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1. Opis badania 

 

CEL BADANIA:  Głównym celem badania było określenie skali oraz specyfiki 

zjawiska przemocy wśród mieszkańców miasta Gdańsk  

 

ZAMAWIAJĄCY:   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

 

WYKONAWCA:   Millward Brown  

 

OSOBY BADANE:   Mieszkańcy Gdańska w wieku 25 – 59 lat  

 

PRÓBA:  1000 respondentów, losowo-kwotowa próba reprezentatywna 

mieszkańców Gdańska w wieku 25-59 lat  

 

METODOLOGIA:   Wywiady telefoniczne realizowane techniką CATI  

 

REALIZACJA:    Listopad / Grudzień 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- na wykresach i tabelach - oznacza różnicę istotną statystycznie w stosunku do wyniku dla całej próby  

przy poziomie ufności 0,95   



 

4 | S t r o n a  
 
R a p o r t  k o ń c o w y  

2. Cele i metodologia badania 

Millward Brown S.A. w listopadzie i grudniu 2015 roku przeprowadził na zlecenie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku badanie wśród mieszkańców miasta Gdańska w zakresie występowania 
przemocy w rodzinie. Badanie miało na celu rozpoznanie skali i zjawiska przemocy w rodzinie w 
mieście. 

Badanie zrealizowane zostało przy użyciu metodologii CATI (wywiady telefoniczne wspomagane 
komputerowo) na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Gdańska w wieku 25-59 lat. W 
próbie kontrolowane były następujące cechy respondentów:  

 Płeć 

 Wiek 

 Wykształcenie 

 Dzielnica Gdańska 

Dane finalnie zostały zważone do rzeczywistej struktury mieszkańców Gdańska. 

Średni czas trwania wywiadu w badaniu wyniósł około 20 minut. 

 

3. Informacje o badanej populacji 

Na poniższych wykresach zaprezentowano podstawową charakterystykę badanej populacji z uwagi na 
jej cechy demograficzne. 

Wśród osób w wieku 25-59 lat płeć reprezentowana jest niemal w jednakowych proporcjach. 

Wykres 1: Podział próby badawczej ze względu na płeć 
Podstawa: n=1000. 

 

  

49% 51% 

Mężczyzna

Kobieta
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Biorąc pod uwagę wiek respondentów, największy odsetek badanych mieścił się w przedziale powyżej 
44 lat, najmniejszy udział mieli respondenci w średnim wieku (35-44 lat). 

Wykres 2: Podział próby badawczej ze względu na wiek 
Podstawa: n=1000. 

 

 

W badanej populacji najliczniej reprezentowane były osoby z wykształceniem podstawowym lub 
zawodowym. 

Wykres 3: Podział próby badawczej ze względu na wykształcenie respondenta 
Podstawa: n=1000. 

 

 

  

33% 

31% 

36% 
25-34 lat

35-44 lat

Powyżej 44 lat

39% 

35% 

26% Podstawowe / zawodowe

Średnie

Wyższe
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Były to w zdecydowanej większości osoby aktywne zawodowo, pracujące. Co ósmy z badanych to 
emeryt lub rencista. 

Wykres 4: Podział próby badawczej ze względu na sytuację zawodową respondenta 
Podstawa: n=1000. 

 

 

Najliczniej reprezentowane były w próbie osoby  zamężne / żonate, które stanowiły prawie trzy 
czwarte próby. Co czwarty respondent to panna / kawaler. 

Wykres 5: Podział próby badawczej ze względu na stan cywilny 
Podstawa: n=1000. 

 

 

 

 

72% 

13% 

6% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

Wykonuję pracę odpłatną

Jestem na emeryturze, rencie

Zajmuję się domem, opiekuję się dziećmi lub
innymi osobami

Jestem bezrobotna i aktywnie poszukuję pracy

Trwała choroba lub niepełnosprawność

Jestem bezrobotna, nie poszukuję aktywnie pracy,
ale chciałabym pracować

Uczę się w szkole lub na uczelni

Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi

58% 

24% 

8% 

6% 

4% 

1% 

Mężatka\żonaty

Panna\kawaler

Rozwiedziona\rozwiedziony, w separacji

Wdowa\wdowiec

W związku ze stałą partnerką lub partnerem,
konkubinat

Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
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Respondenci najczęściej zamieszkiwali w dwu lub trzy osobowych gospodarstwach domowych. Prawie 
co dziesiąty z nich żyje w gospodarstwach składających się z 5 osób lub większych. 

Wykres 6: Podział próby badawczej ze względu na wielkość gospodarstwa domowego respondenta 
Podstawa: n=1000. 

 

 

Połowa badanych zamieszkiwała w gospodarstwach domowych, w których są dzieci poniżej 18 roku 
życia.  

Wykres 7: Podział próby badawczej ze względu na dzieci w gospodarstwie domowym respondenta 
Podstawa: n=1000. 

 

 

 

 

 

15% 

27% 

25% 

23% 

9% 
1 osobowe

2 osobowe

3 osobowe

4 osobowe

5 osobowe i większe

49% 

23% 

21% 

4% 

2% 

Brak dzieci w gospodarstwie domowym

Jedno dziecko

Dwoje dzieci

Troje dzieci

Czworo lub więcej dzieci
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Prawie trzy czwarte badanych (70%) posiada dzieci. Najliczniej reprezentowane były w badanej 
populacji dzieci w wieku od 3 do 10 lat.  

Wykres 8: Podział próby badawczej ze względu na posiadanie dzieci przez respondenta 
Podstawa: n=1000. 

 

 

Respondenci pytani byli także o samoocenę swojej obecnej sytuacji materialnej. Największy odsetek 
badanych wskazał w tym przypadku odpowiedź neutralną (powodzi nam się znośnie, średnio).  
W sumie dobrze swoją sytuację materialną oceniło 39% respondentów, a źle tylko 14%. 

Wykres 9: Podział próby badawczej ze względu na samoocenę sytuacji materialnej rodziny 
Podstawa: n=1000.  

 

  

30% 

12% 

27% 

12% 

8% 

4% 

15% 

23% 

Nie mam dzieci

Mam dzieci w wieku 0-3 lat

Mam dzieci w wieku 3-10 lat

Mam dzieci w wieku 10-13 lat

Mam dzieci w wieku 13-16 lat

Mam dzieci w wieku 16-18 lat

Mam dzieci w wieku 18-25 lat

Mam dzieci w wieku powyżej 25 lat

7% 

32% 

48% 

10% 
4% bardzo dobrze

raczej dobrze

znośnie, średnio

raczej źle

bardzo źle, jestem w ciężkiej
sytuacji materialnej
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Próba do badania kontrolowana była także pod względem miejsca zamieszkania respondentów 
(dzielnica Gdańska). Do celów analizy poszczególnie dzielnice zostały zagregowane do większych 
obszarów – rejonów działania MOPR w Gdańsku. Przyporządkowanie poszczególnych dzielnic 
przedstawia grafika poniżej: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział poszczególnych rejonów działania MOPR w próbie całkowitej przedstawiony jest na wykresie 
poniżej. 

Wykres 10: Rejony działania MOPR w Gdańsku. 
Podstawa: n=1000.  

 

  

14% 

5% 

14% 

11% 

7% 

25% 

18% 

7% CPS1 CPS2

CPS3 CPS4

CPS5 CPS6

CPS7 CPS8
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4. Główne wnioski z badania 

4.1. Ogólne wnioski 

Badanym prezentowano syntetyczny opis zjawiska przemocy psychicznej: „Jedną z form przemocy 
wobec dzieci / osób dorosłych w rodzinie jest przemoc psychiczna, emocjonalna. Może ona przybierać 
różne formy – na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie, poniżanie, wyśmiewanie, 
wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami  itd. Wobec 
dorosłych może ona przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie 
drugą osobą, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie 
kontaktów z innymi osobami z rodziny itd.”.   

Podstawowe wskaźniki dotyczące mieszkańców Gdańska uzyskane w badaniu, przedstawione są na 
wykresie poniżej.  

Wykres 11: Zjawisko przemocy psychicznej pośredniej wśród mieszkańców Gdańska. 
Podstawa: n=1000. 

 

 

 

27% 

17% 

17% 

7% 

6% 

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy
spotkali się ze zjawiskiem przemocy

psychicznej w swoim najbliższym
otoczeniu (ogółem)

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy
spotkali się ze zjawiskiem przemocy
psychicznej wobec dzieci w swoim

najbliższym otoczeniu

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy
spotkali się ze zjawiskiem przemocy
psychicznej wobec kobiet w swoim

najbliższym otoczeniu

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy
spotkali się ze zjawiskiem przemocy
psychicznej wobec osób starszych /

niepełnosprawnych w swoim najbliższym
otoczeniu

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy
spotkali się ze zjawiskiem przemocy

psychicznej wobec mężczyzn w swoim
najbliższym otoczeniu
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Prawie jedna trzecia badanych (27%) mieszkańców Gdańska spotkała się w swoim najbliższym 
otoczeniu ze zjawiskiem przemocy psychicznej (przemoc pośrednia). 17% badanych przyznało, że zna 
osobiście – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których słyszało lub wie, że dochodzi w 
nich do takiego postępowania wobec dzieci. Częściej były to kobiety (20%) niż mężczyźni (13%). Inne 
cechy demograficzne nie różnicowały odpowiedzi respondentów. W odniesieniu do przemocy w 
stosunku do osób starszych lub niepełnosprawnych odpowiedzi twierdzącej udzieliło 7% badanych. 
Także w tym przypadku cechy demograficzne, takie jak płeć, wiek czy wykształcenie nie różnicowały 
odpowiedzi respondentów. 17% respondentów przyznało, iż zna osobiście w swoim otoczeniu rodziny 
gdzie dochodzi do tego typu przemocy w stosunku do kobiet (częściej odpowiedź twierdząca 
wskazywana była przez kobiety – 21%, rzadziej przez mężczyzn – 13%), a 6% - w stosunku do mężczyzn.  

