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Druk P4        data…………………….. 
 
 
 

ROZMOWA Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC 
 

I. DANE KLIENTA 
1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………….. 
2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………... 
3. Stan cywilny…………………………………………………………………….. 
4. Miejsce stałego zameldowania: 

Kod pocztowy:…...…Miejscowość:… ….……..Województwo:……….……… 
Ulica:……………………………………Nr domu………Nr mieszkania……… 
Nr telefonu………………………………… 

5. Adres aktualnego pobytu: 
Kod pocztowy:…...…Miejscowość:… ….……..Województwo:……….……… 
Ulica:……………………………………Nr domu………Nr mieszkania……… 
Nr telefonu………………………………… 

6. Miejsce pracy/źródło utrzymania……………………………………………….. 
 

II. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie: 
 

Imię i nazwisko Rodzaj pokrewieństwa Wiek Czym się zajmuje* 
    
    
    
    
    
    

*zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci – rodzaj szkoły 
 

III. Czy ma Pan/Pani zobowiązania alimentacyjne?  Tak   □  Nie   □ 
IV. Czy wywiązuję się Pani/Pan ze zobowiązań alimentacyjnych, jeśli nie to dlaczego? 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Dzielnicowy Zespół otrzymał sygnały, ze naduŜywa Pan/Pani alkoholu i stosuje przemoc. 
W związku z tym proszę odpowiedzieć na następujące pytania. 

 
* Pytania od V do XI zadajemy w przypadku, gdy nie było wcześniej prowadzonej procedury 
odnoszącej się do uzaleŜnienia od alkoholu 

 
 

V. *Czy pije Pan alkohol?     Tak   □ Nie   □ 
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VI. *Jak często Pan pije alkohol?............................................................................ 
VII. *W jakich ilościach?......................................................................................... 
VIII. *Od jak dawna pije Pan alkohol?...................................................................... 
IX. *Z kim Pan pije alkohol?.................................................................................. 
X. *Gdzie najczęściej spoŜywa Pan alkohol?........................................................ 
XI. *Skąd bierze Pan pieniądze na alkohol?........................................................... 

 
XII. Czy zdarza się, Ŝe zachowuje się Pani/Pan w następujący sposób:  

Wobec dorosłych Wobec dzieci 
Rodzaj zachowania 

TAK  NIE Stopień 
pokrewieństwa TAK NIE Stopień 

pokrewieństwa 
1. Przemoc fizyczna:     
- bicie      
- uderzanie przedmiotami     
- szarpanie (za włosy/ubranie*)      
- popychanie     
- izolowanie od świata 
zewnętrznego  

    

- duszenie      
- kopanie      
- wykręcanie rąk      
- oparzanie      
- zmuszanie do poddania się 
czynnościom seksualnym 

    

- zmuszanie do picia alkoholu/ 
zaŜywania środków odurzających* 

    

- zmuszanie do innych 
niechcianych zachowań 

    

- inne (jakie?)     
2. Przemoc psychiczna:     
- groŜenie (pozbawienia zdrowia/ 
Ŝycia*) 

    

- groŜenie niebezpiecznymi  
narzędziami (jakimi?) 

    

- ubliŜanie, ośmieszanie     
- uŜywanie wyzwisk     
- zastraszanie     
- szantaŜowanie/ równieŜ w celu 
uzyskania korzyści przez sprawcę* 
(jakich?) 

    

- kontrolowanie     
- znęcanie się nad zwierzęciem 
domowym 
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- inne (jakie?)     
3. UŜywanie przez sprawcę 
działań wywołujących 
niekorzystne skutki 
ekonomiczne: 

    

- demolowanie mieszkania     
- niszczenie rzeczy osobistych     
- wynoszenie sprzętu domowego w 
celu sprzedaŜy 

    

- nie przekazywanie pieniędzy na 
utrzymanie (od kiedy?) 

    

- zaniedbywanie ekonomiczne     
- wymuszanie pieniędzy     
- zaciąganie kredytów, 
obciąŜających równieŜ osobę 
doznającą przemocy 

    

- przywłaszczanie sobie pieniędzy, 
mienia 

    

- inne (jakie?)     
 

• np. wobec matki, Ŝony, syna 
 

      XIII.    W jakich sytuacjach dochodzi do zachowań agresywnych z Pani / Pana strony? 
………………………………………………………………………………………………… 

XIII. Jakie z ww. zachowań stosuje Pan/ Pani najczęściej?  
…………………………………………………………………………………………….. 
XIV. Czy uwaŜa Pani/Pan, Ŝe zachowania te mają związek z piciem przez Panią /Pana 

alkoholu?  TAK □ NIE □ NIE WIEM □ 
XV. Czy choruje Pan na jakieś powaŜne/przewlekłe choroby (jakie?) ...................... 

.......................................................................................................................................... 
XVI. Czy pozostaje Pan pod opieką lekarza/poradni specjalistycznej (czyją , z  

                   jakiego powodu?)……………………………………………………………… 

Tak   □   Nie   □ 
 

XVII. Jak Pani / Pan ocenia swoją sytuację, czy widzi Pani /  Pan w niej coś   
                  niepokojącego? 
        .................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................  
 
Pytania XVIII i XIX wypełnić tylko w przypadku  gdy nie było wywiadu alkoholowego. 

XVIII. Czy w związku z tymi Pani/Pana zachowaniami miały miejsce: 
□ Powiadamianie i interwencje policji 
□ Powiadomienie prokuratury 
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□ Interwencje medyczne 
□ Uruchomienie sprawy sądowej 
□ Przyznanie rodzinie kuratora 
□ Zobowiązanie do leczenia odwykowego 
□ Interwencje i pomoc innej instytucji (jakiej)……………………...... 
□ Inne, jakie…………………………………………………………... 

 
XIX. Czy miał pan inne problemy w związku z alkoholem? 

□ Konflikty z prawem 
□ Wykroczenia w ruchu drogowym 
□ Kłopoty w pracy 
□ Pobyty w izbie wytrzeźwień 
□ Inne, 
jakie?...................................................................................................... 
 

 W związku z informacjami jakie posiada DZRPPiRPA dotyczącymi stosowania 
przez Panią/Pana przemocy w rodzinie informuję, Ŝe takie zachowania są niedopuszczalne, 
poniewaŜ czynią krzywdę innym oraz są  przestępstwem z artykułu 207 Ustawy Kodeks 
karny z 6 czerwca 1997r zagroŜony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 

XX. Czy chciałby  Pan / Pani podjąć dobrowolne działania, których celem jest  
nauczenie się takich sposobów zaspokajania swoich potrzeb, aby nie krzywdzić najbliŜszych?   

TAK □  NIE □ 
      
XXI. Proponowane działania wobec sprawcy problemu: 
 
1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………. 
 
XXIII  Termin następnego spotkania………………………………. 
XXIV Uwagi osoby przeprowadzającej rozmowę 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
……………………………….. 
Podpis osoby wezwanej 

       …………………………………… 
                                Czytelny podpis członków Zespołu 

 


