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Poniżej zamieszczam nieco teorii dotyczącej przemocy domowej. 

Przemoc w rodzinie: rodzaje i fazy przemocy w rodzinie 

 

Aleksandra Urbaniak 

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także 

dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Ofiary przemocy w 

rodzinie stanowią przede wszystkim kobiety, które wstyd oraz wyuczona bezradność często 

powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji. Jak wygląda mechanizm przemocy 

domowej i gdzie ofiary mogą szukać pomocy? 

Przemoc w rodzinie zachodzi wówczas, gdy mąż, żona lub inny członek rodziny 

wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną najbliższym, z którymi mieszka pod jednym 

dachem. Sprawca przemocy domowej, wykorzystując swoją przewagę nad ofiarą, próbuje ją 

zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone zachowania. Jeśli osoba 

doświadczająca pomocy domowej w porę nie zareaguje i nie uwolni się od tyranii partnera, z 

czasem będzie jej coraz trudniej przerwać błędny krąg przemocy. Miesiące, a czasem nawet 

całe lata upokorzeń zmieniają u ofiary postrzeganie samej siebie – zaczyna ona stopniowo 

przejmować taki obraz własnej osoby, jaki wmawia jej oprawca. Wówczas jedynym wyjściem 

jest zwrócenie się do instytucji, które dysponują środkami prawnymi pomagającymi karać 

sprawców przemocy. 

Ogólnopolski numer telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie: 

800 12 00 02 

 

 



Przemoc w rodzinie: kiedy ma miejsce? 

O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy spełnia następujące 

cechy: 

 ma charakter intencjonalny co oznacza, że działania sprawcy są 

świadome i zamierzone; 

 jest rodzajem relacji, w której jedna ze stron podporządkowana 

jest drugiej – sprawca wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, 

psychiczną, ekonomiczną lub społeczną, aby zdominować ofiarę; 

 jest relacją, w której sprawca podejmując działania lub zaniechując 

ich narusza prawa i dobra osobiste ofiary; 

 powoduje szkody fizyczne i psychiczne oraz wywołuje cierpienie 

u osoby, która doznaje przemocy. 

 

Wyróżnia się 4 podstawowe formy przemocy domowej: 

1. Przemoc fizyczną – sprawca narusza nietykalność cielesną drugiej 

osoby. Bije ją, kopie, szarpie, policzkuje, dusi, popycha, krępuje, 

ciągnie za włosy, szturcha itp. 

2. Przemoc psychiczną – sprawca narusza godność osobistą ofiary. 

To najczęstsza forma przemocy w rodzinie i określa najszerszy 

wachlarz zachowań – od codziennej krytyki i upokarzania, po 

dotkliwe wyzwiska, groźby, zastraszanie, szantażowanie (np. 

zabraniem dzieci, samobójstwem), nękanie, śledzenie, stawianie 

zakazów (np. wychodzenia z domu, kontaktowania się z rodziną, 

przyjaciółmi). 

3. Przemoc seksualną – sprawca narusza sferę seksualną ofiary, tzn. 

siłą lub groźbami zmusza do współżycia, gwałci lub nakłania do 

innych praktyk seksualnych wbrew jej woli. Do przemocy 

seksualnej zalicza się także głośne komentowanie wyglądu drugiej 

osoby, wyśmiewanie go, ocenianie sprawności seksualnej itp. 

4. Przemoc ekonomiczną – sprawca narusza własność ofiary lub ją 

zaniedbuje. Przemoc tego typu obejmuje takie zachowania jak 



okradanie, celowe niszczenie czyjejś własności, zabieranie 

pieniędzy, dokumentów, zaciąganie pożyczek na wspólne konto 

bez wiedzy lub pozwolenia drugiej osoby, zmuszanie do spłacania 

długów, wyprzedawanie wspólnego majątku bez wcześniejszego 

uzgodnienia itp. Przemocą ekonomiczną nazywa się też przypadki 

zaniedbywania dzieci przez rodziców – niezapewnianie im 

godziwych warunków do życia, pozbawianie jedzenia, odzieży, 

brak opieki w chorobie, brak wsparcia psychicznego i 

materialnego. 

Najłatwiej udowodnić przed sądem stosowanie fizycznej przemocy w rodzinie, 

najtrudniej – psychicznej. Ta druga jest też dużo rzadziej zgłaszana organom 

ścigania, ponieważ często ofiary w ogóle nie są świadome, że ktoś krzywdzi je 

psychicznie. Groźby, wyzwiska czy nękanie ze strony bliskiej osoby traktują jak 

element codzienności, stąd brak zdecydowanej reakcji 

Warto wiedzieć 

Sprawcami przemocy w rodzinie są najczęściej mężczyźni 

Panowie znacznie częściej są sprawcami przemocy w rodzinie niż panie. Jak wynika z 

policyjnych statystyk za rok 2016, liczba wszczętych (wyłącznie przez policję, nie przez 

wszystkie uprawnione podmioty) procedur Niebieskiej Karty (procedurę wszczyna się, gdy 

doszło do przemocy w rodzinie) wynosiła 91 789. Wśród podejrzanych sprawców znalazło się 

68 321 mężczyzn i 5 461 kobiet. Jeśli chodzi o ofiary - 66 930 z nich to kobiety, 10 636 - 

mężczyźni, a 14 223 - małoletni
1
. 

