 

które w ci>gu ostatnich lat mogły mieć (lub ci>gle maj>) kontakt ze starszymi 

kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich). W 

kwestionariuszu ankietowym znajd> PaMstwo pytania dotycz>ce doWwiadczeM, 

jakie w interesuj>cym nas zakresie, posiada PaMstwa instytucja. By ramy 

czasowe przeprowadzanego przez nas sondacu były takie same dla wszystkich 

badanych instytucji, wiCkszoWć pytaM w pierwszej czCWci kwestionariusza odnosi 

siC do okresu ostatnich 3 lat (2006-2008). Jednak by nie pomin>ć incydentów 

przemocy, które miały miejsce w ostatnim czasie, pytania 1 i 2 dotycz> takce 

roku 2009.  

Nawet jeWli Pan(i) lub PaMstwa instytucja nie ma doWwiadczeM w zakresie działaM 

zwi>zanych z przemoc> w zwi>zkach małceMskich (partnerskich) stosowan> 

wobec starszych kobiet, PaMstwa własna opinia na ten temat jest dla nas 

równiec niezmiernie cenna. W naszym kwestionariuszu zamieWciliWmy pytania 

uwzglCdniaj>ce takce tak> sytuacjC. Pragniemy jednoczeWnie zasugerować, by 
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osoba zajmuj>ca siC w PaMstwa instytucji sprawami zwi>zanymi z przemoc> 

wobec kobiet w starszym wieku, wypełniła ponicszy kwestionariusz.  

Prosimy o odesłanie wypełnionego kwestionariusza najszybciej jak jest to tylko 

mocliwe, najlepiej do 18 paadziernika 2009 roku. W kopercie znajd> 

PaMstwo dodatkow> kopertC z naklejonym znaczkiem, w której nalecy odesłać 

wypełniony kwestionariusz. JeWli posiadaj> PaMstwo dodatkowe informacje czy 

dokumenty, które mog> być nam pomocne i interesuj>ce – np. statystki z 

podziałem na wiek badanych – bCdziemy bardzo wdziCczni za doł>czenie ich do 

ankiety lub przesłanie e-mailem na adres mhalicka@onet.pl; 

Emilka.Kramkowska@wp.pl.  Chcemy PaMstwa zapewnić, ce badania s> 

realizowane z zachowaniem zasad: anonimowoWci i poufnoWci. 

Po zakoMczeniu sondacu wWród instytucji, bCdziemy przeprowadzali wywiady z 

osobami, które posiadaj> fachow> wiedzC na temat interesuj>cego nas zjawiska. 

BCdziemy bardzo wdziCczni, jeWli zgodz> siC PaMstwo na udział w takim 

wywiadzie. W zwi>zku z tym prosimy o udostCpnienie nam szczegółowych 

danych i dokładne wypełnienie ostatnich stron zał>czonego 

kwestionariusza. Prosimy o podanie danych kontaktowych, by w póaniejszym 

okresie naszych badaM, nie było trudnoWci w nawi>zaniu z PaMstwem kontaktu. 

Ponadto, jeWli chc> PaMstwo otrzymywać informacje na temat prowadzonych 

przez nas badaM, ich przebiegu i wyników, proszC zaznaczyć to w koMcowej 

czCWci ankiety.  

JeWli maj> PaMstwo jakiekolwiek pytania zwi>zane z prowadzonymi przez nas 

badaniami, chCtnie udzielimy na nie odpowiedzi. Oto nasz telefon … oraz e-mail: 

Emilka.Kramkowska@wp.pl.  

W celu zapewnienia w miarC jednolitego rozumienia – przez wszystkich 

wypełniaj>cych przedstawiony kwestionariusz – interesuj>cego nas tu problemu, 

pragniemy przytoczyć definicjC zjawiska przemocy w zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich). Za zwi>zek małceMski (partnerski) mocna uznać kacdy 

rodzaj zwi>zku miCdzy dwoma osobami, zarówno zwi>zek 

heteroseksualny jak i homoseksualny, zwi>zek małceMski, kohabitacjC 

(wspólne mieszkanie bez Wlubu), czy tec zwi>zek opieraj>cy siC na 

swobodnych, niezobowi>zuj>cych spotkaniach w ramach randek. Nie jest 

wymagane by zwi>zek ten trwał w chwili obecnej. W naszych badaniach 

uwzglCdniamy takce przemoc ze strony byłego partnera – jednak z 

zaznaczeniem, ic musiała mieć ona miejsce w momencie, gdy kobieta – ofiara 

przemocy – miała ukoMczone 60 lat. Z kolei przemoc jest przez nas 

rozumiana jako nieuprawnione (nielegalne), silne, zamierzone i celowe 

akty powoduj>ce fizyczn> lub psychiczn> krzywdC. Mamy tu zatem na 

myWli ucywanie siły fizycznej zadawanie ran, zranieM (skaleczeM) jak tec 

przemoc emocjonaln>, wykorzystywanie seksualne, molestowanie, 
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wykorzystywanie finansowe oraz celowe zaniedbywanie (jeWli ofiara 

zalecy od opieki i pomocy ze strony partnera, czy byłego partnera).  

Zwracam siC do PaMstwa z uprzejm> proWb> o współpracC i udział w 

realizowanych badaniach, których koordynatorem ze strony polskiej jest Zakład 

Andragogiki i Gerontologii Uniwersytetu w Białymstoku. W zał>czeniu przesyłam 

kwestionariusz z uprzejm> proWb> o jego wypełnienie i odesłanie na adres: 

 

Zakład Andragogiki i Gerontologii 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytet w Białymstoku 

ul. Vwierkowa 20 

15-328 Białystok  

 

DziCki wspólnemu zaangacowaniu w zdiagnozowanie problemu przemocy 

wobec starszych kobiet ze strony partnera, mocliwe bCdzie – jak s>dzC – 

wypracowanie i wdrocenie działaM zapobiegaj>cych tego rodzaju przemocy. 

bywiC nadziejC, ce w niedalekiej przyszłoWci problem przemocy w zwi>zkach 

małceMskich (partnerskich) wobec kobiet w starszym wieku  przestanie być w 

Polsce tematem tabu.  

Z wielk> nadziej> oczekujemy na odpowieda z PaMstwa strony i juc teraz 

dziCkujemy za wziCcie udziału w naszych badaniach i przyczynienie siC do 

pomyWlnego ich zakoMczenia. 

 

 

                                                        Z wyrazami szacunku 

 

                                                               Kierownik  

                                          Zakładu Andragogiki i Gerontologii UwB 

                                                 Prof. dr hab. Małgorzata Halicka 
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DATA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA _________  

 

CzeWć I   

Instytucjonalne / zawodowe doWwiadczenia zwi>zane ze starszymi 

kobietami –  

ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich). 

 

UWAGA!!! Zamieszczone ponicej pytania bCd> dotyczyć liczby klientów/ 

liczby przypadków ofiar przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich). 

W przypadku, gdy nie posiadaj> PaMstwo dokładnych danych (dokładnych 

liczb) prosimy o oszacowanie liczby ofiar. Lecz jeWli posiadaj> PaMstwo 

dokładne dane dotycz>ce liczby klientów - ofiar przemocy w zwi>zkach 

małceMskich (partnerskich), prosimy o skreWlenie słowa „około” we 

właWciwym . 

 

1. Czy w latach 2006 - 2009, PaMstwa instytucja (czy tec Pan(i) 

osobiWcie) miała kontakt z przypadkiem starszej kobiety (w wieku 

60 lat i wiCcej) dotkniCtej problemem przemocy popełnianej przez 

obecnego lub byłego partnera (z którym była w zwi>zku małceMskim 

lub partnerskim)? ProszC zaznaczyć wszystkie właWciwe odpowiedzi. 

̨ tak, w roku 2009 

̨ tak, w przedziale czasowym od 2006 do 2008 roku 

̨ nie  →   proszC przejWć do pytania nr 14, strona 11 

̨ nie wiem   →  proszC przejWć do pytania nr 14, strona 11 

 

2. Ile starszych kobiet było dotkniCtych problemem przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partnerskim), wWród wszystkich przypadków, z 

którymi PaMstwa instytucja (lub Pan(i) osobiWcie) miał(a) kontakt? 

W roku 2009: 

     W sumie/ około _________ kobiet (ofiar) w wieku 60 lat i wiCcej 

W latach 2006-2008: 

W sumie/ około _________ kobiet (ofiar) w wieku 60 lat i wiCcej 

 

Uwaga: Kacde kolejne pytanie w czCWci I – do strony 12 - odnosi siC 
tylko do lat 2006 - 2008. JeWli Pan(i) lub PaMstwa instytucja miała 
stycznoWć ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zku 
małceMskim (partnerskim) - jedynie w roku 2009, proszC przejWć do 
pytania 14, na stronie 11. 
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3. W jakich przedziałach wieku były ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim)? Czy wWród ofiar z lat 2006-2008 były: 

 
̨ kobiety w wieku 75 i wiCcej lat? 

 JeWli tak, proszC wpisać, ile było takich kobiet? 

 W sumie / około _____  kobiet 

 

̨ kobiety w wieku 60 - 74 lata? 

JeWli tak, proszC wpisać ile było takich kobiet  

W sumie / około _____  kobiet  

 

4. Jak> czCWć (jaki odsetek) wszystkich klientów zgłaszaj>cych siC do 

Pana(i) / do PaMstwa instytucji w latach 2006-2008, stanowiły 

starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim (partner-

skim)?  

 

a) wWród wszystkich klientów mojej instytucji, odsetek starszych kobiet -  

    ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim) wynosił (około)  

    _________ procent.  

b)  wWród wszystkich kobiet zgłaszaj>cych siC do mojej instytucji z problemem  

    doWwiadczanej przez nie przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim),  

    odsetek starszych kobiet doWwiadczaj>cych sytuacji przemocy w  

    zwi>zku małceMskim (partnerskim), wynosił (około)  _________procent. 

 

5. Jak zmieniła siC liczba przypadków starszych kobiet - ofiar przemocy 

w zwi>zku małceMskim (partnerskim) - zgłaszanych do Pana(i) / do 

PaMstwa instytucji, jeWli porówna Pan(i) lata 2006-2008 z latami 

1996-1998? 

̨ Liczba przypadków wzrosła o (około) _______ procent w porównaniu z  

      sytuacj>, jaka miała miejsce 10 lat temu. 

̨ Liczba przypadków zmalała o (około) _______ procent w porównaniu z  

      sytuacj>, jaka miała miejsce 10 lat temu 

̨   Liczba przypadków pozostała na tym samym poziomie 

̨   Nie wiem / porównanie nie jest mocliwe  

 

6. WWród wszystkich przypadków przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim), z którymi Pan(i)/ PaMstwa instytucja miała kontakt w 

latach 2006-2008, ile przypadków przemocy miało miejsce w 

zwi>zku homoseksualnym, a ile w zwi>zku heteroseksualnym? 
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W sumie/około _________  kobiet w wieku 60 i wiCcej lat – ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partnerskim) – cyło w zwi>zkach heteroseksualnych 

 

W sumie/około  _________ kobiet w wieku 60 i wiCcej lat – ofiar przemocy w 

zwi>zkach małceMskich (partnerskich) – cyło w zwi>zkach homoseksualnych  

 

7. Z jakimi formami przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim) 

wobec starszych kobiet spotkał siC Pan(i)/ spotkała siC PaMstwa 

instytucja? (Kobiety mogły doWwiadczać wiCcej nic jednej formy przemocy - 

proszC zaznaczyć wszystkie właWciwe odpowiedzi).  

 

Rodzaj przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

Liczba kobiet, które doWwiadczyły 

tej formy przemocy. 

̨ przemoc fizyczna w sumie/około  _____ ofiar 

̨ przemoc seksualna  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ przemoc psychiczna (np. 

agresja słowna) 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ przemoc ekonomiczna   w sumie/około  _____ ofiar 

̨ celowe zaniedbanie (dotyczy 

tylko ofiar, które uzalecnione s> 

od opieki ze strony innych osób) 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ molestowanie seksulane (np. 

nagabywanie) 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ zachowania obsesyjne (np. 

Wledzenie, podgl>dadztwo) 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ Inne, jakie?  

__________________________

___________  

w sumie/około  _____ ofiar 

 

8. Charakterystyka ofiar: czy wWród starszych kobiet – ofiar przemocy 

w zwi>zku małceMskim (partnerskim) były kobiety, które… (w tym 

pytaniu mocliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi, proszC zaznaczyć 

wszystkie właWciwe odpowiedzi)  

CHARAKTERYSTYKA OFIAR: Liczba ofiar w latach 2006-

2008. 

