
Wstęp 
 

Opracowany dokument stanowi opis najwaŜniejszych działań realizowanych w 2012 r.  
w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Działania te, zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie opracowanego i uchwalonego przez Radę Ministrów w 2006 r. realizowane są przez 
wszystkie szczeble administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i ukierunkowane są zarówno do osób doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących 
przemoc w rodzinie.  

 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
zawiera: 

1. Diagnozę dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 
wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a takŜe realizacji 
procedury „Niebieskie Karty”; 

2. Opis działań Rządu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3. Opis w formie raportów, działań samorządów lokalnych w zakresie: 

a) realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie, 

b) działalności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

c) realizacji szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu z zakresu tematyki 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

d) realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Sprawozdanie przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania wojewodów, marszałków 
województw oraz sprawozdania: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Komendy Głównej Policji, którzy są współrealizatorami Programu i dzięki podejmowanym 
inicjatywom realizują działania i strategie wynikające z Programu, mające na celu przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I.  Działania określone w Programie realizowane przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
1. Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca  

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 
wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a takŜe realizacji 
procedury „Niebieskie Karty”   

 
Badania, których wyniki przedstawione są poniŜej, zostały przeprowadzone w ramach projektu 
badawczego zatytułowanego „Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 
wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a takŜe realizacji procedury 
„Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245)”. 
Projekt ten został opracowany i wykonany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej 
Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
W ramach projektu badawczego przeprowadzone zostały dwa badania: 

1) Ogólnopolskie badanie sondaŜowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w którym wzięli udział przewodniczący zespołów 
interdyscyplinarnych lub wskazani przez nich inni przedstawiciele tych zespołów.  

2) Eksperckie badanie w formie internetowego panelu dyskusyjnego z przedstawicielami 
zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych, realizowane na platformie IDEABLOG. 

Koszt przeprowadzonych badań wyniósł 139 236,00 zł 
Raporty z przeprowadzonych badań są ogólnodostępne i zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl 
 
Metodologia badań 
 

Jednostkami badania były zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie powołane w ramach przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). 

W projekcie badawczym zastosowano ilościową i jakościową metodę badań. W badaniu 
ilościowym zastosowano metodę mixed mode (CATI oraz CAWI). Badanie jakościowe odbyło się 
w formie moderowanej dyskusji internetowej na platformie IDEABLOG.  

Celem badania ilościowego było scharakteryzowanie działalności zespołów 
interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Realizacja tego badania odbyła się w listopadzie i na początku grudnia 2012 r.  
CATI  to technika badań ilościowych, w której ankieter prowadzi wywiad telefoniczny  

z respondentem, korzystając z pomocy komputera wyposaŜonego w specjalistyczne oprogramowanie. 
Płynny przebieg procedury wywiadu i kodowania danych gwarantowany jest przez specjalistyczne 
oprogramowanie do realizacji badań telefonicznych. Zapis wyników dokonywany jest na bieŜąco 
przy zastosowaniu sieci komputerowych sprzęŜonych z centralą telefoniczną. Brak bezpośredniego 
kontaktu ankietera z respondentem zapewnia większe poczucie poufności badania. 

CAWI  to technika wywiadu osobistego za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem 
kwestionariusza wywiadu do samodzielnego wypełnienia. Respondent samodzielnie odczytuje 
pytania z kwestionariusza i udziela na nie odpowiedzi. Odpowiedzi respondenta zapisywane są w 
bazie danych, a dostęp do wyników mają jedynie uprawnione osoby. 

Zastosowanie techniki CAWI umoŜliwia między innymi bieŜące monitorowanie 
spływających odpowiedzi, a takŜe rejestrowanie miejsc przerwania wypełniania ankiety przez 
respondenta z dokładnością do kaŜdego wyświetlanego pytania. Odpowiedzi świadczące  
o nieuwaŜnym wypełnianiu ankiety mogą być blokowane przez specjalne filtry albo eliminowane 
na etapie analizy wyników. Respondenci zapraszani są do badania poprzez mail, w którym zawarty 



jest indywidualnie generowany dla kaŜdego respondenta unikalny link (po wykorzystaniu link ten 
przestaje być aktywny). Podczas wypełniania ankiety dane są zapisywane tylko i wyłącznie na 
zabezpieczonych serwerach, a dostęp do nich mają tylko osoby zobowiązane do dbania  
o bezpieczeństwo i poufność danych. 

Narzędzie badawcze w badaniu ilościowym stanowił kwestionariusz sporządzony  
w dwóch analogicznych wersjach (z przeznaczeniem do badania CATI lub CAWI). 
Kwestionariusz wykorzystany w trakcie wywiadu telefonicznego był odzwierciedleniem ankiety  
do wypełniania online. Jedyne róŜnice między wersjami kwestionariusza wiązały się  
z dostosowaniem zwrotów i formy narzędzia do warunków realizacji obu części badania (innych  
w przypadku rozmowy z ankieterem, a innych w przypadku samodzielnego wypełniania ankiety 
online). Zakres i treść narzędzia odpowiadały celom i zagadnieniom projektu badawczego 
przedstawionym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

 
Badanie jakościowe przeprowadzone zostało na platformie IDEABLOG  w formie 

moderowanego internetowego forum dyskusyjnego w gronie specjalistów będących członkami 
zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych, reprezentujących róŜne instytucje i słuŜby 
zajmujące się realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dostęp do forum 
był moŜliwy wył ącznie dla zarejestrowanych uczestników badania, czyli osób posiadających login 
i hasło dostępu. Udział w badaniu IDEABLOG był anonimowy. Realizacja badania IDEABLOG 
miała miejsce w listopadzie 2012 r. Forum otwarte było przez 10 dni roboczych oraz 1 weekend. 

Celem badania IDEABLOG było omówienie i pogłębienie wybranych zagadnień 
badawczych objętych badaniem sondaŜowym, co miało posłuŜyć lepszemu opracowaniu 
i wykorzystaniu uzyskanych w nim wyników. 

Narzędzie badawcze w badaniu jakościowym stanowił scenariusz badania IDEABLOG. 
Na forum IDEABLOG zaproponowano główne tematy do dyskusji, które odpowiadały celom 
badawczym projektu. Uczestnicy mieli takŜe moŜliwość zgłoszenia wolnych wniosków i sugestii 
odnośnie waŜnych, a nie poruszonych tematów.  
 

Operat próby stanowiły wszystkie istniejące zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Badanie zostało przeprowadzone na próbie do wyczerpania, która zakłada próbę 
zrealizowania badania ze wszystkimi jednostkami. W tym przypadku operat stanowiło 2 549 gmin 
w Polsce. W okresie realizacji badania przeprowadzono 1 666 wywiadów (95% techniką CATI,  
a 5% techniką CAWI). Wśród powodów odmów udziału w badaniu zdecydowaną większość 
stanowił brak czasu i niedostępność osoby kompetentnej do udziału w badaniu w okresie realizacji 
badania. 

 
Dobór próby do badania IDEABLOG miał charakter celowy. Rekrutacja (zaproszenie) do 

badania odbywała się w trakcie realizacji badania ilościowego. Do badania IDEABLOG 
zapraszane były osoby, które wzięły udział w badaniu ilościowym, w terminie umoŜliwiającym 
uczestnictwo w badaniu IDEABLOG. Uczestnikiem badania IDEABLOG nie musiała być osoba, 
która udzielała odpowiedzi w ankiecie; mogła być to inna wskazana osoba z zespołu 
interdyscyplinarnego/ grupy roboczej, takŜe członek grupy roboczej niebędący członkiem zespołu. 
Wszyscy zaproszeni do badania IDEABLOG, którzy wyrazili zgodę na udział w nim, a następnie 
utworzyli loginy i otrzymali hasła, mogli zabrać głos w dyskusji. Liczba osób objętych badaniem 
wyniosła 36. Nad przebiegiem badania czuwali badacz-moderator oraz ekspert-obserwator.  
 
NajwaŜniejsze wyniki i wnioski 
• W ramach badań uzyskano informacje dotyczące 1 666 zespołów interdyscyplinarnych  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z 65% gmin w Polsce) powołanych w ramach 
znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). Większość z nich funkcjonuje w gminach wiejskich (63%), 



jedna czwarta w gminach miejsko-wiejskich (24%), a pozostałe w gminach miejskich (13%). 
Rozkład liczby badanych zespołów ze względu na województwo jest analogiczny do rozkładu 
liczby gmin w Polsce w podziale na województwa. 

• Zdecydowaną większość respondentów reprezentujących badane zespoły interdyscyplinarne 
stanowili przewodniczący tych zespołów (ponad 90% wskazań). Byli oni najczęściej 
przedstawicielami jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (ponad 80% wskazań). Ponad 
połowa ankietowanych była nie tylko przewodniczącymi zespołu interdyscyplinarnego, ale takŜe 
członkami grupy roboczej (56%). 

• Większość badanych zespołów interdyscyplinarnych powstała w 2011 r. (75%). W przypadku 
79% badanych zespołów podobny zespół nie działał w gminie wcześniej.  

• 98% badanych zespołów ma określony w drodze uchwały rady gminy tryb i sposób 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 
jego funkcjonowania. 

• Według deklaracji respondentów w przypadku 90% badanych zespołów interdyscyplinarnych na 
terenie gminy, w której funkcjonują, opracowany został gminny program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a w przypadku 98% spośród nich ten 
program na terenie samorządu gminnego jest realizowany.  

• W przypadku 79% badanych zespołów na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo  
i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

• W skład badanych zespołów interdyscyplinarnych wchodzą przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej (100%), Policji (100%), gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych (100%), oświaty (99%) i ochrony zdrowia (94%). W skład 
zdecydowanej większości zespołów wchodzą takŜe kuratorzy sądowi (88%), w skład połowy 
(48%) – przedstawiciele organizacji pozarządowych, a przedstawiciele Prokuratury w skład 
16% badanych zespołów. W większości przypadków porozumienia o współpracy  
z instytucjami zostały przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawarte. Wśród 
członków 25% badanych zespołów są takŜe przedstawiciele innych instytucji.  

• 90% badanych zespołów interdyscyplinarnych tworzy grupy robocze. W przypadku 
zdecydowanej większości badanych zespołów tworzących grupy robocze w skład grup 
roboczych zawsze lub w większości przypadków wchodzą przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej (100%), Policji (97%) oraz gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych (80%). W 60% badanych zespołów powołujących grupy robocze zawsze 
lub w większości przypadków wśród członków grupy roboczej są przedstawiciele oświaty,  
a w przypadku 30% – przedstawiciele ochrony zdrowia. Kurator sądowy zawsze lub przewaŜnie 
jest członkiem grup roboczych w przypadku 41% badanych zespołów tworzących grupy 
robocze. 

• Zdecydowana większość badanych zespołów interdyscyplinarnych realizuje zadania wynikające 
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podobnie w zdecydowanej większości 
przypadków grupy robocze zawsze lub przewaŜnie realizują wszystkie nałoŜone na nie zadania 
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

• W przypadku niemal wszystkich badanych zespołów członkowie zespołu (96%) oraz grup 
roboczych (97%) wykonują swoje zadania bezpłatnie w ramach obowiązków słuŜbowych lub 
zawodowych. 

• W 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty” realizowało 96% badanych zespołów interdyscyplinarnych. 
• W 2012 r. w przypadku badanych zespołów procedurę „Niebieskie Karty” wszczynali 

najczęściej policjanci (94%) i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (67%), 
wypełniali formularz „Niebieska Karta – A” i przekazywali go następnie przewodniczącemu 
zespołu. To takŜe do przedstawicieli tych instytucji najczęściej trafiają zdaniem respondentów 
zgłoszenia o przemocy w rodzinie. Rzadziej wskazywano przedstawicieli innych uprawnionych 
instytucji jako przekazujących zespołowi interdyscyplinarnemu w 2012 r. formularze 
„Niebieska Karta – A” i tym samym uruchamiających procedurę „Niebieskie Karty” 



(przedstawiciele oświaty – 25%, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 
13%, ochrony zdrowia – 10%). Do nich zdaniem respondentów rzadziej takŜe trafiają zgłoszenia 
dotyczące przemocy w rodzinie. 

• Połowa (51%) badanych zespołów interdyscyplinarnych realizujących procedurę „Niebieskie 
Karty” zawsze zawiadamia Policję lub Prokuraturę o sprawach przemocy  
w rodzinie, które trafiają do zespołu lub grupy roboczej, 13% – zawiadamia organy ścigania  
w mniej więcej w trzech czwartych przypadków, 12% – mniej więcej w połowie przypadków, 
16% – mniej więcej w jednej czwartej przypadków, a 5% – nigdy. 

• Zdecydowana większość (90%) badanych oceniła podejmowane przez swój zespół 
interdyscyplinarny działania pomocowe dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie jako 
skuteczne, a 8% – jako nieskuteczne. Natomiast prowadzone przez swój zespół 
interdyscyplinarny oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie ponad 
połowa (60%) badanych oceniła jako skuteczne, a ponad jedna trzecia (37%) – jako 
nieskuteczne. 

• Uczestniczący w badaniu przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych 
jako najbardziej skuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazywali 
najczęściej współpracę róŜnych instytucji w ramach zespołów interdyscyplinarnych (93% 
wskazań jako „skuteczne”), moŜliwość zgłoszenia na Policji lub w Prokuraturze 
przypadków stosowania przemocy w rodzinie przez kaŜdego (89%), dostępność bezpłatnego 
poradnictwa psychologicznego dla rodzin w zakresie rozwiązywania konfliktów (81%) 
oraz orzekanie dozoru kuratora sądowego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
(80%). Rozwiązania te umoŜliwiaj ą stosunkowo szybkie, sprawne, spójne i konsekwentne 
działania mające na celu udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz 
oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie w taki sposób, aby zaprzestały jej 
stosowania. 

• W opinii uczestniczących w badaniu przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup 
roboczych stosunkowo najmniej skutecznymi sposobami przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie są te, które najtrudniej wyegzekwować, a ich oddziaływanie na sprawcę przemocy  
w rodzinie jest niewystarczające: wskazywano najczęściej sądowne nakazywanie osobom 
stosującym przemoc w rodzinie i naduŜywającym alkoholu powstrzymywanie się od 
naduŜywania alkoholu (64% wskazań jako „nieskuteczne”), sądownie nałoŜony obowiązek 
przeproszenia osoby pokrzywdzonej dla osób stosujących przemoc w rodzinie (61%) w ramach 
obowiązków, które sprawca przemocy w rodzinie musi wykonać w okresie próby (np. przy 
warunkowym umorzeniu postępowania bądź warunkowym zawieszeniu wykonania kary) czy 
sądowy nakaz powstrzymywania się od kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie (61%). 

