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Książki, rozdziały w książkach 

1. Dom i rodzina jako środowisko przemocy : przegląd wyników badań w 

wybranych krajach Europy / Joanna Wawrzyniak // W: Różne spojrzenia na 

przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. – Łódź : 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 33-46 

Przemoc wobec ludzi starych – Holandia 

Przemoc wobec ludzi starych - Wielka Brytania 

Przemoc wobec ludzi starych – Niemcy 

Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

2. Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Warszawa : 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. – S. 846-850 : Ludzie starsi jako 

ofiary przestępstw  

Sygn. 241285 Czytelnia PBW 

Sygn. 241286 Wypożyczalnia PBW 

3. Mikołajczyk, Barbara : Międzynarodowa ochrona praw osób starszych / 

Barbara Mikołajczyk. - Stan prawny na 1 lipca 2012 r. – Warszawa : Wolters 

Kluwer Polska, 2012. – S. 51-54 : Przemoc i zaniedbanie 

Sygn. 251572 Książka w opracowaniu PBW 

4. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków 

: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - 279, [1] s. : il. - 

Bibliogr. s. 271-279 

Sygn. 250395 Wypożyczalnia PBW 

5. Selerzyńska-Martela, Lidia : Przemoc instytucjonalna na przykładzie domów 

pomocy społecznej / Lidia Selerzyńska-Martela // W: Różne spojrzenia na 

przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. – Łódź : 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 119-

132 

Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

 

  



Artykuły w czasopismach 

6. Bieńkowska, Ewa : Osoby starsze grupą o podwyższonym stopniu ryzyka 

wiktymizacji / Ewa Bieńkowska // „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny”. - 1999, z. 1, s. 111-117 

Ludzie starzy jako obiekt przestępstw.  

7. Bugajska, Beata : Człowiek stary wobec zagrożeń współczesności / Beata 

Bugajska // „Edukacja Humanistyczna (Szczecin)”. - 2006, nr 2, s. [132]-138 

Zagrożenia tożsamości starego człowieka i strategie obrony tożsamości. 

8. Bunda, Martyna : Stary portfel / Martyna Bunda // „Polityka”. - 2008, nr 48, s. 

34-35  

Ludzie starzy - socjologia - Polska - od 2001 r.  

Wyłudzenie - Polska - od 2001 r.  

9. Burek, Maria : Przemoc wobec starszych w Niemczech / Maria Burek // 

„Niebieska Linia”. - 2006, nr 6, s. 13-14 

Omówienie wyników badań dotyczących przemocy wobec osób starszych i 

przedstawienie założeń Akcji Przeciwko Przemocy w Opiece oraz Bońskiej 

Inicjatywy Przeciwko Przemocy w Stosunku do Osób Starszych.  

10. Czapska, Janina : Zapobieganie wiktymizacji ludzi starszych / Janina Czapska 

// „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. - 1999, z. 1, s. 119-130 

Ludzie starzy jako obiekt przestępców.  

11. Durda, Renata : Krzywdzeni na starość : analiza danych telefonu „Niebieskiej 

Linii” / Renata Durda // „Niebieska Linia”. - 2006, nr 6, s. 15-17 

Artykuł zawiera wykresy obrazujące wyniki badań. 

12. Durda, Renata : „Starszy Pan, Starsza Pani” / Renata Durda, Dorota Kozieł, 

Maja Kuźmicz // „Niebieska Linia”. - 2006, nr 6, s. 17-20 

Ogólnopolska współpraca ośrodków pomocy ludziom starym.  

13. Foks, Ewa : Życie po raz drugi / Ewa Foks // „Niebieska Linia”. - 2011, nr 3, s. 

12-15 

Przemoc wobec ludzi starych - zapobieganie i zwalczanie. 

14. Gotfryd, Paulina : Przemoc finansowa wobec osób starszych : doświadczenia 

brytyjskie / Paulina Gotfryd // „Niebieska Linia”. - 2009, nr 3, s. 13-15 

Omówienie zjawiska przemocy finansowej wobec osób starszych na 

podstawie przeprowadzonych badań. Sprawcami tego zjawiska są najczęściej 

członkowie rodziny.  

15. Halicka, Małgorzata : Przemoc na Podlasiu / Małgorzata Halicka // „Niebieska 

Linia”. - 2010, nr 2, s. 9-13 

Problem dotyczy osób starszych. Przeprowadzone badania w wybranych 



środowiskach województwa podlaskiego pokazały, że osoby starsze 

doświadczały złego traktowania zarówno ze strony członków własnych rodzin, 

jak i osób obcych.  