Respondentów zapytano także czy osobiście w ciągu całego swojego życia (również w dzieciństwie) 
choć raz mieli styczność (jako ofiara, bezpośredni świadek lub sprawca) z zachowaniami 
przemocowymi wobec dzieci lub osób dorosłych. Podsumowujące dane dotyczące tego typu zjawiska 
(przemoc bezpośrednia) przedstawione są na wykresie poniżej. 

Wykres 12: Zjawisko przemocy psychicznej bezpośredniej wśród mieszkańców Gdańska. 
Podstawa: n=1000. 

 

50% 

23% 

21% 

11% 

11% 

7% 

6% 

5% 

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy kiedykolwiek
zetknęli się z ze zjawiskiem przemocy psychicznej

bezpośredniej (ogółem)

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy w
dzieciństwie zetknęli się z ze zjawiskiem przemocy
psychicznej bezpośredniej wobec innych członków

rodziny

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy w
dzieciństwie doświadczyli osobiście przemocy

psychicznej

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy jako osoby
dorosłe doświadczyli osobiście przemocy psychicznej

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy byli
bezpośrednimi świadkami  przemocy psychicznej

wobec innych osób dorosłych w rodzinie

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy byli
bezpośrednimi świadkami  przemocy psychicznej

wobec innych dzieci w rodzinie

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy osobiście
stosowali przemoc psychiczną wobec swoich dzieci

Odsetek mieszkańców Gdańska, którzy osobiście
stosowali przemoc psychiczną wobec osób dorosłych

w rodzinie
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Połowa mieszkańców Gdańska (50%) zetknęła się bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy psychicznej. 
Częściej odpowiedzi twierdzącej udzielały osoby najmłodsze w wieku 25-34 lat (57%), rzadziej osoby 
najstarsze w wieku 45-59 lat (43%).  

23% respondentów przyznało, że w dzieciństwie inny członek  lub inni członkowie ich rodziny 
traktowani byli w taki sposób, a 21% spotkało się osobiście  z takimi zachowaniami ze strony innego 
członka rodziny w odniesieniu do własnej osoby (jako dziecko). Co dziesiąty dorosły mieszkaniec 
Gdańska (11%) spotkał się z tego typu zachowaniami ze strony innego członka rodziny także w wieku 
dorosłym. Częściej były to kobiety (16% w porównaniu do 5% wskazań dla mężczyzn). 

7% respondentów przyznało, że w ich rodzinie, inni członkowie gospodarstwa domowego (np. 
rodzeństwo, dziadkowie, partner) stosowali przemoc psychiczną wobec dzieci, a co dziesiąty (11%) 
stwierdził, że zdarzyło się, że inny dorosły członek rodziny lub inni dorośli członkowie ich gospodarstwa 
domowego także byli traktowani w taki sposób. W tym drugim przypadku kobiety częściej niż 
mężczyźni wskazywały na odpowiedź twierdzącą. 

Tylko 6% mieszkańców Gdańska przyznało się, że zdarzyło się im stosować przemoc psychiczną  
w odniesieniu do własnego dziecka. Istotnie częściej byli to mężczyźni (19%) niż kobiety (9%). 5% 
badanych przyznało się do takich zachowań w odniesieniu do dorosłych członków swojego 
gospodarstwa domowego. 

 

4.2. Przemoc psychiczna wobec dzieci 

21% respondentów doświadczyło przemocy psychicznej w dzieciństwie. Zazwyczaj działania takie nie 
były wypadkami incydentalnymi i miały miejsce wiele razy (55% wskazań). Ich sprawcą najczęściej był 
ojciec ofiary (50% przypadków), rzadziej matka – 26%. Działania te nie miały raczej charakteru 
przemocy ogólnorodzinnej, tylko w co piątym przypadku ofiarą sprawcy, oprócz dziecka,  był także inny 
członek rodziny.  

Jednocześnie jedynie 6% badanych przyznało się do stosowania przemocy psychicznej wobec swoich 
dzieci. Najczęściej zachowania takie skierowane były do dzieci najmłodszych (poniżej 7 lat), częściej 
chłopców niż dziewczynek. Co czwarty ze sprawców przemocy wobec swojego dziecka deklarował, że 
na jego zachowanie nie miało wpływu inne wydarzenie, czy wydarzenia współistniejące w rodzinie. 
Wśród tych, którzy wskazują takie wydarzenia, najczęściej były to alkohol oraz problemy finansowe  
w domu.  

7% mieszkańców Gdańska deklarowało, że w swojej rodzinie byli świadkami zachowań przemocowych 
wobec dzieci ze strony innych członków rodziny. W większości nie były to wydarzenia incydentalne – 
prawie 60% opisuje, że zdarzało się to kilka razy, a ponad 30% - że wiele razy. W tym przypadku także 
najczęstszymi sprawcami takich zachowań byli ojcowie (ojczymowie), nieco rzadziej – matki (macochy). 

We wszystkich przypadkach przemocy wobec dzieci, badani w niewielkim stopniu korzystali z pomocy 
zewnętrznej. Tylko 25% dotkniętych zjawiskiem zwracało się o taką pomoc, najczęściej była to pomoc 
policji lub pomoc terapeutyczna czy psychologiczna. Kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z 
jakiejkolwiek formy pomocy w tym przypadku. 
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4.3. Przemoc psychiczna wobec osób dorosłych 

Co dziesiąty badany deklarował, że osobiście doświadczył przemocy psychicznej w swoim dorosłym 
życiu. Zachowania te, podobnie jak w przypadku przemocy wobec dzieci, także nie były incydentalne. 
W 88% przypadków wydarzyło się to kilka lub wiele razy. Jednak zdecydowana większość ofiar 
twierdziła, że obecnie ma pewność, ze takie zachowanie już się nie powtórzy w przyszłości. Ofiarami 
były najczęściej kobiety w różnym wieku, a sprawcą najczęściej był mąż ofiary. Głównym motywem 
towarzyszącym przemocy był alkohol (58% wszystkich przypadków).  

Także co dziesiąty mieszkaniec Gdańska był, podczas całego swojego dotychczasowego życia, 
świadkiem przemocy psychicznej wobec innej osoby dorosłej lub osób dorosłych. Wśród osób – 
świadków prawie dwie trzecie opisywanych przypadków takich zachowań to działania trwałe, 
wielokrotne. Tylko 7% zdarzeń opisane zostało jako zdarzenia incydentalne, jednorazowe. Także w tym 
przypadku najczęściej występująca relacja sprawca – ofiara to relacja ojciec – matka. 

Co dwudziesty mieszkaniec Gdańska stwierdził, że zdarzyło mu się osobiście podczas całego 
dotychczasowego życia choć raz użyć przemocy psychicznej w stosunku do innej osoby dorosłej w 
rodzinie. Najczęściej sytuacje takie zdarzały się kilka razy. W większości przypadków, sprawcy byli 
przekonani, że zachowanie takie nie powinno się powtórzyć w przyszłości (84% przypadków). Podobnie 
jak w innych przypadkach dwie, najczęściej wymieniane przez sprawców, okoliczności towarzyszące 
przemocy wobec osoby dorosłej to problemy w pracy i alkohol. 

Podobnie jak przypadku przemocy wobec dzieci, także w przypadku osób dorosłych korzystanie z 
pomocy zewnętrznej nie było powszechne. Tylko 32% osób, które zetknęły się z takim zjawiskiem 
skorzystało w związku z sytuacją z jakiejkolwiek pomocy. Także podobnie jak poprzednio, najczęściej 
była to pomoc policji lub profesjonalna pomoc terapeutyczna lub psychologiczna. I również w tym 
przypadku częściej korzystanie z pomocy deklarowały kobiety. 

 

4.4. Przemoc psychiczna wobec osób niepełnosprawnych 

Prawie co dziesiąty mieszkaniec gdańska (7%) spotkał się w swoim otoczeniu z przemocą psychiczną 
wobec osób starszych lub niepełnosprawnych (przemoc pośrednia).  

W kwestii przemocy bezpośredniej odsetek przypadków takich zachowań wobec osób 
niepełnosprawnych nie wydaje się przekraczać odsetka występowania zjawiska niepełnosprawności  
w badanej populacji. W przypadku sprawców przemocy wobec dzieci w 4% przypadków deklarowano, 
że ofiara była dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością, a w przypadku świadków takiej przemocy 
wobec dzieci nie odnotowano żadnego przypadku działań przemocowych wobec dziecka 
niepełnosprawnego. 

W przypadku przemocy wobec osób dorosłych także tylko 4% bezpośrednich ofiar takich zachowań 
deklarowało niepełnosprawność, w przypadku świadków przemocy – 2% przypadków dotyczyły osób 
niepełnosprawnych, a w przypadków samych sprawców działań przemocowych – tylko 1% 
deklarowanych przypadków dotyczył osób dotkniętych niepełnosprawnością.  
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5. Penetracja zjawiska 

5.1. Przemoc psychiczna pośrednia 

Na samym początku wywiadu respondentom przedstawiono definicje przemocy psychicznej wobec 
dzieci. Definicja ta brzmiała:  
„Jedną z form przemocy wobec dzieci w rodzinie jest przemoc psychiczna, emocjonalna. Może ona 
przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie dzieckiem, 
poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie kontaktów z 
innymi osobami  itd. Wobec dorosłych może ona przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, 
groźby, wyzwiska, pomiatanie drugą osobą, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy 
kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami z rodziny itd.” 
 