• Jako najwaŜniejsze korzyści pracy interdyscyplinarnej wskazano kompleksowe, 
wieloaspektowe udzielanie pomocy rodzinie dotkniętej przemocą w rodzinie (47%), 
wzajemne uczenie się, dzielenie wiedzą i doświadczeniami (46%) oraz lepszą koordynację 
działań słuŜb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (38%).  

• Wśród największych trudności przy realizacji zadań nałoŜonych na zespół 
interdyscyplinarny/ grupę roboczą najczęściej wskazywano fakt, Ŝe spotkania wymagają 
pogodzenia obowiązków i ograniczeń czasowych wielu osób (74%). Wskazywano takŜe 
ograniczenia budŜetowe (51%) – zarówno ograniczone środki finansowe na działalność zespołu, 
jak i gratyfikacje czy szkolenia dla członków. Niemal równie często wskazywano wśród 
największych trudności takŜe braki w zasobach po stronie instytucji zaangaŜowanych do pracy 
w zespole interdyscyplinarnym (47%). Wskazywano takŜe, choć rzadziej, brak instrumentów do 
egzekwowania podjętych wspólnie decyzji (41%) i utrudnienia biurokratyczne (34%) związane 
między innymi z prowadzeniem obszernej dokumentacji. 

• Najmocniejszymi stronami badanych zespołów interdyscyplinarnych okazały się być na 
podstawie odpowiedzi respondentów: fakt, Ŝe członkowie reprezentują róŜne instytucje 
(61%), sprawna komunikacja i przepływ informacji między członkami (45%), 



skoordynowane działania, ustalone cele i zasady pracy zespołu (44%) oraz fakt, Ŝe 
członkowie są kompetentni, posiadają wiedzę i doświadczenie (43%). Natomiast jako 
najsłabsze strony zespołów wskazano brak przedstawicieli niektórych instytucji w śród 
członków (32%) oraz niezajmowanie przez członków decyzyjnych stanowisk w swoich 
instytucjach (30%). Jedna czwarta (24%) respondentów jako najsłabszą stronę zespołu 
wskazała brak poparcia kierownictwa instytucji, których przedstawiciele wchodzą w skład 
zespołu. Jedna piąta (20%) respondentów wskazała na niewystarczające kompetencje, 
wiedzę i doświadczenie członków zespołu. 

 
Kluczowe wnioski z badań oraz propozycje kierunków działań i zmian w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym dotyczące funkcjonowania zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych  
 

Jak wynika z analiz przeprowadzonych w ramach prezentowanych badań, 
zdecydowana większość badanych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wywiązuje się z nałoŜonych na nie obowiązków i zadań związanych  
z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz realizacji procedury 
„Niebieskie Karty”. Przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych uczestniczący w badaniu 
ocenili funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych jako skuteczny sposób 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zalety pracy interdyscyplinarnej – kompleksowość oraz zwiększenie efektywności  
i skuteczności działań – są potwierdzane opiniami uczestników badań. Jako najwaŜniejsze 
pozytywne rezultaty pracy interdyscyplinarnej wskazano kompleksowe, wieloaspektowe 
udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, lepszą koordynację działań 
słuŜb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a przez to zwiększenie ich 
skuteczności oraz moŜliwość wzajemnego uczenia się, dzielenia wiedzą i doświadczeniami. 
Sprawne współdziałanie słuŜb i instytucji pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, 
instrumenty i uprawnienia słuŜb i instytucji – zarówno na poziomie strategicznym, jak  
i indywidualnych przypadków rodzin.  

Analizując wyniki niniejszych badań, moŜna wyszczególnić kluczowe obszary  
dla funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
w których potrzebne są pewne wzmocnienia bądź ulepszenia. Są to: 
1) Wsparcie dla członków zespołu i grup roboczych:  

 odciąŜenie z części obowiązków oraz nadmiernej biurokracji, 
 wprowadzenie gratyfikacji dla członków za dodatkowy zakres obowiązków  

i odpowiedzialności,  
 zwiększenie wiedzy i podniesienie kompetencji członków poprzez szkolenia  

i superwizje. 
2) ZaangaŜowanie słuŜb i instytucji:  

 poparcie i wsparcie kierownictwa słuŜb i instytucji dla prac zespołu,  
 zapewnienie reprezentacji słuŜb i instytucji w składzie zespołu i grup roboczych,  
 zapewnienie dyspozycyjności/ dostępności członków na potrzeby prac w ramach 

zespołu interdyscyplinarnego,  
 dbałość o współpracę, wzajemne wsparcie, komunikację i zapewnienie przepływu 

informacji. 
3) Stan zasobów lokalnych: socjalnych, instytucjonalnych, specjalistycznych. 
4) Przepisy prawne:  

 zwiększenie znajomości przepisów i procedur w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, 

 dbałość o porządek i jasność przepisów prawnych, zapewnienie jasności ich 
interpretacji,  

 dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń dotyczących praktyki ich stosowania. 



2.  Badanie istniejącej infrastruktury instytucji pomagaj ących ofiarom przemocy  
w rodzinie 

  
 Badanie infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie odbywa się 
raz w roku, za pośrednictwem wojewodów, w oparciu o druk sprawozdania, który jest 
załącznikiem nr 4 do Krajowego Programu.  
 W całej Polsce w ramach instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie 
funkcjonuje 1 065 instytucji prowadzonych przez gminy oraz 269 instytucji prowadzonych przez 
powiaty. 
 
GMINY  
 
Tabela Nr 1 – struktura instytucji prowadzonych w gminach pomagających ofiarom przemocy  
w rodzinie. 

 

 Wśród instytucji prowadzonych przez gminy zdecydowaną większość stanowią punkty 
konsultacyjne (95%), a następnie są to ośrodki wsparcia (4%) oraz ośrodki interwencji kryzysowej 
(1%) – Tabela Nr 1. 
 
 Z pomocy wszystkich instytucji prowadzonych przez gminy skorzystało 64 225 osób – 
najwięcej z pomocy punktów konsultacyjnych – 94% (ponad 60 000). Z ośrodków wsparcia 
skorzystało 2 394 osoby (4% wszystkich osób). Z pomocy ośrodków interwencji kryzysowej 
skorzystało ponad 1 400 osób (2%). Tabela Nr 2. 
 
Tabela Nr 2 – struktura osób korzystających z poszczególnych instytucji prowadzonych przez 
gminy w 2012 r. 

 

 Średnio z instytucji prowadzonych przez gminę skorzystało w ubiegłym roku 60 osób. 
Najwięcej osób skorzystało z ośrodków interwencji kryzysowej (średnio 148 osoby na  
1 ośrodek) a najmniej z punktów konsultacyjnych i punktów interwencji kryzysowej (średnio  
59 osób na 1 ośrodek). 



 Wszystkie instytucje prowadzone przez gminę udzieliły w 2012 r. pomocy w ponad  
91 000 spraw. 
Spośród działań jakie podjęto wobec tych osób moŜna wymienić: 

� 50 945 (co stanowi 56% ogółu osób którym udzielono pomocy) sprawy w ramach 
interwencji kryzysowej  

� 1 827 (2%) spraw w ramach pomocy całodobowej  
� 38 691 (42%) spraw miało inną formę pomocy  
 
Wśród osób, którym udzielono w 2012 r. pomocy 12% stanowiła pomoc skierowana do  

dzieci. Dodatkowo gminy w ubiegłym roku wypełniły 25 458 Niebieskich Kart z czego  
41% zostało przekazanych instytucjom.  
 



Mapa nr 1– liczba wypełnionych i przekazanych Niebieskich Kart – podmiot prowadzący Gmina 
 

  – liczba wypełnionych Niebieskich Kart 
  – w tym: liczba przekazanych Niebieskich Kart instytucjom działającym na rzecz 
   osób pokrzywdzonych 

 
Legenda: Legenda:

Wszystkie ośrodki prowadzone przez gminę dokonały w 2012 r. 13 538 działań interwencyjnych, 
w tym:  

� co 10 działanie (10% wszystkich) polegało na izolowaniu sprawców od ofiar z czego tylko 
ok. 15% dotyczyło eksmisji sprawców z lokali, 

� tylko 111 działań (1%) stanowiły interwencje polegające na wykonywaniu przez sprawców 
prac społecznie uŜytecznych. 

 
 
 



Mapa nr 2 – liczba punktów konsultacyjnych, układ gminami 
  

 
Legenda:

 
Największa liczba punktów konsultacyjnych prowadzonych przez gminy działa  
w województwach: 

� małopolskim – 174 (17% wszystkich) 
� dolnośląskim – 108 (11%) 
� wielkopolskim – 98 (10%) 

Najmniejsza liczba zaś działa w następujących województwach: 
� świętokrzyskim – 31 (3%) 
� opolskim – 34 (3%) 
� lubuskim – 37 (4%) 

 
 



Mapa nr 3 – liczba punktów konsultacyjnych oraz liczba osób z nich korzystających 
 

  – liczba jednostek 
  – liczba osób korzystających 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:

 

Legenda:

 
 
 
 
 
 
 



Tabela Nr 3 – liczba punktów konsultacyjnych prowadzonych przez gminę w 2012 r. 
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Liczba punktów konsultacyjnych prowadzonych przez g miny 
w poszczególnych województwach w 2012r. 

 
Najwięcej osób, które w 2012 r. skorzystały z pomocy punktów konsultacyjnych prowadzonych 
przez gminy było w następujących województwach: 

� mazowieckim – 9 706 (16% wszystkich)  
� małopolskim – 8 162 (14%) 
� dolnośląskim – 7 382 (12%) 

Najmniej osób skorzystało zaś z punktów konsultacyjnych w następujących województwach: 
� podlaskim – 779 (1%) 
� świętokrzyskim– 913 (2%) 
� opolskim – 1 284 (2%) 
 

Tabela Nr 4 – liczba osób korzystających w 2012 r. z punktów konsultacyjnych prowadzonych 
przez gminę – podział na województwa 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z kaŜdego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez gminy skorzystało średnio 60 osób  
– najwyŜszą średnią odnotowano w województwie mazowieckim (255 osób na 1 punkt)  
a najniŜszą w województwie podlaskim (17 osób na jeden punkt). 



Tabela Nr 5 – średnia liczba osób korzystających z punktów konsultacyjnych prowadzonych przez 
gminy w 2012 r. 
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Średnia liczba osób korzystaj ących z punktów 
konsultacyjnych prowadzonych przez gminy w 

poszczególnych województwach w 2012r.

 
 
 
Ośrodki wsparcia 
 
Najwięcej ośrodków wsparcia prowadzonych przez gminy działa w województwach: 

� śląskim – 9 (22% wszystkich) 
� łódzkim – 7 (17%) 
� wielkopolskim – 6 (15%) 

 
W województwach : lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim gminy nie prowadzą ośrodków 
wsparcia. 
 
 Najwięcej osób skorzystało w 2012 r. z ośrodków prowadzonych przez gminy  
w następujących województwach: 

� łódzkim – 895 (37% wszystkich) 
� śląskim – 485 (20%) 
� lubelskim – 248 (10%) 

 
 

Statystycznie z jednego ośrodka prowadzonego przez gminy skorzystało w 2012 r. w całej Polsce 
średnio 58 osób – najwięcej w województwie lubelskim (248 osób na 1 ośrodek).  
 



Mapa nr 6 – liczba ośrodków wsparcia 

Legenda 

 

 
 
 

Tabela Nr 6 – liczba ośrodków wsparcia oraz liczba osób z nich korzystających w 2012 r. – 
prowadzonych przez gminy 
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liczba osób korzystających liczba jednostek

 
 
 
 



Ośrodki interwencji kryzysowej  
 
 Ponad 1 400 osób w 2012 r. skorzystało z 10 ośrodków interwencji kryzysowej jakie były  
w całej Polsce prowadzone przez gminy. 
Oznacza to, Ŝe w 2012 r. z 1 ośrodka skorzystało średnio 140 osób. Najwięcej osób w ubiegłym 
roku skorzystało z ośrodków prowadzonych przez gminy w następujących województwach: 

� łódzkim – 881 (60% wszystkich korzystających) 
� pomorskim – 386 (26%) 
� śląskim – 77 (5%) 

 
Mapa nr 7 – liczba ośrodków interwencji kryzysowej  
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Mapa nr 8 – liczba osób korzystających z ośrodków interwencji kryzysowej  

 

 
 
 
POWIATY  
 
Tabela Nr 7 – struktura instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie – prowadzonych 
przez powiaty w 2012 r. 

 
 
 
  
 
 
 
 



Wśród instytucji prowadzonych przez powiaty w 2012 r. zdecydowaną większość stanowią ośrodki 
interwencji kryzysowej (74%) a następnie specjalistyczne ośrodki wsparcia (13%) oraz ośrodki 
wsparcia (9%).  
 Ze wszystkich instytucji prowadzonych przez powiaty w 2012 r. skorzystało ponad  
40 990 osób – najwięcej osób skorzystało z ośrodków interwencji kryzysowej – ponad  
26 000 tj. 65% wszystkich korzystających z pomocy. Z ośrodków wsparcia skorzystało zaś  
5 409 osób (13% wszystkich). 
 
 
Tabela Nr 8 – struktura osób korzystających z poszczególnych instytucji prowadzonych przez 
powiaty w 2012 r. 
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 Średnio z instytucji prowadzonych przez powiat skorzystało w ubiegłym roku 152 osoby. 
Najwięcej osób skorzystało z specjalistycznych ośrodków wsparcia (242 osoby na  
1 ośrodek) a najmniej z domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy (34 osoby na 1 
ośrodek).  
 
Wszystkie instytucje udzieliły w 2012 r. pomocy w ponad 82 000 spraw. 
Spośród działań jakie podjęto wobec osób, które skorzystały z instytucji prowadzonych przez 
powiaty były to: 

� 50 082 spraw w ramach interwencji kryzysowej (co stanowi 61% ogółu osób którym 
udzielono pomocy) 

� 5 680 spraw w ramach pomocy całodobowej (7%) 
� 26 358 spraw miało inną formę pomocy (32%) 

 
Wśród osób, którym w 2012 r. udzielono pomocy 14% stanowiła pomoc skierowana  
do dzieci. Dodatkowo powiaty wypełniły 8 103 Niebieskie Karty z czego 66% zostało 
przekazanych instytucjom działającym na rzecz osób pokrzywdzonych. Łącznie gminy  
i powiaty załoŜyły prawie 33 561 Niebieskich Kart z czego 47% trafiło do instytucji. 
 