̨ nalecały do mniejszoWci narodowej /były  w sumie/około  _____ ofiar 
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imigrantami ? 

̨ nie miały legalnego pobytu w PaMstwa kraju? w sumie/około  _____ ofiar 

̨ wymagały usług opiekuMczych? w sumie/około  _____ ofiar 

̨ były fizycznie niepełnosprawne?  w sumie/około  _____ ofiar 

 

̨ były umysłowo niepełnosprawne? w sumie/około  _____ ofiar 

̨ wymagały innych rodzajów wsparcia, czy to 

w postaci kontaktów z innymi ludami, czy tec 

pomocy w wykonywaniu prac domowych 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ cierpiały na demencjC? w sumie/około  _____ ofiar 

̨ cierpiały na inne choroby psychiczne? w sumie/około  _____ ofiar 

̨ były uzalecnione od alkoholu lub innych 

Wrodków psychoaktywnych? 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ były bezdomne? w sumie/około  _____ ofiar 

̨ były obci>cone w inny sposób, jaki? 

__________ _____ _____ _____ _____ 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ mieszkały w odległoWci ponad 50 km od 

Pana(i) / od PaMstwa instytucji? 

w sumie/około  _____ ofiar 

̨ posiadały inne, specyficzne cechy, jakie? 

__________ _____ _____ _____ ____ 

w sumie/około  _____ ofiar 

 

9. Sprawcy: kto był sprawc> przemocy? (proszC zaznaczyć wszystkie 

właWciwe odpowiedzi).  

 Liczba ofiar w latach 

2006-2008. 

̨ współmałconek / kohabituj>cy partner w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ partner niekohabituj>cy (np. partner z luanego, 

niezobowi>zuj>cego zwi>zku) 

w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ były partner w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ sprawc> była osoba sprawuj>ca opiekC nad ofiar> w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ sprawca to osoba pozostaj>ca pod opiek> ofiary w sumie/około  _____ 

ofiar 
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10. ProszC scharakteryzować rodzaj przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim), jaka została zgłoszona przez ofiarC. (proszC zaznaczyć 

wszystkie właWciwe odpowiedzi). 

RODZAJ PRZEMOCY ZGŁOSZONEJ PRZEZ OFIARB: Liczba ofiar w 

latach 2006-2008. 

̨ jednostronna przemoc ze strony obecnego lub byłego 

partnera ofiary 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ wzajemna/obustronna przemoc w sumie/około  

_____ ofiar 

  

̨ czCste akty przemocy w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ przemoc w zwi>zku małceMskim (partnerskim) jako 

pojedyncze lub rzadkie zdarzenie 

w sumie/około  

_____ ofiar 

  

̨ długotrwała przemoc w zwi>zku małceMskim (partner-

skim) - rok lub dłucej 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ krótki czas trwania przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim) - mniej nic rok 

w sumie/około  

_____ ofiar 

  

̨ przemoc w zwi>zku małceMskim (partnerskim) 

rozpoczCła siC zanim kobieta osi>gnCła 60 rok cycia 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ przemoc w zwi>zku małceMskim (partnerskim) 

rozpoczCła siC po osi>gniCciu przez kobietC 60 roku cycia 

w sumie/około  

_____ ofiar 

  

 

11. W jaki sposób dowiedział(a) siC Pan(i) (lub PaMstwa instytucja) o 

poszczególnych przypadkach ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim)? (proszC zaznaczyć wszystkie właWciwe odpowiedzi). 

 Liczba ofiar w 

latach 2006-2008. 

̨ Ofiara osobiWcie skontaktowała siC ze mn> /z moj> 

instytucj>. 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Obserwacja prowadzona przeze mnie /przez moj> 

instytucjC doprowadziła do podejrzenia wystCpowania 

przemocy. 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Bliska osoba ofiary przemocy skontaktowała siC ze w sumie/około  
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mn> /z moj> instytucj>. _____ ofiar 

̨ Zostałem(am) /moja instytucja została poinformowana 

przez policjC. 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨   Zostałem(am) /moja instytucja została 

poinformowana przez wymiar sprawiedliwoWci, np. s>d. 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Zostałem(am) /moja instytucja została poinformowana 

przez lekarza rodzinnego, specjalistów czy inne słucby 

medyczne (np. szpital). 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Zostałem(am) /moja instytucja została poinformowana 

przez inn> organizacjC, jak>? 

______________________________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Inne sposoby uzyskania informacji o sytuacji 

stosowania przemocy, jakie? 

_________________________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

 

 

 

12. W jaki sposób po raz pierwszy skontaktował(a) siC Pan(i) z ofiar>? 

(proszC zaznaczyć wszystkie właWciwe odpowiedzi).  

 Liczba ofiar w 

latach 2006-2008. 

̨ Ofiara skontaktowała siC ze mn>/ z moj> instytucj>. w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Skontaktowałem(am)/ moja instytucja skontaktowała 

siC z ofiar> 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Skontaktowanie siC z ofiar> dokonało siC dziCki innej 

osobie, która wiedziała o istniej>cej sytuacji (członek 

rodziny, innej instytucji). 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Nie było bezpoWredniego kontaktu pomiCdzy moj> 

instytucj> a ofiar>, poniewac 

______________________________________  

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Inny sposób, jaki? 

___________________________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

 

13. Jakiego rodzaju pomocy udzielił Pan(i) / PaMstwa instytucja? Jakie 

działanie zostało przez Pana(i>) / przez PaMstwa instytucjC podjCte? 

(wiCkszoWć instytucji Wwiadczy wiCcej nic jedn> formC pomocy, proszC 

zaznaczyć wszystkie właWciwe odpowiedzi) 
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 ProszC zaznaczyć 

(x), który typ 

pomocy (usługi) był 

stosowany 

Liczba ofiar w 

latach 2006-

2008 

̨ Interwencja kryzysowa _________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Psycho-społeczne 

wsparcie/doradztwo 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Przekazanie informacji do innej, 

stosownej instytucji 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Pomoc terapeutyczna _________________

________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Pomoc prawna  _________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Pomoc w zakresie codziennych 

czynnoWci (towarzyszenie klientom 

w urzCdach czy tym podobnych 

instytucjach) 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Zapewnienie opieki 

pielCgniarskiej 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Zapewnienie miejsca w 

schronisku dla ofiar przemocy 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Zapewnienie opieki lekarskiej _________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Pomoc w przeprowadzce do 

domu opieki (np. domu pomocy 

społecznej, hostelu) 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Przekazanie przypadku do innej 

instytucji (organizacji) 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Pomoc finansowa _________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ WszczCcie dochodzenia ________________ 

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Wniesienie sprawy do s>du   _________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Nadzór nad przestrzeganiem 

porz>dku ustanowionego przez s>d 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Wypełnienie dokumentacji _________________ w sumie/około  
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wymaganych przy wnoszeniu skargi _________________ _____ ofiar 

̨ Eksmisja sprawcy z lokalu _________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Nakładanie kar pieniCcnych 

(mandatów) 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Skazywanie sprawcy _________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Inna forma, jaka? 

_______________________ 

_________________

_ _______________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨Inna forma, jaka?: 

______________________ 

_________________

_________________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

̨ Inna forma, jaka?: 

_______________________ 

_________________

___________ 

w sumie/około  

_____ ofiar 

 

DODATKOWE PYTANIA DOTYCZ=CE INNYCH, MObLIWYCH SPRAWCÓW 

PRZEMOCY WOBEC STARSZYCH KOBIET ORAZ PYTANIA DOTYCZ=CE 

STARSZYCH MBbCZYZN – OFIAR PRZEMOCY W ZWI=ZKACH 

MAŁbELSKICH (PARTNERSKICH). 

 

14. Sprawca: W niektórych przypadkach starsze kobiety staj> siC 

ofiarami przemocy stosowanej przez inne osoby bliskie, np. przez 

dzieci (takce synow>, ziCcia), wnuków, s>siadów, przyjaciół czy 

znajomych. JeWli Pan(i)/ PaMstwa instytucja posiada informacjC na 

temat takich przypadków stosowania przemocy wobec kobiet w 

wieku 60+, które miały miejsce miCdzy 2006 a 2008 rokiem, proszC 

wskazać kto był sprawc>? (proszC zaznaczyć wszystkie właWciwe 

odpowiedzi) 

Sprawca: Liczba ofiar w wieku 60+, 

w latach 2006-2008 

̨ syn ofiary  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ zieć ofiary  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ córka ofiary  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ synowa ofiary  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ wnuk ofiary  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ wnuczka ofiary  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ inni krewni  w sumie/około  _____ ofiar 

̨ s>siedzi, znajomi, przyjaciele  w sumie/około  _____ ofiar 
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̨ inne osoby, jakie? 

_______________________ 

w sumie/około  _____ ofiar 

 

15. Czy w latach 2006-2008 spotkał(a) siC Pan(i)/ lub PaMstwa 

instytucja z przypadkami mCcczyzn (w wieku 60 lat i wiCcej), którzy 

byli ofiarami przemocy popełnianej przez obecnego lub byłego 

partnera, z którym byli w zwi>zku małceMskim (partnerskim)?  

̨ tak  

̨ nie   →  (przejWć do pytania nr 17) 

̨ nie wiem  →  (przejWć do pytania nr 17) 

 

16. JeWli tak, ilu starszych mCcczyzn doWwiadczyło przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim)?  

 

W sumie/ około _________ mCcczyzn (ofiar) bCd>cych obecnie (lub w 

przeszłoWci) w zwi>zku heteroseksualnym 

 

W sumie/ około _________ mCcczyzn (ofiar) bCd>cych obecnie (lub w 

przeszłoWci) w zwi>zku homoseksualnym 

 

CZBVĆ II  

Opinie na temat problemu przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)  

stosowanej wobec starszych kobiet 

 

17. Ponicej przedstawiono kilka stwierdzeM dotycz>cych problemu 

przemocy stosowanej wobec starszych kobiet bCd>cych w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim). ProszC wskazać w jakim stopniu zgadza 

lub nie zgadza siC Pan(i) z tymi stwierdzeniami. 

 

zdecydowanie siC 

nie zgadzam                                                    

                              zdecydowanie siC zgadzam 

Starsze kobiety rzadziej nic 

młodsze kobiety staj> siC 

ofiarami przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

W zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich) osób starszych, 
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 
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kobiety s> znacznie czCWciej 

sprawcami przemocy nic w 

zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich) osób młodszych. 

Liczba starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

wzroWnie w przyszłoWci. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Problem przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

stosowanej wobec starszych 

kobiet jest tematem, którym – 

jak dot>d – nikt nie chciał siC 

zaj>ć. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

potrzebuj> innych form pomocy 

nic kobiety młodsze.  

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Kobietom na wszystkich etapach 

ich cycia zagraca przemoc w 

zwi>zku małceMskim (partner-

skim) – kobiety w starszym 

wieku nie stanowi> tu wyj>tku. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Problem przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

wobec starszych kobiet jest jak 

dot>d problemem 

nierozpoznanym. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Problem przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

wobec starszych kobiet powinien 

być wyraaniej akcentowany w 

procesie kształcenia 

pracowników słucb medycznych 

i społecznych. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze ofiary przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partner-

skim) potrzebuj> wiCcej 

wsparcia nic jest im obecnie 

zapewniane. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 
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Tylko nieliczne starsze kobiety 

staj> siC ofiarami przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partner-

skim). 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) – 

staj> w obliczu szczególnych 

trudnoWci w sytuacji 

koniecznoWci zerwania 

długotrwałego zwi>zku, w 

którym doznawały przemocy 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Młodsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) – 

znacznie czCWciej nic starsze 

kobiety, na stałe oddzielaj> siC 

od swego krzywdziciela. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Przemoc w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim) wobec starszych 

kobiet czCsto ma miejsce wtedy, 

gdy pojawia siC sytuacja 

zalecnoWci od opiekuna. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

 

18. W oparciu o własne doWwiadczenia, proszC odnieWć siC do ponicej 

zamieszczonych stwierdzeM, dotycz>cych pracy ze starszymi 

kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerski-

m).  

                                                                               

zdecydowanie siC  

nie zgadzam 

                                       zdecydowanie siC zgadzam 

Istniej>ce formy pomocy s> 

odpowiednio dostosowane do 

potrzeb starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim). 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Trudno jest zmotywować starsze 

kobiety – ofiary przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partner-

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 
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skim) - do poszukiwania 

pomocy. 

