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I Wstęp  

 

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Chmielno stanowi załącznik nr 1 

do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2014 – 2019.  

Diagnoza została oparta na analizie ankiet skierowanych do uczniów placówek 

oświatowo-wychowawczych z terenu gminy oraz reprezentantów środowiska lokalnego   

( pracownicy instytucji, mieszkańcy), a także badaniu źródeł zastanych, tj. danych 

pozyskanych z instytucji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem działania jej 

mieszkańców.  

Diagnozę podzielono na trzy bloki problemowe:  

1. Przemoc w opinii dzieci i młodzieży  

2. Przemoc w opinii środowiska lokalnego 

3. Przemoc w rodzinie w świetle źródeł zestawionych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  Przemoc w opinii dzieci i młodzieży . 

 

Ankietę przeprowadzono wśród uczniów wszystkich szkół w gminie Chmielno. 
Badano uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz wybranych losowo uczniów 
gimnazjum. W badaniu wzięło udział 201 osób. Ankieta dotyczyła problemu stosowania  
przemocy w rodzinie.  
 
Analiza ankiet dot. występowania zjawiska  przemocy w rodzinie 

 
Wyniki ankiet wg zadawanych pytań: 
 
 

1. Gdzie czujesz się najbezpieczniej? 

 

 

2. Czy znasz kolegę/koleżankę, któremu/której dzieje się krzywda w domu? 

 
 

3. Jakie kary spotkały Ciebie? 
 

 



 Ponadto ankietowani wskazywali inne kary: zakaz oglądania TV, sprzątanie, zakaz 
wyjazdów, mycie naczyń- to ok 7% odpowiedzi. Brak kar - wybrało 4% uczniów. 

Wniosek: rzadko stosowane są kary cielesne wobec dziecka, rodzice starają się 
wychowywać dzieci poprzez ograniczony dostęp do gier, TV, telefonu, internetu lub 
ograniczanie kontaktów z rówieśnikami ( szlabany). 

4. Czy często jesteś świadkiem kłótni i awantur? 

 
 

5. Gdzie w ostatnim czasie doświadczyłeś/doświadczyłaś krzywdy ? 

 
 
 

70% uczniów nie czuje się skrzywdzonych, a19% doświadczyło krzywdy- najwięcej w szkole,  
potem w domu lub innym miejscu np. na boisku, poza terenem szkoły od kogoś starszego  |  
( 2%) 

 

6. Jeśli doświadczasz krzywdy, to ze strony: 

 

Inna osoba , od której doświadczają krzywdę to starsi koledzy, znajomi lub  ojczym ( 1osoba) 



7. Jak reagujesz na okazywaną Tobie przemoc ? 

 
 

70% badanych oświadczyło, że nie doświadcza krzywdy, a w pytaniu jak na nią reaguje 85% 
wskazało różne sposoby reagowania na przemoc w domu, w tym 13% bierność.  

8. Co według Ciebie zagraża rodzinie? 

 
Według dzieci i młodzieży największym zagrożeniem dla rodziny w dzisiejszym świecie jest 
kłótnie i awantury- 30%, alkohol – 16%, narkotyki -6%. Być może niektóre zagrożenia 
występują jednocześnie. 50% uczniów nie widzi zagrożeń wobec rodziny.  

9. Jeżeli spotkałaby Cię krzywda poza szkołą, gdzie szukałbyś pomocy?  

 
 



Ankietowani uczniowie wiedzą gdzie udać się po pomoc gdyby czuli się skrzywdzeni. 
Najczęściej zwrócą się do rodziców-68% lub rodzeństwa-22% albo inni krewni: dziadkowie-
5%, rodzina- 12%. W szkole zaufaniem cieszą się wychowawcy, pedagodzy lub zaufani 
nauczyciele. 

10. Czy lubisz spędzać  czas z rodzicami? 

 
 

89% uczniów lubi spędzać wolny czas z rodzicami.  

