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Szanowni Państwo! 

 W listopadowym wydaniu biuletynu Luis Alarcon Arias pisze o zjawisku 

wypalenia zawodowego oraz jak się przed nim ustrzec. Na kolejnych stronach 

prezentujemy artykuł Urszuli Podsiadło o stereotypach dotyczących przemocy w 

rodzinie. Zapraszamy również do lektury kazusu, który na podstawie 

przeprowadzonej przez Pogotowie „Niebieska Linia” interwencji sporządziła Regina 

Dziugiewicz. Podsumowujemy również dane dotyczące pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie, zebrane od klientów Telefonu „Niebieska Linia” oraz 

przedstawiamy opracowanie policyjnego raportu dotyczącego Niebieskich Kart. 

Jeżeli ktoś z czytelników naszego Biuletynu nie jest jeszcze członkiem 

Porozumienia „Niebieska Linia”, a deklaruje chęć przystąpienia do Porozumienia 

może to zrobić wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie 

www.niebieskalinia.info , w zakładce „Porozumienie NL”. Gorąco do tego 

zachęcamy. 

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się opiniami i pomysłami na tematy 

warte poruszenia w Biuletynie pisząc na adres biuletyn@niebieskalinia.info lub 

telefonicznie (022 666-10-36 w godz. 7.45-15.45). 

W imieniu Zespołu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”  

Ewelina Bazyluk 

koordynator Porozumienia „Niebieska Linia” 

 

 

 

 

Korekta i formatowanie  

Ewelina Bazyluk i Anna Pankowska 
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Strategia skoncentrowana na mocy 
 
Gdy „pomagacz” widzi efekty swojej pracy, wzmacnia to w nim poczucie sensu 

tego, co robi. Wtedy perspektywa wypalenia zawodowego oddala się, ponieważ 

zjawisko to powstaje i utrzymuje się tylko dzięki frustrującym emocjom.  

 

Czynniki sprzyjające występowaniu wypalenia zawodowego mają dwa źródła: 

zewnętrzne i wewnętrzne. Ich działanie spróbuję przeanalizować na przykładzie 

pracownika zajmującego się pomaganiem psychospołecznym.  

 

Do zewnętrznego źródła wypalenia możemy zaliczyć wszelkie utrudnienia 

formalne, prawne, systemowe, organizacyjne, finansowe i infrastrukturalne 

powodujące bariery (czasem nie do pokonania), od których zależy osiągnięcie 

sukcesu w procesie poprawienia sytuacji życiowej i psychologicznej klientów. Mam 

tu na myśli ograniczające przepisy prawne lub ich niejednoznaczne interpretacje, 

opieszałość instytucji decydujących o kwestiach ważnych dla klientów, brak 

funduszy, wiedzy i przygotowania tych, którzy powinni współpracować itp. 

Niewątpliwie wewnętrznym napędem prowadzącym do wypalenia, jest frustracja 

pracownika wobec braku spodziewanego wpływu na sytuację zewnętrzną oraz 

oczekiwanego rezultatu. Innymi słowy, decydującym czynnikiem nie jest sytuacja 

zewnętrzna, lecz sposób reagowania na nią.  

 

Do wewnętrznego źródła wypalenia można zaliczyć wszelkie procesy 

psychologiczne powstałe w wyniku interakcji z klientem, które wywołują 

obciążające pracownika stany emocjonalne, działające demotywująco w 

sytuacji pomagania.  

 

W literaturze, która bazuje na przesłankach psychodynamicznych, jako czynnik 

sprzyjający wypaleniu, często wymienia się osobiste problemy emocjonalne. 

Pojawiają się one lub zostają wznowione na skutek specyficznych relacji 

interpersonalnych z klientami.  
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Wymienione zjawiska powodują reakcję, którą można by potocznie nazwać 

"zmęczeniem materiału". Niezależnie od kompetencji czy radzenia sobie z 

własnymi problemami i reakcjami, w wypaleniu zawodowym mamy do czynienia z 

sytuacją, którą wielu pracowników określa następująco: "mam dosyć; ile można 

tego słuchać; za dużo tego cierpienia i bólu, więcej nie jestem w stanie przyjąć; 

nic z tego nie wychodzi".  

Strategie skoncentrowane na problemie 

Poruszając temat wypalenia, warto zastanowić się nad strategiami pomagania. 

Ten wątek ulokuję w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomimo że 

z powodzeniem można to rozszerzyć na wszystkie sytuacje związane z udzielaniem 

pomocy psychologicznej lub/i terapeutycznej.  

Kierunki i strategie stosowane w trakcie procesu terapeutycznego będą zależeć 

od tego, jaką koncepcję pomagania lub psychoterapii zastosuje pracownik (mniej 

lub bardziej świadomie. Nie zawsze bowiem jest tak, że terapeuci, a zwłaszcza 

„pomagacze”, posiadają tzw. porządek poznawczy, precyzujący założenia, 

narzędzia i technologię pracy psychologicznej.).  

Większość strategii pomagania skupia się na problemie, co wymaga głębokiej, 

rzetelnej i wyczerpującej analizy problemowej w celu postawienia odpowiedniej 

diagnozy. Więc rozmowy psychologiczne i terapeutyczne prowadzone w tym 

nurcie, koncentrują się na dokładnej analizie samego problemu (deficytu, 

zaburzenia), jego potencjalnych źródłach (etiologii), konsekwencjach z niego 

wynikających (wtórna patologia), czasu istnienia, chronologii rozwoju i 

postępowania itp.  