 
 
 
 
 



Mapa nr 9 – liczba wypełnionych Niebieskich Kart 

 

 
 
Mapa nr 10 – liczba Niebieskich Kart przekazanych do instytucji 

 

 
 
 



Wszystkie ośrodki prowadzone przez powiat dokonały w 2012 r. 10 862 działań interwencyjnych 
w tym: 

� 42% działań miało formę programów korekcyjno-edukacyjnych 
� 4% działań polegało na izolowaniu sprawców od ofiar przemocy 

 
 
Ośrodki wsparcia 
 
Liczba ośrodków wsparcia prowadzonych przez powiat w 2012 r. wyniosła 23 a liczba  
osób z nich korzystających to 5 409 co oznacza, Ŝe z jednego ośrodka skorzystało średnio  
235 osoby. 
 
Mapa nr 11 – liczba ośrodków wsparcia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela Nr 9 – liczba ośrodków wsparcia oraz osób z nich korzystających – prowadzone przez 
powiat w 2012 r. 

 
 
 
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
 
 W całej Polsce w 2012 roku działało 35 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie prowadzonych przez powiaty z których skorzystało 2 046 osób, co daje 
średnią 58 osób na 1 ośrodek.  
 
Najwięcej osób skorzystało z jednostek prowadzonych przez powiaty w następujących 
województwach: 

� świętokrzyskim – 1 697 (20% łącznej liczby osób) 
� mazowieckim – 1 076 (13%) 
� lubuskim – 841 (10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela Nr 11 – liczba specjalistycznych ośrodków wsparcia oraz liczba osób z nich korzystających 
– prowadzone przez powiaty 
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Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy 
 
Mapa nr 10 – liczba domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy 

 

 



 Z 12 domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy prowadzonych przez powiat 
dysponowało 244 miejscami i skorzystało z nich 413 osób co oznacza, Ŝe z kaŜdego domu 
skorzystało średnio ok. 34 osoby. Najwięcej osób skorzystało z domów dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy w województwie łódzkim – 182 osoby (tj. 44% wszystkich 
korzystających z domów dla matek) oraz lubuskim – 81 osób (20%). 
 
Tabela Nr 12 – liczba domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz liczba osób  
z nich korzystających – prowadzone przez powiaty 

 
 
 
Ośrodki interwencji kryzysowej 
 
Ponad 26 000 osób skorzystało z 200 ośrodków interwencji kryzysowej jakie były w całej Polsce 
prowadzone przez powiaty. Oznacza to, Ŝe z 1 ośrodka skorzystało średnio 134 osoby. Najwięcej 
osób skorzystało z ośrodków prowadzonych w następujących województwach: 

� mazowieckim – 3 376  
� śląskim – 2 624  
� lubelskim – 2 543  

 
Najmniej osób skorzystało zaś z ośrodków prowadzonych w województwie: 

� opolskim – 240 
� warmińsko-mazurskim – 518 
� świętokrzyskim – 902 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela Nr 13 – liczba ośrodków interwencji kryzysowej oraz liczba osób z nich korzystających – 
prowadzone przez powiaty 

 
 
 
Mapa nr 12 – liczba ośrodków interwencji kryzysowej  

 

 
 



3. Przeprowadzenie kampanii społecznych 
 

W roku 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo 
Sprawiedliwości na podstawie Porozumienia o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie zawartego w dniu 15 września 2011 r. opracowało bezpłatny „Informator dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie”. 

Publikacja ta stanowiła innowacyjne narzędzie dla osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie ale takŜe do pracy dla przedstawicieli wszystkich słuŜb zajmujących się udzielaniem 
kompleksowej pomocy. 

W Informatorze znalazł się opis pierwszych kroków dla zapewnienia osobie  
dotkniętej przemocą w rodzinie bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące znowelizowanej 
procedury „Niebieskie Karty”, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy  
w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym  
w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małŜonkami (przed sądem), w postępowaniu 
cywilnym (przed sądem), a takŜe opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej.  

Ponadto, do Informatora dołączona została płyta CD, na której zamieszczono między 
innymi wzory wniosków i pism procesowych (do samodzielnej edycji), dokumentów wydawanych 
przez organy władzy publicznej, bazy danych jednostek specjalistycznego poradnictwa i innych 
organizacji pomocowych. 
 W Informatorze znajdowała się równieŜ zaktualizowana Karta Praw Osoby Dotkniętej 
Przemocą w Rodzinie, stanowiąca w istocie podsumowanie i zebranie najistotniejszych kwestii 
opisanych. 
 4 000 sztuk egzemplarzy Informatora została za pośrednictwem Marszałków Województw 
rozdystrybuowana do placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie.  
Koszt wydruku i dystrybucji Informatora wyniósł ogółem 33 389,47 zł 
 
 
4. Konferencje i spotkania  
 

W dniu 26–27 listopada 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało 
Ogólnopolską Konferencję pn. „Interdyscyplinarnie przeciw przemocy”. 

Tematyka konferencji została głownie poświęcona omówieniu roli i obowiązków 
poszczególnych przedstawicieli oraz słuŜb w pracach zespołów interdyscyplinarnych/grup 
roboczych oraz podczas realizacji zadań wynikających z procedury „Niebieskie Karty”. 

Merytoryczny blok tematyczny rozpoczął się od omówienia wyników badań realizowanych 
na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej 
SMG/KRC dotyczące „Diagnozy zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych oraz realizacji 
procedury „Niebieskie Karty na obszarze Polski”. 

Następnie, przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych (jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, 
wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowej) odnosili się do obowiązków realizowanych w 
zespole interdyscyplinarnym.  

Drugi dzień konferencji został poświęcony prezentacji załoŜeń Programu Operacyjnego 
„Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Przemocy ze Względu na Płeć” realizowanego  
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. 

Został takŜe omówiony Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 
 Ponadto, zaprezentowane zostały Projekty nagrodzone w ramach ww. Programu 
Osłonowego.  

 
 



Omówiono realizację następujących projektów: 
– „Wygramy Razem – Podejmowanie Działań Profilaktycznych w Gminie Stalowa Wola”” – – 
„Wzbić się Marzeniami w Górę, Pokonać Przemoc” Gmina Sępólno Krajeńskie –  
– „Stop Przemocy” – Prudnik. 
Na organizację konferencji przeznaczono kwotę ogółem 86 767,68 zł  

 

 

5. Szkolenia dla pracowników „pierwszego kontaktu” 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację szkoleń dla pracowników „pierwszego kontaktu” 
realizują je w oparciu o opracowane przez Grupę Roboczą Zespołu Monitorującego Krajowy 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pakiety szkoleniowe w zakresie przyczyn  
i skutków przemocy w rodzinie. 

Marszałkowie województw odpowiedzialni za realizację szkoleń przeprowadzili szkolenia 
dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie korzystając ze środków własnych 
samorządów województw w wysokości 1 724 164,57 zł oraz pozyskanych np.  
z POKL lub przy współfinansowaniu z innymi podmiotami. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia szkoleń w 2012 r., zostały 
opracowane w raporcie stanowiącym Załącznik Nr 3 do Sprawozdania.  

W raporcie zawarte są informacje dotyczące: 
– liczby przeszkolonych pracowników pierwszego kontaktu w poszczególnych województwach, 
– grup zawodowych biorących udział w szkoleniu, 
– nazwy szkolenia, 
– celów szkolenia, 
– form i sposób prowadzonych szkoleń, 
– sposobu zaliczenia szkolenia, 
– czasu trwania szkolenia, 
– całkowitego kosztu przeprowadzonych szkoleń.  

Na podstawie opracowanego raportu z przeprowadzonych szkoleń moŜna dokonać następującej 
oceny realizowanego zadania: 

• szkolenia w 16 województwach prowadzone były przez Marszałków Województw,  
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.  

• łącznie zostało przeszkolonych 5 446 pracowników pierwszego kontaktu; 

• w szkoleniach oraz konferencjach brali udział między innymi: pracownicy ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, funkcjonariusze Policji, straŜnicy miejscy, 
kuratorzy sądowi – społeczni i zawodowi, kuratorzy rodzinni, sędziowie, prokuratorzy, pedagodzy 
szkolni, nauczyciele, pielęgniarki medycyny szkolnej, pielęgniarki środowiskowe, przedstawiciele 
słuŜby zdrowia, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, pracownicy 
i wolontariusze organizacji pozarządowych, psycholodzy, przedstawiciele duchowieństwa, 
urzędów miast i gmin oraz powiatów koordynujący tematykę związaną z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie, koordynatorzy wojewódzkich programów profilaktycznych, terapeuci  
z ośrodków uzaleŜnień, pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej; 

• szkolenia w większości województw dotyczyły głównie budowania lokalnych systemów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o współpracę zespołów interdyscyplinarnych, 
jak równieŜ dotyczyły zagadnień: realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 



wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, mediacji, pomocy osobom pokrzywdzonym, pracy 
z rodziną wieloproblemową, pracy z dzieckiem krzywdzonym, pracy z ofiarami przemocy  
w rodzinie w tym z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, diagnozowania przemocy  
w rodzinie itp.; 

• cele szkoleń skierowane były między innymi na:  

– przekazaniu niezbędnej wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie; 

– zwiększeniu skuteczności walki z przemocą w rodzinie; 

– wprowadzeniu do tematyki interwencji kryzysowej jako sposobu realizacji zadań wynikających  
z przepisów prawnych; 

– przekazaniu wiedzy na temat diagnozowania przemocy w rodzinie; 

– przekazaniu wiedzy pracy z ofiarą i sprawcą; 

– tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych; 

– przekazaniu wiedzy dotyczącej współpracy z osobą starsza i niepełnosprawną –ofiarą przemocy 
w rodzinie; 

• szkolenia miały głównie charakter warsztatowo – wykładowy; 

• czas trwania szkoleń był zróŜnicowany. W większości województw szkolenia były kilkudniowe; 

• warunkiem zaliczenia szkolenia w większości województw była obecność uczestników  
na zajęciach oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej;  

• na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia lub certyfikaty;  

• z opracowanego raportu wynika, Ŝe koszt przeprowadzonych szkoleń w 16 województwach 
łącznie wyniósł 1 724 164,57 zł, wszyscy Marszałkowie Województw wywiązali się  
z obowiązku przeprowadzenia szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu.  

 
Zgodnie z załoŜeniami Programu w większości szkolenia miały charakter 

interdyscyplinarny i obejmowały najwaŜniejsze aspekty problematyki przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.  

W celu profesjonalizacji słuŜb w kolejnych latach funkcjonowania Programu naleŜy 
połoŜyć szczególnie duŜy nacisk na szkolenia, gdyŜ prawidłowa współpraca pracowników 
pierwszego kontaktu z ofiarami i osobami stosującymi przemoc w rodzinie przemocy  
w rodzinie pozwoli na moŜliwość udzielania kompleksowej pomocy i wsparcia.  

 

6.  Funkcjonowanie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie 

 

Na terenie kraju do końca 2012 r. funkcjonowało 35 specjalistycznych ośrodków wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzenie w/w ośrodków jest zadaniem zleconym samorządom 
powiatowym, a środki finansowe na ich utrzymanie zapewnia budŜet państwa. 

 W specjalistycznych ośrodkach wsparcia, obok zapewnienia podstawowych potrzeb, ofiary 
przemocy w rodzinie otrzymują profesjonalne wsparcie medyczne, socjalne, psychologiczne, 
prawne.  

 Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2011 r. funkcjonowały  
w oparciu o standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 
ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 



ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 
osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 
korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).  

Priorytetowym zadaniem specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie jest zabezpieczenie ofiary przemocy w rodzinie i udzielenie jej profesjonalnej pomocy 
i wsparcia.  

 W 2012 roku pracownicy Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich 
sporządzili raporty z funkcjonowania specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie. Raporty dotyczą głównie na oceny standardów funkcjonowania specjalistycznych 
ośrodków wsparcia oraz udzielanych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz prowadzenia 
działań monitorujących i ewaluacyjnych.  

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania ośrodków we wszystkich województwach 
zostały zawarte w raporcie stanowiącym Załącznik Nr 2 do Sprawozdania.  

W raporcie zawarte są informacje dotyczące: 
– standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia  

dla ofiar przemocy w rodzinie w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym, 
zapewnienia potrzeb bytowych, 

– liczby osób przebywających w 2012 r. w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie w podziale na płeć oraz uwzględniając dzieci osoby starsze  
i niepełnosprawne, 

–  współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
–  prowadzonych działań monitorujących i ewaluacyjnych efektów działalności ośrodka. 

 Na podstawie opracowanego raportu dokonano oceny funkcjonowania specjalistycznych 
ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.  

W opisanych raportach zostało ocenionych 35 specjalistycznych ośrodków wsparcia.  

Z opracowanych raportów wynika:  
• Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w zakresie interwencyjnym 

zapewniają: 
– schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 
trzech miesięcy z moŜliwością przedłuŜenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary 
przemocy w rodzinie, 
– ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 
– udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, 
– rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy; 
 
• Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w zakresie terapeutyczno- 

-wspomagającym zapewniają: 
a) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: 
potrzeby, cele, metody i czas pomocy, 

b) udzielanie poradnictwa: 
– medycznego, 
– psychologicznego, 
– prawnego, 
– socjalnego, 

c) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz 
nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie 
– prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, 

d) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie 
oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 



e) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, 

f) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, 

g) udzielanie konsultacji wychowawczych; 
 
• W zakresie potrzeb bytowych zapewniają: 
– całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niŜ trzydziestu osób; jednak liczba ta moŜe ulec 
zwiększeniu, zaleŜnie od moŜliwości specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie, 

– pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji 
rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie, 

– wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego, z miejscem zabaw dla dzieci i miejscem  
do nauki, 

– ogólnodostępnych łazienek, wyposaŜonych w sposób umoŜliwiający korzystanie zarówno przez 
osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób, 

– ogólnodostępnej kuchni, 

– miejsca do prania i suszenia, 

– wyŜywienia, odzieŜy i obuwia, 

– środków higieny osobistej i środków czystości. 
 

 W specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2012 r. udzielono 
róŜnorodnych form pomocy 8 302 ofiarom przemocy w rodzinie w tym: 5 934 kobietom,  
882 męŜczyznom, 1 486 dzieciom.  

 Ponadto, udzielono pomocy ogółem 250 osobom starszym – ofiarom przemocy  
w rodzinie w tym: 197 kobietom i 53 męŜczyznom a takŜe ogółem 311 osobom niepełnosprawnym 
– ofiarom przemocy w rodzinie w tym: 223 kobietom, 37 męŜczyznom oraz 51 dzieciom.  
Z pomocy całodobowej skorzystało 2 046 osób.  
• Wszystkie specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie nawiązały współpracę  

z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Specjalistyczne 
ośrodki współpracują głównie z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami  
pomocy rodzinie, policją, sądami, prokuraturą, straŜą miejską, zakładami opieki zdrowotnej, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, przedszkolami, kościołem, 
organizacjami pozarządowymi, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, 
wydziałami do spraw mieszkalnictwa, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi, 
powiatowymi urzędami pracy, mediami lokalnymi itp. 