11. Jak  spędzasz czas wolny z rodzicami? 

Najczęściej rodzice z dziećmi w wolnym czasie grają w gry planszowe, wspólnie wyjeżdżają 
np. do rodziny- krewnych, wycieczki, spacery, na zakupy, do kina, na zajęcia sportowe ( 
mecze, basen, wspólne uprawianie sportu, piłka, łowienie ryb, wycieczki rowerowe). Dzieci 
lubią wspólnie z rodzicami oglądać TV, przygotowywać wspólnie posiłki, pomoc w 
obowiązkach domowych, wspólne rozmowy.   

12. W jakich formach zajęć pozalekcyjnych chciałbyś uczestniczyć? 

Uczniowie najchętniej uczestniczą w zajęciach sportowych- (66 osób), świetlicowych-(28 
osób) oraz kołach zainteresowań, spośród których najczęściej wymieniają: muzyczne, 
taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, sportowe ( karate, wędkarstwo),chór, 
językowe ( jęz. angielski, j. niemiecki), historyczne, przyrodnicze, matematyczne, 
informatyczne, motoryzacja, harcerstwo, nauka na instrumencie, różne wyjazdy- wycieczki.  
 

 
 
III. Przemoc w opinii środowiska lokalnego  
 
 
 W ramach diagnozy problemu przemocy w rodzinie w Gminie Chmielno w okresie od 
czerwca do października 2013 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród jej 
mieszkańców. Do analizy przedłożono w sumie 130 wypełnionych anonimowo ankiet, w 
których badani wyrazili opinie na temat zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Chmielno. 
 
Krótki opis metryczki badanych:  
W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 113 kobiet i 4 mężczyzn. Poszczególne cechy 
charakteryzujące grupę badanych określono w poniższych tabelach: 
 
 
 
 
 



Tabela 1 : Przedział wiekowy: 
 

Przedział 
wiekowy: 

16- 20 lat 21-30 lat 31- 40 lat 41- 50 lat Powyżej 50 
lat 

Liczba 
ankietowanych: 

4 23 60 29 6 

 
Tabela 2: Wykształcenie  
 

Wykształcenie Podstawowe / 
Niepełne 

Zasadnicze 
zawodowe 

Średnie Wyższe 

Liczba 
ankietowanych 

8 43 43 28 

 
Tabela 3: Sytuacja rodzinna  
 

Sytuacja 
rodzinna 

Kawaler/ 
panna 

Żonaty/ 
Mężatka 

Rozwiedziony/ 
Rozwiedziona 

Wdowiec/ 
wdowa 

Związek 
nieformalny 

Liczba 
ankietowanych 

10 104 2 2 2 

 
 
W pierwszej części ankiety poproszono o odpowiedzi na zagadnienia dotyczące 

dzieci ( osoby nie posiadające dzieci poproszono o przejście do części drugiej). Liczba 
porządkowa odpowiedzi w tabelkach nie jest zgodna z kolejnością odpowiedzi w ankiecie. 
Wszystkie tabele opracowano tak, aby zacząć od odpowiedzi wybranej przez największą 
liczbę ankietowanych, natomiast ostatni wiersz zawiera odpowiedź wybraną przez 
najmniejsza liczbę osób.  

 
Pytanie 1: Ile czasu wolnego spędza Pan/Pani z dzieckiem/dziećmi?  
 
Uzyskano odpowiedzi, które przedstawiają poniższe tabele:  
 
Tabela 1 : Liczba godzin – codziennie         Tabela 2: Liczba godzin – weekend  
 

L.p. Liczba 
osób 

Liczba godzin 
spędzanych codziennie 

z dzieckiem 
 

L.p. Liczba 
osób 

Liczba godzin 
spędzanych z 
dzieckiem w 

weekend 

1. 22 4  1. 5 4 

2. 22 2  2. 4 24 

3. 13 1  3. 4 22 

4. 11 3  4. 4 10 

5. 10 6  5. 4 5 

6. 10 5  6. 4 8 

7. 5 8  7. 2 15 

8. 3 7  8. 2 3 

    9. 1 20 

 
 
Podsumowanie: 16% ankietowanych spędza 4 godziny dziennie z dziećmi, tyle samo 
ankietowanych spędza 2 godziny dziennie z najmłodszymi. 10% badanych poświęca 1 
godzinę dziennie dziecku. Niecałe 8 % deklaruje, że spędza 6 godzin z dzieckiem, kolejne 
tyle procent ankietowanych spędza z dziećmi 5 godzin dziennie.  