W tym nurcie spotykamy pytania zadawane przez pomagaczy i terapeutów typu: 

jaki ma Pani problem?, kiedy to się zaczęło?, jak długo to trwa?, jak to się stało, że 

do tego doszło?, proszę mi to opisać (problem) itp. Tego rodzaju informacje 

powodują, że pracownik zostaje "zalany" (a przy okazji ponownie klient) 

problemami, cierpieniem i bólem, które w swoim opisie zawarł klient. Słuchając, 

terapeuta, "przystawia" swoje narzędzia pracy (własne myślenie, system wartości, 

emocje) do rzeczywistości przedstawionej przez klienta.  
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Użycie przez terapeutę siebie jako narzędzia w procesie pomagania powoduje, że 

zostaje on narażony na wewnętrzne przeżywanie i reagowanie na przekazane 

przez klienta treści. Są one często mocno obciążone cierpieniem i bólem, a że 

zazwyczaj osoby wykonujące ten zawód są wrażliwe, muszą w wielu wypadkach 

uruchomić mechanizmy obronne, które pozwolą im utrzymać dystans do tych 

doświadczeń. Gdyby terapeuta tego nie zrobił, byłby niezdolny do pomagania 

klientowi.  

Cały ten proces powoduje, że im dłużej obcujemy z bólem i cierpieniem, tym 

bardziej podtrzymujemy mechanizmy obronne, chroniące nas przed tymi 

uczuciami. Używając nomenklatury psychoanalitycznej, można powiedzieć, że 

dzięki instynktowi samozachowawczemu dokonujemy wysiłków w kierunku 

"uniewrażliwienia" siebie na zbyt angażujące reakcje emocjonalne wobec 

klientów. Ten zabieg jest absolutnie zdrowy i naturalny, ale niestety prowadzi do 

stopniowo wzrastającej utraty motywacji i zaangażowania w pracę. To może być 

zwiastunem pojawiającego się wypalenia zawodowego, odczuwanego często 

jako zmęczenie, niechęć, a czasem poważniejsze kłopoty natury emocjonalnej.  

W sytuacji obciążenia psychicznego „pomagacze” i psychoterapeuci szukają 

pomocy we własnej pracy terapeutycznej, programach rozwojowych, zmianie 

stylu życia, a wreszcie w superwizjach nastawionych na lepsze zrozumienie siebie i 

wypracowanie sposobów podtrzymywania skutecznego funkcjonowania w 

kontakcie z klientami. W wielu przypadkach jest to skuteczne, lecz niewątpliwie 

pracochłonne.  

Jeśli przyjmiemy, że obcowanie z bólem i cierpieniem wymaga od terapeutów 

wzmożonych wysiłków, aby "empatyzując podtrzymać dystans", i w ten sposób 

chronić siebie przed wypalaniem zawodowym, możemy zadać pytanie: czy 

faktycznie musimy aż tak często stykać się z tymi uczuciami? Czy strategia 

skoncentrowana na rozpoznaniu deficytów i analizie problemowej jest niezbędna?  

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach  

TSR (Solution Focused Brief Therapy  SFBT) zakłada, że tylko w procesie 

poszukiwania rozwiązań klient może osiągnąć zakładane cele (Steve de Shazer, 
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1994). Nie chodzi tu o rozwiązywanie problemów, lecz o budowanie takiego 

fragmentu rzeczywistości, w którym klient będzie miał możliwość zaspokojenia 

swoich potrzeb w taki sposób, który jest dla niego przydatny, pomocny i do 

zaakceptowania. W koncepcji tej problem jest sposobem przedstawienia przez 

klienta swoich potrzeb. Nadmierna koncentracja na nim powoduje osłabienie, 

opóźniając moment mobilizacji energii, aby osiągnąć to, co jest pożądane.  

Wymaga to, dokładnego zbadania:  

 potrzeb klienta (a nie problemów);  

 jego zasobów i mocnych stron (a nie deficytów i zaburzeń);  

 jego dotychczasowych osiągnięć (a nie porażek i potknięć);  

 wyjątków od sytuacji problemowej (a nie częstotliwości występowania i 

rozmiarów problemu) oraz  

 wyraźnego nakreślenia i budowania pożądanej przyszłości (zamiast 

mrocznej i odbierającej siły przeszłości, np. w celu stawiania diagnozy 

problemowej z potencjalnymi przyczynami).  

Ważnym elementem takiego sposobu myślenia jest to, że w trakcie procesu 

zmiany pracujemy z klientem w kierunku osiągnięcia jego celu, a nie terapeuty. 

Istotnym źródłem frustracji, która może doprowadzić do wypalenia zawodowego 

jest sytuacja, kiedy terapeuta lub „pomagacz” ocenia, że klient nie robi tego, co 

powinien. Inaczej mówiąc , klient nie realizuje celu terapeuty, nie spełnia jego 

oczekiwań. Wtedy pojawiają się stwierdzenia typu: klient nie jest zmotywowany; 

trudny klient; nie nadaję się do tej pracy; tyle wysiłku wkładam, a to wszystko na 

nic itp.  