• Zasady monitorowania osób przebywających w ośrodkach realizowane są głównie dzięki 
utrzymywaniu kontaktu telefonicznego, korespondencji lub nawiązaniu współpracy  
z instytucjami zajmującymi się wsparciem oraz pomocą ofiarom przemocy w rodzinie.  
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie spełniają bardzo waŜną 

funkcję w udzielaniu kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Są to placówki,  
w których zatrudniona jest wyspecjalizowana kadra pracownicza mająca duŜe doświadczenie  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wdraŜania nowatorskich rozwiązań  
w zakresie pracy z ofiarami przemocy w rodzinie ale równieŜ z osobami będącymi sprawcami tej 
przemocy. Działalność ośrodków jest wielowymiarowa i nastawiona na udzielanie profesjonalnej 
pomocy.  
 
 
 
 
 



7.  Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych  
do osób stosujących przemoc w rodzinie  

 
Wytyczne do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

dla sprawców przemocy w rodzinie, które są wykorzystane przez samorządy powiatowe 
odpowiedzialne za realizację Strategii ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób 
stosujących przemoc w rodzinie, zawarte są w załączniku Nr 1 do Programu. Zawartość 
merytoryczna programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmuje równieŜ praktyczne ćwiczenia 
dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy 
związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współŜycia. 
Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych powinny być nieodłącznym czynnikiem 
resocjalizacji sprawców przemocy w rodzinie, gdyŜ samo zaostrzenie kar w stosunku do tych osób 
nie przyczyni się do zmian ich zachowań wobec członków rodziny. Celem przeciwdziałania 
przemocy jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w tym przemocy wobec  
dzieci poprzez edukację sprawców umoŜliwiając im nabycie prawidłowych umiejętności 
wychowawczych, postaw małŜeńskich oraz zachowań społecznych.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U.  
Nr 50, poz. 259) celem prowadzonych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest: 

– powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy; 
– rozwijanie umiejętności samokontroli i współŜycia w rodzinie; 
– kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez uŜywania przemocy  

w rodzinie; 
– zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy  

w rodzinie; 
– zdobywanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez 

stosowania przemocy; 
– uzyskanie informacji o moŜliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

 Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zadaniem zleconym 
samorządom powiatowym.  
 Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych na terenie kraju w 2012 r. programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zostały opracowane w raporcie 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Sprawozdania.  

W raporcie zawarte są informacje dotyczące: 
– liczby osób oraz płeć osób które ukończyły program korekcyjno-edukacyjnym  

z uwzględnieniem osób uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych ze względu na 
fakt skazania za czyny związane ze stosowaniem przemocy, odbywających karę pozbawienia 
wolności albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, osób stosujących 
przemoc w rodzinie które uczestniczą w terapii uzaleŜnienia od alkoholu lub narkotyków  
i uczestniczą w programach które stanowią uzupełnienie terapii, osób które w wyniku innych 
okoliczności zgłosiły się do uczestnictwa w programach,  

– nazwy realizowanego programu oddziaływań korekcyjno-edukacjnych, 
– formy i sposobu prowadzonych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 
– celów i efektów prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 
– sposobu i czasu monitorowania efektów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

wobec osób które zakończyły program. 



Z opracowanego Raportu wysnuto następujące wnioski: 
• W 2012 r. programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy  

w rodzinie ukończyło 3 369 osób. W raportach zostały wykazane jedynie osoby, które 
przystąpiły do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i ukończyły je. Natomiast 
faktyczna ogólna liczba osób które, przystąpiły do programów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych została zawarta w sprawozdawczości ogólnej do Krajowego Programu i wynosi 
ona 4 533 osób.  
Z porównania obydwu statystyk wynika, Ŝe 1 164 osoby przystąpiły do programów ale  
w toku ich realizacji zrezygnowały z uczestnictwa w nich.  

• Liczba osób uczestniczących w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych ze względu 
na fakt skazania za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę 
pozbawienia wolności albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary wynosi 
łącznie 1 238 osób w tym 1 187 męŜczyzn i 51 kobiet. 

• Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczyły w terapii uzaleŜnienia od 
alkoholu lub narkotyków i uczestniczyły w programach oddziaływań korekcyjno- 
-edukacyjnych, które stanowiły uzupełnienie terapii wynosi łącznie 377 osób w tym  
320 męŜczyzn i 57 kobiet. 

• Liczba osób, które w wyniku innych okoliczności zgłosiły się do uczestnictwa  
w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wynosi łącznie 1 754 osób w tym  
1 441 męŜczyzn oraz 313 kobiet. 

• Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie są 
prowadzone w formie spotkań, sesji, indywidualnych oraz na podstawie pracy w grupach.  

 
 Prowadzone zajęcia odbywają się na podstawie realizacji programu „The Duluth Model” 
lub według modelu „Partner” powstałego na bazie programu „The Duluth Model”. Ponadto 
realizowane są równieŜ programy oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w ramach programów 
autorskich.  
• Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie były 

realizowane między innymi poprzez zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, wykłady, dyskusje, 
wizualizację, psychodramę, odgrywanie scenek, treningi asertywności, burze mózgów, zajęcia 
psychoedukacyjne, projekcje filmów edukacyjnych, spotkania z przedstawicielami prawa, 
autodiagnozę na bazie psychotestów, analizę indywidualnych przypadków, relaksację, 
diagnostykę osobowości, porady rodzinno-wychowawcze, elementy psychoterapii indywidualnej, 
metody aktywizujące, itp. 

• Czas trwania programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych był zróŜnicowany  
i wynosił od 1 miesiąca do 12 miesięcy. W większości powiaty realizowały programy 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjne w przedziałach trzy, sześciu miesięcznych lub rocznych. 

• Wskazywane najczęściej efekty prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno- 
- edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie dotyczyły zmiany postaw i zachowań osób 
stosujących przemoc w rodzinie.  

• Monitorowanie efektów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób, które 
zakończyły program odbywało się między innymi poprzez: wypełnienie przez sprawcę ankiety 
ewaluacyjnej oraz osobisty kontakt osób prowadzących program i rejestrację zmian 
zachodzących w zachowaniu sprawcy dokonywaną przez sprawcę, dzięki informacjom 
uzyskanym przez środowisko rodzinne, lokalne sprawców, poprzez kontakt z pracownikami 
instytucji współpracującymi ze sprawcą po zakończeniu programu np. kuratorami sądowymi, 
pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami szkolnymi. Okres monitorowania sprawców po 
zakończeniu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego jest zróŜnicowany i wynosi od 
dwóch miesięcy do trzech lat. 

 Rozpowszechnienie wiedzy na temat prowadzonych programów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych w środowiskach lokalnych spowodowało zaangaŜowanie osób i instytucji 
związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie do podejmowania współpracy 



równieŜ ze sprawcą przemocy w celu zmiany jego postaw, zachowań oraz zminimalizowaniu bądź 
wyeliminowaniu zachowań przemocowych w stosunku do członków rodziny. 

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzone były 
poprzez sesje indywidualne bądź grupowe. PrzewaŜała róŜnorodność sposobów realizacji działań. 
Niejednokrotnie dostosowane one były do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób bądź 
prowadzonej grupy.  

Wszystkie z podmiotów prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne 
wskazywały na pozytywne efekty oddziaływań skierowanych do sprawców w odniesieniu do 
relacji rodzinnych oraz społecznych. 

 
8. Działalność Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie  
 
 W marcu 2011 r. został powołany Zespół Monitorujący do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie. Działalność tego Zespołu reguluje przepis art. 10b ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),  
a takŜe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r.  
w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz.U.  
Nr 28, poz. 146). 
 Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzą: 
1) Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie; 
2) siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie 

nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi 
jednostkami; 

3) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych 
przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

4) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 
pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób 
zgłoszonych przez te podmioty. 

W 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia (w tym dwa dwudniowe) Zespołu Monitorującego do 
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Do najwaŜniejszych prac Zespołu Monitorującego w 2012 r. naleŜy zaliczyć: 

– ocenę wniosków złoŜonych w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”; 
– opracowanie projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2014–2020. 

 

 
9. Monitorowanie realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 
  
Monitorowanie realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) odbywa się w oparciu o raporty oraz 
sprawozdawczość opracowaną przez Wojewodów. Raporty zawierają dane dotyczące realizacji 
zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny, powiatowy  
i samorząd województwa oraz Wojewodę. 

  



a) Realizacja zadań własnych przez gminę: 

Z raportu dotyczącego realizacji zadań nałoŜonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie oraz sprawozdawczości za 2012 rok wynika:  

– na terenie Polski na 2 479 gmin zostało opracowanych, zrealizowanych i zatwierdzonych 
właściwą uchwałą 2 304 gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

– w Polsce jest 1 836 placówek prowadzących poradnictwo i interwencję w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne słuŜące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagroŜonych 
przemocą w rodzinie; 

 – w 2012 r. funkcjonowało w gminach 2 467 Zespołów Interdyscyplinarnych;  
– w 2012 r. funkcjonowało w gminach 48 510 Grup Roboczych; 
– w Polsce w 2012 r. na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
w sytuacji bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  
w rodzinie odnotowano 500 przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika 
socjalnego wraz z Policją i przedstawicielami słuŜby zdrowia, wykonującego obowiązki słuŜbowe;  

– Wskazano, Ŝe w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245) w 2012 r.: 

• sporządzonych Niebieskich Kart formularz A  przez przedstawicieli poszczególnych 
podmiotów wszczynających procedurę było 63 820 w tym przez przedstawicieli: 
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 10 800 
– Policji 50 236 
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 820 
– oświaty      1 473 
– ochrony zdrowia        491 

• sporządzonych Niebieskich Kart C przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów 
wszczynających procedurę było 44 220 

• sporządzonych Niebieskich Kart D przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów 
wszczynających procedurę było 32 230 

• zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą procedur „Niebieskie 
Karty”, na skutek zakończenia przemocy w rodzinie lub zrealizowania indywidualnego 
planu pomocy było 25 745 

• Zespoły Interdyscyplinarne/Grupy Robocze przekazały 6 146 zawiadomień do organów 
ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z uŜyciem przemocy 
w rodzinie. 

  
b) Realizacja zadań własnych przez powiat: 

Z raportu z realizacji zadań nałoŜonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
sprawozdawczości za 2012 rok wynika:  

– w 323 powiatach na terenie Polski opracowano, zrealizowano i zatwierdzono właściwą uchwałą 
powiatowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie;  
 
– w 252 powiatach opracowano i realizowano programy słuŜące działaniom profilaktycznym 
mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania  
i wdraŜania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagroŜonych 
przemocą w rodzinie. 
 



c) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 

Do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na podstawie  
art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie naleŜy tworzenie  
i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 
opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Zadania te są finansowane z budŜetu państwa i są one w pełni realizowane 
przez powiaty. Szczegółowy opis zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 
powiat został zawarty w Rozdziale I w punkcie 6 i 7.  
 
d) Realizacja zadań własnych samorządu województwa: 

Z opracowanego raportu wynika, Ŝe w 2012 r. 
 – 14 samorządów województw opracowało i realizowało oraz zatwierdziło właściwą uchwałą 
wojewódzki programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Województwa, które nie wywiązały 
się z realizacji powyŜszego zadania to: Dolnośląskie i Pomorskie. 
– 15 samorządów województw oprócz województwa podkarpackiego podejmowało działania 
mające na celu inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; 
– 10 samorządów województw opracowało ramowe programy ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie oraz ramowe programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Samorządy województw Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, 
Łódzkiego, Podkarpackiego, Warmińsko-Mazurskiego nie realizowały w 2012 r. powyŜszego 
zadania; 
– wszystkie samorządy województw organizują szkolenia dla osób realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 
e) Realizacja zadań wojewody: 

Z opracowanego raportu dotyczącego realizacji zadań wojewody z zakresu ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wynika, Ŝe w 2012 r. 
– 15 wojewodów (oprócz wojewody Łódzkiego) opracowało materiały instruktaŜowe, zalecenia, 
procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych  
z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania; 
– 16 wojewodów realizowało działania mające na celu monitorowanie zjawiska przemocy  
w rodzinie; 
– w 13 województwach zostali powołani Wojewódzcy Koordynatorzy Realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W województwach: Łódzkim, Małopolskim, 
Pomorskim Wojewódzcy Koordynatorzy nie zostali powołani, a zadania ich zostały powierzone 
tymczasowo pracownikom Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich; 
– monitorowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez 
Wojewódzkich Koordynatorów równieŜ miało miejsce w 13 województwach; 
– nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych 
przez samorząd gminny, powiatowy i województwa pełni 16 wojewodów; 
– kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez 
podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej 
sprawowana jest w 11 województwach. W 5 województwach Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, 
Pomorskim, Śląskim i wielkopolskim kontrola nie była w 2012 r. sprawowana; 
– we wszystkich województwach prowadzone i ogłoszone są w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym oraz opublikowane na stronach internetowych rejestry placówek zapewniających 
miejsca noclegowe; 
– we wszystkich województwach prowadzone i ogłoszone są w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym oraz opublikowane na stronach internetowych rejestry jednostek specjalistycznego 
poradnictwa. 



10. Realizacja Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  
 
 

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” po raz pierwszy został zrealizowany w 2011 r. zgodnie  
z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  
Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).  

Przedmiotem Programu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” jest dofinansowanie samorządów gminnych, 
powiatowych i województwa w tworzeniu zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie.  

Minister Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r. określił trzy priorytety, w ramach których 
mogły być dofinansowane działania:  
Priorytet I. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagroŜonych 
zjawiskiem przemocy w rodzinie; 
Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie; 
Priorytet III. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieŜy z rodzin zagroŜonych i dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 

Szczegółowe działania wynikające z powyŜszych priorytetów, na realizację których 
podmioty uprawnione mogły aplikować o dofinansowanie, zawarte były w Programie Osłonowym 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie”.  

Na Program „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w roku 2012 zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł.,  
a wydatkowano 2 888 346,50 zł. Dofinansowanie otrzymało 104 podmioty. 

Realizacja zadań wynikających z Programu Osłonowego przyczynia się do zbudowania 
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i do realizacji szeroko zakrojonych 
działań profilaktycznych.  
 Dzięki otrzymanym środkom finansowym pochodzącym z dotacji, a takŜe środkom  
z wkładu własnego podmiotów realizujących Program istnieje moŜliwość między innymi 
rozpowszechniania wiedzy w środowisku lokalnym na temat działań realizowanych na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział II.  Działania określone w Programie realizowane przez Ministerstwo  
Sprawiedliwości 

 
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki w roku 2012, podobnie jak  

w latach poprzednich, realizowały zadania nałoŜone na nie we wszystkich podstawowych nurtach 
przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. w: 

a) Działaniach uprzedzających; 
b) Działaniach interwencyjnych; 
c) Działaniach wspierających; 
d) Działaniach korekcyjno-edukacyjnych. 