Niecałe 4 % ankietowanych spędza z dzieckiem w weekendy 4 godziny. 3% ankietowanych 
poświęca dziecku   w weekend kolejno 24, 22, 10, 5 i 8 godzin.  
 
Pytanie 2 : W jaki sposób rozwiązuje Pan/Pani problemy wychowawcze ?  
 
79 osób deklaruje, że rozmawia z dzieckiem 
40 osób twierdzi, ze ich dzieci nie sprawiają  większych kłopotów wychowawczych   
14 osób stosuje kary 
2 osoby wybrały odpowiedź „inne” ( tłumaczę, niestosuje kar)  
 
Podsumowanie : 60 % ankietowanych deklaruje, że rozmawia z dzieckiem, 30 %, że nie ma 
większych problemów wychowawczych z dzieckiem, a ponad 10% rodziców stosuje kary  
 
Pytanie 3 : Jakie kary stosuje Pan/Pani wobec dzieci ?  
 
Tabela 3: kary stosowane wobec dzieci  
 

L.p. Odpowiedź  Liczba ankietowanych  

1. Zakazuje korzystania z komputera  79 

2. Zakazuje wychodzenia z domu 29 

3. Zabieram telefon komórkowy 22 

4. Nie wytrzymuje i uderzę  3 

5. Inne  ( patrz poniżej tabelki)  18 

 
 
Odpowiedzi „inne”:  

1. „Klaps w d… nie zaszkodzi” 
2. „Nie może pójść na podwórko do kolegów” 
3. „Nie zaszkodzi do kąta”, „Posadzę do kąta” 
4. „Karzę siedzieć w pokoju do odwołania” 
5. „Musza odsiedzieć pięc minut na karnym krześle”  
6.  „Nie pozwalam oglądać bajek”, „Zakaz oglądania bajek” 
7. „Nie stosuje kar, albo zabraniam oglądania TV” 
8. „Zakaz oglądania TV, daje pracę” 
9.  „Obcinam kieszonkowe” 
10. „Nie stosuje kar”( 2 osoby), „Nie stosuję”, „Nie ma kar” 
11.  „Rozmawiam”( 2 osoby), „Dużo tłumacze, co wolno a co nie wolno” 

 
Podsumowanie: Ponad 60 % ankietowanych w ramach kary zakazuje dzieciom korzystania z 
komputera. Ponad 20% ankietowanych zakazuje wychodzenia z domu. 16 % badanych 
zabiera telefon komórkowy, 5 % nie wytrzymuje i uderza dziecko.  
W podpunkcie „e” dającym możliwość podania innych odpowiedzi niż sugerowane, 
wypowiedziało się ponad 10 % badanych. Powtarzającymi się odpowiedziami były te, które 
wskazywały na postawienie dzieci do konta, zakaz oglądania telewizji  oraz rozmowy.  Mniej 
niż  5 %  ankietowanych stwierdziło, że nie stosuje kar.  
 
Pytanie 4 : Co sądzi Pan/Pani na temat stosowania kar cielesnych wobec dziecka/dzieci:  
 
Tabela 4: Kary cielesne wobec dziecka  
 

L.p. Odpowiedź  Liczna osób  

1. Jest to absolutnie zabronione 53 

2. Nie zaszkodzi mały klaps  38 

3. To już ostateczne rozwiązanie  24 

4. Nie mam nic przeciwko  1 

 



Podsumowanie: Ponad 40 % ankietowanych wybrało stwierdzenie, że stosowanie kar 
cielesnych jest  absolutnie zabronione. Prawie 30 % uważa, że mały „klaps” nie zaszkodzi. 
Niecałe 20 % uważa, że kara cielesna wobec dziecka to już ostateczne rozwiązanie. Jedna 
osoba nie ma nic przeciwko stosowaniu kar cielesnych wobec najmłodszych.  
 
Pytanie 5 : Czy zdarzyło się Panu/Pani uderzyć dziecko/ dzieci ? 
 