Starsze kobiety, doWwiadczaj>ce 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim), 

potrzebuj> wiCcej uwagi (wiCcej 

zainteresowania) nic młodsze 

kobiety oraz  aktywizuj>cych je 

form wsparcia. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Praca ze starszymi kobietami – 

ofiarami przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

wymaga specjalistycznego 

przygotowania zawodowego 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Osoby pracuj>ce ze starszymi 

kobietami – ofiarami przemocy 

w zwi>zku małceMskim (partner-

skim) powinny być w Wrednim 

lub starszym wieku. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze kobiety doWwiadczaj>ce 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) s> 

bardziej niechCtne wobec 

poszukiwania pomocy nic 

kobiety młodsze. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze kobiety, doWwiadczaj>ce 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

znacznie bardziej nic ma to 

miejsce w przypadku kobiet 

młodszych, wstydz> siC tego co 

siC im przydarzyło. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

 

19. ProszC oszacować w jakim stopniu młodsze i starsze kobiety, 

doWwiadczaj>ce przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim), 

zgłaszaj> sprawC na policjC i poszukuj> pomocy. (proszC wpisać 

szacunkow> liczbC) 

 

Według  moich oszacowaM spoWród 100 kobiet w wieku 20-40 lat, które stały siC 

ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)  
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_________ zgłasza sprawC na policjC  

_________ poszukuje pomocy medycznej  

_________ poszukuje wsparcia psycho-społecznego  

_________ poszukuje pomocy u osoby duchownej, np. u ksiCdza  

_________ poszukuje innych form pomocy, jakich? 

_________________________________________  

 

Według  moich oszacowaM spoWród 100 kobiet w wieku 60 lat i wiCcej, które 

stały siC ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)  

_________ zgłasza sprawC na policjC  

_________ poszukuje pomocy medycznej  

_________ poszukuje wsparcia psycho-społecznego  

_________ poszukuje pomocy u osoby duchownej, np. u ksiCdza  

_________ poszukuje innych form pomocy, jakich? 

_________________________________________ 

 

CzCWć III – Informacje dotycz>ce PaMstwa instytucji  

 

20. Jak okreWlił(a)by Pan(i) swoj> instytucjC? (proszC zaznaczyć odpowieda, 

która najbardziej pasuje do Pana(i) instytucji) 

 

̨ hostel dla bitych/maltretowanych kobiet 

̨ punkt konsultacyjny dla kobiet – ofiar przemocy 

̨ poradnia dla ofiar przemocy  

̨ telefon zaufania dla ofiar przemocy (np. Niebieska Linia) 

̨ poradnia zajmuj>ca siC problemem naducyć i zaniedbaM wobec ludzi starych 

̨ Dom Pomocy Społecznej  

̨ OWrodek Interwecji Kryzysowej  

̨ profesjonalna instytucja sprawuj>ca opiekC  

̨ punkt konsultacyjny dla kobiet  

̨ poradnia małceMska  

̨ poradnia dla osób starszych  

̨ policja  

̨ prokurator  

̨ s>d cywilny  
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̨ s>d karny  

̨ koWciół (zwi>zek wyznaniowy)  

̨ OWrodek Pomocy Społecznej  

̨ instytucje opieki medycznej  

̨ szpital  

̨ oWrodek zdrowia  

̨ Jestem lekarzem ogólnym  

̨ Jestem specjalist> w ____________________________________  

̨ NGO/ organizacje woluntarystyczne dla ludzi starych 

____________________________________ 

̨ inne, jakie? _________________________________________  

 

21. Czym zajmuje siC PaMstwa instytucja, jakimi problemami? (proszC 

zaznaczyć wszystkie właWciwe odpowiedzi) 

̨ przemoc w ogóle  

̨ przestCpczoWć w ogóle  

̨ przemoc domowa/ przemoc w rodzinach i zwi>zkach partnerskich 

̨ przemoc domowa wobec kobiet/ dziewcz>t  

̨ naducycia i zaniedbania wobec ludzi starych  

̨ przemoc seksualna/ wykorzystywanie seksualne  

̨ przemoc wobec dzieci  

̨ braki i problem zwi>zane z opiek> nad ludami starszymi  

̨ opieka nad ludami starymi/ opieka geriatryczna/ pomoc społeczna  

̨ migracje  

̨ psycho-społeczne problemy kobiet  

̨ psycho-społeczne problem ludzi starych  

̨ psycho-społeczne problem w ogóle  

̨ wsparcie duchowe  

̨ pomoc medyczna  

̨ inne, jakie?  _________________________________________  

 

22. Czy przemoc w zwi>zkach małceMskich (partnerskich) wobec 

starszych kobiet jest jednym z problemów, którym obecnie zajmuje 

siC Pan(i)/ PaMstwa instytucja? 
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̨ tak   ̨ nie      ProszC uzasadnić swoj> odpowieda: 

____________________________________________ 

 

23. Czy prowadz> PaMstwo specjalne działania (pomoc, usługi) na rzecz 

starszych kobiet - ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim (partner-

skim)? 

̨ tak   ̨ nie       JeWli tak, jakiego rodzaju s> to działania? 

_________________________________________ 

 

24. Czy starsze kobiety s> wyraan> grup> docelow> działaM Pana(i)/ 

PaMstwa instytucji?  

̨ tak   ̨ nie      ProszC uzasadnić swoj> odpowieda: 

____________________________________________ 

JeWli tak, w jaki sposób docieraj> PaMstwo do tej grupy docelowej?  

_____________________________________________ 

 

25. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) ze wsparcia, jakie z 

Pana(i) strony/ ze strony PaMstwa instytucji otrzymuj> starsze 

kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)? 

 

̨ nie zajmujC/nie zajmujemy siC cadnymi przypadkami starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)  

 

bardzo niezadowolony(a)   bardzo zadowolony(a) 

̨ ̨ ̨ ̨ ̨ ̨ 

1 2 3 4 5 6 

 

WyjaWnienia:  _____________________________________________ 

 
26. Czy s> jakieW rodzaje pomocy (usług), które chcieliby PaMstwo 

zaoferować starszym kobietom – ofiarom przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) – jako dodatkowe do pomocy któr> juc 

Pan(i) Wwiadczy/ jako dodatkowe do istniej>cych juc w PaMstwa 

organizacji form pomocy (usług)? 

 

̨ nie   ̨ tak  JeWli tak, jakiego rodzaju miałaby to być pomoc (usługi)? 

______________________________ 
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27. Ile osób jest zatrudnionych na stałe w PaMstwa instytucji? (proszC 

uwzglCdnić osoby pracuj>ce w pełnym wymiarze godzin) 

___________________ 

28. Ile osób w PaMstwa instytucji pracuje jako wolontariusze?  

___________________ 

29. Gdzie znajduje siC PaMstwa instytucja? (województwo, powiat, 

gmina) 

___________________ 

 

CZBVĆ IV – Dane personalne 

30. Płeć:  ̨  kobieta or ̨ mCcczyzna   

31. Ile ma Pan(i) lat? ______  

32. Czym zajmuje siC Pan(i) zawodowo? / Jaki jest Pana(i) wyuczony 

zawód? JeWli jest to mocliwe, prosimy o udzielenie odpowiedzi na te dwa 

pytania?  

______________________________ 

33. Jakie stanowisko obecnie zajmuje Pan(i) w swojej instytucji/ w 

instytucji, w której Pan(i) pracuje ? 

 ___________________ 

34. Jak długo pracuje Pan(i) w tej instytucji? 

Liczba lat _________  i liczba miesiCcy _________  

 

BARDZO DZIBKUJEMY ZA POVWIBCENIE SWEGO CZASU NA 

WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA 

 

JesteWmy bardzo wdziCczni za Pana(i) zaangacowanie w gromadzenie 

istotnych informacji na temat przemocy w zwi>zku małceMskim (part-

nerskim) stosowanej wobec starszych kobiet.  

 

35. Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) dalszymi informacjami na temat 

naszego projektu badawczego i wynikami przeprowadzanego przez 

nas sondacu?  

 

̨ nie   ̨ tak  JeWli tak, proszC podać swój adres e-mailowy:  

____________________________ 
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36. Czy chciał(a)by Pan(i) wzi>ć udział w wywiadzie dotycz>cym 

problemu poruszanego w tym sondacu ? 

̨ nie   ̨ tak  jeWli tak, proszC podać swoje imiC i nazwisko, adres e-mailowy 

oraz numer telefonu  

 ____________________________________________ 

 

37. Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) udziałem w dyskusji dotycz>cej 

wypracowania rekomendacji dla dalszych prac zwi>zanych z 

problemem starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim), zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim? 

 

̨ nie   ̨ tak   JeWli tak proszC podać swój adres e- mailowy  

___________________________________ 

 
 

JeWli jest coW, co chciał(a)by Pan(i) dodać, podzielić siC z nami swymi uwagami, 

spostrzeceniami, proszC zapiać je ponicej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza w zał>czonej 

kopercie na adres: 
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Zał>cznik 2 
Sondac wWród instytucji (skrócona 
wersja kwestionariusza) 

 

Szanowni PaMstwo! 

 
Zakład Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

w Białymstoku realizuje europejski projekt DAPHNE III na temat przemocy 

małceMskiej (partnerskiej) wobec kobiet w starszym wieku. Projekt realizowany 

jest w latach 2009-2010 we współpracy z partnerami Niemiec, Austrii, Portugalii, 

Wielkiej Brytanii i WCgier.  

Celem projektu DAPHNE III jest zbadanie zjawiska przemocy wobec starszych 

kobiet oraz zainteresowanie tym problemem mocliwie jak najwiCkszej liczby 

osób, instytucji i Wrodowisk, które mog> przyczynić siC do poprawienia sytuacji 

ofiar przemocy jak tec do podjCcia skutecznych działaM prewencyjnych. Ujmuj>c 

problem inaczej poszukujemy odpowiedzi  na nastCpuj>ce pytania: ile jest kobiet 

w wieku 60 i wiCcej lat, które doWwiadczaj> przemocy ze strony mCca/partnera? 

Jakiego rodzaju pomocy i wsparcia poszukuj>? Jaka forma pomocy jest im 

potrzebna? Jak do tej pory niewiele wiadomo na temat kobiet w starszym wieku 

- ofiar przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich) oraz rodzaju pomocy, 

której wymagaj>.  

Przygotowany przez nas kwestionariusz wysyłamy do instytucji i organizacji, 

które w ci>gu ostatnich lat mogły mieć (lub ci>gle maj>) kontakt ze starszymi 

kobietami – ofiarami przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich). 

BCdziemy bardzo wdziCczni, jeWli zechce Pan(i) wypełnić ponicszy kwestionariusz 

– nawet jeWli Pan(i) lub PaMstwa instytucja nie ma doWwiadczeM w zakresie 

działaM zwi>zanych z przemoc> w zwi>zkach małceMskich (partnerskich) 

stosowan> wobec starszych kobiet. PaMstwa własna opinia na ten temat jest dla 

nas równiec niezmiernie cenna. Pragniemy jednoczeWnie zasugerować, by osoba 

zajmuj>ca siC w PaMstwa instytucji sprawami zwi>zanymi z przemoc> wobec 

kobiet w starszym wieku, wypełniła ponicsz> ankietC.  

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 5 minut. Prosimy o odesłanie 

wypełnionej ankiety najszybciej jak jest to tylko mocliwe, najlepiej do 18 

paadziernika 2009 roku. W kopercie znajd> PaMstwo dodatkow> kopertC z 

naklejonym znaczkiem, w której nalecy odesłać wypełniony kwestionariusz. JeWli 

posiadaj> PaMstwo dodatkowe informacje czy dokumenty, które mog> być nam 

pomocne i interesuj>ce – np. statystki z podziałem na wiek badanych – 
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bCdziemy bardzo wdziCczni za doł>czenie ich do ankiety lub przesłanie e-mailem 

na adres Emilka.Kramkowska@wp.pl.  Chcemy PaMstwa zapewnić, ce badania s> 

realizowane z zachowaniem zasad: anonimowoWci i poufnoWci. 

Po zakoMczeniu sondacu wWród instytucji, bCdziemy przeprowadzali wywiady z 

osobami, które posiadaj> fachow> wiedzC na temat interesuj>cego nas zjawiska. 

BCdziemy bardzo wdziCczni, jeWli zgodz> siC PaMstwo na udział w takim 

wywiadzie. W zwi>zku z tym prosimy o udostCpnienie nam szczegółowych 

danych i dokładne wypełnienie ostatnich stron zał>czonego 

kwestionariusza. Prosimy o podanie danych kontaktowych, by w póaniejszym 

okresie naszych badaM, nie było trudnoWci w nawi>zaniu z PaMstwem kontaktu. 

Ponadto, jeWli chc> PaMstwo otrzymywać informacje na temat prowadzonych 

przez nas badaM, ich przebiegu i wyników, proszC zaznaczyć to w koMcowej 

czCWci ankiety.  