Następnie zapytano badanych czy osobiście znają – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny,  
o których słyszeli lub wiedzą, że dochodzi w nich do takiego postępowania. 27% mieszkańców Gdańska 
udzieliło odpowiedzi twierdzącej w przypadku przemocy wobec jakiejkolwiek grupy (dzieci lub osoby 
starsze / niepełnosprawne, kobiety czy mężczyźni).  
 
Wykres 13: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych lub 
kobiet lub mężczyzn? 
Podstawa: n=1000. 

 
 
Kobiety częściej niż mężczyźni spotkały się z tego rodzaju zjawiskiem. 
 
Tabela 1: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych, 
kobiet lub mężczyzn? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną pośrednią 27% 22%- 31%+ 

 

 

 

27% 

73% 

tak

nie
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Inne czynniki demograficzne nie różnicowały w sposób istotny statystycznie odpowiedzi badanych. 

Tabela 2: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych, 
kobiet lub mężczyzn? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną 
pośrednią 

27% 26% 27% 27% 

 
Tabela 3: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych, 
kobiet lub mężczyzn? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną 
pośrednią 

27% 24% 27% 30% 

 
Tabela 4: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych, 
kobiet lub mężczyzn? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

% osób, które zetknęły się z 
przemocą psychiczną pośrednią 

27% 26% 30% 32% 18% 34% 26% 21% 36% 

 
Tabela 5: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych, 
kobiet lub mężczyzn? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną pośrednią 27% 27% 24% 

 
Analizując zjawisko przemocy psychicznej pośredniej bardziej szczegółowo zaobserwowano, że 

najczęściej respondenci mieli styczność z takimi zachowaniami w stosunku do dzieci oraz do kobiet. 

Prawie co piąty respondent (17%) przyznał, iż zna osobiście rodziny, w których dochodzi do takiego 

postępowania. Sytuacje przemocy psychicznej w stosunku do osób starszych lub niepełnosprawnych 

czy do mężczyzn obserwowane były nieco rzadziej. Mniej niż co dziesiąty z badanych (7% w przypadku 

osób starszych oraz 6% w przypadku mężczyzn) deklarował osobisty kontakt z przemocą psychiczną 

wobec tych grup społecznych. 
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Wykres 14: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec...? 
Podstawa: n=1000. 

 

Podobnie jak w przypadku przemocy psychicznej ogólnie, także w przypadku przemocy skierowanej 
wobec dzieci oraz kobiet, zaobserwowano różnice wiązane z płcią badanych. Kobiety częściej niż 
mężczyźni deklarowały, iż miały kontakt z tego typu zjawiskami. 
 
Tabela 6: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec...? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

Wobec dzieci 17% 13%- 20%+ 

Wobec osób starszych / niepełnosprawnych 7% 6% 7% 

Wobec kobiet 17% 13%- 21%+ 

Wobec mężczyzn 6% 6% 6% 

 

  

17% 

7% 

17% 

6% 

82% 

93% 

81% 

93% 

1% 

2% 

1% 

Dzieci

Osób starszych lub niepełnosprawnych

Kobiet

Mężczyzn

tak nie nie wiem, trudno powiedzieć
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Osoby w średnim wieku (35-44 lat) nieznacznie rzadziej niż pozostałe grupy wskazywały na kontakt 

osobisty ze zjawiskiem przemocy wobec osób starszych lub niepełnosprawnych. 

Tabela 7: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec...? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

Wobec dzieci 17% 18% 16% 16% 

Wobec osób starszych / niepełnosprawnych 7% 9% 3%- 8% 

Wobec kobiet 17% 16% 16% 19% 

Wobec mężczyzn 6% 6% 7% 5% 

 

Osoby najlepiej wykształcone częściej za to obserwowały tego typu zachowania skierowane wobec 

mężczyzn.  

Tabela 8: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec...? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

Wobec dzieci 17% 14% 18% 20% 

Wobec osób starszych / niepełnosprawnych 7% 7% 8% 5% 

Wobec kobiet 17% 16% 17% 20% 

Wobec mężczyzn 6% 2%- 8% 9%+ 

 
Pozostałe cechy demograficzne nie różnicowały w sposób istotny statystycznie odpowiedzi 

respondentów. 

Tabela 9: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec...? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

Wobec dzieci 17% 17% 23% 15% 13% 24% 14% 13% 28% 

Wobec osób starszych  
/ niepełnosprawnych 

7% 10% 5% 8% 5% 4% 5% 9% 4% 

Wobec kobiet 17% 21% 22% 18% 11% 17% 15% 14% 26% 

Wobec mężczyzn 6% 4% 13% 5% 6% 2% 6% 9% 5% 
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Tabela 10: Czy Pan/i osobiście zna – w swoim otoczeniu, sąsiedztwie – takie rodziny, o których Pan/i słyszał/a 
lub wie, że dochodzi w nich do takiego postępowania wobec...? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

Wobec dzieci 17% 17% 17% 

Wobec osób starszych / niepełnosprawnych 7% 6% 8% 

Wobec kobiet 17% 19% 13% 

Wobec mężczyzn 6% 5% 8% 

 

5.2. Przemoc psychiczna bezpośrednia 

W dalszej części wywiadu przeprowadzono diagnozę występowania zjawiska przemocy psychicznej 

bezpośredniej (zarówno wobec dzieci jaki osób dorosłych) wśród mieszkańców miasta. Połowa badanej 

populacji przynajmniej raz zetknęła się w trakcie swojego życia z tego typu zjawiskiem (jako ofiara, 

świadek lub sprawca). 

Wykres 15: Czy Pan/i osobiście w ciągu całego swojego życia (również w dzieciństwie) przynajmniej raz miał/a 
styczność (jako ofiara, bezpośredni świadek lub sprawca) z takim zachowaniem wobec dzieci lub osób 
dorosłych?   
Podstawa: n=1000. 

 

Płeć w tym przypadku nie różnicowała udzielanych odpowiedzi. Zarówno kobiety, jaki mężczyźni 
udzielali odpowiedzi twierdzących w takim samym zakresie. 
 
Tabela 11: Czy Pan/i osobiście w ciągu całego swojego życia (również w dzieciństwie) przynajmniej raz miał/a 
styczność (jako ofiara, bezpośredni świadek lub sprawca) z takim zachowaniem wobec dzieci lub osób 
dorosłych?   
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną 
bezpośrednią  

50% 49% 50% 

50% 49% 

1% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć
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Elementem różnicującym w tym przypadku był wiek badanych. Osoby najmłodsze (poniżej 35 lat) 
istotnie częściej niż osoby najstarsze deklarowały osobisty kontakt z takimi zachowaniami wobec dzieci 
lub osób dorosłych. 
 
Tabela 12: Czy Pan/i osobiście w ciągu całego swojego życia (również w dzieciństwie) przynajmniej raz miał/a 
styczność (jako ofiara, bezpośredni świadek lub sprawca) z takim zachowaniem wobec dzieci lub osób 
dorosłych?   
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną 
bezpośrednią  

50% 57%+ 50% 43%- 

 
Nie zanotowano różnic w deklaracjach związanych z wykształceniem oraz miejscem zamieszkania 

respondenta. 

Tabela 13: Czy Pan/i osobiście w ciągu całego swojego życia (również w dzieciństwie) przynajmniej raz miał/a 
styczność (jako ofiara, bezpośredni świadek lub sprawca) z takim zachowaniem wobec dzieci lub osób 
dorosłych?   
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną 
bezpośrednią  

50% 47% 50% 54% 

 
Tabela 14: Czy Pan/i osobiście w ciągu całego swojego życia (również w dzieciństwie) przynajmniej raz miał/a 
styczność (jako ofiara, bezpośredni świadek lub sprawca) z takim zachowaniem wobec dzieci lub osób 
dorosłych?   
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

% osób, które zetknęły się z 
przemocą psychiczną 
bezpośrednią  

50% 45% 59% 42% 41% 47% 54% 55% 54% 

 
Osoby posiadające dzieci częściej niż osoby bezdzietne deklarowały styczność ze zjawiskiem przemocy 
psychicznej. 
 
Tabela 15: Czy Pan/i osobiście w ciągu całego swojego życia (również w dzieciństwie) przynajmniej raz miał/a 
styczność (jako ofiara, bezpośredni świadek lub sprawca) z takim zachowaniem wobec dzieci lub osób 
dorosłych?   
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

% osób, które zetknęły się z przemocą psychiczną 
bezpośrednią  

50% 53%+ 43%- 
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Co czwarty z mieszkańców Gdańska spotkał się w dzieciństwie z sytuacją przemocy psychicznej wobec 
innych członków swojej rodziny.  
 
Wykres 16: Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – czy gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób? 
Podstawa: n=1000. 

 
 

Osoby poniżej 45 lat częściej niż starsi mieszkańcy Gdańska deklarowali kontakt z takim zjawiskiem w 
dzieciństwie. Inne cechy demograficzne nie różnicowały odpowiedzi w tym przypadku. 
 