Tabela 5 : Uderzenie dziecka  
 

L.p. Odpowiedź  Liczba ankietowanych  

1. Tak, ale sporadycznie 68 

2. Nie, nigdy 40 

3. Tak, czasami 7 

4. Tak, często  0 

 
 
Podsumowanie: Ponad 50 % sporadycznie uderzyło dziecko, około 30 % nigdy tego nie 
uczyniło. 5% przyznało, że czasami uderzyło dziecko.  
 

Cześć druga ankiety dotyczy opinii mieszkańców Gminy Chmielno na temat 
występowania przemocy domowej w ich gminie.  

Liczba porządkowa odpowiedzi w tabelkach nie jest zgodna z kolejnością odpowiedzi 
w ankiecie. Tabele opracowano tak, aby zacząć od odpowiedzi wybranej przez największą 
liczbę ankietowanych, natomiast ostatni wiersz zawiera odpowiedź wybraną przez 
najmniejsza liczbę osób.  

 
 
Pytanie 6 : Czy Pana/Pani zdaniem przemoc w rodzinie to często spotykany problem 
społeczny w Gminie Chmielno  
 

L.p. Odpowiedź Liczba ankietowanych 

1. Nie spotykam się z tym problemem 46 

2. Nie mam zdania 36 

3. Tak, rzadko 25 

4. Tak, często 17 

5. Tak, bardzo często  8 

6. Tak, bardzo rzadko  5 

 
Podsumowanie : 35% ankietowanych stwierdza, że nie spotyka się z problemem przemocy 
na terenie Gminy Chmielno. Ponad 27 % badanych nie ma zadania na ten temat. 9%  
uważa, że przemoc w rodzinie to rzadko spotykany problem w gminie. 3% ankietowanych 
zaznaczyło, że przemoc w rodzinie jest często spotykanym problemem w gminie. 6% 
ankietowanych uważa przemoc w rodzinie za często spotykany problem a prawie 4% za 
bardzo częsty.  
 
 
Pytanie 7  : Czy zna Pan/Pani osobę doznającą przemocy w domu ?  
 
Tabela 7:  Osoby doznające przemocy domowej  

L.p. Odpowiedź  Liczba ankietowanych 

1. Nie, nie znam takich osób 90 

2. Tak, znam kilka takich osób  31 

3. Tak, znam wiele takich osób  7 

 
 



Podsumowanie: 69 % odpowiedziało, że nie zna osób doznających przemocy. 23 % 
ankietowanych twierdzi, że zna kilka takich osób. Ponad 5 % zna wiele osób 
doświadczających przemocy. 
 
Przykład: 
31 osób ankietowanych x 3 osoby doznające przemocy = 93 osoby doznające przemocy  
7 osób ankietowanych x 5 osób doznających przemocy = 35 osób doznających przemocy  
    Razem : 128  
 
Powyższy przykład obrazuje w przybliżeniu skale występowania przemocy domowej w 
Gminie Chmielno. Przeprowadzając ankiety wśród 130 osób przyjmuje się , że znają one 
około 128 osób dotkniętych przemocą. Należy również przyjąć, że osoby ankietowane mogą 
znać te same osoby dotknięte problemem przemocy.  Biorąc pod uwagę powyższe jest to 
jedynie wynik szacowany, mający na celu zobrazowanie sytuacji.  
 
Pytanie 8 : Kto najczęściej Pana/Pani zdaniem jest osobą doznającą przemocy w rodzinie? 
 
Tabela 8 : Osoby najczęściej doznające przemocy  

L.p. Odpowiedź  Liczba ankietowanych 

1. Dzieci  70 

2. Kobiety  69 

3. Mężczyźni 16 

4. Osoby starsze  19 

5. Osoby niepełnosprawne  2 

 
Podsumowanie: Z opinii 53 % ankietowanych wynika, iż osobami najczęściej doznającymi 
przemocy w rodzinie są dzieci. Zdaniem tylu samo procent ankietowanych są to kobiety. 
Kolejne 12 % twierdzi, że przemocy doznają mężczyźni, ponad 7 % uważa, że są to osoby 
starsze a 1,5 %, wskazuje na osoby niepełnosprawne.  
 