Doświadczenia zarówno z nurtu interwencyjnego, jak i terapeutycznego pokazują, 

że klienci nie są tacy chętni do "zakotwiczenia się" w obszarze problemów. Chcą 

jak najszybciej przejść do etapu poszukiwania potencjalnego rozwiązania. 

Rozmowa o tym, co robią dobrze, co mogą robić lepiej lub jakie jeszcze 

rozwiązania mogą zastosować, dostarcza nadziei i sił niezbędnych do pokonania 

trudniej sytuacji, w której się znaleźli.  
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Jeśli treścią naszych kontaktów z klientami są ich mocne strony, potencjalne 

możliwości, nadzieja, wiara, siła, sukcesy i zadowolenie, to nie musimy uruchamiać 

mechanizmów obronnych chroniących nas przez bólem i cierpieniem. Wręcz 

odwrotnie, nasza praca psychologiczna będzie źródłem siły i nadziei, gdy zamiast 

zgłębiać i przeżywać  „patologie”, będziemy cieszyć się z uzyskanych celów, 

osiągniętych sukcesów oraz odkrywania zasobów i mocnych stron naszych 

klientów. Taka praca zamiast być zagrożeniem dla naszej motywacji jest 

elementem budującym sens i dostarczającym radości z towarzyszenia klientom w 

wychodzeniu z sytuacji trudnej i budowania preferowanej przyszłości – opartej na 

mocy.  
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Stereotypy a fakty dotyczące przemocy w rodzinie panujące wśród osób 

zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
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Mity i stereotypy to funkcjonujące w świadomości społecznej uproszczone, 

schematyczne obrazy rzeczywistości. Odnoszą się one m.in. do rzeczy, osób, grup 

społecznych i stosunków międzyludzkich, definiują wiedzę i sposób rozumienia 

różnych wydarzeń danej społeczności. Mity i stereotypy, mimo iż często opierają 

się na niepełnej, fałszywej wiedzy o świecie, są silnie utrwalonymi przekonaniami, 

niesionymi przez pokolenia. 

Ogromna ilość stereotypów, funkcjonujących w naszym społeczeństwie 

dotyczy rodziny, tym samym są one jednym z ważniejszych czynników 

wpływających na zjawisko przemocy domowej. Stereotypy te dotyczą ról 

społecznych poszczególnych członków rodziny: żony, męża, dzieci. „Porządkują” i 

„dają wskazówki” jak należy postępować w przypadku problemów, czy konfliktów. 

Wiele mitów w imię „dobra” rodziny sprzyja przemocy, usprawiedliwiając ją. Często 

wyzbycie się tych przekonań stanowi największą przeszkodę w wyzwoleniu się z 

przemocy przez osoby jej doznające. 

Okazuje się, że funkcjonowanie wielu stereotypów dotyczących zagadnień 

rodziny i przemocy domowej, nie ominęło także osób zawodowo zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy, pracujących w instytucjach działających na rzecz 

osób pokrzywdzonych, takich jak funkcjonariuszy Policji, pracowników Ośrodków 

Pomocy Społecznej, placówek oświatowych, itp.. Podczas oceny przypadku 

przemocy, specjaliści popełniają te same błędy, co laicy. 

Wiedzy o stereotypach warunkujących pomaganie osobom uwikłanym w 

przemoc w rodzinie dostarczyły mi tematyczne szkolenia, w trakcie których 

uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, zwracając uwagę na poszczególne 

sytuacje, podkreślając w nich zachowania stereotypowe.  

Innym bardzo cennym źródłem są rozmowy z klientami Telefonu 

Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. 

Rozżaleni klienci, liczący na pomoc konsultanta, często opowiadają o tym, że 

osoby powołane do pomocy w przeciwdziałaniu przemocy nie są „po ich stronie”. 

W bliższej rozmowie okazuje się, że np. funkcjonariusz Policji zachował się 

stereotypowo, nie reagując na zachowanie „przemocowe” trzeźwego męża. 
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Źródłem wiedzy o stereotypach wśród osób zajmujących się jej 

przeciwdziałaniem jestem też sama dla siebie. W pracy terapeutycznej z klientami 

(osobami uwikłanymi w przemoc) zdarza mi się podświadomie sięgać myślą po 

stereotypowe rozwiązania, np. żeby ofiara uciekła od sprawcy przemocy, 

wyprowadziła się z ich wspólnego mieszkania. Zdaję sobie sprawę, że pomaganie 

osobom uwikłanym w przemoc w sposób nowatorski i niestereotypowy jest trudne. 

Jednak ulegając stereotypom pomagamy ludziom tylko pozornie, o czym 

świadczy powyższy przykład. Dla osoby doznającej przemocy wyprowadzka ze 

wspólnego mieszkania to często ostateczność. Niezwykle trudno jest jej zostawić 

cały dorobek życia, miejsce, w którym wprawdzie doznała wiele krzywdy, jednak 

jest to jej dom, z którym jest związana emocjonalnie. Zdarza się też, iż ofiara 

przemocy decydujące się na ucieczkę z mieszkania pod wpływem emocji, bez 

planu, albo licząc na to, że opuszczenie wspólnego domu wyzwoli zmiany w 

sprawcy, że „on się zmieni jak nas nie będzie”. W pierwszym momencie problem 

wydaje się rozwiązany, w rzeczywistości  jest on tylko odsunięty. 