Jestem ofiarą przemocy w rodzinie – co robić? 

Dopuszczanie się przemocy psychicznej lub fizycznej na członku rodziny jest przestępstwem, 

za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli dochodzi do aktów przemocy 

domowej, ofiara powinna jak najszybciej zareagować i wezwać policję. 

www.poradnikzdrowie.pl  

Cykle Przemocy 

 
Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy w rodzinie opisała 

http://www.poradnik/


pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia. Na cykl przemocy składają się trzy 

następujące po sobie fazy: 

1. Faza narastania napięcia 

2. Faza ostrej przemocy 

3. Faza miodowego miesiąca 

1. Faza narastania napięcia 
Tę pierwszą fazę cyklu przemocy charakteryzuje pojawienie się co raz więcej sytuacji konfliktowych 
oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku. Partner staje się drażliwy, każdy drobiazg 

wyprowadza go z równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany, swoje emocje wyładowuje na 
partnerce: może ja poniżać, krytykować. Sprawia wrażenie, jakby nie panował nad swoim gniewem. 
Każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu i awantury. W tej fazie partner 
może więcej pić alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne substancje odurzające. 

Przykład: "Dlaczego te gazety leżą tu na stole" Ile razy mam Ci powtarzać, że nie tu jest ich 

miejsce! Ale ty oczywiście jest taka głupia, że nawet takiej prostej rzeczy nie potrafisz dobrze 
zrobić!! No tak, ale czego więcej się można spodziewać po takiej jak ty. Sprzątaj to natychmiast, 
bo jak nie to popamiętasz lepiej mnie nie denerwuj. 

Reakcją partnerki najczęściej jest to, że za wszelką cenę stara się jakoś opanować sytuację. 
Zaczyna przepraszać partnera za swoje zachowanie, uspokajać go, wywiązywać się z wielką 

starannością ze swoich obowiązków i zachcianek partnera. Zaczyna jakoś usprawiedliwić swoje 
zachowania. Ciągle zastanawia się co jeszcze może zrobić aby tylko nie doszło do wybuchy agresji , 
skrzywdzenie jej i dzieci. Tłumaczy sobie powody, przez które partner jest taki nerwowy, 
poirytowany czynnikami zewnętrznymi: miał generalnie zły dzień, to przez alkohol, miał ciężki 
dzień w pracy. 

Przykład:" Dobrze, ale proszę Cię uspokój się już, nie krzycz. Co sobie o nas sąsiedzi pomyślą" A te 
gazety to ja już sprzątam! Masz rację, one nie powinny tu leżeć zagracają nam tylko stół. Ale wiesz 
nie miałam czasu ich posprzątać bo zajęłam się obiadem. Zobacz już ich nie ma! Przepraszam Cię, 
postaram się żeby na drugi raz nie kłaść ich w tym miejscu! A teraz na zgodę zrobię ci coś 
pysznego na obiad, to co najbardziej lubisz, ale nie gniewaj się już na mnie! 

Zdarza się, że u niektórych kobiet w tej fazie pojawia się wiele dolegliwości 
psychosomatycznych (brak wyjaśnienia fizycznej przyczyny dolegliwości, w których tłem 
przypadłości są problemy psychologiczne) takich jak ból żołądka, głowy, bezsenność, zaburzenia w 

rytmie oddychania, ból w klatce piersiowej, utrata apetytu. Inne stają się apatyczne, przygnębione 
lub odwrotnie bardzo nerwowe, spięte, niespokojne. Jest to wynik narastania napięcia , które po 
pewnym czasie staje się nie do zniesienia. 

Czasem zdarza się, że kobiety wywołują same w pewnym momencie kłótnie po to , żeby "mieć to 
wszystko już za sobą". 

UWAGA! 

Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za to, że partner stosuje 
przemoc. Odpowiedzialność za swoje zachowanie ponosi jedynie osoba, która się go dopuszcza. 
Często jest tak, że mimo wielu różnym staraniom osoba stosująca przemoc nie jest w pełni 
zadowolona z tego, co robi partnerka. Kobieta która stara się za wszelką cenę odgadnąć myśli i 
zachcianki partnera traci wiele czasu i energii wewnętrznej , jej potrzeby przestają się liczyć. 

 

2. Faza ostrej przemocy 

W tej fazie napięcie , które narastało w partnerze znajduje upust. Zachowanie jego staje się bardzo 

nieprzewidywalne , gwałtowne, często wpada w szał. Wybuchy gniewu mogą wywołać małe 
drobiazgi np. pozostawienie jakiejś rzeczy w danym miejscu, opóźnienie posiłku. Dochodzi do 
eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem pięściami, przedmiotami 
( książka, garnek, kabel itp.), kopaniem, grożenie bronią, duszeniem. Można zaobserwować 
również silne natężenie agresji słownej. 