Pytanie 9 : Kto najczęściej Pana/Pani zdaniem jest osoba stosującą przemoc w rodzinie ?  
 
Tabela 9: Osoby stosujące przemoc 

L.p. Odpowiedź  Liczba ankietowanych 

1. Mąż 68 

2. Konkubent  58 

3. Ojciec 15 

4. Konkubina  10 

5. Matka  4 

6. Osoby starsze 4 

7. Syn 3 

8. Córka  2 

9. Żona 1 

10. Nie wiem  1 

 
 
Podsumowanie: Zdaniem 52 % ankietowanych osobą stosująca przemoc w rodzinie jest 
mąż. 44% uważa, że jest to konkubent, a 11 %, że osoba stosującą przemoc jest ojciec. 
Ponad 7 % badanych zaznaczyło, że osoba stosująca przemoc jest konkubina, 3% wskazuje 
na matkę i tyle samo na osoby starsze. Zdaniem ponad 2 % ankietowanych jest to syn, a na 
córkę jako osobę stosującą przemoc wskazuje 1,5 % ankietowanych. Ponad 0,5 % 
ankietowanych uważa, sprawczynią przemocy jest żona, tyle samo nie potrafi wskazać 
sprawcy.  
 
 
 



Pytanie 10 :  Jakie według Pana/ Pani są główne przyczyny przemocy w rodzinie? 
 
Tabela 10: Przyczyny przemocy w rodzinie  
 

L.p. Odpowiedzi  Liczba ankietowanych 

1 Alkohol 112 

2 Zła sytuacja materialna 38 

3 Zaburzenia psychiczne 30 

4 Nieumiejętność porozumienia się 29 

5 Przykłady agresywnych zachowań w rodzinie  28 

6 Nieumiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych 25 

7 
8 

 Narkotyki 
Bezradność  

25 
21 

9 Niezaradność życiowa  13 

10 Potrzeba zaznaczenia dominującej pozycji w 
rodzinie  

7 

11 Stereotypy  4 

12 Inne uzależnienia  1 

 
 
Podsumowanie: 86% ankietowanych uznaje, że główną przyczyną przemocy w rodzinie jest 
alkohol, 29% uważa, że jest to zła sytuacja materialna, natomiast 23 %, że są to zaburzenia 
psychiczne. W opinii 22 % ankietowanych przyczyną przemocy jest nieumiejętność 
porozumienia się, ponad 21% ankietowanych uważa, że przyczyną występowania przemocy 
domowej są przykłady agresywnych zachowań w rodzinie. 19% ankietowanych wskazuje na 
nieumiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, tyle samo ankietowanych wskazuje na 
narkotyki. . Zdaniem 16 % jest to bezradność, natomiast zdaniem 10 % niezaradność 
życiowa. Potrzebę zaznaczenia dominującej pozycji w rodzinie jako przyczynę przemocy 
domowej wskazało ponad 5 % ankietowanych, 3 % wybrało stereotypy, zaś niecały 1 % 
ankietowanych wybrał inne uzależnienia.  
 
Pytanie 11: W jakiej instytucji Pana/Pani zdaniem osoby doznające przemocy domowej 
mogą szukać wsparcia?  
 
Tabela 11: Instytucje wspierające osoby doznające przemocy  
 

L.p. Odpowiedź  Liczba ankietowanych 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej 76 

2. Policja  71 

3. Centrum Interwencji Kryzysowej  48 

4. Sąd  6 

5. Ośrodek Zdrowia  6 

6. Prokuratura 4 

7. Punkt informacyjno – konsultacyjny  4 

8. Nigdzie  4 

 
Podsumowanie: Zdaniem 58 % ankietowanych osoby doznające przemocy domowej mogą 
szukać wsparcia  w Ośrodku pomocy Społecznej, 54% uważa., że na Policji. Centrum 
Interwencji Kryzysowej zostało wskazane przez 36 % ankietowanych. Ponad 4,5 % 
badanych wskazało na Sąd, tyle samo wskazało na Ośrodek Zdrowia. 3 % badanych uważa, 
że pomocy można szukać w Prokuraturze, tyle samo ankietowanych uważa, że w Punkcie 
Informacyjno Konsultacyjnym, a kolejne tyle badanych uważa , że nigdzie.  
 
