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Charakterystyka pomiaru

Próba 
zrealizowana

Próba 
projektowana

N=1000

Od  9 do 25 sierpnia 2021, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty

Czas trwania 
pomiaru

Cel pomiaru

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI.Metoda

• Opinia Polaków dotycząca przestępstw przeciwko rodzinie i opiece

• Indeks wiktymizacji

N=1000
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Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

71 2 27

kobiety mężczyźni nie ma znaczenia

Jak Pan(i) sądzi, czy ofiarą przemocy domowej, 

w tym seksualnej najczęściej padają:

20 10 8 4 57

dzieci do 13 r.ż młodzież w wieku od 13 do 18 lat dorośli w wieku od 18 do 35 lat

dorośli w wieku od 35 do 65 lat dorośli powyżej 65 roku życia wiek nie ma znaczenia

W jakim wieku najczęściej są ofiary przemocy 

domowej, w tym seksualnej:

Najczęściej są to osoby: 

6 3 3 2 87

zamieszkujące duże miasta zamieszkujące średnie miasta
zamieszkujące małe miasta mieszkańcy wsi
uważam, że miejsce zamieszkania nie ma znaczenia

Jaka jest sytuacja tych ludzi?
14 9 2 76

ubodzy przeciętnie sytuowani dobrze sytuowani uważam, że sytuacja materialna (majątkowa) nie ma znaczenia

Zdarzenia takie najczęściej zdarzają się w 

rodzinach:

4 15 13 69

pełnych, gdzie ojciec i matka, to biologiczni rodzice dzieci
rozbitych, gdzie ojciec/matka wychowuje dzieci samotnie
pełnych, ale gdzie ojciec/matka nie jest biologicznym rodzicem dzieci
uważam, że nie ma to znaczenia

Profil ofiar przestępstw domowych
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4

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

4 7 86 4

tak, wielokrotnie tak, sporadycznie lub jednokrotnie

nie, nigdy nie miało miejsca takie zdarzenie odmowa odpowiedzi

Czy kiedykolwiek w Pana(i) życiu 

partner użył przemocy 

rozumianej szeroko (także 

wliczamy w to przemoc o 

charakterze seksualnym): 

57 38 6

fizyczny werbalny (słowny) odmowa odpowiedzi

Przemoc miała charakter: 

Czy poinformował(a) Pan(i) o 

tym zdarzeniu kogokolwiek:

37 22 41

tak, zostało zgłoszone organom ściągania (policji) tak, opowiedziałem osobie(osobom) bliskim

nie informowałem(am) nikogo
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Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie,
usiłowania zgwałcenia lub zmuszenia do innej czynności seksualnej etc.)

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcania się fizyczne lub
psychiczne)

Przestępstwa przeciwko wolności (pozbawienia wolności, groźby karalne,
uporczywe nękanie, naruszenie miru domowego)

Przestępstwa przeciwko mieniu

Przestępstwa wolności sumienia i wyznania (obraza uczuć religijnych,
dyskryminacji wyznaniowej, dyskryminacja ze względu na posiadane cechy

i/lub  światopogląd)

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwa, usiłowania zabójstwa,
pobicia, bójki)

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (naruszenia
nietykalności cielesnej, zniesławienie, zniewaga)

Padłe(a)m ofiarą tego przestępstwa, ale nie zgłosiłem(am) Padłe(a)m ofiarą tego przestępstwa i zgłosiłem(am) organom ścigania

Usiłowano na mnie dokonać tego przestępstwa (nie zgłoszone) Usiłowano na mnie dokonać tego przestępstwa (zgłoszone)

Nie Odmowa odpowiedzi

Indeks wiktymizacji
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Wnioski

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 

Użycie przemocy przez partnera jest stosunkowo częste - aż 7 proc. badanych wskazało, że partner użył wobec nich

przemocy jednokrotnie lub sporadycznie w ciągu całego czasu trwania ich dotychczasowego życia. W przypadku 4 proc.

badanych miało to miejsce wielokrotnie. Na ogół działania te miały charakter fizyczny (57 proc. wskazań), a rzadziej

werbalny (38 proc. wskazań). Nieco ponad jedna trzecia badanych zgłosiła te zdarzenia organom ścigania (37 proc.

wskazań), a zaledwie co piąty z badanych podzielił się tym z bliskimi im osobami (22 proc.).

Profil ofiar przestępstw domowych w świadomości potocznej Polaków posiada kilka cech charakterystycznych. Ofiarami

przestępstw przeciwko rodzinie i opiece padają według badanych najczęściej kobiety (71 proc. wskazań). Większość

badanych uważa, że wiek ofiary, miejsce zamieszkania, czy sytuacja materialna nie maja znaczenia. Jednak wśród

pozostałych najwięcej wskazań padało na dzieci do 13 roku życia (20 proc.), pochodzących z ubogich (14 proc.) lub

przeciętnie sytuowanych rodzin (9 proc. wskazań). Dla 69 proc. sytuacja rodzinna nie ma znaczenia, ale zaskakujące jest,

że opinia, iż zdarzenia takie najczęściej zdarzają się w rodzinach rozbitych gdzie ojciec lub matka wychowuje dzieci

samotnie padała częściej (15 proc.) niż wskazanie na rodziny pełne, ale w których ojciec lub matka nie jest biologicznym

rodzicem (12 proc.).