Do podstawowych zadań Ministerstwa przewidzianych Programem naleŜy: 
1) w zakresie Działań uprzedzających (Strategii edukacyjnych): 

- opracowanie oraz realizacja procedur ochrony prawnej i wsparcia psychologicznego dla 
świadków przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie; 

� przygotowanie pakietów szkoleniowych w zakresie przyczyn i skutków przemocy  
w rodzinie i przeprowadzenie szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości; 

2) w zakresie Działań interwencyjnych (Strategii interwencyjnych): 
- izolowanie sprawców od ofiar na podstawie odrębnych przepisów (realizują sądy  

w ramach swoich ustawowych uprawnień); 
3) w zakresie Działań wspierających (Strategie terapeutyczne): wzmocnienie ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie przez:  
- realizację programów ochrony ofiar przemocy z udziałem Policji, prokuratury  

i kuratorów sądowych (wykonują sądy powszechne w ramach swoich ustawowych 
uprawnień); 

- zabezpieczenie odpowiednich warunków przesłuchań dzieci (przyjazne pokoje 
przesłuchań) oraz, w miarę moŜliwości, dorosłych – ofiar przemocy w rodzinie 
(realizują sądy oraz prokuratury); 

4) w zakresie Działań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy  
w rodzinie:  
− wykonywanie przez sprawców przemocy w rodzinie prac społecznie uŜytecznych przy 

jednoczesnym uczestnictwie w programach korekcyjno-edukacyjnych (realizują sądy  
w ramach swoich ustawowych uprawnień). 

 
1. Realizacja Działań uprzedzających (w zakresie strategii edukacyjnych) 

 
Działanie: opracowanie oraz realizacja procedur ochrony prawnej i wsparcia 

psychologicznego dla świadków przemocy w rodzinie i ofiar przemocy  
w rodzinie. 

1) Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw 

W 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuowało program pomocowy „Sieć 
Pomocy Ofiarom Przestępstw” , którą tworzą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem, zwane dalej „Ośrodkami”. Aktualnie w całym kraju funkcjonuje 15 Ośrodków. 
Część z nich utworzyła filie oraz punkty pomocy, a część przygotowuje się do ich otwarcia. Na 
koniec 2012 roku na terenie całej Polski w ramach Sieci funkcjonowały łącznie 52 miejsca,  
w których udzielana była pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Rozbudowa Sieci jest 
moŜliwa dzięki rozpoczęciu wdraŜania w styczniu 2012 roku projektu „Wzmacnianie i rozbudowa 
Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce” w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości  
w sprawach karnych” (Criminal Justice), ze środków współfinansowanych przez Komisję 
Europejską.  

Ośrodki są prowadzone przez organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem, z wykorzystaniem ich bazy lokalowej. Dane teleadresowe 
Ośrodków oraz ich filii lub punktów, wraz z informacją dotyczącą form świadczonej pomocy oraz 



godzin dyŜurów lub przyjęć pokrzywdzonych, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl1. Praca w Ośrodkach odbywa się zgodnie z Jednolitymi 
Standardami Pracy z Osobami Pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem działających w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Treść 
standardów takŜe dostępna jest na w/w stronie internetowej2. 

Ośrodki w 2012 roku, podobnie jak w poprzednich latach, udzielały osobom pokrzywdzonych 
przestępstwem bezpłatnych porad i informacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz wsparcia  
w uzyskaniu np. pomocy socjalnej. W 2012 roku łączna liczba porad psychologicznych i prawnych 
wyniosła – 21.119 (2011 – 25.219, 2010 – 21.957)3. Liczba ta od lat utrzymuje się na zbliŜonym 
poziomie, co potwierdza zapotrzebowanie na tego rodzaju bezpłatną pomoc, a takŜe świadczy  
o skuteczności działań promujących Ośrodki i potwierdza ich renomę.  
 

2) Wsparcie pokrzywdzonych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej 
 

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227, z poźn. zm.), 
powołała do Ŝycia z dniem 1 stycznia 2012 roku Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. Przychodami Funduszu są m.in. orzeczone przez sądy nawiązki  
i świadczenia pienięŜne, a środki są przeznaczane chociaŜby na pomoc osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, 
rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. 

W 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło dwa otwarte konkursy ofert na 
uzyskanie dotacji z Funduszu na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, w tym przemocą  
w rodzinie, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku, w szczególności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów  
i innych związków wyznaniowych. 

W 2012 roku z Funduszu otrzymało dotację 27 podmiotów. Przy ocenie ofert wyŜszą ocenę 
otrzymywały te oferty, w których w moŜliwie kompleksowy i przemyślany sposób przedstawiono 
propozycje pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Tym samym przez dysponenta 
Funduszu preferowany był kompleksowy charakter udzielanej pokrzywdzonym pomocy, a nie 
ograniczony jedynie do pomocy danego rodzaju bądź pomocy określonej kategorii pokrzywdzonych. 
Wśród pokrzywdzonych, którzy uzyskali pomoc od ww. podmiotów, część stanowiły osoby 
dotknięte przemocą w rodzinie. 

W przeprowadzonych w 2012 roku dwóch konkursach na pomoc pokrzywdzonym 
przestępstwem, przyznane zostały dotacje w łącznej wysokości 1.688.746,60 zł (w pierwszym 
konkursie 920.000 zł, w II konkursie – 768.746,60 zł). Środki niewykorzystane do końca terminu 
wskazanego w umowach oraz środki wykorzystane w sposób nieprawidłowy, niezgodnie  
z postanowieniami zawartymi w umowach, zostały zwrócone w łącznej wysokości 161.640,36 zł. 

 
3) Strony internetowe 

 
W 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymywało i aktualizowało stronę 

internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz zakładki poświęcone przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie i przemocy wobec dzieci na stronie www.ms.gov.pl. 

W 2012 roku strona www.pokrzywdzeni.gov.pl aktualizowana była w ramach projektu 
„Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”. 

                                                 
1 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/. 
2 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/dzialania-na-rzecz-pokrzywdzonych-przestepstwem/.  
3 Liczby ujęte w nawiasach w postaci np.: „(2011 - 25.219)” oznaczają, w całej dalszej części informacji dotyczącej działań resortu sprawiedliwości, 
adekwatne wartości osiągnięte w 2011 roku, a takŜe, w miarę moŜliwości, osiągane analogicznie w 2010 roku „(2010 – 21.957)”. 



Na stronie tej osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informatorami, skorzystać ze 
wzorów pism procesowych, a takŜe zapoznać się aktami prawnymi niezbędnymi w dochodzeniu 
swoich praw w postępowaniu karnym i cywilnym. Zamieszczone są takŜe informacje o bieŜących 
działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. 

Informacje skierowane do szczególnej kategorii pokrzywdzonych przestępstwem, jakimi są 
osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, oraz dla słuŜb zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie, zawarte zostały w zakładce poświęconej przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie4 na stronie www.ms.gov.pl; problematyce przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 
poświęcona została dodatkowa zakładka na tej stronie5.  

W zakładkach tych zamieszczone zostały m.in. akty prawne, wykazy licznych placówek 
pomocowych, informacje o prawach przysługujących pokrzywdzonym, a takŜe  
o wydarzeniach, których organizatorem, bądź uczestnikiem, jest Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Zakładki te są systematycznie aktualizowane (raz na kwartał), by stanowić dla osób 
zainteresowanych dogodne źródło informacji.  

 
4) Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 

 
W dniach 20–25 lutego 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości było, jak co roku, 

organizatorem „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”  – akcji informacyjnej dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, prowadzonej od 2011 roku w oparciu o działalność Ośrodków 
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
Ośrodki w ramach Tygodnia udzielono 2.761 porad psychologicznych  
i prawnych, w tym telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (2011 – 1.550),  
w niektórych dodatkowo udzielano szeroko rozumianej informacji telefonicznie (np.  
w województwie małopolskim pomoc tego rodzaju udzielono 120 osobom). 

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, 
Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, a takŜe 
Komenda Główna StraŜy Granicznej. 

W trakcie Tygodnia bezpłatnych porad udzielali radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy, 
asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psychologowie, pracownicy socjalni, kuratorzy, 
aplikanci radcowscy i adwokaccy, funkcjonariusze Policji oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych.  

Zaznaczenia wymaga równieŜ, Ŝe Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem nie były jedynymi miejscami, do których potrzebujący mogli zwrócić się po pomoc. 
NiezaleŜnie od Ośrodków pomocy tej udzielały takŜe inne podmioty, w tym m.in. radcowie  
w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz adwokaci w Okręgowych Radach Adwokackich. 

 
5) Telefon interwencyjno-informacyjny „Niebieska Linia” 801-12-00-02 

 
W zakresie ochrony osób dotkniętych przestępstwem przemocy w rodzinie, na szczególne 

podkreślenie zasługuje podpisanie w dniu 8 listopada 2012 roku aneksu do porozumienia 
dotyczącego telefonu interwencyjno-informacyjnego z dnia 29 listopada 2010 roku, który 
wydłuŜył okres jego obowiązywania do końca 2017 roku.  

Dzięki podpisaniu w/w aneksu pokrzywdzeni przemocą w rodzinie, w szczególności ze 
strony sprawców uprzednio skazanych za przemoc w rodzinie lub groźbę jej uŜycia, nadal będą 
mogli korzystać ze wsparcia, którego uzyskanie umoŜliwia im telefoniczna linia interwencyjno-
informacyjna. 
 Telefon interwencyjno-informacyjny nadal prowadzony jest przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii  

                                                 
4 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/. 
5 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/. 



801-12-00-02. Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronie internetowej 
www.parpa.pl, www.niebieskalinia.info oraz www.ms.gov.pl. 

Efektywna działalność telefonu jest moŜliwa dzięki podpisanym przez Ministra 
Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów  
w dniu 29 listopada 2010 roku Procedurom współpracy słuŜby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy 
Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku  
z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”6. 
Procedury te nie uległy zmianie.  

Działając wspólnie z Komendą Główną Policji, w październiku 2012 roku Ministerstwo 
Sprawiedliwości przeprowadziło w 2012 roku gruntowną analizę funkcjonowania owych Procedur 
współpracy słuŜb, w kaŜdym zespole kuratorskiej słuŜby sądowej i w kaŜdej komendzie Policji.  
Z analizy tej wynika, Ŝe w znakomitej większości jednostek organizacyjnych obu słuŜb współpraca 
została nawiązana i jest realizowana bez przeszkód. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło juŜ 
pierwsze działania mające na celu zapewnienie, aby w całym kraju w/w współpraca realizowana 
była równie sprawnie. 

Zaznaczenia równieŜ wymaga, Ŝe po podpisaniu aneksu, celem rozpowszechnienia wiedzy 
o przedłuŜeniu okresu obowiązywania Porozumienia, a tym samym działalności telefonu, 
Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło akcję informacyjną w sądach. Rozpowszechniło 
stosowną informację o podpisaniu aneksu wraz z ulotkami oraz plakatami o telefonie, a ponadto 
„Kartą Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie” oraz pojedynczymi egzemplarzami 
„Informatora dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”.  

Liczby interwencji wobec osób uprzednio skazanych za przemoc w rodzinie 
podejmowanych na skutek sygnałów zarejestrowanych pod numerem 801-12-00-02 nie są znaczne, 
tym niemniej naleŜy zawsze mieć na uwadze, Ŝe kaŜda z odnotowanych interwencji mogła 
stanowić zapobieŜenie ewentualnej tragedii i kaŜda miała szczególne znaczenie dla osoby 
pokrzywdzonej. W roku 2012 liczba zakończonych interwencji wyniosła 25, z czego 16 dotyczyło 
interwencji rozpoczętych przed 1 stycznia 2012 roku (w roku 2011– rozpoczętych odnotowano 42, 
a zakończonych 20). Na koniec 2012 roku według statystyk rozpoczętych i nie zakończonych było 
16 interwencji. 

Zgłoszenia dotyczyły najczęściej przemocy psychicznej, a w dalszej kolejności – fizycznej, 
osobami pokrzywdzonymi w przewaŜającej mierze były kobiety. Celem interwencji było głównie 
przekazanie informacji, powiadomienie właściwych słuŜb, a dalszej kolejności zmobilizowanie 
słuŜb do działania. Rezultatem zakończonych w omawianym czasie interwencji było m.in. złoŜenie 
przez kuratorów w 9 przypadkach wniosków o zarządzenie warunkowo zawieszonej wobec 
sprawcy kary pozbawienia wolności, w 11 przypadkach podjęcie przez sąd działań z urzędu. Sąd 
zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w 7 przypadkach  
(w 2011 – równieŜ w 7 przypadkach), w 1 przypadku odwołał warunkowe przedterminowe 
zwolnienie (podobnie w 2011 roku). W 2012 roku ogólna liczba zgłoszeń telefonicznych pod 
numer Niebieskiej Linii  wyniosła 13.767  
(w 2011 – 13.695) i wzrosła około 10% wobec liczby zgłoszeń w 2010 roku (12.376)7. 

Podkreślenia równieŜ wymaga, Ŝe wszystkie zgłaszane i objęte interwencją przypadki 
dotyczyły wyłącznie czynów przemocowych, których sprawca uprzednio skazany prawomocnym 
wyrokiem w chwili czynu przebywał na warunkowym zwolnieniu lub przebywał na wolności  
w związku z orzeczeniem wobec niego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, 
stąd stosunkowo niewielka liczba zgłoszeń. NaleŜy podkreślić, Ŝe ogółem Pogotowie „Niebieska 
Linia” uruchomiło 278 interwencji w sytuacji zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia osób doświadczających 
przemocy.  

Jak wspomniano powyŜej, podejmowanie interwencji w ramach telefonu interwencyjno- 
-informacyjnego skutkuje uruchomieniem opisanej wcześniej procedury postępowania funkcjonariuszy 

                                                 
6 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wspolpraca-miedzyresortowa-na-rzecz-przeciwdzialania-przemocy-w-
rodzinie/wspolpraca-funkcjonariuszy-policji-z-kuratorami-sadowymi-/. 
7 http://www.niebieskalinia.info/index.php?p=badania_i_analizy.  



odpowiednich słuŜb. Nie oznacza to jednak pozostawienia bez pomocy osób pokrzywdzonych 
przez sprawców, którzy uprzednio nie byli skazani. Zaznaczenia wymaga, Ŝe Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przyjmuje zgłoszenia we wszystkich 
przypadkach i w razie potrzeby inicjuje odpowiednie działania. 
 

6) Porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej 
 

W 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuowało współpracę z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej na podstawie „Porozumienia o współpracy na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie” z dnia 15 września 2011 roku 8.  

Wszystkie działania podejmowane w ramach Porozumienia przyczyniają się do osiągnięcia 
jego celu, jakim jest zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności 
przy wykorzystaniu środków i form zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), jak równieŜ 
skoordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi przemocy. W ramach tego 
Porozumienia w 2012 roku został opracowany obszerny „Informator dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie”, szczegółowo opisany w punkcie 8, który spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem. Z prośbą o przekazanie bezpłatnych egzemplarzy zwróciły się do Ministerstwa 
Sprawiedliwości zarówno osoby fizyczne, instytucje pomocowe, jak i sądy – co świadczy o duŜym 
zapotrzebowaniu na informacje zawarte w Informatorze.  

Nadto, w 2012 roku zostały opracowane formularze statystyczne, przekazane do stosowania 
w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, celem dokumentowania liczby 
pokrzywdzonych skierowanych do skorzystania z usług ośrodka jednego typu przez ośrodek 
drugiego typu (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).  

Z informacji uzyskanych z Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 
wynika, Ŝe współpraca w tym zakresie między obydwoma typami ośrodków została nawiązana,  
a osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zagwarantowano uzyskanie kompleksowej pomocy. 

 
7) Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie 

 
 W 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wznowiło druk Karty Praw Osoby 
Dotkniętej Przemocą w Rodzinie wydając łącznie 178.500 egzemplarzy (w 2011 – nakład 
równieŜ wynosił 178.000 szt.). Nakład został rozpowszechniony w sądach, Ośrodkach Pomocy  
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, za pośrednictwem marszałków województw  
w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz innych jednostkach 
pomocowych.  

Karta jest efektem współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Pracy  
i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji i Fundacją „Porozumienie bez barier”. Została 
opracowana z myślą, by stanowić podręczny informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Zawiera zestaw podstawowych praw przysługujących ww. osobom, numery telefonów do Policji, 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz wykaz 
powołanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem, a takŜe Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
wraz z danymi teleadresowymi obu rodzajów Ośrodków. 

Karta jest równieŜ do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej, dodatkowo 
takŜe w czterech wersjach językowych (w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim)9. 

 
 

                                                 
8 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wspolpraca-miedzyresortowa-na-rzecz-przeciwdzialania-przemocy-w-
rodzinie/wspolpraca-z-ministerstwem-pracy-i-polityki-spolecznej-/. 
9 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie-/. 



8) Informator dla Osób Dotkni ętych Przemocą w Rodzinie 
 

Zgodnie z zapowiedzią, jak miała miejsce w chwili pierwszej publicznej prezentacji Karty 
Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy  
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku opracowało obszerny „Informator dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”. Informator ten zawiera m.in. opis pierwszych kroków 
dla zapewnienia bezpieczeństwa osobie dotkniętej w/w przemocą oraz przysługujących jej 
podstawowych uprawnień w postępowaniu karnym, rodzinnym (w zakresie opieki nad dziećmi 
oraz spraw między małŜonkami), w postępowaniu cywilnym oraz w zakresie pomocy społecznej.  

Załącznikiem do Informatora jest wymieniona na wstępie Karta, oraz wzory pism 
procesowych i innych materiałów zamieszczone na płycie CD. 

Informator został wydany ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie. Został zamieszczony równieŜ w wersji elektronicznej, do pobrania, na stronach obu 
Ministerstw10. Ministerstwo Sprawiedliwości z początkiem roku 2013 rozpowszechniło egzemplarze 
Informatora w sądach powszechnych oraz w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem. Z uwagi na niewielki jego nakład w porównaniu do potrzeb, przeprowadziło 
równieŜ akcję informacyjną mającą na celu zachęcić do korzystania z jego wersji elektronicznej.  

 
9) Opracowanie i aktualizacja kuratorskiego informatora dla osoby pokrzywdzonej 

przemocą w rodzinie 
 

 W połowie 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości opracowano i wprowadziło do 
stosowania „Informator dla pokrzywdzonego przestępstwem przemocy w rodzinie”11, który 
jest wręczany przez kuratora sądowego osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, przy okazji 
nawiązywania pierwszego kontaktu z dozorowanym sprawcą przemocy w rodzinie. Informator 
zawiera m.in. podstawowe informacje na temat tego jak zachować się w sytuacji przemocowej, 
dane teleadresowe kuratora sądowego, a takŜe wykaz jednostek pomocowych w najbliŜszej 
okolicy. Na początku 2012 roku został on zaktualizowany w związku z wprowadzeniem 
nowelizacji ustawowych. 
 

10) Aktualizacja Bazy danych osób nadzorujących słuŜby zajmujące  
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
 

 W 2011 roku w celu realizacji zapisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Ministerstwem Pracy  
i Polityki Społecznej, Komendą Główną Policji oraz Prokuraturą Generalną, opracowało  
Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich,  
Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji oraz 
Prokuraturach Apelacyjnych pracę słuŜb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca 
noclegowe12, na poziomie województwa. Baza danych przeznaczona jest dla instytucji 
państwowych i samorządowych, w tym kuratorów sądowych, policjantów, pracowników 
socjalnych, prokuratorów, zajmujących się zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, celem umoŜliwienia w/w podmiotom wymiany informacji i uściślenia współpracy  
na płaszczyźnie lokalnej. Baza danych została przesłana do wszystkich osób w niej wskazanych 
oraz umieszczona na stronach internetowych urzędów centralnych reprezentujących owe słuŜby  
i jest na bieŜąco aktualizowana oraz wzbogacana, m.in. o jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

                                                 
10 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/.  
11 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie--diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru-
sprawiedliwosci/. 
12 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/kontakt-z-osobami-nadzorujacymi-lub-koordynujacymi-prace-sluzb-
wykonujacych-zadania-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzin/. 



miejsca noclegowe dla sprawców przemocy w rodzinie, itp., wraz z zainstalowanymi hiperłączami 
do zasięgania większej ilości informacji na właściwych stronach internetowych. W 2012 roku 
miała miejsce kilkukrotna aktualizacja bazy. Aktualna Baza danych zamieszczona na stronie 
www.ms.gov.pl zawiera dane na dzień 30 maja 2013 roku.  
 

11) Pozostałe działania Ministerstwa Sprawiedliwości 
 

Do innych działań realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości naleŜy zaliczyć: 
- działania podejmowane w ramach Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem; 
- działania podejmowane w ramach Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci – Ofiar Przestępstw; 
- coroczne współorganizowanie ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom 

przestępstw”. Konferencja ta organizowana jest począwszy od 2003 roku przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje  
i corocznie obejmowana jest patronatem Ministra Sprawiedliwości i Prezydenta Miasta Warszawy. 
Wzorem lat ubiegłych, konferencja poświęcona została szeroko pojętej pomocy dzieciom 
skrzywdzonym przestępstwem. Do tegorocznej edycji konferencji zaproszonych zostało 550 
uczestników (w tym 200 sędziów) a takŜe prokuratorzy, adwokaci, policjanci, kuratorzy sądowi, 
biegli psycholodzy, naukowcy, pracownicy placówek pomocowych dla dzieci z całej Polski.  

 
Działanie: przygotowanie pakietów szkoleniowych w zakresie przyczyn i skutków przemocy  
w rodzinie i przeprowadzenie szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości. 
 

  W zakresie przygotowania pakietów szkoleniowych na temat przyczyn i skutków przemocy 
w rodzinie oraz przeprowadzenia szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości, jednostką 
organizacyjną odpowiedzialną za realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 
  Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.) do zadań szkoły naleŜy m.in. szkolenie  
i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury,  
w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz szkolenie  
i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, 
kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury, podnoszące ich kwalifikacje 
zawodowe. 
  W 2012 roku Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przeprowadził następujące szkolenia dotyczące problematyki 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie: 

1) Szkolenie pt.: „Prawno-karne i psychologiczne aspekty przestępstw dotyczących przemocy 
w rodzinie. Metodyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa 
przeciwko rodzinie”. Szkolenie skierowane było do sędziów orzekających w sprawach 
karnych i prokuratorów. W ramach szkolenia omówiono tematy dotyczące przemocy  
w rodzinie, sprawcy i ofiary przemocy domowej, metodykę prowadzenia postępowań 
karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, postępowania  
z dorosłymi pokrzywdzonymi, sytuacji dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie  
oraz wpływu w/w przemocy na zdrowie psychiczne dzieci, metodykę postępowania  
z małoletnim świadkiem/pokrzywdzonym w sprawach przeciwko rodzinie i opiece 
(stosowanie art. 185a Kodeksu postępowania karnego13 (zwanego dalej: „kpk”)  
i art. 185b kpk), unormowania prawne słuŜących wzmocnieniu ochrony osób 
pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, poruszono równieŜ kwestie pomocy  
ofiarom przestępstw, współpracy w tym zakresie z organizacjami powołanymi do 
pomocy pokrzywdzonym, instytucjami pomocowymi, a takŜe zakres informacji 

                                                 
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) 



przekazywanych pokrzywdzonym przez organy postępowania na temat ich praw 
i moŜliwości uzyskania pomocy. 

2) Szkolenie pt.: „Przeciwdziałanie przemocy i innym patologiom Ŝycia rodzinnego  
w pracy zawodowego kuratora sądowego” adresowane było do kuratorów sądowych. 
W ramach szkolenia omówiono źródła prawa dotyczące zagadnień związanych  
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, metodykę pracy kuratora zawodowego  
z rodziną dotkniętą problemem przemocy, kwestie dotyczące realizacji orzeczeń 
sądowych dotyczących stosunków między rodzicami i dziećmi w szczególności 
kontaktów z dzieckiem i przymusowego odebrania dziecka, pomocy rodzinie 
zagroŜonej eurosieroctwem oraz nadzoru nad rodziną zagroŜoną przemocą przez 
zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze. 
 
 
2. Realizacja Działań interwencyjnych (w zakresie strategii interwencyjnych) 

 
Działanie: izolowanie sprawców od ofiar na podstawie odrębnych przepisów. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, moŜliwości w zakresie izolacji sprawców przemocy 

w rodzinie od osób pokrzywdzonych istnieją na wszystkich etapach postępowania karnego,  
tj.: przygotowawczego (przed Policją lub prokuratorem), rozpoznawczego (przed sądem) oraz 
wykonawczego (po uprawomocnieniu się wyroku, przed sądem), a takŜe w ramach postępowania 
cywilnego. 

 
1) Izolacja sprawców na etapie postępowania przygotowawczego 

 
Z danych statystycznych Komendy Głównej Policji wynika, Ŝe w roku 2012 Policja 

wypełniła 51.292 formularzy „Niebieska Karta” (w tym 44.146 wszczynających procedurę  
i 7.146 dotyczących kolejnych przypadków w trakcie procedury). Liczba podejrzanych sprawców 
odnotowana na podstawie procedury „Niebieska Karta” przez Policję w 2012 roku wyniosła 
51.531, w tym 47.728 męŜczyzn, 3.522 – kobiet i 281 – nieletnich. 

Podkreślenia jednak wymaga, Ŝe powyŜsze dane nie obrazują ogólnej skali problemu, 
albowiem obejmują dane zebrane wyłącznie przez Policję, która jest jednym z podmiotów 
uprawnionych do wszczęcia procedury. Tym samymi nie obejmują danych o liczbie kart 
załoŜonych przez inne uprawnione do tego podmioty. 

Przechodząc do danych dotyczących izolacji sprawców przemocy w rodzinie od 
pokrzywdzonych, dla przypomnienia warto zaznaczyć, Ŝe ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw dodano do Kodeksu postępowania karnego 
przepis art. 275a, przewidujący środek zapobiegawczy w postaci nakazania oskarŜonemu  
o przestępstwo popełnione z uŜyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej 
opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeŜeli zachodzi 
uzasadniona obawa, Ŝe oskarŜony ponownie popełni przestępstwo z uŜyciem przemocy wobec tej 
osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 
 Środek ten stosuje się na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące. JeŜeli nie ustały przesłanki jego 
stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, moŜe 
przedłuŜyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie dłuŜsze niŜ 3 miesiące (art. 275a § 4 kpk). 

W 2012 roku, wg danych uzyskanych z Prokuratury Generalnej, liczba podejrzanych, 
wobec których zastosowano ww. środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu 
mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a § 1 kpk), wyniosła 1241.  
W porównaniu do 2011 – gdzie zastosowano 84914. tego rodzaju środków oraz 2010 roku,  
w którym zastosowano ich 209, naleŜy odnotować znaczący przyrost liczbowy, co oznacza,  
Ŝe instytucja ta sprawdziła się i jest często stosowana przez prokuratorów.  

                                                 
14 Ibidem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2012 roku do sądów wpłynęły 42 wnioski prokuratorów o przedłuŜenie nakazu opuszczenia 
lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na dalsze okresy (art. 275a § 1  
i 4 kpk), z czego 40 zostało rozpoznanych. W sumie sądy wydały 49 (2011 – 34, 2010 – 3) 
postanowień w przedmiocie przedłuŜenia nakazu zastosowanego przez prokuratora lub sąd na 
dalsze okresy (art. 275a § 1 i 4 kpk)15. 

