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kobiety mężczyźni nie ma znaczenia

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

w tym seksualnej najczęściej padają:
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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: 
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zamieszkujące duże miasta zamieszkujące średnie miasta
zamieszkujące małe miasta mieszkańcy wsi
uważam, że miejsce zamieszkania nie ma znaczenia
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ubodzy przeciętnie sytuowani dobrze sytuowani uważam, że sytuacja materialna (majątkowa) nie ma znaczenia

Zdarzenia takie najczęściej zdarzają się w 

rodzinach:
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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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tak, sporadycznie lub jednokrotnie tak, wielokrotnie

odmowa odpowiedzi nie, nigdy nie miało miejsca takie zdarzenie

Czy kiedykolwiek w Pana(i) życiu 

partner użył przemocy 

rozumianej szeroko (także 

wliczamy w to przemoc o 

charakterze seksualnym): 
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fizyczny werbalny (słowny) odmowa odpowiedzi

Przemoc miała charakter: 

Czy poinformował(a) Pan(i) o 

tym zdarzeniu kogokolwiek: 37,4
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tak, zostało zgłoszone organom ściągania (policji) tak, opowiedziałem osobie(osobom) bliskim

nie informowałem(am) nikogo
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Wnioski

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 

Zbadano stereotypowy obraz ofiary przestępstw przeciwko rodzinie i opiece w populacji dorosłych Polaków. Badani są

przekonani, że ofiarami przestępstw są przede wszystkim kobiety (70,8 proc. wskazań). W pozostałych charakterystykach nie da

się wskazać dominanty, a jedynie lokalne maksima. Badani wskazują, że częściej niż inne grupy ofiarami przestępstw padają

dzieci do 13 r.ż. lub młodzież (odpowiednio 16,6 oraz 10,6 proc. wskazań), osoby zamieszkujące w miastach (10,8 proc.), osoby

określane jako ubogie (14,7 proc. wskazań), a także szczególnie zagrożone są rodziny rozbite i zastępcze (odpowiednio 15,9 i

12,5 proc. wskazań). Co dwudziesty Polak lub Polka przyznają, że partner lub partnerka użyli kiedykolwiek przemocy (w tym

przemocy o charakterze seksualnym) – odnotowano 5,2 proc. wskazań. Z kolei w przypadku 3,9 proc. badanych zdarzenia takie

miały miejsce wielokrotnie w ich życiu. Przemoc ta miała charakter werbalny (54 proc. wskazań) lub fizyczny (41,0 proc.

wskazań). Blisko połowa (49,5 proc.) osób dotkniętych przemocą ze strony najbliższych nie poinformowała o tym nikogo. Blisko

co trzecia z osób poszkodowanych (28,6 proc.) zwierzyła się wyłącznie swoim najbliższym, a tylko 21,9 proc. zgłosiło zdarzenie

organom ścigania.

Są to trwałe postawy społeczeństwa polskiego – wyniki te nie zmieniły się znacząco w porównaniu z pomiarem wykonanym w

sierpniu roku ubiegłego.


