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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1000

Od  16 listopada 2022 do 30 listopada 2022, 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

• Percepcja pojęcia przemocy domowej

• Znajomość procedur związanych z Niebieską Kartą

• Rola instytucji udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością

• Indeks Anomii
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Nie obawiam się Obawiam się, ale nie tak bardzo Bardzo się tego obawiam Trudno powiedzieć
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem, Polska 
jest krajem, 

w którym żyje się 
bezpiecznie?  Pytamy 
w kontekście zjawiska 

przestępczości.

Czy obawia się, że Pan(i) lub 
jego/jej najbliżsi padną 

ofiarą przestępstwa?

Ogólne poczucie bezpieczeństwa w Polsce
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Percepcja pojęcia przemocy domowej

96,2 3,8

tak nie

Czy wie Pan(i) co to jest przemoc 
domowa?
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odpowiedź spontaniczna odpowiedź odczytana nie wskazał

Czy Pana(i) zdaniem przemoc 
domowa to przemoc:

Czy wie Pan(i) jakie podmioty 
udzielają pomocy osobom 
pokrzywdzonym przemocą 

domową?
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Ośrodek Ochrony Zdrowia

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie (PCPR)

Ośrodek Pomocy Społecznej

Prokuratura

Policja

odpowiedź spontaniczna odpowiedź odczytana nie wskazał
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Rola instytucji udzielających pomoc osobom 
poszkodowanym przemocą domową

Czy zna Pan (i) numery 
telefonów/infolinii dla osób  
pokrzywdzonych przemocą 

domową?
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Przeciwprzemocowy telefon dla
kobiet Fundacji Feminoteka

Całodobowy interwencyjny telefon
Fundacji Centrum Praw Kobiet

Fundacja Projekt Starsi

Infolinia Funduszu Sprawiedliwości

Niebieska Linia

Policyjny Telefon Zaufania ds.
Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie

odpowiedź spontaniczna odpowiedź odczytana nie wskazał
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Wydanie przez policję zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i
jego bezpośredniego otoczenia bez orzeczenia sądu

Wydanie przez policję nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie
zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia bez orzeczenia sądu

Zapewnienie schronienia osobie pokrzywdzonej przemocą domową oraz dzieciom

Pomocy lekarskiej

Skierowanie na obdukcję

Udzielenie osobie pokrzywdzonej bezpłatnego wsparcia psychologicznego

Udzielenie osobie pokrzywdzonej bezpłatnej pomocy prawnej

Założenie „Niebieskiej karty”

Czy wie Pan(i) jakiego rodzaju 
pomoc może uzyskać osoba 

pokrzywdzona?
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Rola instytucji udzielających pomoc osobom 
poszkodowanym przemocą domową

4,7
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37,9

51,6

54
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Nie wiem, trudno powiedzieć

Schronisko/dom dla bezdomnych

Klub samopomocy

Środowiskowy dom samopomocy

Dzienny dom pomocy

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy domowej

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Czy wie Pan(i) jakie instytucje i 
podmioty udzielają schronienia 

osobom pokrzywdzonym?

82,0 9,2 8,8

Tak, jest bezpłatna Nie, należy uiścić opłatę Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem pomoc w postaci 
udzielenia schronienia jest bezpłatna dla 

osób dotkniętych przemocą domową?

39,7 51,1 9,2

Tak, skierowanie jest wymagane Nie, skierowanie nie jest wymagane
Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem potrzebne jest 
skierowanie z jakiegoś urzędu, aby osoba 
pokrzywdzona przestępstwem przemocy 

domowej otrzymała taką pomoc?
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Rola instytucji udzielających pomoc osobom 
poszkodowanym przemocą domową

9,3

58,1

72,9

75,1

Nie wiem, trudno powiedzieć

Zgłoszenie podejrzenia sytuacji przemocy domowej – rozpoczęcie procedury 
„Niebieskiej Karty”

Wydanie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i
rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej

Wydanie skierowania na przeprowadzenie obdukcji przez lekarza medycyny sądowej

Czy wie Pan(i) jaką pomoc może 
otrzymać osoba pokrzywdzona od 
przedstawiciela ochrony zdrowia?

89,5 3,4 7,2

Tak, wydanie takiego zaświadczenia jest bezpłatne

Nie, aby uzyskać takie zaświadczenie należy uiścić opłatę

Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy wie Pan(i) czy wydanie zaświadczenia przez 
lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i 
rodzaju uszkodzeń ciała z użyciem przemocy 

domowej jest bezpłatne, czy należy za nie  uiścić 
opłatę?

0,2

68,3

82,7

88,4

Nie wiem, trudno powiedzieć

Prokuratura

Lekarz

Policja

Kto Pana(i) zdaniem może 
skierować osobę pokrzywdzoną 

przestępstwem przemocy domowej 
na obdukcję?
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Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam Nie wiem/Trudno powiedzieć

Proszę wskazać w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:

Samoocena wiedzy na temat przemocy domowej

Zdaję sobie sprawę, na czym polega przemoc domowa

Wiem, jakie prawa przysługują osobie dotkniętej przemocą domową w 
postępowaniu przed sądem, prokuraturą, policją

Wiem, jakiego rodzaju nakazy i zakazy wobec sprawcy przemocy domowej może 
zastosować policja prokurator lub sąd w postępowaniu, aby zabezpieczyć osoby 

pokrzywdzone przestępstwem przemocy domowej.