Stereotypowych zachowań wśród ”pomagaczy” jest tak wiele, że nie 

sposób omówić je wszystkie. Jest jednak kilka takich, które osobiście wydają mi się 

najbardziej istotne, więc wato przytoczyć je w tym miejscu.  

Przykładowa sytuacja: do prokuratury zgłasza się kobieta, by po raz czwarty 

wnieść sprawę o znęcanie się męża nad nią i dziećmi. Trzy poprzednie zgłoszenia 

wycofała. Prokurator nie chce z nią rozmawiać, ponieważ w jego świadomości ta 

żona i matka „zgadza się” na przemoc, więc nie będzie się zajmował 

dokumentowaniem dowodów. Zniechęcony brakiem współpracy ze strony 

petentki, zgłoszenie potraktuje pobieżnie i podświadomie będzie oczekiwał 

momentu, gdy ona znowu wycofa zeznania. 

Warto, by prokurator zdawał sobie sprawę, że między nim a sprawcą 

przemocy nie ma związku emocjonalnego. Dla niego zebranie dowodów, 

sporządzenie aktu oskarżenia i przedstawienie go sądowi to po prostu obowiązek 

zawodowy. Dla przychodzącej do niego kobiety ten sam sprawca to człowiek, 

którego kochała lub nada kocha, to ojciec jej dzieci, często jedyny żywiciel 

rodziny. Dla prokuratora priorytetem jest osądzenie winnego, a dla jego petentki, 
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najważniejsze jest by przestała być maltretowana ona i dzieci. Jej nie zależy na 

„wsadzeniu męża do więzienia”, nie chce jego krzywdy, ona chce ratować swoją 

rodzinę.  

Osoby doznające przemocy często w kontakcie ze służbami zachowują się 

irracjonalnie: krzyczą, płaczą, przeklinają, ich wypowiedzi są nielogiczne. 

Prezentują także postawę odwrotną, są spokojne, opanowane, precyzyjne w 

zeznaniach. Oba te typy zachowań mogą przyczynić się do powierzchownej 

oceny sytuacji. W pierwszym przypadku osoba pomagająca uzna, że ma do 

czynienia z kimś niezrównoważonym psychicznie, niewychowanym, prymitywnym, 

nie będzie angażowała swoich sił w pomaganie komuś takiemu. W drugim 

„pomagacz” może stwierdzić, że osoba poradzi sobie sama, gdyż z jej relacji 

wynika, że ma jasno sprecyzowany plan jak poradzić sobie z przemocą.  

Pomagając należy pamiętać, że nie ma jednego typu zachowań ani ofiar, 

ani sprawców przemocy. Zachowania te mogą się zmieniać pod wpływem 

sytuacji codziennych, których „pomagacze” nie są świadkami. Działanie pod 

wpływem wyłącznie tego, co widzimy bywa swoistą pułapką. 

„Mężczyźnie się nie pomaga, mężczyźni są zawsze sprawcami.” Trudno 

uwierzyć, nawet w środowisku „pomagaczy”, że rosły, dobrze zbudowany 

mężczyzna, jest bity i poniżany przez swoją partnerkę lub żonę. Mimo, iż wiemy, że 

teoretycznie taka sytuacja jest możliwa, w praktyce wydaje nam się to 

niezrozumiałe. Nie do końca świadomie od mężczyzny – ofiary przemocy 

wymagamy, by sam poradził sobie z problemem. Jest przecież fizycznie silniejszy, 

często więcej zarabia, ma w ręku narzędzia, które pozwalają „ukarać” żonę za 

przemoc. Podświadomie „podpowiadamy” mu wejście w rolę sprawcy, którą w 

dodatku usprawiedliwiamy.  

Przemoc nie zna płci. Mechanizmy działania i myślenia ofiar są podobne 

bez względu na płeć. Ten rosły mężczyzna także nie chce stracić żony, dzieci i nie 

chce rozwodu. Nie zależy mu na tym, by fizycznie wyżywać się na żonie/partnerce, 

ani jej karać. Pragnie spokoju, chce żeby przestała go bić, poniżać – nie chce 

żeby odeszła i sam nie chce odejść.  
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 Stereotypy dotyczą także naszych działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc, nie tylko doznających przemocy. Sprawca przemocy to bezrobotny, 

alkoholik, niewykształcony człowiek, wulgarny i agresywny, także wobec obcych. 

Wchodząc w środowisko, gdzie osobą oskarżaną o przemoc jest przystojny, 

zadbany mężczyzna w garniturze, bądź dobrze zarabiająca, wykształcona 

kobieta, nasze działania bywają powolniejsze, mniej zdecydowane. Trudno nam 

ukryć niedowierzanie, że mamy do czynienia z przemocą.  

 Nie zapominajmy, że przemoc dotyczy wszystkich środowisk, wszystkich 

warstw społecznych, że zachowaniom przemocowym nie musi towarzyszyć 

agresja w kontaktach z obcymi. Sprawcy zależy na utrzymaniu pozycji społecznej i 

zawodowej. Kształtowanie prawidłowych relacji z otoczeniem pomaga mu 

maskować przemoc w rodzinie. 