Kobieta ponownie stara się zrobić wszystko, żeby uspokoić partnera i ochronić siebie. Jednak bez 
względu na to, co robi: przeprasza, stara się uspokoić partnera, jest miła ,uprzejma czy tez biernie 
się poddaje stosowanej przemocy, nie przynosi to oczekiwanego efektu. Jego złość, frustracja 
narastają co raz bardziej. 



Po zakończeniu wybuchu przemocy partnerka często jest w szoku. Odczuwa wstyd i przerażenie, 

jak również złość i bezradność, jest oszołomiona. 

Skutki użytej przemocy mogą być różne, te fizyczne to m.in. podbite oko, siniaki i otarcia, wybity 
ząb, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, poronienie, a nawet śmierć. Od strony 
psychologicznej następstwem doznawania przemocy może być apatia, depresja, a nawet 
samobójstwo. 

UWAGA! 

To osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia 
stosowania przemocy! 

3. Faza miodowego miesiąca 

W momencie, kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i wie, że przekroczył różne granice, 
zmienia się w zupełnie inną osobę. Zaczyna przepraszać partnerkę za to co zrobił, szczerze żałuje 
swojego zachowania, obiecuję że TO już nigdy się nie powtórzy, że nie wie zupełnie co się z nim 

stało, starając się znaleźć zewnętrzne wytłumaczenia dla swojego zachowania. 

W tej fazie sprawca tej przemocy zaczyna okazywać skruchę, ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, 

prezenty, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Dba o ofiarę, spędza z nią 
czas i utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne , itp. Patrząc z zewnątrz na takie osoby 
można odnieść wrażenie, że są szczęśliwą, świeżo zakochaną parą. 

Dzięki takiemu zachowaniu partnera kobieta zaczyna wierzyć, że jednak jej ukochany się zmienił i 
naprawdę niedawny akt przemocy był tylko incydentem. Spełniają się jej marzenia o cudownej 
miłości, odczuwa bliskość i zespolenie z partnerem. Życie we dwoje jest znowu piękne i pełne 
nadziei. Widzi go takiego jakiego chce go widzieć, w końcu on jest nie tylko "agresorem, lecz nieraz 
udowodnił, że potrafi być miły i dobry. 

Jeśli wcześniej kobieta weszła na drogę prawną (złożenie zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, sprawa rozwodowa itp.) w tej fazie może się wycofać z tych działań, wierząc, że 
sytuacja wróciła do normy i przemoc już nie powróci. 

UWAGA! 

Faza miodowego miesiąca jednak mija i niebawem zatacza się krąg i znowu pojawia się faza 
narastania napięcia. 

Ta faza cyklu przemocy ma niezwykle silny wpływ na pozostawanie osoby jej doznającej w 
krzywdzącym związku. To tutaj powstają złudne nadzieje, że sprawca zmieni się. Łatwo pod 
wpływem tego co dzieje się w tej fazie, zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch etapów. 

Prawdziwym zagrożeniem jakie niesie ze sobą ta faza jest fakt, że przemoc w następnym cyklu jest 
jeszcze gwałtowniejsza. 

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy "miodowego miesiąca", 
wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To 
co kiedyś było w fazie "miodowego miesiąca" przyjemności przekształca się w unikanie przykrości , 
bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko 
dwie fazy. 

Opracował: Zespół Stowarzyszenia "Niebieska Linia" 

Ostatnia bardzo ważna uwaga!  

 Kto z nastolatków może w dorosłym zyciu (ale nie musi)  mieć problem z przemocą własną? 

Napisze o kilku głównych czynnikach; 

- osoby bardzo zazdrosne o partnera, kontrolujcie go na każdym kroku, zabraniające mieć 

koleżanki lub kolegów, sprawdzające sms-y i adresy internetowe „ukochanej” osoby, 



- osoby nie radzące sobie z własną złością, niszczące przedmioty, poniżającą innych, 

- osoby, które same wychowały się w rodzinie przemocowej. 

I ostatnie! 

DLA SPRAWCOW PRZEMOCY DOMOWEJ IICH RODZIN JEST NADZIEJA. 

SPRAWCA MOŻE SIĘ LECZYC. JEST OPRACOWANY SPECJALNY PROGRAM 

DLA TAKICH OSOB, NAZYWA SIĘ PROGRAMEM Z DULUTH (nazwa pochodzi od 

amerykańskiego miasta). 

W Żarach zajęcia dla sprawców przemocy domowej prowadzone są zajęcia  Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie. Na osoby poszkodowane – ofiary przemocy domowej czekają 

specjaliści w OT Profil w Żarach. 

To już wszystko na dzisiaj. 

Jeszcze raz mocno Wszystkich pozdrawiam. Jestem dla Was. 

Iwona Szymczak  

Pedagog: iterlecka@wp.pl 

 

 

 

 

 