JeWli maj> PaMstwo jakiekolwiek pytania zwi>zane z prowadzonymi przez nas 

badaniami, chCtnie udzielimy na nie odpowiedzi. Oto nasz telefon … oraz e-mail: 

Emilka.Kramkowska@wp.pl. 

W celu zapewnienia w miarC jednolitego rozumienia – przez wszystkich 

wypełniaj>cych przedstawiony kwestionariusz – interesuj>cego nas tu problemu, 

pragniemy przytoczyć definicjC zjawiska przemocy w zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich). Za zwi>zek małceMski (partnerski) mocna uznać kacdy 

rodzaj zwi>zku miCdzy dwoma osobami, zarówno zwi>zek 

heteroseksualny jak i homoseksualny, zwi>zek małceMski, kohabitacjC 

(wspólne mieszkanie bez Wlubu), czy tec zwi>zek opieraj>cy siC na 

swobodnych, niezobowi>zuj>cych spotkaniach w ramach randek. Nie jest 

wymagane by zwi>zek ten trwał w chwili obecnej. W naszych badaniach 

uwzglCdniamy takce przemoc ze strony byłego partnera – jednak z 

zaznaczeniem, ic musiała mieć ona miejsce w momencie, gdy kobieta – ofiara 

przemocy – miała ukoMczone 60 lat. Z kolei przemoc jest przez nas 

rozumiana jako nieuprawnione (nielegalne), silne, zamierzone i celowe 

akty powoduj>ce fizyczn> lub psychiczn> krzywdC. Mamy tu zatem na 

myWli ucywanie siły fizycznej zadawanie ran, zranieM (skaleczeM) jak tec 

przemoc emocjonaln>, wykorzystywanie seksualne, molestowanie, 

wykorzystywanie finansowe oraz celowe zaniedbywanie (jeWli ofiara 

zalecy od opieki i pomocy ze strony partnera, czy byłego partnera).  

Zwracam siC do PaMstwa z uprzejm> proWb> o współpracC i udział w 

realizowanych badaniach, których koordynatorem ze strony polskiej jest Zakład 

Andragogiki i Gerontologii Uniwersytetu w Białymstoku. W zał>czeniu przesyłam 

kwestionariusz z uprzejm> proWb> o jego wypełnienie i odesłanie na adres: 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Halicka 



 

235 

 

 
POLSKA 

 

Zakład Andragogiki i Gerontologii 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytet w Białymstoku 

Ul. Vwierkowa 20 

15-328 Białystok  
 

DziCki wspólnemu zaangacowaniu w zdiagnozowanie problemu przemocy wobec 

starszych kobiet ze strony partnera, mocliwe bCdzie – jak s>dzC – wypracowanie 

i wdrocenie działaM zapobiegaj>cych tego rodzaju przemocy. bywiC nadziejC, ce 

w niedalekiej przyszłoWci problem przemocy w zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich) wobec kobiet w starszym wieku  przestanie być w Polsce tematem 

tabu.  

Z wielk> nadziej> oczekujemy na odpowieda z PaMstwa strony i juc teraz 

dziCkujemy za wziCcie udziału w naszych badaniach i przyczynienie siC do 

pomyWlnego ich zakoMczenia. 

   

DATA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA:  _________ 

 

Uwaga! Zamieszczone ponicej pytania bCd> dotyczyć liczby klientów/ liczby 

przypadków ofiar przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich). W 

przypadku, gdy nie posiadaj> PaMstwo dokładnych danych (dokładnych 

liczb) prosimy o oszacowanie liczby ofiar. Lecz jeWli posiadaj> PaMstwo 

dokładne dane dotycz>ce liczby klientów - ofiar przemocy w zwi>zkach 

małceMskich (partnerskich), prosimy o skreWlenie słowa „około” we 

właWciwym miejscu.  

 
1. Czy w latach 2006 - 2009, PaMstwa instytucja (czy tec Pan(i) 

osobiWcie) miała kontakt z przypadkiem starszej kobiety (w wieku 60 

lat i wiCcej) dotkniCtej problemem przemocy popełnianej przez 

obecnego lub byłego partnera (z którym była w zwi>zku małceMskim 

lub partnerskim)? ProszC zaznaczyć wszystkie właWciwe odpowiedzi. 

̨ tak, w roku 2009 

̨ tak, w przedziale czasowym od 2006 do 2008 roku 

̨ nie      ProszC przejWć do pytania nr 6, na str. 6 

̨ nie wiem          ProszC przejWć do pytania nr 6, na str. 6 

 

2. Ile starszych kobiet było dotkniCtych problemem przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partnerskim), wWród wszystkich przypadków, z 
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którymi PaMstwa instytucja (lub Pan(i) osobiWcie) miał(a) kontakt? 

JeWli nie zna Pan(i) dokładnych liczb, proszC oszacować liczbC ofiar. 

 

W roku 2009: 

W sumie/ około  _________ kobiet (ofiar) w wieku 60 lat i wiCcej  

W latach 2006-2008: 

W sumie/ około  _________ kobiet (ofiar) w wieku 60 lat i wiCcej 

 

3. W jakich przedziałach wieku były ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim)? Czy wWród ofiar z lat 2006-2008 były: 

 

̨ kobiety w wieku 75 lat i wiCcej  

jeWli tak, proszC wpisać ile było takich kobiet?  

W sumie/ około _____ kobiet  

 

̨ kobiety w wieku 60-74 lata?  

jeWli tak, proszC wpisać ile było takich kobiet?  

W sumie/ około _____ kobiet  

 

4. Sprawcy: kto był sprawc> przemocy? (proszC zaznaczyć wszystkie 

właWciwe odpowiedzi). 

 Liczba ofiar w latach 

2006-2008. 

̨ współmałconek / kohabituj>cy partner w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ partner niekohabituj>cy (np. partner z luanego, 

niezobowi>zuj>cego zwi>zku) 

w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ były partner w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ sprawc> była osoba sprawuj>ca opiekC nad ofiar> w sumie/około  _____ 

ofiar 

̨ sprawca to osoba pozostaj>ca pod opiek> ofiary w sumie/około  _____ 

ofiar 

 

5. Jak> czCWć (jaki odsetek) wszystkich klientów zgłaszaj>cych siC do 

Pana(i) / do PaMstwa instytucji w latach 2006-2008, stanowiły 

starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim (partner-

skim)?  
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a) wWród wszystkich klientów mojej instytucji, odsetek starszych kobiet -  

    ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim) wynosił (około)  

    _________ procent.  

b)  wWród wszystkich kobiet zgłaszaj>cych siC do mojej instytucji z problemem  

    doWwiadczanej przez nie przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim),  

    odsetek starszych kobiet doWwiadczaj>cych sytuacji przemocy w  

    zwi>zku małceMskim (partnerskim), wynosił (około)  _________procent. 

 

 

6.  Ponicej przedstawiono kilka stwierdzeM dotycz>cych problemu 

przemocy stosowanej wobec starszych kobiet bCd>cych w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim). ProszC wskazać w jakim stopniu zgadza 

lub nie zgadza siC Pan(i) z tymi stwierdzeniami. 

 

zdecydowanie siC 

nie zgadzam                                                    

                              zdecydowanie siC zgadzam 

Starsze kobiety rzadziej nic 

młodsze kobiety staj> siC 

ofiarami przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

W zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich) osób starszych, 

kobiety s> znacznie czCWciej 

sprawcami przemocy nic w 

zwi>zkach małceMskich 

(partnerskich) osób młodszych. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Liczba starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

wzroWnie w przyszłoWci. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Problem przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

stosowanej wobec starszych 

kobiet jest tematem, którym – 

jak dot>d – nikt nie chciał siC 

zaj>ć. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku 
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 
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małceMskim (partnerskim) 

potrzebuj> innych form pomocy 

nic kobiety młodsze.  

Kobietom na wszystkich etapach 

ich cycia zagraca przemoc w 

zwi>zku małceMskim (partner-

skim) – kobiety w starszym 

wieku nie stanowi> tu wyj>tku. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Problem przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

wobec starszych kobiet jest jak 

dot>d problemem 

nierozpoznanym. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Problem przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) 

wobec starszych kobiet powinien 

być wyraaniej akcentowany w 

procesie kształcenia 

pracowników słucb medycznych 

i społecznych. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze ofiary przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partner-

skim) potrzebuj> wiCcej 

wsparcia nic jest im obecnie 

zapewniane. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Tylko nieliczne starsze kobiety 

staj> siC ofiarami przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partner-

skim). 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Starsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) – 

staj> w obliczu szczególnych 

trudnoWci w sytuacji 

koniecznoWci zerwania 

długotrwałego zwi>zku, w 

którym doznawały przemocy 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

Młodsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) – 

znacznie czCWciej nic starsze 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 
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kobiety, na stałe oddzielaj> siC 

od swego krzywdziciela. 

Przemoc w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim) wobec starszych 

kobiet czCsto ma miejsce wtedy, 

gdy pojawia siC sytuacja 

zalecnoWci od opiekuna. 

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6 

 

7. ProszC oszacować w jakim stopniu młodsze i starsze kobiety, 

doWwiadczaj>ce przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim), 

zgłaszaj> sprawC na policjC i poszukuj> pomocy. (proszC wpisać 

szacunkow> liczbC) 

 

Według  moich oszacowaM spoWród 100 kobiet w wieku 20-40 lat, które stały siC 

ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)  

_________ zgłasza sprawC na policjC  

_________ poszukuje pomocy medycznej  

_________ poszukuje wsparcia psycho-społecznego  

_________ poszukuje pomocy u osoby duchownej, np. u ksiCdza  

_________ poszukuje innych form pomocy, jakich? 

_________________________________________  

 

Według  moich oszacowaM spoWród 100 kobiet w wieku 60 lat i wiCcej, które 

stały siC ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)  

_________ zgłasza sprawC na policjC  

_________ poszukuje pomocy medycznej  

_________ poszukuje wsparcia psycho-społecznego  

_________ poszukuje pomocy u osoby duchownej, np. u ksiCdza  

_________ poszukuje innych form pomocy, jakich? 

_________________________________________ 

 

8. Jak okreWlił(a)by Pan(i) swoj> instytucjC? (proszC zaznaczyć odpowieda, 

która najbardziej pasuje do Pana(i) instytucji) 

 

̨ hostel dla bitych/maltretowanych kobiet 

̨ punkt konsultacyjny dla kobiet – ofiar przemocy 

̨ poradnia dla ofiar przemocy  

̨ telefon zaufania dla ofiar przemocy (np. Niebieska Linia) 
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̨ poradnia zajmuj>ca siC problemem naducyć i zaniedbaM wobec ludzi starych 

̨ Dom Pomocy Społecznej  

̨ OWrodek Interwecji Kryzysowej  

̨ profesjonalna instytucja sprawuj>ca opiekC  

̨ punkt konsultacyjny dla kobiet  

̨ poradnia małceMska  

̨ poradnia dla osób starszych  

̨ policja  

̨ prokurator  

̨ s>d cywilny  

̨ s>d karny  

̨ koWciół (zwi>zek wyznaniowy)  

̨ OWrodek Pomocy Społecznej  

̨ instytucje opieki medycznej  

̨ szpital  

̨ oWrodek zdrowia  

̨ Jestem lekarzem ogólnym  

̨ Jestem specjalist> w ____________________________________  

̨ NGO/ organizacje woluntarystyczne dla ludzi starych 

____________________________________ 

̨ inne, jakie? _________________________________________  

 

 

BARDZO DZIBKUJEMY ZA POVWIBCENIE SWEGO CZASU NA 

WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA. 

 

JesteWmy bardzo wdziCczni za Pana(i) zaangacowanie w gromadzenie 

istotnych informacji na temat przemocy w zwi>zku małceMskim (part-

nerskim) stosowanej wobec starszych kobiet. 

 

 
9. Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) dalszymi informacjami na temat 

naszego projektu badawczego i wynikami przeprowadzanego przez 

nas sondacu?  

̨ nie   ̨ tak  JeWli tak, proszC wpisać swój adres e-mailowy  

___________________________________ 
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10. Czy chciał(a)by Pan(i) wypełnić bardziej  „rozbudowan>” wersjC 

kwestionariusza? 

̨ nie   ̨ tak  jeWli tak, proszC podać swoje imiC i nazwisko, adres do 

korespondencji oraz adres e-mailowy  

___________________________________ 

 
11. Czy chciał(a)by Pan(i) wzi>ć udział w wywiadzie dotycz>cym 

problemu poruszanego w tym sondacu ? 

̨ nie   ̨ tak   JeWli tak, proszC podać swoje imiC i nazwisko, adres e-mailowy 

oraz numer telefonu  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

12. Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) udziałem w dyskusji dotycz>cej 

wypracowania rekomendacji dla dalszych prac zwi>zanych z 

problemem starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim), zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim? 