16. Halicka, Małgorzata : Przemoc wobec starszych kobiet - wywiady z ofiarami / 

Małgorzata Halicka // „Praca Socjalna”. - 2012, [nr] 5, s. [132]-175 

Celem wywiadów przeprowadzanych z ofiarami przemocy było zbadanie cech 

charakteryzujących starsze kobiety - ofiary przemocy oraz cech sprawców, jak 

też zebranie informacji, które wskażą, na czym polega specyfika związku osób 

starszych z występującą przemocą, jakie czynniki sprzyjają, a jakie chronią 

przed tego typu sytuacjami, jakie są przyczyny nadużyć, co cechuje akty 

przemocy oraz w jakich kontekstach dochodzi do nadużyć. W jaki sposób 

poszkodowane kobiety szukają sposobów pomocy, jakie napotykają 

przeszkody i jak oceniają świadczoną im profesjonalną pomoc.  

17. Halicka, Małgorzata : Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w 

starszym wieku w Polsce / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // „Praca 

Socjalna”. - 2012, [nr] 5, s. [18]-31 

Informacje na temat przemocy wobec osób starszych, problemy z dotarciem 

do materiałów źródłowych oraz ich wykorzystaniem. Stan badań na temat 

przemocy wobec osób starszych (w tym wobec starszych kobiet) w Polsce 

oraz w województwie podlaskim, w statystykach policyjnych oraz statystykach 

instytucji pomocy społecznej. Regulacje prawne dotyczące problemu 

przemocy w Polsce.  

18. Halicki, Jerzy : Przemoc wobec starszych kobiet - wywiad z personelem / 

Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Anna Rudnik // „Praca Socjalna”. - 2012, 

[nr] 5, s. [70]-131 

Celem badania było zebranie informacji na temat jakości i rodzaju usług 

świadczonych starszym kobietom - ofiarom przemocy w związku 

małżeńskim/partnerskim oraz typów wsparcia, jakie są im dostępne. 

Zdiagnozowanie trudności, jakie pracownicy różnych instytucji oraz same 

instytucje mogą napotkać.  

19. Horbaczewski, Robert : Moc czarnej kury : oszustwa / Robert Horbaczewski // 

„Rzeczpospolita (W3)”. - 2013, nr 10, s. A10 

Ludzie starzy - Polska - od 2001 r.  

Ofiary przestępstw - Polska - od 2001 r.  

Oszustwo - Polska - od 2001 r.  

20. Jasion, Paweł : Babciu, potrzebuję pieniędzy : oszuści kradną „na wnuka” / 

Paweł Jasion // „Tygodnik Powszechny”. - 2011, nr 51, s. 15  

21. Kowalski, Bogusław : Odwrócona hipoteka, czyli emeryt w rękach banku / 

Bogusław Kowalski // „Niedziela (A)”. - 2010, nr 24, s. 42 



22. Krajobraz po życiu : opieka nad osobami z otępieniem / Jacek J. Pruszyński, 

Jacek Putz // „Niebieska Linia”. - 2012, nr 4, s. 1-4 

Przemoc wobec ludzi starych. 

23. Kramkowska, Emilia : Przemoc wobec starszych kobiet - sondaż w 

instytucjach / Emilia Kramkowska, Anna Szafranek, Cezary Żuk // „Praca 

Socjalna”. - 2012, [nr] 5, s. [32]-69 

Doświadczenia instytucji w pracy ze starszymi kobietami - ofiarami przemocy. 

Rodzaje przemocy zgłaszane przez ofiarę. Charakterystyka ofiar przemocy. 

Sprawca przemocy i inni sprawcy. Sposoby pozyskania informacji przez 

instytucje o ofiarach przemocy. Pomoc świadczona ofiarom przemocy. 

Percepcja przemocy wobec starszych kobiet w związkach 

małżeńskich/partnerskich. Doświadczenia instytucji. Opinie przedstawicieli 

instytucji na temat przemocy. 

24. Kukuła, Zygmunt : Przestępstwa na tle majątkowym popełniane na szkodę 

osób starszych / Zygmunt Kukuła // „Praca Socjalna”. - 2009, [nr 3], s. [94]-114  

Najczęściej popełniane przestępstwa przeciwko mieniu dokonane wobec osób 

starszych (kradzieże, oszustwa, przywłaszczenia).  

25. Kuźmicz, Maja : Alfabet moich klientek / Maja Kuźmicz // „Niebieska Linia”. - 

2006, nr 6, s. 20-21 

Poszczególne przypadki znęcania się nad ludźmi starszymi opisane przez 

psychologa z projektu przeciwdziałania przemocy: „Starszy Pan, Starsza 

Pani”. 

26. Kuźmicz, Maria : Inaczej, czyli jak? / Maria Kuźmicz // „Niebieska Linia”. - 

2011, nr 4, s. 13-15 

Przemoc wobec niepełnosprawnych - zapobieganie i zwalczanie. 