 
 



Pytanie 12: W jaki sposób według Pana/Pani powinno się przeciwdziałać przemocy w naszej 
gminie, podaj przykłady 
 
Na powyższe pytanie odpowiedziało 42 ankietowanych. Badani podali następujące 
odpowiedzi: 
 
1.”Powinno się zgłaszać osoby stosujące agresję” 
2.Powiadomic o zastosowaniu przemocy, kontrolować sytuacje rodzinne, informować organy 
ścigania, kurator 
3.Organizowac pogadanki i spotkania  
4. Zaufani w OPS 
5.Objąć opieka rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, stwarzać stanowiska 
pracy 
6. Szkoła dla rodziców ( 2 osoby)  
7. Nie mam zdania ( 4 osoby)  
8. Złożenie informacji w CIK w Gdańsku 
9. Powinno się interweniować w takich sytuacjach przez dane urzędy  
10. OPS i Policja 
11. Psycholog gminny 
12. Lepszy nadzór takich rodzin, rozmowy z psychologiem, udział w terapiach 
13. Rozmowy z psychologiem, pomoc z zewnątrz 
14. Spędzanie czasu na rozmowie z terapeutą 
15. Akcje informacyjne, ulotki, plakaty, gdzie szukać wsparcia 
16. Kontrola z OPS, wywiad środowiskowy ( 2 osoby)  
17. Działania profilaktyczne  
18. Pracownicy OPS powinni bardziej interweniować w takich przypadkach  
19. Instytucje powinny się ogłaszać, docierać do takich rodzin 
20. Nie wiem, nas to nie dotyczy  
21. Pogadanki i psycholog na wywiadówkach, rozmowy w dziećmi i młodzieżą na godz. 
wychowawczych, obserwacja dzieci i wyłapanie dzieci, wobec których stosowana jest 
przemoc 
22. Więcej wywiadów środowiskowych niezapowiedzianych  
23. Zainteresowanie w szkołach 
24. Większe uświadamiania, informacje, spotkania  
25. Kampania reklamowa uświadamiająca ludziom, ze przemoc jest zła 
24. Tłumaczyć dorosłym jak rozwiązywać problemy rozmawiając 
25. Rozmowa z osobami stosującymi przemoc, terapie 
26. Więcej rozmawiać na te tematy 
27.Rozmowy z dziećmi w szkole z psychologiem 
28. obowiązujące terapie dla rodzin , spotkania orientacyjne, poznawcze , zwłaszcza z uwagi 
na mężczyzn 
29. W naszej gminie powinno przeciwdziałać się  przemocy poprzez rozmowy na godz. 
wychowawczych z dziećmi na ten temat  
30. Organizować spotkania całych rodzin 
31. GOPS powinien bardziej interesować się rodzinami z problemami i kontrolować , 
wizytować a nie siedzieć  za biurkiem i liczyć , ze wszystko się zgadza w papierach. 
32.Nie wiem, nie mam zdania ( 4 osoby) 
33. Porady psychologiczne, terapie  
 
Podsumowanie: Najczęściej pojawiającymi się sugestiami były rozmowy z psychologami, 
terapie, poradnictwo oraz zwiększona kontrola w środowisku 
 
 
 
 
 
 



Cześć III 
Część trzecia ankiety ukazuje wśród badanych liczbę osób, które doświadczyły lub 
doświadczają przemocy oraz liczbę osób, które ją stosowały lub nadal stosują. 
Uwzględniono również formy przemocy.  
 
Pytanie 13: Czy kiedykolwiek Pan/Pani doświadczył/a którejkolwiek formy przemocy?  