Z danych Prokuratury Generalnej16 wynika ponadto, Ŝe w roku 2012:  
− liczba podejrzanych o przestępstwa z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec 

członka rodziny, wobec których zastosowano dozór Policji pod warunkiem opuszczenia 
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275 § 3 kpk) – wyniosła 627 (2011 – 
505, 2010 – 337), 

− liczba podejrzanych o wymienione wyŜej przestępstwa, wobec których zastosowano dozór 
Policji z jednoczesnym zobowiązaniem do powstrzymania się od kontaktu  
z pokrzywdzonym (art. 275 § 2 kpk) – wyniosła 1412 (2011 – 1.280, 2010 – 891), 

–  liczba podejrzanych o wymienione wyŜej przestępstwa, wobec których prokurator  
skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania – 1.745  
(2011 – 2.002, 2010 – 1.800), 

− liczba osób tymczasowo aresztowanych w wyniku złoŜenia ww. wniosków –  
1.679 (2011 – 1.895, 2010 – 1.699),  

− liczba oskarŜonych o przestępstwa popełnione wobec członka rodziny z uŜyciem przemocy 
lub groźby bezprawnej – 16.246 (2011 – 16.722, 2010 – 16.403),  

                                                 
15 Dane z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za IV kwartały 2012 roku. 
16 Dane z Prokuratury Generalnej, gromadzone z poszczególnych prokuratur apelacyjnych, na uŜytek niniejszej informacji. 
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− liczba oskarŜonych o wyŜej wymienione przestępstwa, wobec których prokurator wnosił  
o orzeczenie zakazu określonego w art. 41a § 1 i 2 Kodeksu karnego, zwanego dalej „kk”17 
– wyniosła 381 (2011 – 400, 2010 – 247),  

− liczba oskarŜonych o wyŜej wymienione przestępstwa, wobec których prokurator składając 
wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wnioskował jednocześnie  
o nałoŜenie obowiązku określonego w art. 67 § 3 kk18 – wyniosła 101 (2011 – 105, 2010  
– 112),  

− liczba oskarŜonych o wyŜej wymienione przestępstwa, wobec których prokurator wnosił  
o orzeczenie obowiązków określonych w art. art. 72 § 1 pkt 5–8 kk, w tym: 

• powstrzymanie się od naduŜywania alkoholu lub uŜywania innych środków 
odurzających (art. 72 § 1 pkt 5 kk) – 5.884 (2011 – 5.969, 2010 – 5.772), 

• poddanie się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo 
oddziaływaniom terapeutycznym (art. 72 § 1 pkt 6 kk) – 1.189 (2011 – 1.130,  
2010 – 1.082),  

• uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych (art. 72 § 1 pkt 6a kk)  
– 145 (2011 – 99, 2010 –36),  

• powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach  
(art. 72 § 1 pkt 7 kk) – 75 (2011 – 72, 2010 – 57),  

• powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami  
w określony sposób lub zbliŜania do nich (art. 72 § 1 pkt 7a kk) – 434 (2011 – 362, 
2010 – 349), 

• opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 72 
§ 1 pkt 7b kk) – 386 (2011 – 339, 2010 – 236),  

• nałoŜenie innego obowiązku (art. 72 § 1 pkt 8 kk) – 1.523 (2011 – 1.768, 2010 – 
1.537),  

− liczba wniosków składanych w toku postępowania wykonawczego w przedmiocie 
zastosowania form izolacji sprawców przemocy w rodzinie od ofiar w trybie art. 74  
§ 2 kk w zw. z art. 72 § 1 pkt 5–8 kk – wyniosła 189 (2011 – 112, 2010 – 175). 

 
 
 Pozostałe dane statystyczne dotyczące działalności organów prokuratury wskazują  
na znaczny wpływ oskarŜyciela publicznego na ostateczny kształt orzecznictwa, jego struktury, 
rodzajów kar i ich wymiaru. Coraz bardziej popularny w ostatnich latach konsensualny sposób 
kończenia spraw sądowych, poprzez zastosowanie instytucji wniosku prokuratora o wydanie 
wobec sprawcy wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarŜonym kary lub środka 
karnego (art. 335 § 1 kpk19), a takŜe wniosek oskarŜonego o wydanie wyroku skazującego  

                                                 
17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), art. 41a. § 1 kk: „Sąd moŜe orzec obowiązek 
powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliŜania się 
do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne  
przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z uŜyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie 
najbliŜszej; obowiązek lub zakaz moŜe być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych 
odstępach czasu.”. 
18 Art. 67 § 3 kk: „Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości albo w części,  
a moŜe na niego nałoŜyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6a, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pienięŜne wymienione  
w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Nakładając na sprawcę przestępstwa 
popełnionego z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliŜszej obowiązek wymieniony w art. 72 § 1 pkt 7b sąd określa sposób 
kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym.” 
19 Art. 335 § 1 kpk. Prokurator moŜe umieścić w akcie oskarŜenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych  
z oskarŜonym kary lub środka karnego za występek zagroŜony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, 
jeŜeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarŜonego wskazuje, Ŝe cele postępowania zostaną osiągnięte. 
§ 2. JeŜeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie 
budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym moŜna nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak 
czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, Ŝe nie będzie moŜna ich przeprowadzić na rozprawie. 
§ 3. Uzasadnienie aktu oskarŜenia moŜna ograniczyć do wskazania okoliczności, o których mowa w § 1. 



i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego (art. 387 § 1 kpk20) ma znaczący wpływ na 
kształt orzecznictwa sądów powszechnych. 
 Podkreślić naleŜy, Ŝe w 2012 roku sądy uwzględniając wnioski prokuratora z art. 335  
§ 1 kpk, za przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 kk skazały 3.597 osób (2011 – 3.937, 2010 – 
3.883, 2009 – 3924), a z art. 387 § 1 kpk 2.675 (2011 – 2.774, 2010 – 2.655, 2009 – 2258), co 
łącznie stanowi 6.272 skazań (2011 – 6.711, 2010 – 6.538, 2009 – 6182), tj. 48,7%21 wszystkich 
skazań z art. 207 § 1 kk (2011 – 49%, 2010 – 48%, 2009 – 42%). 
 

Orzeczenia sądów rejonowych z art. 207 § 1 kk  
uwzględniające wnioski prokuratora z art. 335 § 1 kpk oraz wnioski z art. 387 § 1 kpk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla oceny skali zjawiska nie pozostaje bez znaczenia liczba spraw, w których organy ścigania 
odmówiły wszczęcia postępowania przygotowawczego lub w których postępowanie to umorzono. 
Według danych Prokuratury Generalnej za rok 2012, stosunek liczby postępowań o przestępstwa  
z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, które umorzono lub  
które zakończono odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego do ogólnej liczby 
spraw o wskazane wyŜej przestępstwa wyniósł w skali kraju 61,98%22. 

 
2) Izolacja sprawców na etapie postępowania rozpoznawczego; orzecznictwo sądów 

powszechnych 
 
 Opracowując dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, oparto się na 
danych dotyczących przestępstwa z art. 207 § 1 kk. NaleŜy przy tym mieć świadomość, Ŝe przemoc 
w rodzinie wykracza znacznie swoim zakresem przedmiotowym poza ustawowe znamiona 
przestępstwa znęcania się nad osobami najbliŜszymi. MoŜna powiedzieć, Ŝe przestępstwo znęcania 
się jest najbardziej jaskrawym przykładem przemocy w rodzinie, jednakŜe nie odzwierciedla 
całości tego zjawiska, a jedynie jego część. Dopiero przy przyjęciu tego zastrzeŜenia moŜna 
dokonywać analizy danych statystycznych w tym zakresie i wyciągać wnioski. 

NaleŜy nadmienić, Ŝe Kodeks karny w art. 115 zawiera tzw. słowniczek ustawowy,  
w którym Ustawodawca precyzuje niektóre pojęcia uŜyte w treści aktu prawnego. W słowniczku 
tym nie znajduje się pojęcie przemocy w rodzinie, ani nawet pojęcie samej przemocy.  

                                                 
20 Art. 387. § 1 kpk. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarŜonych na rozprawie głównej oskarŜony, któremu zarzucono 
występek, moŜe złoŜyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania 
postępowania dowodowego; jeŜeli oskarŜony nie ma obrońcy z wyboru, sąd moŜe, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. 
§ 2. Sąd moŜe uwzględnić wniosek oskarŜonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości  
i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest moŜliwe jedynie 
wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a takŜe pokrzywdzony naleŜycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o moŜliwości 
zgłoszenia przez oskarŜonego tego wniosku. 
§ 3. Sąd moŜe uzaleŜnić uwzględnienie wniosku oskarŜonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się 
odpowiednio. 
21 Dane pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według 
właściwości rzeczowej (odpowiednio za 2012 rok oraz za lata wcześniejsze). 
22 Stosunek uśredniony na podstawie danych z poszczególnych Prokuratur apelacyjnych za rok 2012.  
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 Natomiast w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.), w art. 2 pkt 2 zawarta jest tzw. definicja legalna pojęcia 
„przemocy w rodzinie”, co jest niezwykle pomocne i uŜyteczne przy ocenie czy dany czyn 
stypizowany w Kodeksie karnym nosi znamiona tego typu zjawiska. 
 Przemoc w rodzinie, według w/w przepisu ustawy, to jednorazowe albo powtarzające  
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,  
w szczególności naraŜające te osoby na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a takŜe wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą. 

W związku z szeroką definicją przemocy w rodzinie, która moŜe wyczerpywać ustawowe 
znamiona róŜnych przestępstw, w celu właściwego opisania danych statystycznych obrazujących 
zakres oddziaływania organów postępowania przygotowawczego oraz rozpoznawczego na to 
zjawisko, niezbędne jest zatem doprecyzowanie rodzaju czynów zabronionych, które składają się 
na przemoc w rodzinie. 

W sądowych formularzach statystycznych za rok 2011 po raz pierwszy uwzględniono 
statystyki przestępstw, które mogą zostać zakwalifikowane jako przemoc w rodzinie, wg art. 2  
pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, są to m.in.: 

art. 148 § 1–4 kk – zabójstwo; 
art. 156 § 1–3 kk – spowodowanie cięŜkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka; 
art. 157 § 1 kk  – spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu 

człowieka; 
art. 189 kk  – pozbawienie wolności; 
art. 190 kk  – groźba bezprawna; 
art. 191 kk – przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia do określonego 

zachowania; 
art. 191a kk  – utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby; 
art. 197 § 1–3 kk – zgwałcenie; 
art. 198 kk  – współŜycie płciowe z osobą w stanie ograniczonej poczytalności; 
art. 199 kk – wymuszenie współŜycia płciowego na osobie podległej, w krytycznym 

połoŜeniu; 
art. 200 § 1 i 2 kk – pedofilia – uprawianie, prezentowanie treści; 
art. 201 kk  – kazirodztwo; 
art. 202 § 1–4b kk – prezentowanie treści pornograficznych; 
art. 203 kk  – doprowadzenie przemocą innej osoby do uprawiania prostytucji; 
art. 208 kk  – rozpijanie małoletnich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dane statystyczne odnośnie do wyŜej wymienionych przestępstw za rok 2012 przedstawiają 
się następująco23: 

Pozbawienie wolności 

Rodzaje 
przestępstw 
Kodeksie 
karnym 

Osądzeni 
ogółem 

Skazani 
ogółem ogółem 

w tym  
z 

warun- 
kowym 

zawiesze- 
niem 

Grzywna 
samoistna 

Ograni- 
czenie 

wolności 

Warunkowo 
umorzono 

postępowanie 

Umorzono 
postęp. 

Uniewin- 
niono 

Tymcz. 
areszto- 
wano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ogółem,  
w tym  
z art.: 

16.085 13.572 12.175 10.261 499 893 1.173 849 473 901 

148 § 1  35 29 27 - - - - 6 - 31 

148 § 2 1 1 - - - - - - - 1 

148 § 3 - - - - - - - - - - 

148 § 4 2 2 2 1 - - - - - 1 

156 53 49 46 27 3 - 2 1 1 17 

156 § 1 i 3 10 9 9 1 - - - 1 - 7 

157 § 1 298 243 199 170 29 15 38 10 6 6 

157 § 2 
w zw.  
z § 4 

178 139 70 64 44 25 24 12 3 2 

189 19 15 14 11 1 - 3 1 - - 

190 1074 823 522 431 182 119 55 157 36 30 

190a § 1 65 55 43 36 6 6 3 7 - 3 

190a § 2 1 1 - - 1 - - - - - 

190a § 3 1 - - - - - - 1 - - 

191 46 36 28 23 3 5 3 2 5 3 

191a  2 2 2 2 - - - - - - 

197 § 1 108 103 103 43 - - - 2 3 33 

197 § 2 15 13 13 8 - - - 1 1 4 

197 § 3 19 18 18 1 - - - - 1 17 

197 § 4 - - - - - - - - - - 

198  6 5 5 3 - - - - 1 1 

199  3 2 2 1 - - - 1 - - 

200 § 1 137 118 118 51 - - - 4 15 36 

200 § 2 1 1 1 1 - - - - - - 

201 11 11 10 5 1 - - - - 1 

202 § 1 2 2 2 2 - - - - - - 

202 § 2 6 4 3 3 1 - 1 - 1 - 

202 § 3 39 35 33 26 - 2 - - 4 6 

202 § 4  - - - - - - - - - - 

202 § 4a 3 3 3 3 - - - - - - 

202 § 4b 20 17 17 12 - - 3 - - - 

203 1 1 1 1 - - - - - - 

207 § 1  11937 10079 9481 8122 129 467 924 567 362 639 

207 § 2 23 20 19 8 - 1 - - 3 6 

207 § 3  38 34 32 15 2 - - 1 3 9 

208 2 1 1 1 - - - 1 - - 

inne 1929 1701 1351 1189 97 253 117 74 28 48 

                                                 
23 Dane ze sprawozdań: MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według 
właściwości rzeczowej za rok 2012 oraz MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej 
instancji według właściwości rzeczowej za rok 2012 bez uwzględnienia danych dotyczących kar doŜywotniego pozbawienia wolności, z uwagi na 
ich śladową ilość. 



PoniŜej przedstawione zaś zostały dane w zakresie liczby i płci osób pokrzywdzonych 
poszczególnymi rodzajami przestępstw, kwalifikujących się jako przemoc w rodzinie wg art. 2  
pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Poszkodowane osoby: Rodzaje 
przestępstw  

z Kodeksu karnego małoletni kobiety męŜczyźni 

Ogółem,  
w tym z art.: 

5.090 (22%) 14.617 (64%) 3.211 (14%) 

148 § 1  4 23 16 
148 § 2 - 1  
148 § 3 - - - 
148 § 4 - - 2 
156 11 28 19 
156 § 1 i 3 1 4 5 
157 § 1 19 159 105 
157 § 2 w zw. z § 4 24 133 35 
189 5 20 1 
190 77 911 342 
190a § 1 6 64 7 
190a § 2 - 1 - 
190a § 3 - 1 - 
191 3 38 9 
191a  - 2 - 
197 § 1 17 107 6 
197 § 2 1 14 - 
197 § 3 22 13 - 
197 § 4 - - - 
198  4 3 - 
199  1 - - 
200 § 1 136 21 4 
200 § 2 - - - 
201 8 3 - 
202 § 1 1 1 - 
202 § 2 10 1 1 
202 § 3 1 38 - 
202 § 4  - - - 
202 § 4a - - - 
202 § 4b - - - 
203 - 2 1 
207 § 1 3.458 12.167 2.347 
207 § 2 7 23 5 
207 § 3  12 45 10 
208 2 - - 
Inne 1.260 794 296 

 
 

Z wyŜej przedstawionych danych wynika, Ŝe spośród przestępstw kwalifikujących  
się jako przemoc w rodzinie najpowszechniejszym przestępstwem w 2012 roku było przestępstwo 
znęcania się oraz przestępstwo gróźb karalnych.  