27. Kuźmicz, Maria : Pomoc i przemoc : opieka jako proces zrozumienia / Maria 

Kuźmicz // „Niebieska Linia”. - 2009, nr 3, s. 3-5 

Autorka omawia wyniki badań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. 

Wskazuje na cechy, jakie powinna posiadać osoba będąca opiekunem 

seniora. Wymienia sytuacje pielęgnacji i opieki, w których może dochodzić do 

przemocy wobec tej grupy ludzi. 

28. Kuźmicz, Maria : Przełamując tabu / Maria Kuźmicz // „Niebieska Linia”. - 

2008, nr 4, s. 13-15 

Projekt „Przełamując tabu” dotyczący przemocy wobec osób starszych. 

29. Pawlikowski, Karol : Senior jako ofiara przestępstw : skuteczna profilaktyka 

oraz pomoc po fakcie z perspektywy opiekuńczej i psychosocjalnej / Karol 

Pawlikowski // „Wspólne Tematy”. - 2011, nr 3, s. 40-52  

Zakres i rodzaj niebezpieczeństw, na które narażony jest senior. Formy pracy 

z seniorem w kontekście tematu szeroko rozumianych zagrożeń. 



30. Piasecka-Sobkiewicz, Małgorzata : Seniorzy w pułapkach pseudohipoteki  / 

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // „Dziennik Gazeta Prawna”. - 2011, nr 233, 

s. B11  

31. Plita, Wojciech : Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych / Wojciech 

Plita // „Pracownik Socjalny”. - 2006, nr 5, s. 7-9 

Diagnoza zjawiska przemocy i strategie przeciwdziałania przemocy. Szkolenia 

dla służb medycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

32. Plita, Wojciech : Rozpoznawanie przemocy wobec osób starszych / Wojciech 

Plita // „Pracownik Socjalny”. - 2006, nr 4, s. 11-12 

Trudności w rozpoznaniu przemocy wobec seniorów. Przykłady przemocy 

fizycznej wobec ludzi starszych.  

33. Pruszyński, Jacek J. : Niebezpieczna starość / Jacek J. Pruszyński, Anita 

Gębska-Kuczerowska // „Niebieska Linia”. - 2006, nr 6, s. 8-10 

Omówienie zjawiska przemocy wobec ludzi starych. 

34. Reszka, Paweł Piotr : Wnuczku, a dlaczego masz taki dziwny głos? : skok na 

pieniądze babci / Paweł Piotr Reszka // „Gazeta Wyborcza”. - 2011, nr 302, 

dod. Duży Format nr 50, s. 6-9  

35. Sałwacka, Maja : Śmiejecie się z „Babci H.”? / Maja Sałwacka. - (Witamy w 

Polsce)  // „Gazeta Wyborcza”. - 2012, nr 45, s. 10  

Starania rodziny o ochronę dobrego imienia starszej kobiety ośmieszanej w 

Internecie.  

36. Skazani na przemoc? : ciemne momenty w procesie opieki i pielęgnacji 

seniora // „Na Temat”. - 2007, z. 4, s. 19-24 

Formy przemocy wobec osób starszych. Interwencja mająca na celu 

powstrzymanie przemocy wobec seniora. 

37. Skwarzyńska, Edyta : Przemoc wobec osób starszych w Wielkiej Brytanii / 

Edyta Skwarzyńska // „Niebieska Linia”. - 2005, nr 4, s. 29-31  

38. Słowińska, Joanna : Zależność i osłabione możliwości obrony jako potencjalne 

źródła przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych / Joanna 

Słowińska, Ewa Sygit // „Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo”. - 

2009, nr 2, s. 7-20. - Bibliogr. 

39. Staręga, Adrianna : Przemoc wobec osób starszych / Adrianna Staręga // 

„Niebieska Linia”. - 2003, nr 5, s. 5-6 

Przemoc wobec osób starszych w USA. 

40. Szymanek, Marta : Uruchomić zegar : asystent osoby starszej 

doświadczającej przemocy / Marta Szymanek // „Niebieska Linia”. - 2012, nr 1, 

s. 29-32 



Program „Starszy Pan, Starsza Pani” realizowany w Ośrodku Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy.  

41. Szyperska, Urszula : Odwróceni / Urszula Szyperska // „Polityka”. - 2012, nr 

48, s. 50-51  

Odwrócona hipoteka.  

42. Wesołowska, Ewa : Nabici w odwróconą hipotekę / Ewa Wesołowska // 

„Dziennik Gazeta Prawna”. - 2012, nr 165, s. A6  

43. Węgierek, Anna Maria : Klara i Bogusław : przemoc wśród starszych i wobec 

nich / Anna Maria Węgierek // „Niebieska Linia”. - 2009, nr 3, s. 9-11 

Analiza przypadku przemocy seksualnej w związku osób starszych. 

Omówienie sygnałów przemocy wobec seniorów.  
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