 
Tabela 12 : Doświadczane formy przemocy  
 

L.p. Forma 
przemocy  

Zdarzyło się Zdarza się Nie zdarzyło się 

1. Psychiczna  22 8 79 

2. Ekonomiczna  8 6 79 

3. Fizyczna  11 3 85 

4. Seksualna  3 1 91 

 
 
Podsumowanie: Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż zdarzyło się, że 17 % 
ankietowanych doświadczyło przemocy psychicznej, 6% doświadczyło przemocy 
ekonomicznej, ponad 8 % przemocy fizycznej a ponad 2 % doświadczyło przemocy 
seksualnej. Kolejne wyniki wskazują na fakt, iż zdarza się, że 6% ankietowanych doświadcza 
przemocy psychicznej, ponad 4,5 % przemocy ekonomicznej, ponad 2 % przemocy fizycznej 
a 0,8 % przemocy seksualnej.  
Z tabeli wynika, że 60% ankietowanych nigdy nie doświadczyło psychicznej formy przemocy, 
tyle samo nie doświadczyło również ekonomicznej formy przemocy, 65 % ankietowanych nie 
doznało przemocy fizycznej,  a 70 % seksualnej. 
 Jak wynika z tabeli najczęściej występującą formą przemocy była i jest przemoc psychiczna, 
na drugim miejscu była to przemoc fizyczna a obecnie jest nią ekonomiczna. Z badań 
wynika, że najrzadziej doświadczaną formą  przemocy jest przemoc seksualna.  
Wyniki w tabeli nie są spójne ponieważ cześć ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na 
wszystkie pytania. 
 
 
Pytanie 14 : Czy kiedykolwiek Pan/Pani zastosowała którakolwiek formę przemocy  
 
Tabela 13 : Stosowane formy przemocy  

L.p. Forma przemocy  Zdarzyło się Zdarza się Nie zdarzyło się 

1. Psychiczna  6 6 89 

2. Ekonomiczna  3 2 89 

3. Fizyczna  6 3 85 

4. Seksualna  0 1 81 

 
Podsumowanie :  Z ankiet wynika, iż zdarzyło  się, że 4,6 % ankietowanych zastosowało 
przemoc psychiczną, tyle samo zastosowało również przemoc fizyczną,  2,3 % 
ankietowanych zastosowało przemoc ekonomiczną. Zdarza się, że 4,6 % badanych stosuje 
przemoc psychiczną, 1,5 %, ekonomiczną 2,3 % przemoc fizyczną, a 0,7 % przemoc 
seksualną.  
Z tabeli również wynika, że 68 % ankietowanych nigdy nie zastosowało przemocy 
psychicznej, tyle samo badanych nie stosowało przemocy ekonomicznej, 65 % nie 
zastosowało przemocy  fizycznej,  a 62% seksualnej.  
Najczęściej stosowaną formą przemocy była przemoc psychiczna na równi z przemocą 
fizyczną, kolejną stosowaną formą przemocy był ekonomiczna. W czasie obecnym 
najczęściej stosowaną formą przemocy jest przemoc psychiczna, fizyczna, na trzecim 
miejscu jest przemoc ekonomiczna,  a na końcu seksualna. 
Wyniki w tabeli nie są spójne, ponieważ cześć ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na 
wszystkie pytania. 
 



Pytanie 15: Czy kiedykolwiek zgłaszałeś/zgłaszałaś występowanie przemocy w rodzinie 
jakiejś instytucji ? 
 
Tabela 14 : Zgłoszenie problemu przemocy instytucji  

L.p. Odpowiedź: Liczba ankietowanych: 

1 TAK 9 

2 NIE 113 

 
Podsumowanie: Zaledwie 7% ankietowanych kiedykolwiek zgłosiło występowanie przemocy 
do instytucji. 
 
 
Pytanie 16: jakiej formy przemocy może oczekiwać osoba doznająca przemocy ? 
 