Tabela 16: Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – czy gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób?    
Podstawa: n=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób 

23% 21% 25% 

 

Tabela 17: Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – czy gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób?    
Podstawa: n=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny 
członek lub inni członkowie Pana/i rodziny byli 
traktowani w ten sposób 

23% 26% 25% 19%- 

 

Tabela 18: Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – czy gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób?  
Podstawa: n=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny 
członek lub inni członkowie Pana/i rodziny byli 
traktowani w ten sposób 

23% 21% 25% 25% 

23% 

76% 

1% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć
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Tabela 19: Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – czy gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób?  
Podstawa: n=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

gdy był/a Pan/i dzieckiem 
zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny 
byli traktowani w ten sposób 

23% 20% 23% 19% 18% 16% 25% 30% 30% 

 
Tabela 20: Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – czy gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób?  
Podstawa: n=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób 

23% 25% 19% 

 
 
Także co czwartemu mieszkańcowi miasta zdarzyło się doświadczyć samemu, gdy był dzieckiem, 
podobnego zachowania ze strony innych członków swojej rodziny. 
 
Wykres 17: Czy Panu/i osobiście, gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego członka 
rodziny podobnego zachowania? 
Podstawa: n=1000. 

 

  

21% 

79% 

tak

nie
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Zarówno płeć respondenta, jak i  jego wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy fakt posiadania 
dzieci nie różnicował także w tym przypadku odpowiedzi twierdzących. 
 
Tabela 21: Czy Panu/i osobiście, gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego członka 
rodziny podobnego zachowania?    
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

Gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze 
strony innego członka rodziny przemocy psychicznej 

21% 20% 22% 

 
Tabela 22: Czy Panu/i osobiście, gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego członka 
rodziny podobnego zachowania?    
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

Gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć 
ze strony innego członka rodziny przemocy 
psychicznej 

21% 24% 21% 17% 

 
Tabela 23: Czy Panu/i osobiście, gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego członka 
rodziny podobnego zachowania? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

Gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć 
ze strony innego członka rodziny przemocy 
psychicznej 

21% 19% 21% 23% 

 
Tabela 24: Czy Panu/i osobiście, gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego członka 
rodziny podobnego zachowania?  
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

Gdy był/a Pan/i dzieckiem, 
zdarzyło się doświadczyć ze 
strony innego członka rodziny 
przemocy psychicznej 

21% 19% 22% 17% 17% 18% 22% 26% 18% 

 
Tabela 25: Czy Panu/i osobiście, gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego członka 
rodziny podobnego zachowania?  
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

Gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć ze 
strony innego członka rodziny przemocy psychicznej 

21% 22% 17% 
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Co dziesiąty z badanych stwierdził, że zdarzyło się mu doświadczyć zjawiska przemocy psychicznej ze 
strony członka rodziny wobec swojej osoby, także w ciągu dorosłego życia. 
 
Wykres 18: A czy Panu/i osobiście, w ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego 
członka rodziny podobnego zachowania? 
Podstawa: n=1000. 

 

Znacznie częściej były to kobiety (16% wskazań vs 5% wśród mężczyzn).  
 
Tabela 26: A czy Panu/i osobiście, w ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego 
członka rodziny podobnego zachowania?    
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

W ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze 
strony innego członka rodziny przemocy psychicznej 

11% 5%- 16%+ 

 

Osoby najmłodsze (poniżej 34 lat) rzadziej niż starsi doświadczyły przemocy psychicznej w rodzinie 

wobec swojej osoby w ciągu dorosłego życia. 

Tabela 27: A czy Panu/i osobiście, w ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego 
członka rodziny podobnego zachowania?    
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

W ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się 
doświadczyć ze strony innego członka rodziny 
przemocy psychicznej 

11% 7%- 15% 12% 

 

 

  

11% 

89% 

tak

nie
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Wykształcenie badanych nie różnicowało odpowiedzi w tym względzie. 

Tabela 28: A czy Panu/i osobiście, w ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego 
członka rodziny podobnego zachowania? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

W ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się 
doświadczyć ze strony innego członka rodziny 
przemocy psychicznej 

11% 11% 12% 11% 

 

Mieszkańcy regionu CPS1 (Wrzeszcz Dolny i Zaspa)nieco rzadziej niż mieszkańcy pozostałych obszarów 

mieli osobiście takie doświadczenia. 

Tabela 29: A czy Panu/i osobiście, w ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego 
członka rodziny podobnego zachowania?  
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

W ciągu Pana/i dorosłego życia, 
zdarzyło się doświadczyć ze 
strony innego członka rodziny 
przemocy psychicznej 

11% 5%- 10% 16% 11% 7% 11% 13% 14% 

 
Także osoby posiadające dzieci istotnie częściej niż osoby bezdzietne deklarowały osobisty kontakt  
z przemocą psychiczną w ciągu swojego dorosłego życia. 
 
Tabela 30: A czy Panu/i osobiście, w ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze strony innego 
członka rodziny podobnego zachowania? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

W ciągu Pana/i dorosłego życia, zdarzyło się doświadczyć ze 
strony innego członka rodziny przemocy psychicznej 

11% 13%+ 7%- 

 
Nieco mniejszy odsetek badanych deklarował fakt takich zachowań w swojej rodzinie wobec dzieci, 
których sprawcami byli inni członkowie gospodarstwa domowego. 7% badanych przyznało, że takie 
zjawiska miały miejsce w ich rodzinach.  
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Wykres 19: Czy w Pana/i rodzinie zdarzyło się, że wobec dzieci w podobny sposób zachowywali się inni niż 
Pan/i członkowie rodziny, np. ich rodzeństwo, dziadkowie, Pan/i partner/ka? 
Podstawa: n=1000. 

 

Nieco rzadziej były to osoby najmłodsze (w wieku poniżej 35 lat – 5%), mieszkańcy obszaru CPS5 
(Przeróbka, Stogi, Krakowiec, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka) oraz osoby bezdzietne. 
Pozostałe cechy demograficzne nie różnicowały udzielanych odpowiedzi. 
 
Tabela 31: Czy w Pana/i rodzinie zdarzyło się, że wobec dzieci w podobny sposób zachowywali się inni niż Pan/i 
członkowie rodziny, np. ich rodzeństwo, dziadkowie, Pan/i partner/ka?     
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

W Pana/i rodzinie wobec dzieci w podobny sposób 
zachowywali się inni niż Pan/i członkowie rodziny 

7% 6% 8% 

 
Tabela 32: Czy w Pana/i rodzinie zdarzyło się, że wobec dzieci w podobny sposób zachowywali się inni niż Pan/i 
członkowie rodziny, np. ich rodzeństwo, dziadkowie, Pan/i partner/ka?     
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

W Pana/i rodzinie wobec dzieci w podobny sposób 
zachowywali się inni niż Pan/i członkowie rodziny 

7% 4%- 9% 8% 

 
Tabela 33: Czy w Pana/i rodzinie zdarzyło się, że wobec dzieci w podobny sposób zachowywali się inni niż Pan/i 
członkowie rodziny, np. ich rodzeństwo, dziadkowie, Pan/i partner/ka? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

W Pana/i rodzinie wobec dzieci w podobny sposób 
zachowywali się inni niż Pan/i członkowie rodziny 

7% 8% 7% 4% 

 
  

7% 

92% 

1% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć
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Tabela 34: Czy w Pana/i rodzinie zdarzyło się, że wobec dzieci w podobny sposób zachowywali się inni niż Pan/i 
członkowie rodziny, np. ich rodzeństwo, dziadkowie, Pan/i partner/ka? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

W Pana/i rodzinie wobec dzieci 
w podobny sposób zachowywali 
się inni niż Pan/i członkowie 
rodziny 

7% 6% 12% 7% 7% 1%- 5% 10% 10% 

 
 
Tabela 35: Czy w Pana/i rodzinie zdarzyło się, że wobec dzieci w podobny sposób zachowywali się inni niż Pan/i 
członkowie rodziny, np. ich rodzeństwo, dziadkowie, Pan/i partner/ka? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

W Pana/i rodzinie wobec dzieci w podobny sposób 
zachowywali się inni niż Pan/i członkowie rodziny 

7% 9%+ 2%- 

 
Co dziesiąty mieszkaniec Gdańska przyznaje, że zdarzało się, aby osoby dorosłe w ich rodzinach były 
traktowane w taki sposób (doświadczyły przemocy psychicznej). 
 
Wykres 20: A czy zdarzyło się kiedykolwiek, że inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie gospodarstwa 
domowego, w którym Pan/i mieszka lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób? 
Podstawa: n=1000. 

 

  

11% 

87% 

2% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć
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Jedynie osoby najstarsze (w wieku 45-59 lat) nieznacznie rzadziej udzielały odpowiedzi twierdzącej w 
tym przypadku, w pozostałych przypadkach brak różnic pomiędzy badanymi podgrupami.  
 
Tabela 36: A czy zdarzyło się kiedykolwiek, że inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie gospodarstwa 
domowego, w którym Pan/i mieszka lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

Inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie 
gospodarstwa domowego, w którym Pan/i mieszka lub 
mieszkał/a byli traktowani w ten sposób 

11% 9% 14% 

 
Tabela 37: A czy zdarzyło się kiedykolwiek, że inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie gospodarstwa 
domowego, w którym Pan/i mieszka lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób?     
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

Inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie 
gospodarstwa domowego, w którym Pan/i mieszka 
lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób 

11% 12% 15% 8%- 

 
Tabela 38: A czy zdarzyło się kiedykolwiek, że inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie gospodarstwa 
domowego, w którym Pan/i mieszka lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

Inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie 
gospodarstwa domowego, w którym Pan/i mieszka 
lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób 

11% 9% 11% 15% 

 
Tabela 39: A czy zdarzyło się kiedykolwiek, że inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie gospodarstwa 
domowego, w którym Pan/i mieszka lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

Inny dorosły członek lub inni 
dorośli członkowie 
gospodarstwa domowego, w 
którym Pan/i mieszka lub 
mieszkał/a byli traktowani w ten 
sposób 

11% 9% 8% 11% 12% 10% 10% 16% 13% 
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Tabela 40: A czy zdarzyło się kiedykolwiek, że inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie gospodarstwa 
domowego, w którym Pan/i mieszka lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

Inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie 
gospodarstwa domowego, w którym Pan/i mieszka lub 
mieszkał/a byli traktowani w ten sposób 

11% 12% 11% 

 
Jedynie 6% respondentów przyznało, iż samemu zdarzyło im się kiedykolwiek zachować w podobny 
sposób wobec swojego dziecka. 
 