Wiem, jaką rolę pełni kurator sądowy w zakresie prawidłowej realizacji 
nakazów i zakazów orzeczonych wobec sprawcy przemocy domowej w 

wyroku sądowym

Słyszałem o Funduszu Sprawiedliwości i wiem, jakiego rodzaju wsparcia 
możesz oczekiwać od tej instytucji

Słyszałem o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i 
warunkach jej udzielania
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Niebieska Karta
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Nie wiem, trudno powiedzieć

Pracownik Oświaty

Przedstawiciel ochrony zdrowia

Członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Pracownik socjalny

Policjant

Czy wie Pan(i) kto może rozpocząć 
procedurę zakładania „Niebieskiej 

Karty?

20,7 12,7 55,8 10,8

Obejmuje tylko osoby pokrzywdzona przestępstwem przemocy domowej

Obejmuje tylko sprawców

Obejmuje zarówno osoby pokrzywdzone przestępstwem przemocy domowej, jak i jej sprawców

Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem procedura 
"Niebieskiej Karty" obejmuje tylko osoby 
pokrzywdzone przestępstwem przemocy 

domowej, czy również jej sprawców?

11,0 21,6 42,9 29,6 4,9

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem założenie 
"Niebieskiej Karty" rozwiązuje problem 

przemocy domowej?
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Wnioski (1/2) 

• 81,8 proc. Polek i Polaków uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie.

• Całkowity brak obaw o bezpieczeństwo swoje i najbliższych wykazuje 38,9 proc. respondentów.

• Tylko 3,8 proc. badanych wskazało, że nie wie co to jest przemoc domowa. Dla pozostałych respondentów jest to znane zjawisko.

• Ogromna liczba badanych rozróżnia tylko dwie płaszczyzny przemocy domowej: fizyczną (81,5 proc.) oraz psychiczną (79,7 proc.).

• Polacy najczęściej rozpoznają jako podmiot udzielający pomocy pokrzywdzonym przemocą domową instytucję Policji. Czyni tak blisko dwie trzecie badanych

(63,0 proc.). Drugą spontanicznie rozpoznawaną instytucją jest Ośrodek Pomocy Społecznej (33,0 proc.). Wskazywane są również Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

• Spośród numerów telefonicznych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową, najlepiej rozpoznawany jest Policyjny Telefon Zaufania do

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• Funduszu Sprawiedliwości jako instytucję udzielającą pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową wskazuje 24,1 proc. badanych.

• Do dobrze rozpoznawanych w społeczeństwie elementów procedury zakładania Niebieskiej karty należą: skierowanie na obdukcję oraz udzielenie osobie

pokrzywdzonej bezpłatnego wsparcia psychologicznego (odpowiednio 80,4 proc. i 77,5 proc. wskazań) oraz znane nieco słabiej udzielenie pomocy lekarskiej

i bezpłatnej pomocy prawnej (odpowiednio 71,1 proc. i 72,9 proc.).

• Instytucja Policji w postaci funkcjonariusza wezwanego na miejsce zdarzenia lub przyjmującego zgłoszenie incydentu jest uznawana powszechnie za

inicjatora procedury zakładania Niebieskiej Karty.

• Badani w sposób niezadowalający orientują się co do podmiotów objętych procedurą Niebieskiej Karty, zaledwie ponad połowa (55,8 proc.) wskazuje, że ta

procedura obejmuje zarówno osoby pokrzywdzone przestępstwem przemocy domowej jak i jej sprawców.
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Wnioski (2/2) 

• W powszechnym społecznym odbiorze procedura założenia Niebieskiej Karty uznawana jest za rozwiązanie niewystarczające, by powstrzymać agresję.

• Najczęściej wskazywanymi przez respondentów instytucjami oferującymi schronienie dla poszkodowanym były: Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i

kobiet w ciąży (86,2 proc.) oraz Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy domowej (72,3 proc.).

• 82 proc. respondentów wskazało, że udzielenie pomocy ofierze przemocy domowej w postaci schronienia jest bezpłatne.

• 51,1 proc. badanych zdaje sobie sprawę, że osoba pokrzywdzona nie potrzebuje skierowania aby otrzymać pomoc i wsparcie.

• Pytanie dotyczące form pomocy udzielanej przez pracowników ochrony zdrowia ofiarom przemocy domowej, było pytaniem wielooodpowiedziowym.

Najczęściej wybieranymi przez respondentów odpowiedziami były: Wydanie skierowania na przeprowadzenie obdukcji przez lekarza medycyny sądowej

(75,1 proc.) oraz Wydanie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem

przemocy domowej (72,9 proc.).

• Badani w sposób więcej niż zadowalający są zorientowani w warunkach na podstawie, których lekarz pierwszego kontaktu wydaje zaświadczenie o

przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała z użyciem przemocy domowej, osobie nią dotkniętą.

• Społeczeństwo ma wysoką świadomość tego, jakie podmioty mogą skierować osobę dotkniętą przemocą domową na wykonanie obdukcji.

• Zaledwie jeden na czterech ankietowanych (26,5 proc.) udzielił odpowiedzi mówiącej o tym, że wykonanie obdukcji jest bezpłatne.
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