W ankietach podano następujące odpowiedzi: 
1. Nie mam zdania ( 6 osób 
2. Pomoc prawna ( 2 osoby  
3. Wsparcie psychologiczne ( 28 osób 
4. Pomoc najbliższej osoby 
5. Bezpieczne schronienie, wskazanie drogi postępowania, jak się zachować, dyskretność  
6. Psychologa, opiekuna, przyjaciela, w formie długoterminowej, a nie kilku spotkań  
7. Asystent rodziny, opiekun środowiskowy 
8. GOPS ( 2 osoby 
9. Wsparcie innych, rodziny ( 6 osób 
10. Wsparcie finansowe ( 3 osoby) 
11. Opieka medyczna  
12. Mieszkanie ( 3 osoby 
13. Bezpieczeństwa  
14. Żadnej  
15. Psychiczna, fizyczna. Seksualna 
16. W tych czasach nie można liczyć na nikogo  
17. Założenie niebieskiej karty ( 2 osoby 
18. Objecie opieka cała rodzinę ( GOK, CIK)  
19. Opieka  
20. Skierować taka osobę do odpowiedniej instytucji 
21. Ochrony przed kolejnym atakiem przemocy- powiadomienie organów kontroli, ścigania  
22. Centrum interwencji kryzysowej w Gdańsku  
24. Otuchy, wzmocnienia w wierze we własne siły 
25. Zainteresowanie się sytuacją i jej realizacja  
 
Podsumowanie : 21 % ankietowanych uważa, że osoba doznająca przemocy oczekuje 
wsparcia psychologa, ponad 4,5 % ankietowanych  nie ma zdania na ten temat, kolejne tyle 
uważa, że osoba doznająca przemocy oczekuje wsparcia rodziny.  
 
 

IV  Przemoc w rodzinie ze  źródeł zestawionych  
 
Informacje powzięte z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
 
Informacje GZI na podstawie danych z lat 2011 – 2013 przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela15: Dane powzięte z GZI  
 

Dane / Rok 2011 2012 2013 
 

Ilość wszczętych procedur „NK” 5 12 1 

Łączna ilość prowadzonych w 5 18 24 



ciągu roku procedur „NK” 

Ilość zakończonych procedur 
„NK”  

0 8 9 

Ilość spraw w których  dzieci 
były świadkami  przemocy  

2 7 12 

Ilość „NK” z problemem 
alkoholowym  

3 10 17 

 
Podsumowanie: Z tabeli wynika, iż ilość prowadzonych procedur „Niebieski Karty” wzrasta.  
Z informacji powziętej z GZI wynika, iż większość procedur „NK” została wszczęta na skutek 
podejrzenia stosowania przemocy ze strony męża wobec żony. Zdarzały się również 
przypadki stosowania przemocy wobec rodziców ( osób starszych) czy synowej. 
Niepokojący jest fakt wzrastającej liczby dzieci – świadków przemocy w rodzinie.  
Ponadto znacznie wzrasta liczba spraw, którym towarzyszy problem alkoholowy.  
 
Sprawy przekazane do Sądu i Prokuratury 
 
Tabela 16  

L.p.  Zawiadomienie  2011 2012 2013 

1. Prokuratura  1 3 2 

2. Sąd 0 4 2 

 
W roku 2013, pomimo zwiększonej liczby prowadzonych „NK” zmalała liczba spraw 
przekazanych do Sądu i Prokuratury.  
 
Informacje powzięte z Posterunku Policji w Chmielnie  
 
Z informacji powziętej z Posterunku Policji w Chmielnie wynika, iż w roku 2013 na terenie 
Gminy Chmielno przeprowadzono łącznie 48 interwencji domowych oraz w miejscu 
publicznym z udziałem osób nietrzeźwych.  
 
 
Informacje powzięte z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie  
 
W roku 2013 zdiagnozowano dwa przypadki zaniedbań wobec dzieci ( w roku 2012 jeden 
przypadek). Sprawy nie były prowadzone na GZI, dotyczyły klientów GOPS. We wszystkich 
trzech przypadkach sprawy przekazano do Sądu Rodzinnego. Wszystkie inne przypadki 
występowania jakichkolwiek form przemocy domowej przekazano do Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego.  
 
Informacje powzięte z Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych  
 
Zestawienie danych przedstawia poniższa tabela  
 
Tabela 17: Dane z GKRPA  
 

Dane/ Rok 2011 2012 2013 

Wniosek do sądu o zobowiązanie 
do podjecie leczenia odwykowego 

2 10 5 

Ilość spraw prowadzonych na GZI 2 10 5 

Ilość wszczętych procedur „NK” 0 0 1 

 
Z danych umieszczonych w tabeli wynika, iż w roku 2012 prowadzono dwukrotnie więcej 
spraw „dwutorowo” (GKRPA oraz GZI).  