Wykres 21: Czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec swojego dziecka? 
Podstawa: n=1000. 

 
 
Częściej byli to mężczyźni niż kobiety. 
 
Tabela 41: Czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec swojego dziecka? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

Zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec 
swojego dziecka 

6% 8%+ 4%- 

 

Tabela 42: Czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec swojego dziecka?     
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

Zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób 
wobec swojego dziecka 

6% 5% 7% 6% 

 

6% 

94% 

tak

nie
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Tabela 43: Czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec swojego dziecka? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

Zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób 
wobec swojego dziecka 

6% 7% 5% 4% 

 
 
Tabela 44: Czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec swojego dziecka? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

Zdarzyło się Panu/i zachować w 
podobny sposób wobec swojego 
dziecka 

6% 8% 1%- 8% 5% 2% 4% 7% 7% 

 
 

Podobny odsetek badanych (5%) przyznaje się do stosowania przemocy psychicznej także wobec osób 

dorosłych w rodzinie. Odsetek takich wskazań jest zbliżony we wszystkich grupach demograficznych.  

Wykres 22: A czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec dorosłego członka gospodarstwa 
domowego?  
Podstawa: n=1000 

 

 
Tabela 45: A czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec dorosłego członka gospodarstwa 
domowego? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

Zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec 
dorosłego członka gospodarstwa domowego 

5% 5% 5% 

 

5% 

95% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć
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Tabela 46: A czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec dorosłego członka gospodarstwa 
domowego?     
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała próba 25-34 lat 35-44 lat 45-59 lat 

Zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób 
wobec dorosłego członka gospodarstwa domowego 

5% 6% 6% 4% 

 
Tabela 47: A czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec dorosłego członka gospodarstwa 
domowego? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Podstawowe 
i zawodowe 

Średnie Wyższe 

Zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób 
wobec dorosłego członka gospodarstwa domowego 

5% 4% 6% 7% 

 
Tabela 48: A czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec dorosłego członka gospodarstwa 
domowego? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

CPS
1 

CPS
2 

CPS
3 

CPS
4 

CPS
5 

CPS
6 

CPS
7 

CPS
8 

Zdarzyło się Panu/i zachować w 
podobny sposób wobec 
dorosłego członka gospodarstwa 
domowego 

5% 8% 9% 5% 3% 2% 6% 3% 7% 

 
Tabela 49: A czy zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec dorosłego członka gospodarstwa 
domowego? 
Podstawa: N=1000; % odpowiedzi tak. 

 Cała 
próba 

Osoby 
posiadające 

dzieci 

Osoby 
bezdzietne 

Zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec 
dorosłego członka gospodarstwa domowego 

5% 5% 6% 
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6. Respondent jako „dziecko – ofiara przemocy” 

Osobom, które jako dziecko doświadczyły incydentów przemocy psychicznej w rodzinie, zadano 
następnie pytanie o skalę zjawiska. Ponad połowa takich osób deklarowała, że były to działania 
wielokrotne, które zdarzyły się więcej niż kilka razy. Co trzecia ofiara twierdziła, że zdarzyło się to tylko 
kilka razy, a tylko co dziesiąty z poszkodowanych mówił o incydentalnym, jednorazowym wystąpieniu 
takiego zachowania.  
 
Wykres 23: Ile razy gdy był/a Pan/i dzieckiem, zdarzyło się doświadczyć Panu/i ze strony innego członka 
rodziny podobnego zachowania? 
 Podstawa: n=201 (osoby, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie) 

 

Analizując sytuację pod kątem płci, zauważono, że wśród mężczyzn istotnie częściej wskazywano na 
jednorazowy charakter takiego zachowania (16% wskazań) w odróżnieniu do kobiet, gdzie incydenty 
jednorazowe stanowiły tylko 5% wszystkich zachowań przemocowych.  
 
W przypadku połowy wszystkich tego typu zachowań, ich sprawcą był ojciec ofiary (50%); w co 
czwartym przypadku – matka (26%). 
 
Wykres 24: Proszę pomyśleć o takiej sytuacji, która miała miejsce ostatnim razem. Kto się tak zachował?  
Podstawa: n=201 (osoby, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie) 

 

10% 

32% 

55% 

2% 

zdarzyło się to tylko raz

zdarzyło się to kilka razy

zdarzyło się to wiele razy

nie wiem, trudno powiedzieć

50% 

26% 

5% 

3% 
3% 

2% 2% 1% 1% 5% ojciec

matka

ojczym

wujek, ciotka lub inna osoba z rodziny

inna osoba niespokrewniona

babcia

brat (bracia)

siostra (siostry)

partner, konkubent matki

nie wiem, nie pamiętam
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Działania przemocowe nie są przypisane do określonego wieku ofiary. Relatywnie najrzadziej 
występowały w przypadku najmłodszych dzieci ( do 7 lat). Może być to jednak także związane z faktem 
mniej dokładnych wspomnień związanych z tym okresem dorastania człowieka. 
 
Wykres 25: Ile miał/a Pan/i lat wtedy, gdy zdarzyło się to po raz ostatni? 
 Podstawa: n=201 (osoby, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie) 

 

Zjawiska przemocy psychicznej skierowanej do dzieci w większości przypadków nie były przenoszone 
także na innych członków rodziny. Prawie 60% przypadków takich zachowań nie było powiązanych  
z jednoczesną przemocą psychiczną skierowaną do innych członków gospodarstwa domowego. W 22% 
przypadków zachowania takie występowały także w stosunku do jednego z rodziców lub innej osoby 
dorosłej, a w 19% przypadków wymierzone były także w inne dzieci w rodzinie. 
 
Wykres 26: Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – czy gdy był/a Pan/i dzieckiem zdarzyło się że inny członek lub 
inni członkowie Pana/i rodziny byli traktowani w ten sposób? 
 Podstawa: n=201 (osoby, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie) 
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7. Respondent jako „sprawca przemocy” wobec dziecka 

7.1. Charakterystyka zdarzenia 

Jedynie 6% badanych mieszkańców Gdańska przyznawało się, że im samym zdarzyło się stosować 
przemoc psychiczną wobec swojego dziecka.  Większość z nich deklaruje (61%), że coś takiego zdarzyło 
się kilka razy, co czwarty zaś twierdzi, że było to zachowanie jednorazowe. 
 
Wykres 27: Jedną z form przemocy wobec dzieci w rodzinie jest PRZEMOC PSYCHICZNA, EMOCJONALNA. Może 
ona przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie dzieckiem, poniżanie, 
wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami  itd. 
Powiedział/a Pan/i, że zdarzyło się Panu/i zachować w podobny sposób wobec swojego dziecka. Ile razy 
zdarzyło się Pani zachować się w podobny sposób wobec swojego dziecka? 
 Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 

 

Prawie jedna trzecia z tych osób (27%) twierdzi, że prawdopodobne jest powtórzenie się takich 
zachowań z ich strony w najbliższym czasie. Jednak prawie trzy czwarte „sprawców” ocenia, iż 
ponowne zachowanie przemocowe z ich strony w najbliższym czasie jest mało lub zupełnie 
nieprawdopodobne. 

Wykres 28: Czy sądzi Pani, że taka sytuacja może się w najbliższym czasie powtórzyć? Jest to... 
 Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 
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zdarzyło się to wiele razy
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Najczęściej zachowań przemocowych wobec swoich dzieci dopuszczały się osoby w średnim wieku  
(25-34 lata). 
 
Wykres 29: Ile miał/a Pan/i lat wtedy, gdy zdarzyło się to ostatnim razem? 
Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 

 
 
 

7.2. Charakterystyka ofiary 

Przemoc psychiczna na linii rodzic – dziecko najczęściej skierowana była w stosunku do dzieci 
najmłodszych, poniżej 7 lat (54% wszystkich przypadków).  

Wykres 30: Ile lat miało Pana/i dziecko, gdy zdarzyło się to ostatni raz? 
Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 
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Nieznacznie częściej ofiarami takich zachowań byli chłopcy (60% przypadków). 

Wykres 31: Jakiej płci było dziecko - ofiara? 
Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 

 
 

Tylko w 4% przypadków przemoc psychiczna skierowana była do dzieci niepełnosprawnych. 

Wykres 32: Czy dziecko – ofiara było niepełnosprawne? 
Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 

 
 

  

60% 

40% 

chłopiec

dziewczynka

4% 

96% 

tak

nie
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7.3. Charakterystyka gospodarstwa domowego 

Zachowania przemocowe w zdecydowanej większość przypadków miały miejsce w Gdańsku. 

Wykres 33: Czy sytuacja miała miejsce w miejscowości, w której obecnie Pani mieszka? 
Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 

 
 
Zachowania przemocowe nie były zazwyczaj związane z ciężką sytuacją materialną rodziny. 39% 
respondentów oceniło swoją sytuację, w momencie zaistnienia takich zachowań, jako dobrą, a prawie 
połowa badanych (47%) jako średnią.  