 W powszechnym rozumieniu przemoc to bicie, kopanie, głośne krzyki, 

wyzwiska, coś, co widać od razu. Nawet osobie przeszkolonej może zdarzyć się, że 

ulegnie temu stereotypowi. Tylko wnikliwość „pomagacza” może nas uchronić 

przed poddaniem się myśli, że osoba bez widocznych oznak pobicia nie 

potrzebuje wsparcia i pomocy. Wszyscy wiemy, że oprócz przemocy fizycznej 

istnieje także przemoc ekonomiczna czy seksualna –taka, której nie widać.  

Jako osoby pomagające i wspierające osoby uwikłane w przemoc musimy 

uważać, aby nie poddawać się rutynie. Warto zwracać uwagę,  by nie działać 

schematycznie i ściśle według teorii znanej nam z literatury. Nie w każdym 

przypadku sprawdzają się te same rozwiązania. Nasze postawy warunkują często 

rozwiązanie problemu przemocy doznawanej przez naszych klientów. Oni nam 

ufają, liczą na nas, więc nasze współdziałanie z nimi zwiększa 

prawdopodobieństwo wyjścia z przemocy. 

Urszula Podsiadło- członek Zespołu Pogotowia „Niebieska Linia” 
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Wnioski z Tabeli Dobrych Praktyk 

 

Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie gromadzi 

wiedzę na temat przemocy, m. in. w trakcie rozmów z klientami Telefonu 

„Niebieska Linia”. Na spotkaniach superwizyjnych nasi konsultanci wymieniają się 

informacjami, jakie zdobywają podczas swojej pracy. Zauważywszy, że wiele z nich 

się powtarza, postanowiliśmy zebrać zdobytą wiedzę i stworzyliśmy Tabelę Dobrych 

Praktyk. Jej podstawowym celem było usystematyzowanie informacji 

uzyskiwanych od klientów, zebranie ich oczekiwań, potrzeb oraz działań instytucji 

pomagających, które przyniosły pozytywne rezultaty, ale też trudności, kłopotów i 

niepowodzeń w tym obszarze. 

W ramach tej Tabeli zadawaliśmy dzwoniącym różne pytania, które 

zmieniały się co dwa miesiące, w zależności od zdobywanych przez nas informacji. 

Początkowo pytaliśmy o to, co działa a co nie, w systemie pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie, żeby sprawdzić, jakie działania placówek pomocowych 

odpowiadają na potrzeby klientów. Pytaliśmy też o działania Policji i innych służb 

pomocowych, w tym o procedurę Niebieskiej Karty, sposób przeprowadzania 

interwencji oraz realizowanie potrzeb klientów. 

Jeśli chodzi o działania Policji najwięcej problemów przysparza 

nieprawidłowa realizacja procedury Niebieskiej Karty. Bywa, że policjanci 

odmawiają wypełnienia tej karty, że nie znają przepisów, swoich kompetencji i 

obowiązków wynikających z tej procedury. Zdarza się również, że policjanci 

namawiali osoby doznające przemocy do podpisania oświadczenia, że tej 

przemocy nie doznają, aby jak najszybciej zakończyć sprawę. Z wypowiedzi 

naszych klientów wynika, że podstawową trudnością jest lekceważący stosunek 

części policjantów do zjawiska przemocy domowej.  

Na szczęście nie wszędzie osoby doznające przemocy w rodzinie narażone 

są na takie traktowanie. W wielu rozmowach przytaczane były sytuacje, w których 

działania Policji przyniosły pozytywne rezultaty. Tutaj wymieniane były szybkie i 

wielokrotne interwencje, zgodne z potrzebami klientów oraz znajomość specyfiki 

problemu przemocy domowej. Ważne również okazało się wsparcie, życzliwość i 

zrozumienie a przede wszystkim szacunek, na które osoby doznające przemocy 

mogły liczyć ze strony policjantów przyjeżdżających na interwencję. 
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Natomiast w sprawie działalności ośrodków pomocy społecznej oraz innych 

placówek pomocowych, podstawowym problemem, jaki zgłaszany był w 

rozmowach, było odmawianie udzielenia pomocy. Takie odmowy uzasadniane 

są, według relacji klientów, najróżniejszymi przyczynami, np. ze względu na miejsce 

zamieszkania, brak czasu pracowników, czy nadmiar „papierkowej roboty”. 

Trudność dla naszych klientów stanowił brak rzetelnych, wyczerpujących i 

adekwatnych do potrzeb klienta informacji dotyczących możliwości działania. 

Z drugiej strony, nasi rozmówcy mówili o wsparciu, jakie otrzymują od 

pracowników różnych ośrodków i placówek, na których mogą liczyć w trudnych 

sytuacjach. Ważna też dla naszych klientów jest praktyczna pomoc, jaką mogą 

uzyskać w placówkach, np. pomoc materialna, prawna czy psychologiczna. 