̨ nie   ̨ tak   JeWli tak, proszC podać swój adres e-mailowy  

____________________________________ 
 

 

JeWli jest coW, co chciał(a)by Pan(i) dodać, podzielić siC z nami swymi 

uwagami, spostrzeceniami, proszC zapiać je ponicej.  

 

 

 

 
 

Prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza w zał>czonej 

kopercie na adres: 
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Zał>cznik 3 
Struktura wywiadu z ofiarami  

 

Struktura wywiadu z ofiarami IPV 

(metryczka + Wwiadoma pisemna zgoda) 
 

- Mieć w rCku: 

o ListC instytucji pomocy 

o Formularz Wwiadomej zgody narratorki 

o MP3 

o CoW do picia 

o Chusteczki  

o KartkC i długopis  

 

Wprowadzenie:  

Na pocz>tku, chciałabym bardzo serdecznie podziCkować, ce zgodziła siC Pani na 

udzielenie wywiadu. Bardzo doceniam to, ce chce Pani poWwiCcić swój czas i ce 

jest Pani gotowa podzielić siC ze mn> swoimi doWwiadczeniami.   

 

WiadomoWci na temat projektu badawczego:  

[w zalecnoWci od tego jakie informacje zostały wczeWniej przekazane] 

Chciałabym opowiedzieć (wyjaWnić) Pani dlaczego przeprowadzam teraz z Pani> 

ten wywiad (rozmowC). Wywiad ten jest czCWci> projektu badawczego, który 

realizujemy razem z naszymi kolegami z 5 innych krajów europejskich. Badania 

te s> finansowane przez UE. Z innych badaM wynika, ce wiele kobiet doWwiadcza 

powacnych konfliktów w zwi>zkach, w których cyj>, czy nawet przemocy ze 

strony współmałconka (partnera) [ np. wiemy, ce w Niemczech jedna na cztery 

kobiety doWwiadczaj> pewnych form przemocy ze strony partnera lub mCca]. 

A zatem wiemy, ce trwanie w takim zwi>zku moce stać siC bardzo trudne, 

bolesne i niebezpieczne dla kobiet. Jednak bardzo mało wiemy na temat 

doWwiadczeM i spostrzeceM starszych kobiet – w wieku 60 i wiCcej lat. I ten 

temat jest przedmiotem naszych zainteresowaM, naszych badaM. Naszym celem 

jest nauczyć siC jak najwiCcej od was, po to by lepiej zrozumieć co moce zdarzyć 

siC (przytrafić siC) starszym kobietom i jakiego wsparcia, jakiej pomocy 

poszukuj>, a jakiej pomocy mog> potrzebować? Mamy nadziejC, ce wyniki 

naszych badaM pomog> w wielu ludziom w lepszym wpieraniu starszych kobiet w 

przyszłoWci. Chcemy takce dać głos kobietom, które doWwiadczaj> powacnych 

konfliktów i przemocy. 
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Chciałabym teraz powiedzieć Pani parC słów o wywiadzie. Wywiad bCdzie 

nagrywany i nastCpnie spisany po to, by mocliwa była pogłCbiona analiza tego 

wszystkiego, co Pani mi powie. Wszystkie przekazane przez Pani> informacje 

bCd> wykorzystane tylko i wył>cznie do celów naukowych. MogC Pani> zapewnić, 

ce wszystko co Pani mi powie zostanie zachowane w tajemnicy – nikt nie bCdzie 

znał Pani imienia, miejscowoWci (miasta, wsi) w jakiej Pani mieszka, zamienimy 

tec wszystkie drobne informacje (detale), które mogłyby spowodować, ce ktoW 

Pani> rozpozna. Po przeprowadzeniu analizy, nagranie zostanie zniszczone.  

Wywiad bCdzie trwał od 1 godzin do 2 godzin, lecz kiedykolwiek zechce Pani 

zrobić przerwC, proszC mi o tym powiedzieć. JeWli bCdzie Pani chciała mówić 

dłucej, to równiec bCdzie mocliwe. Moce tec Pani zatrzymać lub przerwać 

nagrywanie lub wywiad jak tylko poczucie siC Pani skrCpowana sytuacj>. 

OczywiWcie moce tec Pani zdecydować, ce nie bCdzie Pani odpowiadała na 

konkretne pytanie (lub pytania).  

PrzygotowaliWmy takce pisemn> zgodC na wywiad. Chciałabym j> teraz Pani dać i 

poprosić o jej przeczytanie. Zawarte s> w niej wszystkie te informacje, które 

właWnie Pani przekazałam. Pani podpis oznacza, ce rozumie Pani to wszystko co 

powiedziałam i ce zgadza siC Pani na wywiad.  

 

 

Bardzo dziCkujC za Pani pomoc. 

 

 

(A) Historia cycia  

 

Otwarte pytanie wprowadzaj>ce 

Czy mogłaby Pani opowiedzieć mi trochC o sobie?  

 

Impuls do wywołania narracji (opisu) zwi>zku 

 

W zalecnoWci od pierwszej narracji – jeWli nie jest do koMca jasne czy ofiara była 

tylko w jednym wieloletnim zwi>zku, pytamy:  

 

• Czy była Pani zamCcna tylko raz? Czy cyła Pani w wiCcej nic jednym 

wieloletnim (długotrwałym) zwi>zku? 

 

JeWli narratorka cyła (miała) wiCcej nic jeden zwi>zek: kolejne pytanie powinno 

dotyczyć tylko wieloletnich zwi>zków, a szczególn> uwagC trzeba zwrócić na 

zwi>zki, w których wystCpowała przemoc, i w których narratorka cyła (trwała) 

maj>c 60 i wiCcej lat lub które zaczCły siC po 60 roku cycia. 
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• Czy mogłaby Pani powiedzieć mi o Pani małceMstwie/ zwi>zku? Jak 

siC poznaliWcie i jak rozwijało siC PaMstwa małceMstwo/zwi>zek?   

 

Tematy do poruszenia:  

 

• Partner (opis, charakterystyka) 

• Atmosfera  

• Rodzaj/ typ zwi>zku  

• Podział ról w czasie małceMstwa/zwi>zku (zmiany, przesuniCcia) 

• Podział władzy (zmiany, przesuniCcia)  

• Wydarzenia i doWwiadczenia  

• Zmiany, stałe elementy  

• Trwanie zwi>zku, rozwód, separacja (i powody)  

• Znacz>ce cyfry 

• Dzieci  

• Dalsza rodzina  

• Konflikty, rozwi>zania konfliktów  

 

 

( B) DoWwiadczanie przemocy
8
 

 

• Wspomniała Pani, ce doWwiadczała Pani przemocy ze strony swego 

partnera. Czy doWwiadczała Pani tego typu zachowaM takce ze strony 

swego wczeWniejszego partnera, we wczeWniejszym zwi>zku? 

 

JeWli tak: Czy mogłabym mi Pani opowiedzieć co siC działo? 

 

NastCpne pytania powinny dotyczyć tylko zwi>zków, w których wystCpowała 

przemoc i które trwały wówczas, gdy narratorka miała 60 i wiCcej lat. 

 

• Teraz chciałabym porozmawiać z Pani> na temat ostatniego Pani 

zwi>zku, w którym doWwiadczała Pani przemocy. 

                                               
8             Nie jest mocliwe stworzenie struktury do wywiadu z uwzglCdnieniem wszystkich mocliwych 
konstelacji (sytuacji), np. Do wywiadu z ofiar>, która cyła tylko w jednym, trwaj>cym całe cycie 
zwi>zku, do wywiadu z ofiar> która doWwiadczyła przemocy po raz pierwszy po 60 roku cycia lub która 
cyła w wiCcej nic jednym zwi>zku z przemoc>. Zatem kacdy musi dostosować narzCdzie do historii 
narratorki. Ale zawsze nalecy pamiCtać o tym, ce naszym głównym celem, przedmiotem 
zainteresowania w czasie wywiadu s>: 

• Zwi>zek w którym wystCpowała przemoc i który trwał/zacz>ł siC gdy narratorka miła 60 i 

wiCcej lat 

• Zmiany w zakresie przemocy (zmiany dotycz>ce przemocy) w wieloletnim zwi>zku 

• Rócnice miCdzy wczeWniejszym  zwi>zkiem, w którym wystCpowała przemoc a zwi>zkiem z 

wystCpowaniem przemocy gdy narratorka miała 60 i wiCcej  lat 
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• Czy moce Pani przypomnieć sobie pierwsze takie zdarzenie? Czy 

mogC zapytać co siC wtedy stało?9 

• Gdzie siC to stało? Kiedy to siC stało? Czy ktoW jeszcze był przy tym 

obecny? Kto?  

 

 

• Co działo siC w ci>gu kolejnych (nastCpnych) lat? 
JeWli kobieta doWwiadczała przemocy wiCcej nic raz:  
 wzór przemocy – przemoc na co dzieM, w codziennym cyciu: czy była to typowa 

sytuacja?  

 
JeWli nie:  

• Czy mogłaby Pani opisać sytuacjC przemocy, która była typow> 

sytuacj>, której Pani doWwiadczała? Czy s> / były jakieW wzory 

(ustalone, powtarzalne schematy) w zakresie aktów przemocy ze 

strony Pani (byłego) partnera i jego zachowania po takim zdarzeniu? 

 

 

Tematy, które powinny być poruszone:  

• Czynniki wywołuj>ce sytuacjC przemocy (konflikt moce być jednym z nich), 

eskalacja przemocy (dotyczy procesu przemocy właWciwej + jak/czy kolejne 

wydarzenia zwiCkszały j> w dalszym okresie): ProszC mi powiedzieć, jak 

siC to wszystko zaczCło i jak stawało siC coraz gorsze (pogarszało 

siC)? 

• Gdzie, kiedy, kto jeszcze był przy tym obecny (czy ktokolwiek był …) 

• Forma/ typ przemocy (napaWć fizyczna, groaby, zmuszanie do …, gwałt): 

Czego dokładnie Pani doWwiadczała? Co dokładnie siC działo?  

• Czas trwania i czCstotliwoWć aktów: Jak czCsto doWwiadczała Pani 

zachowaM przemocy ze strony swego partnera? Jak długo to trwało?  

 

JeWli przemoc pojawiała siC przy dzieciach mieszkaj>cych razem w 

gospodarstwie domowym: Gdzie były dzieci wtedy gdy dochodziło do 

sytuacji przemocy?  

 

Co działo siC po aktach przemocy:  

• Zachowanie ofiary po tego typu sytuacjach: Co Pani robiła po zajWciu 

sytuacji przemocy? Jak siC Pani zachowywała, jak było juc po …?  
                                               
9  Ogólnie rzecz bior>c, powinniWmy motywować narratora do mówienia o swoich doWwiadczeniach  i 
powinniWmy, na ile umiemy, unikać wywiadu, który bCdzie miał formC: pytanie, odpowieda, pytanie. To 
znaczy: nalecy zadawać pytania otwarte (np. : proszC mi powiedzieć co siC stało)  i jeWli narracja nie 
jest bardzo szczegółowa, nalecy próbować zdobyć wiCcej informacji (np. Czy mogłaby Pani powiedzieć 
trochC wiCcej o ..., lub: zbieraj>c informacje, które do tej pory Pani przekazała, czy mogłaby Pani 
powiedzieć wiCcej o ..., co działo siC póaniej? ). Narratorka powinna tworzyć kategorie.  
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• Natychmiastowe konsekwencje przemocy (charakter i „ostroWć” obraceM, 

zgłoszenie siC do szpitala, lekarza): Czy miała Pani jakiekolwiek 

obracenia? JeWli tak, jakie? Co Pani zrobiła? 

• JeWli skutki przemoc> s> długotrwałe: Jak Pani s>dzi, jak to 

doWwiadczenie przemocy na Pani> wpłynCło? Co Pani zrobiło?  

• reakcja i zachowanie partnera po sytuacji (akcie) przemocy: Jak Pani 

partner reagował  (zachowywał siC) po epizodzie, po akcie 

przemocy? Co robił? 

•  wyjaWnienia/uzasadnienia ze strony partnera dotycz>ce sytuacji przemocy: 

W jaki sposób Pani partner wyjaWniał swoje zachowanie? 

 

  Spostrzecone zalecnoWci (przyczyny):  

• Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Jak Pani s>dzi, dlaczego takie 

sytuacje maj> (miały) miejsce? 

• ostatnie zdarzenie (sytuacja, akt) przemocy: Czy mogłaby Pani 

powiedzieć, co siC stało, co siC działo kiedy była Pani obracana 

(kiedy Pani godnoWć była naruszana) ostatni raz? ProszC, jeWli to 

mocliwe, by opisała Pani sytuacjC/ zdarzenie tak szczegółowo jak 

jest to tylko mocliwe. 