Wykres 34: Gdy sytuacja ta miała miejsce, jak ocenił/a/by Pan/i swoją – swojej rodziny – sytuację materialną? 
Powodziło mi się...? 
Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 
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Co czwarty ze sprawców przemocy wobec swojego dziecka deklaruje, że na jego zachowanie nie miało 
wpływu inne wydarzenie, czy wydarzenia współistniejące w rodzinie. Jednak trzy czwarte z nich 
wskazuje takie wydarzenia. Najczęściej są to alkohol oraz problemy finansowe w domu. Jedna trzecia 
sprawców wskazywała na te wydarzenia, jako te, które miały lub mogły mieć wpływ za ich ówczesne 
zachowanie.  
 
Wykres 35: Wtedy, gdy miały miejsce te wydarzenia (pytamy ogólnie: o wszystkie zdarzenia, których Pan/i 
doświadczał/a), czy działo się w Pana/i rodzinie coś szczególnego, co miało wpływ na zachowanie sprawcy – 
lub mogło mieć z jego zachowaniem związek? Mogą to być sprawy, okoliczności, problemy, które dotyczyły 
sprawcy osobiście lub też dotyczyły innych osób z rodziny. 
Podstawa: n=56 (osoby, które użyły przemocy psychicznej wobec swojego dziecka); uwaga: niskie liczebności! 
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8. Respondent jako „świadek przemocy” wobec dziecka. 

8.1. Charakterystyka zdarzenia. 

7% mieszkańców Gdańska deklarowało, że w ich rodzinie byli świadkami zachowań przemocowych 
wobec dzieci ze strony innych członków rodziny. W większości nie były to wydarzenia incydentalne – 
prawie 60% opisuje, że zdarzało się to kilka razy, a ponad 30% - że wiele razy. 

 
Wykres 36: Jedną z form przemocy wobec dzieci w rodzinie jest PRZEMOC PSYCHICZNA, EMOCJONALNA. Może 
ona przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie dzieckiem, poniżanie, 
wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami  itd. 
Powiedział/a Pan/i, że w Pana/i rodzinie zdarzyło się podobne zachowanie wobec dziecka. Ile razy w Pana/i 
rodzinie zdarzyło się, że wobec dzieci w podobny sposób zachowywali się inni niż Pan/i członkowie rodziny, np. 
ich rodzeństwo, dziadkowie, Pana/i partner(ka)? 
 Podstawa: n=71 (osoby, które były świadkami przemocy psychicznej w rodzinie); uwaga: niskie liczebności! 
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8.2. Charakterystyka sprawcy przemocy 

Sprawcami takich zachowań najczęściej byli ojcowie lub ojczymowie dziecka (43% przypadków) lub 
matki (macochy) – 24% przypadków. Kolejne 18% przypadków to przemoc psychiczna ze strony innych 
mężczyzn w rodzinie (bracia, inni mężczyźni niespokrewnieni). 

Wykres 37: Jaki był stopień pokrewieństwa między sprawcą, a ofiarą? 
Podstawa: n=71 (osoby, które były świadkami przemocy psychicznej w rodzinie); uwaga: niskie liczebności! 

 

 

8.3. Charakterystyka ofiary przemocy 

Ofiarami w takich przypadkach byli nieznacznie częściej chłopcy (58% przypadków). 

Wykres 38: A jakiej płci było to dziecko? 
Podstawa: n=71 (osoby, które były świadkami przemocy psychicznej w rodzinie); uwaga: niskie liczebności! 
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Były to częściej dzieci młodsze (poniżej 12 lat). Ofiary w takim wieku stanowiły prawie 60% wszystkich 

opisanych przypadków. 

Wykres 39: Ile lat miało dziecko, gdy zdarzyło się to ostatni raz? 
Podstawa: n=71 (osoby, które były świadkami przemocy psychicznej w rodzinie); uwaga: niskie liczebności! 

 
 

Respondenci nie byli świadkami tego typu zachowań wobec dzieci niepełnosprawnych. 

Wykres 40: Czy dziecko – ofiara było niepełnosprawne? 
Podstawa: n=71 (osoby, które były świadkami przemocy psychicznej w rodzinie); uwaga: niskie liczebności! 
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8.4. Charakterystyka gospodarstwa domowego 

Zdecydowana większość przypadków, gdzie respondent był świadkiem przemocy wobec dzieci w 
swoim gospodarstwie domowym, miała miejsce w Gdańsku. 
 
Wykres 41: Czy sytuacja miała miejsce w miejscowości, w której obecnie Pan/i mieszka? 
Podstawa: n=71 (osoby, które były świadkami przemocy psychicznej w rodzinie); uwaga: niskie liczebności! 

 

 

W przypadku jednej trzeciej sytuacji, wpływ na takie zachowania mogła mieć zła sytuacja materialna 
rodziny (raczej lub bardzo zła ocena ówczesnej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego). 

Wykres 42: Gdy sytuacja ta miała miejsce, jak ocenił/a/by Pan/i swoją – swojej rodziny – sytuację materialną? 
Powodziło mi się...? 
Podstawa: n=71 (osoby, które były świadkami przemocy psychicznej w rodzinie); uwaga: niskie liczebności! 
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9. Przemoc wobec dzieci - korzystanie z pomocy w przypadku zjawiska 

przemocy 

Trzy czwarte mieszkańców Gdańska, którzy zetknęli się w jakikolwiek sposób z przemocą psychiczną 
wobec dzieci nie korzystało w związku z tą sytuacją czy sytuacjami z żadnej pomocy zewnętrznych 
instytucji czy organizacji. Co dziesiąty szukał pomocy ze strony policji lub odpowiednich organizacji 
zapewniających pomoc terapeutyczną czy psychologiczną. Kolejne 7% mieszkańców zwróciło się  
o pomoc pracownika socjalnego, a co dwudziesty korzystał z pomocy kuratora sądowego, sądu czy 
prokuratury. Pozostałe możliwości pomocy cieszyły się znacznie niższą popularnością. 

Wykres 43: Czy w związku z tą/tymi sytuacją/sytuacjami korzystali Państwo lub Pan/i osobiście z pomocy 
jakichś instytucji, czy organizacji? 
Podstawa: n=202 (osoby, które zetknęły się z przemocą wobec dzieci) 
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Kobiety częściej niż mężczyźni korzystały w ogóle w związku z sytuacjami przemocowymi z pomocy 
instytucji zewnętrznych. Istotnie częściej kobiety korzystały z pomocy policji oraz instytucji 
zapewniających wsparcie psychologiczno-terapeutyczne.  

Tabela 50: Czy w związku z tą/tymi sytuacją/sytuacjami korzystali Państwo lub Pan/i osobiście z pomocy 
jakichś instytucji, czy organizacji? 
Podstawa: n=202 (osoby, które zetknęły się z przemocą wobec dzieci) 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

nie  75% 88%+ 65%- 

tak, z pomocy policji, dzielnicowego (np. wizyty policji)  10% 4%- 15%+ 

tak, z pomocy terapeutycznej, psychologicznej w 
odpowiednich instytucjach, organizacjach  

10% 4%- 14%+ 

 

W zdecydowanej większości przypadków pomoc otrzymana w sytuacji przemocy okazała się 
przynajmniej częściowo skuteczna. Tylko 17% osób, które skorzystały z jakiejkolwiek formy pomocy, 
deklarowały, że była ona zupełnie nieskuteczna. 

Wykres 44: Czy pomoc ta była skuteczna? 
Podstawa: n=47 (osoby, które zetknęły się z przemocą wobec dzieci i skorzystały z jakiejkolwiek formy pomocy); 
uwaga: niskie liczebności! 
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10. Respondent jako „dorosły – ofiara przemocy” 

Przemoc psychiczną wobec dorosłych zdefiniowaliśmy w badaniu w następujący sposób:  „wobec 
dorosłych przemoc psychiczna może przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, groźby, 
wyzwiska, pomiatanie drugą osobą, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy 
kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami z rodziny itd.”. Co dziesiąty mieszkaniec 
Gdańska przyznał, że w dorosłym życiu zdarzyło mu się doświadczyć podobnego zachowania. 
 

10.1. Charakterystyka zdarzenia 

W zdecydowanej większości przypadków nie były to zachowania jednorazowe. Tylko 8% ofiar takiej 
przemocy deklarowało, że sytuacja taka zdarzyła się tylko jeden raz. Natomiast prawie połowa 
zachowań to sytuacje ocenione jako zdarzenia, które miały miejsce wiele razy. 
 
Wykres 45: Wobec dorosłych przemoc psychiczna może przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, 
groźby, wyzwiska, pomiatanie drugą osobą, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy 
kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami z rodziny itd. Powiedział/a Pan/i, że w Pana/i 
dorosłym życiu zdarzyło się doświadczyć Panu/i podobnego zachowania. Ile razy, w ciągu całego swojego 
dorosłego życia zdarzyło się Panu/i doświadczyć ze strony innego członka gospodarstwa domowego 
podobnego zachowania? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 

 

 

Większość zdarzeń to jednak zachowania występujące w przeszłości. Prawie 60% osób ofiar przemocy 
ma pewność, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Prawie co dziesiąty uznaje powtórkę zachowań 
przemocowych wobec swojej osoby za bardzo prawdopodobne, a 13% za dość prawdopodobne. 
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Wykres 46: Czy sądzi Pani, że taka sytuacja może się w najbliższym czasie powtórzyć? Jest to... 
 Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 

 

 

10.2. Charakterystyka ofiary 

Wiek ofiary w tym przypadku był bardzo zróżnicowany. Zachowania takie dotyczyły zarówno osób 
bardzo młodych w wieku 18-24 lata (15% przypadków), poprzez osoby w średnim wieku (25-44 lata – 
56% przypadków), aż po osoby najstarsze, powyżej 45 lat – 21% przypadków.  
 