W przypadku działań Sądów i Prokuratury poruszanym w rozmowach 

problemem był brak rzetelnych informacji dotyczących procedur i przepisów. W 

sytuacji przemocy domowej również długotrwałe postępowania i procesy bardzo 

komplikują sytuację naszych klientów, gdyż często zdarza się, że w tym czasie 

sprawcy dalej stosują przemoc, która niejednokrotnie nasila się po wniesieniu 

sprawy do sądu. Pozytywnym aspektem pracy sądów jest wsparcie i pomoc, jakie 

nasi klienci otrzymują od kuratorów i prokuratorów. Pomoc ta przejawia się 

najczęściej w udzielaniu kompetentnych informacji oraz dawanie klientom 

poczucia, że ich sprawami zajmują się osoby, na które mogą liczyć. 

Obraz, jaki wyłania się z zebranych w ten sposób informacji jest dość 

pesymistyczny. Należy jednak pamiętać, że klienci szukający pomocy w naszym 

Pogotowiu, dzwonią nie dlatego że coś się udało, ale dlatego, że gdzieś napotkali 

trudności. Warto też wziąć pod uwagę fakt, że ocena pomocy jest subiektywna i 

zależy od potrzeb osoby, która tej pomocy poszukuje. Niektóre działania służb, np. 

zabieranie osoby stosującą przemoc do izby wytrzeźwień, czy sposób 

przeprowadzania interwencji, przez jednych były oceniane jako skuteczne, 

podczas gdy inni twierdzili, że to właśnie nie działa. Nasuwa się, więc wniosek, że 

najistotniejszym aspektem pomagania jest indywidualne podejście do każdej 

sprawy i bycie czujnym na potrzeby osoby, która do nas przychodzi. Zbieranie i 

analiza informacji pochodzących od klientów nie jest domeną wyłącznie Zespołu 

Pogotowia. Państwo z pewnością również mają dużo wiedzy praktycznej 

zaczerpniętej bezpośrednio od klientów lub pochodzącej z obserwacji różnych 
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sytuacji i zjawisk. Podczas rozmów z Członkami Porozumienia „Niebieska Linia” 

dowiadujemy się, że Państwo również porównujecie przypadki i szukacie 

rozwiązań, czy to podczas superwizji, czy nawet badań dotyczących przemocy i 

skuteczności oferty pomocowej w waszym regionie. 

 

Opracowały Anna Pankowska i Ewelina Bazyluk 
 

 

 

 

 

Interwencja- kazus 

 

W związku z obsługą Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia” 0 801 120 002, Poradni e-mail i listowej, nasi konsultanci 

wykonują swoją pracę m.in. poprzez podejmowanie interwencji na rzecz osób 

krzywdzonych.  

W bieżącym numerze prezentujemy piąty kazus podjętej interwencji oraz działań, 

jakie można i warto uruchamiać w celu zatrzymania przemocy i zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom krzywdzonym. 
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Opis przypadku 
Pod koniec sierpnia 2009 r. drogą telefoniczną otrzymaliśmy informację od anonimowego świadka 

o tym, że Pani Zofia1, lat około 84, doznaje przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swojego 

dorosłego syna – Józefa, z którym wspólnie mieszka. Z relacji świadka wynikało, że bardzo często 

dochodzi do awantur wywoływanych przez syna, który nadużywa alkoholu i cyt.: „ma omamy”. 

Świadek twierdził, iż pokrzywdzona jest bita, wyzywana i poniżana. Sprawca przemocy zastrasza 

matkę, krzyczy, terroryzuje, wraca późno w nocy pijany i awanturuje się. Ponadto wynosi różne 

przedmioty z mieszkania i sprzedaje je, a uzyskane pieniądze przeznacza na zakup alkoholu. Zdarza 

się również, iż syn pod wpływem alkoholu obnaża się wobec matki i cyt.: „każe całować się w 

przyrodzenie.”  

W 2007 r. mężczyzna otrzymał wyrok za pobicie matki i przebywał w więzieniu przez 8 miesięcy. W 

tamtym przypadku poszkodowanej udało się uciec z mieszkania na klatkę schodową, gdzie jej 

wołanie o pomoc usłyszeli sąsiedzi i wezwali policję.  

Pani Zofia jest osobą starszą, schorowaną i wymaga opieki osób trzecich. Z zeznań świadka 

wynikało, iż w chwili obecnej poszkodowana jest w słabej kondycji fizycznej i psychicznej. Jest 

zastraszona przez syna i boi się przebywać z nim w mieszkaniu. Kobieta czuje się zagrożona, obawia 

się o swoje życie, boi się sprawcy, a stan jej zdrowia ulega pogorszeniu. Sytuacja nasilonej 

przemocy trwa od około 3 lat. 

 
 
Działania Niebieskiej Linii 

Celem tej interwencji było przekazanie informacji i powiadomienie służb, a 

także zmobilizowanie ich do ustalenia i podjęcia działań w celu ochrony osoby 

krzywdzonej. Interwent zwracając się do Policji zawiadomił o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa znęcania się. Oprócz Policji zawiadomiony został 

również Ośrodek Pomocy Społecznej, ze względu na bardzo pilną potrzebę 

objęcia opieką starszej osoby oraz ustalenia z nią, czego w swojej sytuacji 

najbardziej by potrzebowała.  
 

Działania instytucji i rezultaty 

W wyniku wysłanych pism i z dotychczas zebranych informacji, służby 

podjęły następujące działania: 

● Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdził uzyskane informacje od 

Pogotowia „Niebieska Linia” na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

środowiskowego: pokrzywdzona potwierdziła fakt stosowanej wobec niej 

                                                   
1 Imiona zostały zmienione (przyp. red.) 
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przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz nadużywanie alkoholu przez 

swojego syna.  