• Najbardziej drastyczne zdarzenie: Czy mogC zapytać Pani> o najbardziej 

drastyczne zdarzenie (sytuacjC), którego Pani doWwiadczyła?   

 

 

 

 

 

(B2) Zmiany w przemocy w starszym wieku  

 

Pytania te dotycz> tylko tych kobiet, które doWwiadczaj> długotrwałych naducyć 

(w cyciu dorosłym lub na staroWć) – nie dotycz> one kobiet, które po raz 

pierwszy doWwiadczyły naducyć bCd>c juc w starszym wieku i tylko przez krótki 

czas 

 

 

• Zmiany, które zaszły w zwi>zku w czasie jego trwania:  

Co Pani s>dzi o sobie samej i o Pani partnerze? jak PaMstwa zwi>zek 

(małceMstwo) zmieniało siC w czasie jego trwania (w czasie tych lat)? 

 

• Zmiany w przemocy zachodz>ce w czasie lat: 
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Czy zachowania agresywne i przemoc, której sprawc> był/jest Pani 

partner (m>c) zmieniała siC w ci>gu lat? JeWli tak, w jaki sposób, co siC 

zmieniło? 

 

• Specyficzne aspekty zmiany:  

JeWli nast>piły jakieW zmiany: w jaki sposób Pani wiek i wiek Pani 

partnera (mCca) jest zwi>zany z tymi zmianami? Czy jest jakiW zwi>zek? 

Czy wiek miał wpływ na te zmiany?  

 

•  Radzenie sobie z przemoc>: 

W jaki sposób radzi sobie Pani z doWwiadczan> przemoc> teraz i jak 

radziła sobie Pani z przemoc> gdy była Pani młodsza? 

 

Tylko w sytuacji, gdy kobieta ci>gle cyje razem ze sprawc>: 

 

• Co Pani zyskała przez to, ce po dziW dzieM nie opuWciła Pani sprawcy 

przemocy? 

• Co by Pani zyskała/straciła gdyby go Pani teraz opuWciła? 

 

Tylko w sytuacji gdy kobieta opuWciła sprawcC: 

• Co Pani zyskała/ co straciła po tym, jak zostawiła Pani sprawcC 

przemocy, której Pani doWwiadczała?  

 

Tylko w sytuacji, gdy kobieta doWwiadczała naducyć ze strony rócnych partnerów 

w  

         rócnym wieku:  

 

• Jaka jest rócnica (jeWli chodzi o przemoc) miCdzy wczeWniejszym 

zwi>zkiem, w którym doWwiadczała Pani przemocy a ostatnim 

(póaniejszym) zwi>zkiem? 

• JeWli s> rócnice: Czy s>dzi Pani, ce wiek (Pani wiek i wiek Pani 

partnera) miał jakikolwiek wpływ na te zmiany?  

• W jaki sposób radziła sobie Pani z ostatnimi doWwiadczeniami 

przemocy, a jaki radziła sobie Pani z takimi doWwiadczeniami 

wczeWniej? 
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(C)  Pomoc, potrzeby, prawa   

 

• Reakcje osób, które miały kontakt z ofiar>: 

Czy był  ktoW, kto był Wwiadkiem lub domyWlał siC co siC stało? JeWli była 

taka osoba, w jaki sposób reagowała? 

 

o Zbadać rolC rodziny, przyjaciół, s>siadów, profesjonalistów 

(pomoc społeczna, szczególna uwaga: policja, organy 

Wcigania) 

o Opinie dorosłych dzieci na temat przemocy 

o Czy s>dzi Pani, ce wiCcej osób mogło wiedzieć o tym co siC 

u Pani dzieje? Dlaczego?  

o Zmiany, jakie zachodziły w czasie  

 

• Poszukiwanie pomocy: 

Czy mówiła Pani ludziom/komukolwiek o swoich doWwiadczeniach? JeWli 

tak: kiedy poszukiwała Pani pomocy po raz pierwszy? Komu mówiła Pa-

ni o swoich doWwiadczeniach? Gdzie szukała Pani pomocy?  

o Organizacje, profesjonaliWci (zwłaszcza policja), dzieci, 

s>siedzi, przyjaciele 

o Reakcje przyjaciół, s>siadów, dzieci 

o Reakcje partnera (mCca): W jaki sposób Pani (były) partner 

reagował, gdy  poszukiwała Pani pomocy? Czy wiedział, ce 

prosiła Pani o pomoc?  

o Zmiany jakie zaszły w czasie  

• GłCbsze (dokładniejsze) zbadanie:  

JeWli kobieta ma doWwiadczenia w  zakresie pomocy ze strony instytucji:  

Mówiła Pani, ce zgłosiła siC Pani do [ ….] instytucji/ organizacji po 

pomoc. Jakie były Pani doWwiadczenia? (zapytać o rodzaj organizacji/ 

instytucji wspomnianej wczeWniej)  

o Zmiany jakie zaszły w czasie – jeWli kobieta przez długi 

czas szukała  

o Jakie były doWwiadczenia ofiary 

o CzCstotliwoWć i czas trwania kontaktów; jeWli były to 

czCstsze (a nie jednorazowe) kontakty: wiCcej nic jeden 

kontakt z konkretn> osob>/ z osob> pod kontrol>? 
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o Vrodki ucywane przez instytucjC/ rodzaj oferowanego 

wsparcia/ jak długo pomoc trwała 

o Jakie było zachowanie personelu wobec naszej narratorki 

o EfektywnoWć (skutecznoWć) interwencji / konsekwencje  

o Odczuwane póaniej poczucie bezpieczeMstwa / obawa 

przed dalszymi napaWciami (atakami) 

 

• Gdyby znów doWwiadczyła Pani podobnej sytuacji, do jakich 

instytucji / organizacji zwróciłaby siC Pani o pomoc? Dlaczego?  

• Do jakich organizacji na pewno nie zgłosiłaby siC Pani ponownie? 

Dlaczego nie? 

 

Inne wsparcie:  

• Czy ktokolwiek (ktoW jeszcze) pomagał Pani, był pomocny? JeWli tak:  

 kto? W jaki sposób?   

• Jest wiele praw, które powinny chronić kobiety przed przemoc> ze 

strony partnera. Czy zna Pani te prawa i co Pani o nich wie? Kiedy 

uczyła siC Pani tych praw?  

• Jak radzi sobie Pani z tymi sytuacjami/ z Pani doWwiadczeniami? Co 

pomogło Pani (co było pomocne) w przechodzeniu przez te 

doWwiadczenia, w radzeniu sobie z tymi doWwiadczeniami? 

• Jest wiele rócnych organizacji i osób, które mog> pomóc w takich 

sytuacjach (podać przykłady instytucji, organizacji, osób, które nie 

były dot>d wymienione, np. lekarze, schroniska dla kobiet). Czy 

zastanawiała siC Pani nad tym, by zgłosić siC do nich o pomoc? 

Dlaczego nie szukała Pani tam pomocy?  

 

Bariery poszukiwania pomocy: 

 

• ProszC, czy mogłaby mi Pani powiedzieć dlaczego wcale nie szukała 

Pani pomocy? 

• Jakiego rodzaju pomocy potrzebowała Pani, a jaki nie był dostCpny? 

(dlaczego nie był dostCpny?) 

• Dla osób doWwiadczaj>cych przemocy przez długi czas: 

W jaki sposób zmieniały siC Pani potrzeby w starszym wieku? 

 

Przesłanie:  

• Czy jest coW, jakieW przesłanie, wiadomoWć, które chciałaby Pani 

przekazać innym kobietom, które s> w sytuacji podobnej do Pani 
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sytuacji? Czego inni mog> nauczyć siC z Pani doWwiadczenia? (jakie 

jest Pani przesłanie? Jak> wiadomoWć, pouczenie chciałaby Pani 

zostawić/ przekazać na przyszłoWć?) 

 

Odbiór (ocena) wywiadu:  

• Czy jest coW, co chciałaby Pani powiedzieć na temat tego wywiadu?  

   

DziCkujC bardzo za wywiad!!!! 

 

 

Pod koniec wywiadu powinniWmy zapytać czy narratorka jest informowana o 

lokalnych mocliwoWciach uzyskania pomocy i czy wie o swoich prawach, 

postCpowaniu prawnym (rozwi>zaniach prawnych). Stosownie do tego, co 

narratorka nam powie, nalecy udzielić jej wycej wspomnianych informacji. Ze 

wzglCdu na to, ce rozwi>zania prawne i instytucjonalne w kacdym kraju s> inne, 

powinniWmy przeprowadzić tC czCWć wywiadu bez wspólnego dla wszystkich, 

standardowego szablonu. 

 

 

 

 

 

Interview-Code: ____________ 

Metryczka  
Narratorka   

Ile ma Pani lat?                       lat 

Jakie jest Pani wykształcenie (podstawowe, zasadnicze zawodowe itd.)? 

     _________________ 

Czy obecnie pracuje Pani?   

Kim jest Pani z zawodu?      _________________ 

Gdzie Pani pracowała? Jako kto (wykonywany zawód) ? 

     _________________ 

Kiedy ostatnio Pani pracowała? (rok)      _________________ 

Jak długo (w czasie swego cycia) pracowała Pani?      _________________ 

Czy ma Pani emeryturC za przepracowane lata?  tak      nie 

Ile osób (ł>cznie z Pani>) nalecy do Pani gospodarstwa domowego? (lb osób)  

     _________________ 

Kim s> te osoby wspólnie mieszkaj>ce?        
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Jaki jest Pani stan cywilny? (zamCcna, rozwiedziona, wdowa, panna) 

     _________  

Czy Pani dzieci (synów/córki) których ojcem jest agresor – sprawca przemocy? 

JeWli tak, ile?      _________ 

Wiek dzieci ?      _______  

Czy ma Pani kontakt z dziećmi?      _______ 

Czy ma Pani dzieci z jakimW innym partnerem? Ile?      _________ 

Wiek ?      _______  

Czy ma Pani kontakt z tymi dziećmi?      _______ 

Czy ma Pani powacne problemy ze zdrowiem?        

Czy potrzebuje Pani pomocy w wykonywaniu codziennych czynnoWci?        

Czy moce mi Pani coW powiedzieć o sumie pieniCdzy, któr> ma Pani miesiCcznie 

(kacdego miesi>ca) na cycie, na swoje rócne wydatki?  

 mniej nic 500 € miesiCcznie (2000 zł)  

 500 to 1.000 € miesiCcznie  (2000 – 4000zł) 

 1.000 to 1.500 € miesiCcznie (4000 – 6000zł)  

 1.500 to 2.000 € miesiCcznie (6000 – 8000zł) 

 2.000 to 3.000 € miesiCcznie  

 3.000 to 4.000 € miesiCcznie  

 4.000 € and more miesiCcznie  

Czy ma Pani dostCp do tych pieniCdzy?       

 

Metryczka  
(poprzedni) partner/m>c 

W jakim wieku jest obecnie Pani (poprzedni) partner/m>c?                   lat 

Jakie jest jego wykształcenie (podstawowe, zasadnicze zawodowe itd.)? 

     _________________ 

Czy obecnie on pracuje?  tak     nie 

Kim jest w zawodu?      _________________ 

Kiedy ostatnio pracował? (rok)      _________________ 

Jak długo (w ci>gu całego cycia) pracował?      _________________ 

Czy sprawca przemocy ma z Pani> dzieci?  tak      nie 

JeWli tak, ile?      _______  

W jakim wieku s> obecnie jego dzieci?      _______ 

Czy ma Pani kontakt z jego dziećmi?  tak      nie  

Czy ma on powacne problemy ze zdrowiem?        
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Czy mogłaby mi Pani powiedzieć jak> sumC pieniCdzy miesiCcznie, ma On na 

cycie, na codzienne wydatki ?  

 mniej nic 500 € miesiCcznie (mniej nic 2000 zł) 

 500 to 1.000 € miesiCcznie (2000 – 4000 zł)  

 1.000 to 1.500 € miesiCcznie (4000-6000 zł) 

 1.500 to 2.000 € miesiCcznie (6000-8000zł) 

 2.000 to 3.000 € miesiCcznie 

 3.000 to 4.000 € miesiCcznie  

 4.000 € and more miesiCcznie  

 

ZGODA  (Informed consent form)  

 

 

JesteWmy grup> badawcz>, która zajmuje siC (bada) doWwiadczenia starszych 

kobiet, które doWwiadczaj> powacnych konfliktów – w tym tec przemocy ze 

strony partnera. W celu lepszego rozumienia doWwiadczeM tychce kobiet, 

prosimy o wyracenie zgody na udział w wywiadzie.  Wywiad bCdzie trwał około 1 

– 1,5 godziny, bCdzie nagrany, a nastCpne zostanie spisany po to, by mocliwa 

była pogłCbiona (dokładna) analiza tego wszystkiego, co Pani nam powie. 