Wykres 47: Ile miał/a Pan/i lat wtedy, gdy zdarzyło się to ostatnim razem? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 
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Wydarzenia przemocowe nie były w tym przypadku powiązane z poziomem wykształcenia 
respondenta – ofiary. Zdecydowana większość z nich w okresie zaistnienia zjawiska przemocy miała ten 
sam co obecnie poziom wykształcenia. 
 
Wykres 48: Czy gdy sytuacja ta miała miejsce, miał/a Pan/i ten sam poziom wykształcenia, co obecnie? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 

 

 
W niewielkim stopniu także zachowania takie dotyczyły osób niepełnosprawnych. 

Wykres 49: Gdy sytuacja ta miała miejsce, czy był/a Pan/i osobą niepełnosprawną? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 

 

  

88% 

9% 
3% 
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tak
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10.3. Charakterystyka sprawcy 

Najczęstszym sprawcą zachowań przemocowych wobec osób dorosłych był lub była mąż, żona czy 
partner ofiary. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku prawie 60% wszystkich przypadków.  
Za pozostałe 17% zachowań odpowiadał ojciec lub ojczym ofiary. 

Wykres 50: Kto się tak zachował, gdy zdarzyło się to ostatnim razem (sprawca)? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 

 

 

Mężczyźni byli w tym przypadku zdecydowanie częściej sprawcami przemocy niż kobiety. 

Wykres 51: Jakie płci była osoba, która się tak zachowywała (sprawca)? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 
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Najczęściej sprawcami były osoby w średnim wieku (30-49 lat). Ten wiek sprawcy występował w 
przypadku 58% wskazanych zachowań. 13% przypadków dotyczyło osób najmłodszych (poniżej 29 lat) 
a 8% - najstarszych (powyżej 60 lat). 

Wykres 52: W jakim wieku była ta osoba, która ostatnim razem tak się wobec Pana/i zachowała? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 

 

 

10.4. Charakterystyka gospodarstwa domowego. 

Zdecydowana większość przypadków przemocy wobec osób dorosłych dotyczyła Gdańska. Tylko w 14% 
przypadków ofiary deklarowały, że zachowania takie miały miejsce w innym, poprzednim miejscu 
zamieszkania respondenta. 
 
Wykres 53: Czy sytuacja miała miejsce w miejscowości, w której obecnie Pan/i mieszka? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 
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W sumie ok. jedna trzecia przypadków mogła być powiązana ze złą sytuacją materialną rodziny. Co 
czwarty z respondentów ofiar ocenił swoją sytuację materialną w momencie zaistnienia zdarzenia 
przemocy jako dobrą lub bardzo dobrą.  

Wykres 54: Gdy sytuacja ta miała miejsce, jak ocenił/a/by Pan/i swoją – swojej rodziny – sytuację materialną? 
Powodziło mi się...? 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 
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Prawie 60% wszystkich przypadków przemocy psychicznej wobec osób dorosłych związanych było 
pośrednio lub bezpośrednio z nadużywaniem alkoholu. Kolejne najczęściej wymieniane problemy, 
które mogły mieć wpływ na wystąpienie przemocy, to wspominane już wcześniej, problemy finansowe 
oraz problemy małżeńskie. Co dziesiąta ofiara przemocy wobec osób dorosłych twierdziło, że na 
zachowanie sprawcy nie miało wpływu nic szczególnego. 
 
Wykres 55: Wtedy, gdy miały miejsce te wydarzenia (pytamy ogólnie: o wszystkie zdarzenia, których Pan/i 
doświadczał/a), czy działo się w Pana/i rodzinie coś szczególnego, co miało wpływ na zachowanie sprawcy – 
lub mogło mieć z jego zachowaniem związek? Mogą to być sprawy, okoliczności, problemy, które dotyczyły 
sprawcy osobiście lub też dotyczyły innych osób z rodziny. 
Podstawa: n=115 (osoby, które były ofiarami przemocy jako osoby dorosłe) 
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11. Respondent jako świadek przemocy wobec osoby dorosłej. 

Co dziesiąty mieszkaniec Gdańska był, podczas całego swojego dotychczasowego życia, świadkiem 
przemocy psychicznej wobec innej osoby dorosłej lub osób dorosłych. 
 

11.1. Charakterystyka zdarzenia 

Wśród, osób – świadków prawie dwie trzecie opisywanych przypadków takich zachowań to działania 
trwałe, wielokrotne. Tylko 7% zdarzeń opisane zostało jako zdarzenia incydentalne, jednorazowe. 
 
Wykres 56: Wobec dorosłych przemoc psychiczna może przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, 
groźby, wyzwiska, pomiatanie drugą osobą, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy 
kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami z rodziny itd. Powiedziała Pani, że zdarzyło się Pani 
być świadkiem podobnego zdarzenia wobec osoby dorosłej. Z tego co Pan/i wie lub przypuszcza – ile razy 
zdarzyło się, że inny dorosły członek lub inni dorośli członkowie gospodarstwa domowego, w którym Pan/i 
mieszka lub mieszkał/a byli traktowani w ten sposób? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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11.2. Charakterystyka sprawcy 

Najczęściej sprawcą takich zachowań byli rodzice (prawdziwi lub przybrani) respondenta – świadka lub 
osoba najbliższa (mąż, rzadziej żona). 
 
Wykres 57: W jakiej relacji do Pana/i jest osoba, która się tak zachowała (sprawca)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

Wykres 58: Jakie płci była osoba, która się tak zachowywała (sprawca)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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11.3. Charakterystyka ofiary 

Zachowania przemocowe, których respondent był świadkiem najczęściej dotyczyły relacji osób 
najbliższych w rodzinie. Ofiary takich zachowań to najczęściej matka, ojciec lub partner świadka. W 
przypadku połowy wszystkich wskazanych przypadków przemoc psychiczna dotyczyła matki 
respondenta. 

Wykres 59: W jakiej relacji do Pani jest osoba, wobec której tak się zachowano (ofiara)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 
Ofiara przemocy w tym przypadku to najczęściej osoba w wieku 40-49 lat (36% wszystkich 

przypadków). 

Wykres 60: W jakim wieku była osoba wobec której tak się zachowano (ofiara)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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Wykształcenie ofiary w tym przypadku w żaden sposób nie determinowało wystąpienia zachowań 
przemocowych.  Wydarzenia te dotyczyły w równym stopniu osób z różnym wykształceniem. 

Wykres 61: Jakie było wykształcenie osoby wobec której tak się zachowano (ofiara)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 
Większość takich zachowań dotyczy ma formalnych związków. 60% przypadków ofiar to osoby 
zamężne / żonate. Co piąty przypadek miał miejsce w związku nieformalnym. 

Wykres 62: Jaki był stan cywilny osoby, wobec której tak się zachowano (ofiara)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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Zazwyczaj ofiarami przemocy były osoby pracujące. 1% takich zachowań dotyczył osób 
niepełnosprawnych. 

Wykres 63: A które z określeń najlepiej opisuje sytuację zawodową osoby, wobec której tak się zachowano  
(ofiara)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

Wykres 64: Czy osoba wobec której tak się zachowano była niepełnosprawna (ofiara)? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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11.4. Charakterystyka gospodarstwa domowego 

Zachowania przemocowe wobec osób dorosłych, których świadkami byli mieszkańcy Gdańska, w 
zdecydowanej większości przypadków dotyczyły tego miasta. Jedna trzecia wskazanych przypadków 
miała miejsce w innej miejscowości. 
 
Wykres 65: Czy sytuacja miała miejsce w miejscowości, w której obecnie Pan/i mieszka? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

Co piąte z zaobserwowanych zachowań przemocy wobec osób dorosłych mogło mieć związek ze złą 
sytuacją materialną rodziny respondenta - świadka.   

Wykres 66: Gdy sytuacja ta miała miejsce, jak ocenił/a/by Pan/i swoją – swojej rodziny – sytuację materialną? 
Powodziło mi się...? 
Podstawa: n=119 (osoby, które były świadkami ofiarami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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12. Respondent jako sprawca przemocy wobec osoby dorosłej. 

Co dwudziesty mieszkaniec Gdańska stwierdził, że zdarzyło mu się podczas całego dotychczasowego 
życia choć raz użyć przemocy psychicznej w stosunku do innej osoby dorosłej w rodzinie. 

12.1. Charakterystyka zdarzenia 

Zazwyczaj sytuacje takie miały miejsce kilka razy. Tylko 6% sprawców takich zachowań stwierdziło, że 
były to sytuacje wielokrotne i zdarzały się wiele razy. Co piąty ze sprawców określił taką sytuację jako 
incydentalną, która wydarzyła się tylko raz. 

Wykres 67: Wobec dorosłych przemoc psychiczna może przybierać różne formy – na przykład: zastraszanie, 
groźby, wyzwiska, pomiatanie drugą osobą, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy 
kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami z rodziny itd. Powiedział/a Pan/i, że zdarzyło się 
Panu/i zachować w podobny sposób wobec osoby dorosłej. Ile razy zdarzyło się Panu/i zachować się w 
podobny sposób wobec innego dorosłego członka gospodarstwa domowego? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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Nieco ponad 40% sprawców przemocy wobec osób dorosłych deklaruje pewność, że sytuacja taka już 
się na pewno nie powtórzy. Kolejne 40% uznaje takie zachowanie w przyszłości za mało 
prawdopodobne. Co siódmy ze sprawców dopuszcza jednak możliwość powtórzenia się podobnych 
zachowań w przyszłości. 
 