Pracownik socjalny podjął następujące kroki: 

- poinformował klientkę o jej prawach i możliwościach jako ofiary przemocy, 

- zaproponował możliwość skorzystania z pomocy w formie usług 

gospodarczych (pomoc w codziennych pracach domowych, zakupach itp.), 

- skontaktował się z Dzielnicowym prosząc o kontrolowanie i monitorowanie 

sytuacji rodziny, 

- z uwagi na bezpieczeństwo Pani Zofii Ośrodek zgłosił sprawę do Dzielnicowego 

Zespółu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych celem podjęcia leczenia odwykowego sprawcy oraz zgłosił 

zawiadomienie o podejrzeniu dokonania przestępstwa do Prokuratury 

Rejonowej. 

 

● Komisariat Policji przeprowadził interwencję domową, w wyniku której: 

- przeprowadzono rozmowę z pokrzywdzoną, która potwierdziła informacje 

zawarte w piśmie z Pogotowia „Niebieska Linia”. Wobec powyższego 

funkcjonariusz poinformował Panią Zofię o możliwości wszczęcia procedury 

„Niebieska Karta” i złożenia zawiadomienia o przestępstwie (Pani Zofia nie 

chciała podjąć takich kroków), oraz aby w razie sytuacji wymagającej 

interwencji Policji, dzwoniła pod wskazane numery alarmowe (997 lub 112), 

-  sprawca przemocy został pouczony o możliwych konsekwencjach prawnych 

wynikających z art. 207 kk, na co wykazał skruchę i zobowiązał się do zmiany 

postępowania wobec matki, 

- pracownicy komisariatu zapewnili o pozostaniu rodziny pod stałym nadzorem 

właściwego miejscowo Dzielnicowego. 

 

Dobre praktyki i co innego...? 

W opisanej wyżej sytuacji to co zadziałało, to postawa i działania Policji oraz 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Policja zainterweniowała pojawiając się w miejscu 

zamieszkania rodziny, podjęła rozmowę wspierającą z pokrzywdzoną, 

ostrzegawczo-motywującą ze sprawcą oraz zobowiązała się, że na bieżąco 

będzie monitorować sytuację rodziny. Jednak wobec obowiązujących przepisów 
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prawnych dotyczących uruchamiania procedury „Niebieska Karta” (Zarządzenie 

nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie metod i 

form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach 

procedury „Niebieskie Karty”), policja w tej sytuacji powinna była wszcząć 

procedurę i założyć Niebieską Kartę. Ten krok pozwoliłby na zwiększenie ochrony i 

bezpieczeństwa osób krzywdzonych.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej, jako instytucja zobowiązana Ustawą o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisami zawartymi w Kodeksie 

Karnym podjął decyzję o złożeniu oficjalnego zawiadomienia o podejrzeniu 

dokonania przestępstwa znęcania się, jednocześnie skupiając się na innych 

potrzebach klientki, czyli wsparciu i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 

Poinformował także inne instytucje o sytuacji, co jest niewątpliwie dobrym krokiem 

w kierunku pomocy rodzinie, mając na uwadze podeszły wiek Pani Zofii oraz 

świadomość wagi działań interdyscyplinarnych. 

Ważną informacją do wykorzystania są działania i reakcje świadków na sytuację 

przemocy – żadna ze służb nie wykorzystała tej wskazówki i nie kontaktowała się z 

sąsiadami, dlatego warto pamiętać i wykorzystywać wszelkie źródła informacji 

jako zasób i wsparcie dla bardziej efektywnych działań służb.  

 

 

Komentarz 

Przedstawiona Państwu interwencja w dalszym ciągu ma status „w toku”, 

tzn. Interwent jako przedstawiciel Pogotowia Niebieska Linia w dalszym ciągu 

monitoruje sytuację, co najmniej do momentu otrzymania informacji od Policji i 

Prokuratury w temacie wszczęcia postępowania dochodzeniowo-śledczego na 

podstawie art. 207 kk. Z uwagi na fakt, iż często pierwsze podejmowane kroki w 

kierunku zatrzymania przemocy okazują się być efektywne w tym sensie, że 

sprawca np. okazuje skruchę i deklaruje poprawę zachowania – należy pamiętać, 

że to zazwyczaj nie powoduje ustania przemocy. Z doświadczenia z rozmów z 

naszymi klientami, czy też kontaktów z osobami zaangażowanymi w interwencje, 

na podobnych etapach działań, niestety, obserwujemy tzw. „spadek czujności” 

służb. Zatem istotne jest, aby instytucje monitorowały, obserwowały środowisko i 

szukały nowych informacji w sprawie, co z kolei pozwala na bieżąco 
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modyfikować strategię, a także skutecznie i szybko reagować – adekwatnie do 

potrzeb osoby krzywdzonej i rozwoju sytuacji. 