Wywiad jest poufny (tajny).  Nikt nie bCdzie w stanie Pani zidentyfikować na 

jakimkolwiek etapie naszych badaM. Naszym jednym celem jest uczenie siC od 

Pani i osi>gniCcie lepszego rozumienia co to znaczy „doWwiadczać przemocy”. 

Wszystkie informacje bCd> ucyte tylko i wył>cznie do celów naukowych. Moce 

Pani przerwać nagrywanie wywiadu lub wywiad zawsze wtedy, gdy poczuje siC 

Pani skrCpowana pytaniami. Moce tec Pani powiedzieć nam, ce nie chce Pani 

odpowiadać na konkretne pytanie.    

DziCkujC bardzo za rozwacenie naszej proWby!!!  

 

Zespół badawczy:  

 

Podpis badacza        ________________________             Data    

____________ 

 

 

 

Zgoda na wywiad: 

 

Ja,      (imiC i nazwisko), przeczytałam i 

zostałam poinformowana o prowadzonych badaniach. Zgadzam siC wzi>ć w nich 
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udział.  Rozumiem, ce dostarczone informacje zostan> wykorzystane tylko i 

wył>cznie do celów badawczych. Zgadzam siC na wykorzystanie podanych 

przeze mnie informacji w sposób anonimowy, w publikacjach i prezentacjach. 

Zgadzam siC na nagranie wywiadu.  

 

 

Podpis osoby udzielaj>cej wywiadu __________                    Data  

____________
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Zał>cznik 4 
Krótka Ankieta Narratora (Short 
interview form) - wywiad z 
personelem  

Interview code:                 

Short Interviewee Form (SIF) 

DAPHNE III project "Intimate partner violence against older women" 

(IPVoW) 

Interviews with practitioners 

 

 

1. Płeć narratora: kobieta      mCcczyzna 

2. Ile ma Pan(i) lat?          lata 

3.Kim jest Pan(i) z wykształcenia? Czym zajmuje siC Pan(i) zawodowo?   

     _____________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________   

     _____________________________________________________________ 

4. Kilka pytaM dotycz>cych obecnej pracy narratora:   

Dla jakiej instytucji obecnie Pan(i) pracuje? 

     _________________      _________________ 

 

Czy mógłby Pan/ mogłaby Pani opowiedzieć o instytucji, w której Pan(i) 

pracuje i pracy, któr> Pan(i) w niej wykonuje?  

     ___________________________ 

 

Jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w instytucji, w której Pan(i) pracuje? 

     ___________________________ 

 

Jakie obowi>zki obejmuje Pana(i) praca? Co Pan(i) robi? (zadania i 

obowi>zki) 

     ___________________________ 
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Ewentualne pytania – jeWli takie informacje jeszcze siC nie pojawiły:  

W jakim stopniu (jak dalece) obecna Pana(i) praca zwi>zana jest z 

problematyk> przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)? 

     ___________________________ 

W jakim stopniu (jak dalece) obecna Pana(i) praca zwi>zana jest z 

problematyk> staroWci/ ludzi starych?  

     ___________________________ 

Czy Pana(i) obecna praca jest prac> na pełnym etacie?  tak     nie 

Ile godzin zazwyczaj pracuje Pan(i) tygodniowo?   

     ___________________________ 

 

5. Kilka pytaM dotycz>cych doWwiadczenia zawodowego narratora:  

Jak długo pracuje Pan(i) dla tej instytucji?  

     ___________________________ 

Czy wykonywane przez Pana(i>) zadania (praca) zmieniły siC w czasie 

tych lat? JeWli tak, to w jaki sposób? 

      ___________________________ 

 

Gdzie pracował(a) Pan(i) wczeWniej? 

     ___________________________ 

JeWli właWciwe:  

Jak długo w swej pracy zawodowej, zajmuje siC Pan(i) problemem 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)?  

___________________________ 

 

Jak długo w swej pracy zawodowej, zajmuje siC Pan(i) problemem 

staroWci i ludzi starych?  przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim)?  

     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
POLSKA 

 

Zał>cznik 5 
Struktura wywiadu z presonelem  

 

 

Wprowadzenie  

Na samym pocz>tku chcielibyWmy bardzo serdecznie podziCkować ce 

Pan(i) i PaMstwa instytucja wziCła udział w naszym sondacu, a tym samym za 

PaMstwa zaangacowanie i przekazanie nam cennych informacji z własnego 

doWwiadczenia w zakresie interesuj>cego nas tu zagadnienia przemocy w 

zwi>zkach małceMskich (partnerskich).  

Podczas tego wywiadu chciał(a)bym bardziej szczegółowo porozmawiać 

o problemie przemocy wobec starszych kobiet ze strony współmałconka 

(partnera), wiCcej dowiedzieć siC na temat Pana(i) doWwiadczenia wynikaj>cego 

z pracy z ofiarami przemocy w zw. małceMskich (partnerskich), jak tec poznać 

Pana(i) zdanie na ten temat. Ducym ułatwieniem w przeprowadzaniu wywiadu 

oraz w jego analizie byłoby jego nagrywanie, lecz musi siC Pan(i)  na to zgodzić. 

JednoczeWnie zapewniamy, ic udzielone przez Pana(i>) odpowiedzi nie bCd> 

ujawniane. Wszelkie publikacje dotycz>ce naszego sondacu i jego wyników 

zostan> przygotowane z zachowaniem zasady anonimowoWci. Nazwy instytucji 

uczestnicz>cych w badaniach czy poszczególnych osób udzielaj>cych wywiadu 

zostan> utajnione. Chcemy równiec zapewnić, ce omówione przez Pana(i>) 

przypadki ofiar przemocy małceMskiej (partnerskiej) zostan> zmodyfikowane i 

opisane w taki sposób by niemocliwa była identyfikacja danej sprawy w 

konkretn> osob>.  

To Pan(i) decyduje co chce mi powiedzieć, jeWli w którymkolwiek 

momencie zechce Pan(i) przerwać  nagrywanie, proszC bez wahania mi o tym 

powiedzieć. W kacdym momencie moce Pan(i) prosić o wył>czenie dyktafonu. 

 

 

(A)   DOVWIADCZENIE OSOBISTE I ZAWODOWE NARRATORA  

 

• Chciał(a)bym zacz>ć nasz> rozmowC od pytaM dotycz>cych Pana(i) 

doWwiadczenia zawodowego i zwi>zanego z prac> w instytucji, w 

której obecnie jest Pan(i) zatrudniona. Pomoce to nam w okreWleniu 

właWciwego kontekstu, w którym bCdziemy mogli umieWcić Pana(i) 

nastCpne odpowiedzi. 
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Uwaga: ponicsze pytania zawarte s> na SIF. Warto wiCc  zadawać te pytania i 

jednoczeWnie zapisywać w formularzu SIF. 

 

• W jakim jest Pan(i) wieku? / Ile ma Pan(i) lat?  

• Kim jest Pan(i) z wykształcenia? Czym zajmuje siC Pan(i) 

zawodowo?  

• Dla jakiej instytucji obecnie Pan(i) pracuje? 

 

JeWli konieczne, czyli  jeWli nie wiemy o tym wczeWniej lub jeWli narrator sam o 

tym nie powie:  

   

• Czy mógłby (mogłaby) Pan(i) opowiedzieć mi o instytucji, w której 

Pan(i) pracuje i pracy, któr> Pan(i) w niej wykonuje?  

• Jaka jest Pana(i) pozycja w instytucji (job title)?  

• Jakie zadania obejmuje Pana(i) praca? Co nalecy do Pana(i) 

obowi>zków? Co Pan(i) robi? 

 

JeWli konieczne, czyli  jeWli nie wiemy o tym wczeWniej lub jeWli narrator sam o 

tym nie powie:  

 

• W jakim stopniu Pana(i) obecna praca zwi>zana jest z problemem 

ofiar przemocy w zwi>zkach małceMskich (partnerskich)? 

• W jakim stopniu Pana(i) obecna praca zwi>zana jest z (dotyczy) 

ludzi starych (staroWci)?  

 

JeWli zasadne:   

• Czy jest Pan(i) zatrudniony(a) na cały etat? 

• Ile godzin, tak przeciCtnie (lub dokładnie) pracuje Pan(i) w 

tygodniu? 

• Jak długo pracuje Pan(i) w tej instytucji? 

• Czy Pana(i) zadania, czynnoWci wykonywane w pracy zmieniały siC 

na przestrzeni tego czasu (tych lat)? JeWli tak – to w jaki sposób? 

• Gdzie pracował(a) Pan(i) wczeWniej? 

 

JeWli zasadne:  

• Jak długo (ile lat) w swej pracy zawodowej zajmuje siC Pan(i) 

problemem przemocy w zwi>zkach małceMskich/partnerskich? (How 

many years of experience do you have working in the field of 

intimate partner violence?) 
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• Jak długo (ile lat) w swojej pracy zawodowej zajmuje siC Pan(i) 

problemem staroWci/ludzi starych? 

 

 

(B) OTAWRTE PYTANIA WPROWADZAJ=CE 

 

• Kiedy słyszy Pan(i) termin „przemoc w zwi>zku małceMskim (part-

nerskim) wobec starszych kobiet” – jakie s> Pana(i) pierwsze 

skojarzenia zwi>zane z tym tematem?  

• Jakie s> Pana(i) i PaMstwa instytucji doWwiadczenia zwi>zane z tym 

tematem? 

 

(C ) GŁBBSZE ZBADANIA (głCbsza eksploracja) PRZYPADKÓW 

PRZEMOCY W ZWI=ZKU MAŁbELSKIM (PARTNERSKIM) WOBEC 

STARSZYCH KOBIET 

           

A)   

Uwaga: W przypadku gdy na podstawie kwestionariusza z sondacu, wiemy z 

iloma  ofiarami miał kontakt nasz konkretny rozmówca czy jego instytucja, 

mówimy: 

 

• W kwestionariuszu sondacu wspominał(a) Pan(i), ce miał(a) Pan(i) 

kontakt z …… starszymi kobietami - ofiarami przemocy małceMskiej 

(partnerskiej) w latach 2006-2009. 

• Jak sytuacja ta wygl>dała przed 2006 rokiem?  

 
Uwaga: W przypadku gdy na podstawie kwestionariusza z sondacu, nie wiemy z 

iloma  ofiarami miał kontakt nasz konkretny rozmówca czy jego instytucja, 

mówimy: 

• Bior>c pod uwagC lata 2006-2009: z iloma (mniej wiCcej) 

przypadkami przemocy małceMskiej/partnerskiej wobec kobiet w 

wieku 60 i wiCcej lat miał(a) Pan(i) kontakt? 

• Jak sytuacja ta wygl>dała przed 2006 rokiem?  

 
 

Uwaga: W przypadku jeWli nie jest jasne czy jest to duca czy mała liczba nalecy   

    zapytać: 

 

• Według Pana(i) to duca czy mała liczba? Co mogło spowodować 

wzrost (spadek) tej liczby? 



 

259 

 

POLSKA 

• Jak wyjaWnił(a)by Pan(i) to zrócnicowanie liczby przypadków – 

starszych kobiet ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerski-

m)? 

 

B)  

 

Uwaga: W przypadku, gdy rozmówca miał do czynienia tylko z kilkoma (1-3) 

przypadkami starszych kobiet - ofiar przemocy małceMskiej (partnerskiej), 

nalecy rozmawiać tylko o tych przypadkach i NIE ZADAWAĆ OGÓLNYCH 

(uogólniaj>cych) PYTAL.  

 

 

• Czy mógł(ab)y Pan(i) opowiedzieć o przypadkach starszych kobiet – 

ofiar przemocy małceMskiej (partnerskiej) z jakimi miał Pan(i) kon-

takt? 

 
      Mocliwe pytania sonduj>ce: 

• Co przydarzyło siC tym starszym kobietom? (uwaga wWród cech 

charakteryzuj>cych przypadki IPV mog> znaleać siC: rodzaj przemocy, czas 

trwania, czCstoWć aktów przemocy, charakterystyka sprawcy przemocy i 

relacji ofiara-sprawca, przyczyny przemocy, motywy, eskalacja, dynamika 

sytuacji, co spowodowało  pojawienie siC IPV; konsekwencje zdrowotne i 

psycho-społeczne, przypadki osób szczególnie zagroconych sytuacj> 

przemocy. Wacne: to nasz rozmówca powinien formułować kategorie itd.) 