Wykres 68: Czy sądzi Pani, że taka sytuacja może się w najbliższym czasie powtórzyć? Jest to...? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

12.2. Charakterystyka ofiary. 

Podobnie jak w pozostałych przypadkach przemocy psychicznej w rodzinie wobec osób dorosłych, 
ofiarami takich zachowań są najczęściej osoby najbliższe sprawcy – mąż, żona, matka, ojciec czy 
partner. Przemoc wobec tych osób stanowi prawie jedną czwartą wszystkich przypadków. 
 
Wykres 69: W stosunku do kogo Pan/i się tak zachował/a (ofiara)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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Zachowania takie najczęściej dotyczą osób w średnim wieku, między 30 a 39 rokiem życia (prawie 
połowa wszystkich przypadków). 

Wykres 70: W jakim wieku była osoba wobec której Pan/i tak się zachował/a (ofiara)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

Profil wykształcenia ofiar przemocy w tym przypadku odbiega nieco od ogólnego profilu mieszkańców 
Gdańska. Wśród ofiar występuje nadreprezentacja osób z wykształceniem wyższym; osoby z tej grupy 
są najczęściej osobami poszkodowanymi w tym przypadku.  

Wykres 71: Jakie było wykształcenie osoby wobec której Pan/i tak się zachował/a (ofiara)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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Sprawcy najczęściej dopuszczali się przemocy psychicznej wobec najbliższych. Trzy czwarte ofiar to 
mężatki / osoby żonate, najczęściej pracujące zawodowo. W 1% przypadków przemoc dotyczyła osób 
niepełnosprawnych. 

Wykres 72: Jaki był stan cywilny osoby, wobec której Pan/i się tak zachował/a (ofiara)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 
 
 
 
Wykres 73: A które z określeń najlepiej opisuje sytuację zawodową osoby, wobec której Pan/i się tak 
zachował/a (ofiara)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 
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Wykres 74: Czy osoba wobec której tak się Pan/i zachował/a była niepełnosprawna (ofiara)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

12.3. Charakterystyka sprawcy przemocy wobec osoby dorosłej 

Sprawcy przemocy wobec osób dorosłych w rodzinie najczęściej deklarowali ten sam poziom 
wykształcenia w momencie, kiedy takie zachowania miały miejsce. 

Wykres 75: Czy gdy sytuacja ta miała miejsce, miał/a Pan/i ten sam poziom wykształcenia, co obecnie 
(sprawca)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

 

 

 

 

1% 

96% 

3% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć

92% 

6% 3% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć
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Jedna trzecia przypadków przemocy wobec osób dorosłych miała miejsce kiedy sprawca posiadał inny 
niż obecnie stan cywilny oraz status zawodowy. W tych przypadkach zachowania przemocowe mogły 
być związane z tymi faktami (niższa świadomość czynów, frustracja, itp.). 

Wykres 76: Czy gdy sytuacja ta miała miejsce, miał/a Pan/i ten sam stan cywilny, co obecnie (sprawca)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

Wykres 77: Czy gdy sytuacja ta miała miejsce, miał/a Pan/i ten sam status zawodowy, co obecnie (sprawca)? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

 

  

67% 

30% 

3% 

tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć

64% 10% 

27% 
tak

nie

nie wiem, trudno powiedzieć
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12.4. Charakterystyka gospodarstwa domowego 

Zdecydowana większość zachowań przemocowych miała miejsce na obszarze Gdańska. 

Wykres 78: Czy sytuacja miała miejsce w miejscowości, w której obecnie Pan/i mieszka? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

Również w większości przypadków sprawcy dobrze lub przynajmniej średnio oceniają swoją sytuację 
materialną w momencie zaistnienia takich zachowań. Tylko w co dziesiątym przypadku sytuacja 
materialna rodziny sprawcy opisana została jako zła. 

Wykres 79: Gdy sytuacja ta miała miejsce, jak ocenił/a/by Pan/i swoją – swojej rodziny – sytuację materialną? 
Powodziło mi się...? 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

  

85% 

12% 
3% 

tak

nie

nie wiem / trudno powiedzieć

8% 
4% 

46% 

31% 

6% 
5% 

bardzo źle, byłe/a/m w ciężkiej
sytuacji materialnej

raczej źle

znośnie, średnio

raczej dobrze

bardzo dobrze

Nie wiem, trudno powiedzieć



 

64 | S t r o n a  
 
R a p o r t  k o ń c o w y  

13% zachowań przemocowych w tym przypadku nie było związanych z żadnymi wydarzeniami 
dodatkowymi w rodzinie, które mogły mieć wpływ na takie postępowanie. W 28% przypadków 
wskazywano problemy w pracy, w  26% - alkohol. Te dwa elementy były najczęściej wskazywane przez 
sprawców. 
 
Wykres 80: Wtedy, gdy miały miejsce te wydarzenia (pytamy ogólnie: o wszystkie zdarzenia, których Pan/i 
doświadczał/a), czy działo się w Pana/i rodzinie coś szczególnego, co miało wpływ na zachowanie sprawcy – 
lub mogło mieć z jego zachowaniem związek? Mogą to być sprawy, okoliczności, problemy, które dotyczyły 
sprawcy osobiście lub też dotyczyły innych osób z rodziny. 
Podstawa: n=55 (osoby, które były sprawcami przemocy wobec osoby dorosłej) 

 

 

  

13% 

28% 

26% 

20% 

16% 

14% 

12% 

6% 

5% 

5% 

4% 

3% 

7% 

7% 

na zachowanie sprawcy nie miało wpływu
nic szczególnego

problemy w pracy

alkohol

inne problemy niż wymienione

problemy małżeńskie

inne problemy rodzinne

brak pieniędzy, problemy finansowe

choroba kogoś z rodziny

utrata pracy

zmiana pracy

narkotyki

śmierć kogoś z rodziny

Inne problemy

nie wiem, trudno powiedzieć
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13. Przemoc wobec osób dorosłych - korzystanie z pomocy w przypadku 

zjawiska przemocy 

Dwie trzecie przypadków przemocy wobec osób dorosłych w rodzinie nie zakończyło się szukaniem 
pomocy z zewnątrz. Wśród osób, które takiej pomocy szukały, najczęściej zwracano się do policji, 
instytucji pomocy psychologicznej czy do pracownika socjalnego. Pozostałe formy pomocy wymieniane 
były w pojedynczych przypadkach. 
 
Wykres 81: Czy w związku z tą/tymi sytuacją/sytuacjami korzystali Państwo lub Pan/i osobiście z pomocy 
jakichś instytucji, czy organizacji? 
Podstawa: n=177 (osoby, które zetknęły się z przemocą wobec osób dorosłych) 

 

 

  

68% 

14% 

13% 

10% 

6% 

6% 

5% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

1% 

nie

tak, z pomocy policji, dzielnicowego (np. wizyty
policji)

tak, z pomocy terapeutycznej, psychologicznej w
odpowiednich instytucjach, organizacjach

tak, z pomocy pracownika socjalnego

tak, z pomocy polegającej na uruchomieniu
procedury, założeniu ``Niebieskiej Karty``

tak, z pomocy kuratora sądowego, kuratora
społecznego, sądu, prokuratury

tak, z pomocy prawnej, konsultacji prawnych

tak, z pomocy szkoły, placówki opiekuńczo-
wychowawczej

tak, z pomocy polegającej na uruchomieniu
procedury zobowiązującej do leczenia odwykowego

tak, z innych form pomocy

tak, z pomocy w ramach grup wsparcia; grup
samopomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie

tak, z pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie

tak, z pomocy Kościoła, księdza, proboszcza z parafii
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Podobnie jak w innych przypadkach po pomoc zewnętrzną częściej zwracały się kobiety, niezależnie od 

formy tej pomocy. 

Tabela 1: Czy w związku z tą/tymi sytuacją/sytuacjami korzystali Państwo lub Pan/i osobiście z pomocy jakichś 
instytucji, czy organizacji? 
Podstawa: n=177 (osoby, które zetknęły się z przemocą wobec osób dorosłych) 

 Cała próba Mężczyźni Kobiety 

nie  68% 80%+ 62%- 

tak, z pomocy policji, dzielnicowego (np. wizyty policji)  14% 3%- 20%+ 

tak, z pomocy pracownika socjalnego 10% 2%- 15%+ 

tak, z pomocy polegającej na uruchomieniu procedury, 
założeniu ``Niebieskiej Karty`` 

6% 1%- 9%+ 

 
 

Trzy czwarte osób, które skorzystały z takiej pomocy deklarowało, że przynajmniej częściowo pomoc ta 
była skuteczna, a w przypadku jednej trzeciej przypadków, pomoc  rozwiązała problem całkowicie. 

Wykres 82: Czy pomoc ta była skuteczna? 
Podstawa: n=54 (osoby, które zetknęły się z przemocą wobec osób dorosłych i skorzystały z jakiejkolwiek formy 
pomocy); uwaga: niskie liczebności! 

 

 

27% 

49% 

16% 

8% tak, była w pełni skuteczna - problem
został rozwiązany

częściowo skuteczna, częściowo
nieskuteczna, problem nie został
definitywnie rozwiązany

nie, w ogóle nie była skuteczna

nie wiem, trudno powiedzieć