W tej konkretnej sytuacji możemy zakładać, że Pani Zofia mając nadzieję na 

poprawę zachowania syna, który to obiecał – postanowiła nie podejmować 

kolejnych działań prawnych. Nam z kolei nasuwa się pytanie – z jakiego powodu 

Policja nie wszczęła procedury „Niebieska Karta”? Co usłyszała pokrzywdzona na 

temat tej procedury i z jakiego powodu nie chciała z niej skorzystać? Co i jak w 

takim razie warto mówić naszym klientom, aby mieli pełną świadomość swojej 

sytuacji (np. o cyklach przemocy, typowych zachowaniach osoby stosującej 

przemoc) i możliwości działań? Gdzie znajduje się „środek ciężkości”, który niesie 

podejmowanie decyzji w danej sprawie: cele i potrzeby klienta vs. cele i 

obowiązki instytucji? Kto, w jakiej sprawie i w jakim stopniu podejmuje 

odpowiedzialność za działania określone przepisami prawnymi? 

 Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób zadawało i zadaje sobie te pytania w swojej 

codziennej pracy, często być może mając poczucie, że robi coś „wbrew woli” 

klienta, ale zgodnie z „procedurą”, lub odwrotnie – mając na uwadze wolę klienta 

– odstępuje od działań... 

 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do refleksji i dyskusji na Forum Niebieska Linia 

(www.niebieskalinia.info zakładka „Forum”) lub do kontaktu e-mailowego. Zależy 

nam, aby poznać Państwa opinie: czy w Waszych środowiskach spotkaliście się z 

podobną  sytuacją? Co zrobiliście? Jakie kroki działały? Jak radzicie sobie i jakie 

macie pomysły, aby doskonalić umiejętności interwencyjne na Waszym terenie? 
 

Regina Dziugiewicz – Koordynator ds. Interwencji Pogotowia „Niebieska Linia” 
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Opracowanie statystyk „Niebieskich Kart” w latach 1999-2008 

wg Komendy Głównej Policji 

Być może zauważyli Państwo jak często w tym Biuletynie poruszany jest 

temat Niebieskich Kart. Jest to jedno z głównych narzędzi mających na celu 

zatrzymanie z przemocy w rodzinie. Postanowiliśmy przyjrzeć się statystykom tej 

procedury. Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez Główną Komendę 

Policji  od 1999 do 2008 roku przeprowadzono 879.908 interwencji domowych 

dotyczących przemocy w rodzinie. Najwięcej z nich miało miejsce w roku 2005, 

najmniej w 1999. Poniżej przedstawiam tabelę ukazującą szczegółowo ilość 

przeprowadzonych interwencji w poszczególnych latach: 

Rok: Liczba interwencji domowych: 

1999 72 031 

2000 86 146 

2001 86 545 

2002 96 449 

2003 85 512 

2004 92 495 

2005 96 773 

2006 96 099 

2007 81 403 

2008 86 455 

Liczba osób doświadczających przemocy w poszczególnych latach rośnie do 

2005 roku. Poniżej przedstawiam wykres przedstawiający szczegółowo liczbę ofiar 

przemocy domowej wg procedury Niebieskich Kart:  
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Warto dodać, że jedna interwencja może dotyczyć kilku osób, dlatego też ogólna 

liczba ofiar jest wyższa, niż liczba przeprowadzonych interwencji. W 2008 roku było 

to aż 140 tysięcy osób! Najczęściej osobami doznającymi przemocy domowej są 

kobiety  i dzieci do lat 13. Najmniej interwencji dotyczyło przemocy wobec 

mężczyzn, choć ta liczba stale rośnie.  

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, wg procedury Niebieskich Kart, 

odnotowano 724 343 sprawców przemocy (liczba, ta może być mniejsza, biorąc 

pod uwagę, że ta sama osoba, mogła zostać odnotowana kilkakrotnie). Osobami 

stosującymi przemoc są głównie mężczyźni, znacznie rzadziej kobiety. Nieznaczną 

liczbę sprawców przemocy stanowią nieletni. 

Poniższy wykres ukazuje liczbę osób stosujących przemoc w poszczególnych 

latach: 

 

 

 

Znaczna część osób stosujących przemoc była pod wpływem alkoholu, przy czym 

głównie byli to mężczyźni. Większość z nich zostało przewiezionych do Izby 

Wytrzeźwień bądź policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych do wytrzeźwienia. 
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Poniżej przedstawiam tabelę ukazującą szczegółowo liczbę sprawców przemocy 

będących pod wpływem alkoholu: 

 

 

 

Rok 

 

Liczba sprawców 
przemocy pod 

wpływem alkoholu 

 

Liczba sprawców przemocy 
przewiezionych do Izby 

wytrzeźwień 

 

Liczba sprawców przemocy 
przewiezionych do policyjnych 

pomieszczeń dla zatrzymanych do 
wytrzeźwienia 

1999 48 459 25 647 - 

2000 58 664 31 655 - 

2001 56 058 29 874 - 

2002 60 884 31 650 - 

2003 64 064 19 521 16 524 

2004 70 203 20 745 18 566 

2005 74 633 19 521 21 162 

2006 74 772 18 536 23 624 
2007 63 303 15 875 20 769 

2008 61 991 15 434 22 502 

 

Większość informacji o ujawnionych przypadkach przemocy w rodzinie 

przekazano do innych instytucji i organizacji, głownie do Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Spraw Alkoholowych, organizacji 

pozarządowych i innych.  

 

 

                                                            Opracowała Małgorzata Kulka 

 