 

• Kim były te starsze kobiety – ofiar przemocy w zw. małceMskim 

(partnerskim)? Co je charakteryzowało? (uwaga wWród cech 

charakteryzuj>cych ofiary IPV mog> znaleać siC: np. wiek, status społeczny i 

migracyjny, kondycja zdrowotna, potrzeba pomocy ze strony innych.  

Wacne:  to nasz rozmówca powinien formułować kategorie itd.) 

 

• Co Pan(i) wie na temat reakcji Wrodowiska społecznego (np. rodziny, 

s>siadów, instytucji pomocy, lekarza rodzinnego) w stosunku do 

starszych kobiet, staj>cych siC ofiarami przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim)? 

• Jak starsze kobiety – ofiary przemocy – radz> sobie z sytuacj> 

przemocy, której doWwiadczaj>? 

• Czy mógł(a)by Pan(i) szczegółowo opisać przypadek, którym 

ostatnio siC Pan(i) zajmował(a)?  
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Uwaga: Nalecy pozwolić narratorowi opowiedzieć o wybranym przez niego  

 przypadku i w razie potrzeby zadać dodatkowe pytania, aby uzyskać informacje 

o  ofierze i jej warunkach cycia, jak tec o cechach charakterystycznych sprawcy, 

relacji sprawca-ofiara, rodzaju przemocy, czasu trwania, kiedy pierwsze 

zdarzenie miało miejsce, przyczyn przemocy, motywów, co spowodowało  

pojawienie siC IPV; eskalacja, dynamika sytuacji przemocy, konsekwencji 

zdrowotnych i psycho-społecznych, nalecy zapytać czy ofiara poszukiwała 

pomocy (historia poszukiwania pomocy), jakie były reakcje rodziny, 

profesjonalistów, przyjaciół na wiadomoWć o takiej sytuacji ofiary, w jaki sposób 

dana instytucja pracowała z ofiar>, jak osoba udzielaj>ca wywiadu pracowała z 

t> ofiar>, czy miała miejsce współpraca z innymi instytucjami w tej konkretnej 

sprawie, takie były skutki współpracy, jaka była dalsza historia  ofiary .  

 

Mog> pojawić siC tu 3 wacne powody, przemawiaj>ce za tym, by nie badać, nie 

rozmawiać o najbardziej ostatnim przypadku, z jakim rozmówca miał stycznoWć.  

Zamiast tego, warto porozmawiać o: 

 
• przypadku, który szczególnie utkwił w pamiCci narratora,  jest interesuj>cy z 

punktu widzenia rozmówcy i osoby przeprowadzaj>cej wywiad. A moce być 

to interesuj>cy przypadek ze wzglCdu na wiek lub ze wzglCdu na sposób 

poszukiwania przez ofiarC pomocy b>da ze wzglCdu na inne czynniki. 

 

• o przypadku, w który rozmówca najbardziej siC zaangacował i w zwi>zku z 

tym, bardzo dobrze zna dan> sprawC 

 

• o przypadku, który rozmówca pamiCta bardzo dobrze 
 

Uwaga: Wacne jest jasne wyjaWnienie dlaczego rozmawiamy o konkretnym 

przypadku. Powinno siC zadać nastCpuj>ce 2 pytania by mieć pewnoWć, ce nie  

rozmawiamy tylko o nadzwyczajnych przypadkach ofiar: 

 

 

• W jaki sposób inne przypadki starszych kobiet - ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partnerskim) z którymi miał Pan(i) kontakt, 

rócni> siC od przypadku o którym przed chwil> rozmawialiWmy?  

• Czy mógłby/mogłaby Pan(i) opisać jeden z tych innych przypadków?  

 

Uwaga: Podobnie jak w poprzednich przypadkach, nalecy odnieWć siC do pytaM 

charakteryzuj>cych przypadek, np. rodzaj przemocy, czas trwania, czCstoWć 

aktów przemocy, charakterystyka sprawcy przemocy i relacji ofiara-sprawca, 
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przyczyny przemocy, motywy, co spowodowało, eskalacja, dynamika sytuacji 

przemocy (patrz wycej). 

 

 

 

(D) PRACA ZE STARSZYMI KOBIETAMI – OFIARAMI PRZEMOCY W 

ZWI=ZKU MAŁbELSKIM (PARTNERSKIM). 

 

Uwaga: Szczególnie wacne z punktu widzenia naszych badaM jest pytanie: w 

jaki sposób starsza kobieta – ofiara przemocy – skontaktowała siC z instytucj> 

zajmuj>c> siC takimi problemami. Wacne jest tec to, w jaki sposób 

profesjonaliWci pracuj> z t> grup> klientów. 

 

• Na pocz>tku chciał(a)bym zapytać: w jaki sposób zazwyczaj 

dowiaduje siC Pan(i) o przypadkach starszych kobiet – ofiar 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)?  

 

Uwaga: chodzi tu przede wszystkim o uzyskanie informacji, w jaki sposób praca 

ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy – rócni siC od pracy z pozostałymi 

kobietami zgłaszaj>cymi siC do danej instytucji.  

 

JeWli to mocliwe, warto zasugerować rozmówcy porównanie sposobu pracy z  

kobietami młodszymi i starszymi. Lecz moce okazać siC, ce takie porównanie 

bCdzie niemocliwe, bo dana instytucj> zajmuje siC tylko starszymi ludami. Zatem  

pytanie moce brzmieć tak:  

 

 

• W jakim stopniu jest to charakterystyczne dla tej konkretnej grupy? 

W jaki sposób ów sposób dowiadywania siC o przypadkach IPV rócni 

tC grupC od innych klientów [np. kobiet młodszych – ofiar przemocy 

w zwi>zku małceMskim (partnerskim)], z którymi miał(a) Pan(i) 

kontakt?  

 

Mocliwe pytania sonduj>ce:  

 

• W jaki sposób, starsze kobiety, ofiary przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim) kontaktuj> siC z PaMstwa instytucj>?  

• Jak Pan(i) s>dzi – w jaki sposób starsze kobiety, ofiary przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partnerskim) poszukuj> pomocy, zanim 

zwróc> siC o ni> do instytucji?  
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• Jakiego rodzaju pomocy poszukuj> starsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)? 

 
Uwaga: W przypadku, gdy ofiara sama zgłosiła siC do instytucji, w której 

pracuje rozmówca:  

 

 

• Dlaczego ofiara zgłosiła siC do Pana(i) instytucji?  

• Mocliwe pytanie sonduj>ce: 

• Jakiego rodzaju pomoc i wsparcie oferuje PaMstwa instytucja 

zwłaszcza starszym kobietom – ofiarom przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim)? 

• W jaki sposób pracuje Pan(i) ze starszymi kobietami – ofiarami 

przemocy? 

• Czy i w jaki sposób współpracuje Pan(i) z innymi instytucjami 

zajmuj>cymi siC przypadkami starszych kobiet - ofiar przemocy w 

zwi>zku małceMskim (partnerskim)? JeWli tak, to z którymi?  

 
Mocliwe pytanie sonduj>ce: 

 

• Jakie inne instytucje zaangacowane s> w udzielanie pomocy 

starszym kobietom - ofiarom przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim)? 

• W jaki sposób współpracuje Pan(i) z tymi instytucjami? Na czym 

polega współpraca? 

• Co funkcjonuje dobrze w tej współpracy, a co wymaga 

udoskonalenia?  

• Jakich instytucji brakuje w tej współpracy? Jakie inne instytucje 

powinny zaangacować siC w podobne działania udzielania wsparcia 

ofiarom przemocy? 

• Ile odnotowywanych przez PaMstwa instytucjC przypadków 

starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku małceMskim (partner-

skim) - jest przez PaMstwa na ogół zgłaszanych na policjC czy do 

innych organów wymiarów sprawiedliwoWci? 

• W jaki sposób opisał(a)by Pan(i) współpracC z policj> czy innymi 

organami wymiaru sprawiedliwoWci w zakresie pracy nad 

przypadkami (dotycz>cycej przypadków) starszych kobiet - ofiar 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)?  

 

• W jaki sposób ofiary przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim) 

reaguj> (odpowiadaj>) na Pana(i) pomoc i wsparcie? 
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• W jaki sposób zmienił siC (rozwin>ł siC) sposób postCpowania ze 

starszymi kobietami - ofiarami przemocy w zwi>zku małceMskim 

(partnerskim) od czasu, gdy zacz>ł ( zaczCła) Pan(i) pracować z 

tego rodzaju ofiarami przemocy? 

• Czy w jakiW sposób Pana(i) praca (interwencje) przyczyniły siC do 

tego rozwoju?  

• W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojej pracy z 

przypadkami starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi>zku 

małceMskim (partnerskim)? 

 
Mocliwe pytanie sonduj>ce: 

• Jakie s> szczególne problemy i wyzwania zwi>zane s> z prac> z 

przypadkami starszych kobiet - ofiar tego rodzaju przemocy?  

• Co wymaga udoskonalenia? 

 

 

(E ) Dotarcie do ofiar / MObLIWOVCI DOTARCIA DO OFIAR PRZEMOCY 

 

Ogólnie rzecz bior>c, policja i organy wymiaru sprawiedliwoWci wiedz> tylko o 

niektórych przypadkach przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim) 

stosowanej wobec starszych kobiet. Podobnie sytuacja ta wygl>da w 

schroniskach dla bitych (maltretowanych) kobiet czy instytucjach 

zapewniaj>cych pomoc ofiarom przemocy. 

 

• Co mocna by zrobić, by poprawić mocliwoWci dotarcia do ofiar tego 

rodzaju przemocy? 

• Jakie szczególne potrzeby mog> mieć starsze kobiety – ofiary 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)? 

• W jakim stopniu PaMstwa instytucja jest w odpowiedni sposób 

przygotowana do pracy z takimi ofiarami przemocy? 

• W jaki sposób mógłby/ mogłaby Pan(i) udoskonalić pracC w tym 

zakresie? 

• Czy wie Pan(i) moce o jakichW nowych działaniach planowanych w 

PaMstwa instytucji lub na szczeblu władz samorz>dowych, które 

miałyby dotyczyć problemów poruszanych w naszym wywiadzie? 

• Jakich ram, jakich regulacji potrzebuje Pan(i), by udoskonalić formC 

pomocy i wsparcia Wwiadczonych starszym kobietom – ofiarom 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim)? 
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• Jakie ramy, jakie regulacje s> potrzebne, by udoskonalić formC 

pomocy i wsparcia Wwiadczonych ofiarom tego rodzaju przemocy w 

ogóle? 

 

 

(F) SUBIEKTYWNY ODBIÓR (PERCEPCJA) i ROZUMIENIE 

PRZEMOCY 

 

• Chciałabym teraz Pana/Pani> zapytać, co dla Pana(i) znaczy praca 

ze starszymi kobietami – ofiarami IPV? 

• Co skłoniło Pana(i>) do podjCcia pracy ze starszymi kobietami – 

ofiarami IPV? 

• Czy jest coW szczególnego, czego moce siC Pan(i) nauczyć od tej 

grupy PaMskich klientów? JeWli tak, co to takiego? 

• Czy mógłby/mogłaby Pan(i) podzielić siC ze mn> swoim 

rozumieniem (definicj>) przemocy? Jak rozumie Pan(i) przemoc? 

 

(G) KOLCOWE PYTANIA OTWARTE: 

 

• RozmawialiWmy o rócnych aspektach zwi>zanych z ofiarami 

przemocy w zwi>zku małceMskim (partnerskim) w starszym wieku. 

Czy jest coW, co z Pana(i) punktu widzenia jest istotne w tej kwestii, 

a o co Pana(i>) nie zapytałam i co chciał(a)by Pan(i) dodać? 

 

Uwaga: JeWli potrzebujemy wiCcej osób do wywiadu: 

• Czy zna moce Pan(i) kogoW, z kim moglibyWmy przeprowadzić 

wywiad dotycz>cy problematyki poruszanej w naszym dzisiejszym 

wywiadzie? 

• Teraz chciałabym dać Panu(i) mocliwoWć wypowiedzenia siC na 

temat tego wywiadu? Co Pan(i) o nim s>dzi? Jakie towarzysz> 

Panu(i) odczucia po naszej rozmowie? 

• A na koniec mam do Pana(i) proWbC: poszukujemy starszych kobiet, 

ofiar IPV, które zechciałyby udzielić nam wywiadu i podzielić siC 

swymi doWwiadczeniami. Czy zna Pan(i) takie osoby, które moce 

zechciałyby wzi>ć udział w badaniach, zechciałyby z nami 

porozmawiać?   

 

DziCkujC za wywiad!  
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