Jedynie w przypadku nielicznych przestępstw liczba pokrzywdzonych nimi męŜczyzn 
przewyŜszyła liczbę pokrzywdzonych nimi kobiet. Dotyczy to przestępstw z art. 156 § 1  
i 3 kk (cięŜkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka) oraz zabójstwa 
pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 4 kk).  
W przypadku pozostałych przestępstw, kwalifikujących się jako przemoc w rodzinie wg art. 2 pkt 2 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pokrzywdzonymi najczęściej były kobiety,  
a w dalszej kolejności małoletni.  



a. Znamiona ustawowe czynu z art. 207 § 1 kk. 
Przestępstwo znęcania się nad osobami najbliŜszymi zostało opisane w Kodeksie karnym  

w art. 207 w trzech jednostkach redakcyjnych, jako jeden typ podstawowy (art. 207  
§ 1 kk) oraz dwa typy kwalifikowane (art. 207 § 2 i 3 kk). 

Typ podstawowy przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 kk posiada następujące znamiona 
ustawowe (przesłanki): 

- znęcanie się fizyczne lub psychiczne; 
- nad osobą najbliŜszą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 

stosunku zaleŜności od sprawcy; 
- nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. 

Ustawodawca przewidział za takie zachowanie sankcję w postaci kary pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Kolejnym typem jest przestępstwo kwalifikowane znęcania się z art. 207 § 2 kk, 
charakteryzujące się dodatkową przesłanką, a mianowicie stosowaniem szczególnego 
okrucieństwa. Sankcją jest kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Ostatnim typem kwalifikowanym z art. 207 § 3 kk jest przestępstwo znęcania się,  
w wyniku którego doszło do targnięcia się pokrzywdzonego na własne Ŝycie. Sankcją jest kara 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 
b. Orzecznictwo sądów powszechnych (sądów rejonowych – wydziałów karnych) 

w 2012 roku. 
• orzecznictwo sądów w zakresie przestępstwa znęcania się z art. 207 kk. 

Na wstępie naleŜy uczynić wzmiankę, Ŝe przedstawione poniŜej dane dotyczą czynu 
podstawowego z art. 207 § 1 kk. Nie przytaczano obu kwalifikowanych typów tego przestępstwa  
z art. 207 § 2 i § 3 kk, z uwagi na fakt, Ŝe liczba skazań w tym zakresie jest symboliczna  
(93 skazania łącznie w 2012 roku). 

W 2012 roku w sądach rejonowych w Polsce nieprawomocnie osądzono z art. 207  
§ 1 kk ogółem 15.245 osób24 (2011 – 16.077, 2010 – 16.239, 2009 – 17.413). 
 Z tego: 

• 12.877 – skazano   (2011 – 13.588, 2010 – 13.569, 2009 – 14.506); 
• 460 – uniewinniono   (2011 – 444, 2010 – 432, 2009 – 501); 
• 1.161 – warunkowo umorzono postępowanie (2011 – 1.241, 2010 – 1.304,  

                                                                                2009 –1.365); 
• 747 – umorzono postępowanie (2011 – 799, 2010 – 927, 2009 – 1.034); 
• 795 – tymczasowo aresztowano (2011 – 736, 2010 – 816, 2009 – 926). 

 
Stosunek procentowy rodzajów orzeczeń sądów rejonowych w zakresie art. 207 § 1 kk. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
W 2012 roku w sądach rejonowych w Polsce nieprawomocnie skazano z art. 207 § 1 kk ogółem: 
12.877 osób25. 
 

                                                 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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 Z tego wymierzono: 
• 165 – kary grzywny (samoistnych) (2011 – 167, 2010 – 193, 2009 – 229); 
• 574 – kar ograniczenia wolności (2011 – 615, 2010 – 712, 2009 – 637); 
• 12.128 – kar pozbawienia wolności (2011 – 12.806, 2010 – 12.664,  

                                                                      2009 – 13.640); 
� 1.674 – bezwzględnych (2011 – 1.718); 
� 10.454 – z warunkowym zawieszeniem wykonania (2011 – 11.088). 

 
 

Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych w sądach rejonowych w Polsce w 2012 roku  
z art. 207 § 1 kk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Skazani w sądach rejonowych za przestępstwo z art. 207 § 1 kk w latach 1999–2012 

 
 

 Wymierzając karę pozbawienia wolności za czyn z art. 207 § 1 kk sądy stosowały ją  
w dolnych granicach ustawowego zagroŜenia. Ponad 90% wszystkich kar pozbawienia wolności 
stanowiło kary od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. 
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Stosunek procentowy wymiaru kary pozbawienia wolności 
orzekanej w Sądach Rejonowych w Polsce w 2012 roku z art. 207 § 1 kk. 

 
 Wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 § 1 kk w 2012 roku było: 

- 3.875 małoletnich (w 2011 – 4.407, 2010 – 3.003, 2009 – 3.526), 
- 14.127 kobiet  (w 2011 – 14.517, 2010 – 11.828, 2009 – 12.597), 
- 2.810 męŜczyzn (w 2011 – 2.012, drugi objęci badaniem statystycznym). 
W związku z faktem, Ŝe przestępstwo znęcania się moŜe dotyczyć takŜe i czynów 

wykraczających poza granice przemocy wobec osób najbliŜszych (np. znęcanie się nad osobami 
pozostającymi w stałym lub przemijającym stosunku zaleŜności od sprawcy, bądź nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny), naleŜy mieć na uwadze, Ŝe 
część przedstawionych wyŜej danych będzie dotyczyła pokrzywdzonych, które nie są osobami 
najbliŜszymi bądź wspólnie zamieszkującymi ze sprawcą.  

 
Osoby pokrzywdzone przestępstwem z art. 207 kk 

 
Dane dotyczące przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 kk, zakwalifikowanego wyłącznie 

jako przemoc w rodzinie („rodz”), za 2012 rok przedstawiają się następująco26: 
− liczba osób osądzonych: 11.937, 
− liczba osób skazanych: 10.079, 
z tego wymierzono: 
• 129 – kary grzywny samoistnych, 
• 467 – kar ograniczenia wolności, 
• 9.481 – kar pozbawienia wolności w tym: 

                                                 
26 Ibidem. 
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� 1.359 – bezwzględnych,  
� 8.122 – z warunkowym zawieszeniem wykonania. 

Wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 § 1 kk zakwalifikowanego jako 
przemoc w rodzinie („rodz”) w 2012 roku było: 

- 3.458 małoletnich, 
- 12.167 kobiet, 
- 2.347  męŜczyzn. 

• środki zapobiegawcze stosowane przez sądy powszechne.  
Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie, moŜliwa jest na wszystkich etapach postępowania, 

zarówno przygotowawczego, jak i przed sądem. Na etapie postępowania przygotowawczego 
moŜliwość taką stwarzają środki zapobiegawcze, których okres zastosowania w niektórych 
przypadkach, w oparciu o stosowne przepisy, przedłuŜany jest na kolejne okresy. 

W stosunku do sprawców przemocy w rodzinie najistotniejszymi środkami zapobiegawczymi 
są: 

− tymczasowe aresztowanie, 
− dozór Policji z zakazem kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną (art. 275 § 2 kpk), 
− dozór Policji w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania, na podstawie 

art. 275 § 3 kpk, 
− nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego. 
Wg danych zaprezentowanych w tabeli na poprzednich stronach, w stosunku do sprawców 

przestępstw zakwalifikowanych jako przemoc w rodzinie („rodz”) w 2012 roku, tymczasowe 
aresztowanie przed wydaniem wyroku zastosowano w 901 przypadkach (łącznie w sądach 
rejonowych i okręgowych), w tym 639 wobec oskarŜonych za przestępstwo znęcania się (art. 207  
§ 1 kk).  

Dozór Policji w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania (art. 275 § 3 kpk) 
orzeczono w 349 przypadkach (209 – w sądach rejonowych, 140 – w sądach okręgowych). 

Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego, stosowany przez sąd jako środek zapobiegawczy 
zastosowano ogółem w 435 przypadkach, w tym 49 postanowień dotyczyło przedłuŜenia nakazu 
zastosowanego przez prokuratora lub sąd na dalsze okresy (art. 275a § 4 kpk)27. 

• środki karne stosowane przez sądy powszechne. 
Od blisko dwóch i pół roku tj. od dnia wejścia w Ŝycie zmian do ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązują przepisy wprowadzające nowe lub zmienione 
środki karne  mające zastosowanie wobec sprawców w rodzinie tj. nakaz opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 39 pkt 2e kk w zw. z art. 41a kk) oraz zakaz 
zbliŜania się do pokrzywdzonego (art. 39 pkt 2b kk w zw. z art. 41a kk).  
 Z danych wynikających ze sprawozdań statystycznych (wprowadzonych po raz pierwszy od 
dnia 1 stycznia 2012 roku)28 wynika, Ŝe w 2012 roku sądy powszechne orzekły niŜej wymienione 
środki karne, w następującej liczbie przypadków: 

− obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach – 42 (2011 – 31, 2010 – 16), 

− zakaz kontaktowania się z określonymi osobami – 330 (2011 – 161, 2010 – 81), 
− zakaz zbliŜania się do określonych osób – 205 (2011 – 106 2010 – 26), 
− zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu – 12 (2011 – nie 

orzekano), 
− nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – w 167 

przypadkach (2011 – 110, 2010 – 20). 

                                                 
27 Dane dotyczące dozoru Policji oraz nakazu opuszczenia lokalu jako środka zapobiegawczego pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy 
Rejonowe MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za IV kwartały 2012 roku oraz z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy 
Okręgowe MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2012 rok. 
28 Dane ze sprawozdań: MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według 
właściwości rzeczowej za rok 2012 oraz MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej 
instancji według właściwości rzeczowej za rok 2012. 



• obowiązki probacyjne stosowane przez sądy powszechne. 
Wymieniona na wstępie ustawa wprowadziła teŜ nowy rodzaj środka probacyjnego  

w postaci zakazu zbliŜania się do pokrzywdzonego (art. 72 § 1 pkt 7a kk), a takŜe osobne ujęcie  
w art. 72 § 1 pkt 6a kk uczestnictwa sprawcy w programach korekcyjno-edukacyjnych. 
 Tytułem obowiązków probacyjnych (art. 72 § 1 kk) w sądach powszechnych w 2012 roku 
orzeczono: 

− powstrzymanie się od naduŜywania alkoholu lub uŜywania innych środków 
odurzających (art. 72 § 1 pkt 5 kk) – 15.203 (2011 – 10.635, 2010 – 9.449), 

− poddanie się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo 
oddziaływaniom terapeutycznym (art. 72 § 1 pkt 6 kk) – 2.564 (2011 – 2.263,  
2010 – 1.914), 

− uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych (art. 72 § 1 pkt 6a kk) – 
346 (2011 – 296, 2010 – 253),  

− powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach  
(art. 72 § 1 pkt 7 kk) – 316 (2011 – 317, 2010 – 170),  

− powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami  
w określony sposób (art. 72 § 1 pkt 7a kk) – 1.040 (2011 – 592, 2010 – 554),  

− powstrzymanie się od zbliŜania się do pokrzywdzonego lub innych osób (art. 72 § 1 
pkt 7a kk) – 387 (2011 – 190, 2010 – 99),  

− opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 72 
§ 1 pkt 7b kk) – 536 (2011 – 406, 2010 – 279). 

Dane te przedstawiają wprawdzie ogólną liczbę orzeczonych w 2012 roku środków, tym 
niemniej z istoty i charakteru niektórych z nich wynika, Ŝe dotyczą one wyłącznie sprawców 
przemocy w rodzinie (dotyczy to np. obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym). 

Na szczególną uwagę spośród wyŜej wymienionych środków probacyjnych zasługuje 
obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. Uwzględniając cele 
w/w oddziaływań i moŜliwość uzyskania poprzez ich zastosowanie poŜądanych zmian  
w zachowaniu sprawcy, jak równieŜ dostępność programów, w jakich sprawcy przemocy mogliby 
uczestniczyć zarówno w warunkach wolnościowych, jak i izolacyjnych, potrzeba stosowania 
przedmiotowego środka probacyjnego nie powinna budzić wątpliwości. 
 W celu zwiększenia liczby stosowanych przez sądy ww. środków probacyjnych, 
Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się kaŜdego roku do kuratorów okręgowych o aktualizację 
list placówek lub instytucji, zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem 
terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjno-edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6a kk.  
W 2012 roku, wzorem lat ubiegłych, listy te – zgodnie z zapewnieniami kuratorów – równieŜ 
zostały zaktualizowane, a odesłanie do nich zawarte na stronie www.ms.gov.pl29. Lista ta moŜe 
stanowić źródło wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz kuratorów sądowych, w zakresie 
realizowanych w powiecie przez określone placówki programów oddziaływań korekcyjno- 
-edukacyjnych. 
 Nadto, w 2012 roku opracowano i wprowadzono do stosowania – wzory wniosków kuratora 
sądowego w przedmiocie ustanowienia obowiązku uczestnictwa sprawcy w oddziaływaniach 
korekcyjno-edukacyjnych, w wersjach umoŜliwiających ich wykorzystanie w przypadkach 
warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary, warunkowego 
przedterminowego zwolnienia, w celu ułatwienia kuratorom sądowym składania tego typu 
wniosków do sądu w okresie próby, a w rezultacie zwiększenia stosowania przez sądy tego typu 
oddziaływań. Wzory wszystkich wniosków opracowanych dla kuratorów sądowych znajdują się do 
pobrania na stronie internetowej MS30. 
 
                                                 
29 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/placowki-prowadzace-programy-korekcyjno-edukacyjne-dla-sprawcow-
przemocy-w-rodzinie/. 
30 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informacje-i-wzory-wnioskow-dla-kuratorow-sadowych/.  



3) Izolacja sprawców na etapie postępowania wykonawczego. 

Z powyŜszych danych wynika, Ŝe największy odsetek wszystkich kar za stosowanie 
przemocy w rodzinie stanowi kara pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na 
okres od 2 do 5 lat. NaleŜy odnotować, Ŝe z 10.454 skazanych w 2012 roku z art. 207 § 1 kk na 
karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, pod dozór kuratora  
oddano 7.556 osób (2011 – 7.711, 2010 – 7.424, 2009 – 7.344), co stanowi aŜ 72,2% wszystkich 
skazanych na tę karę (2011 – 69,7%, 2010 – 67%, 2009 – 62%)31. Widoczny jest wzrost liczby  
i odsetka sprawców, których sądy oddają pod dozór kuratora sądowego. Ma to ogromne 
znaczenie z uwagi na moŜliwości skutecznego oddziaływania na skazanych w okresie próby,  
w celu resocjalizacji sprawców, przejawiającej się jako zmiana postaw skazanych i ograniczenie 
ich powrotności do przestępstwa. 

Dodać takŜe trzeba, Ŝe skazany pod dozorem kuratora jest w okresie próby stale monitorowany, 
a ewentualne zmiany zachowania mogą skutkować zaostrzeniem kontroli (nałoŜeniem nowych, 
bardziej restrykcyjnych obowiązków probacyjnych), bądź jej złagodzeniem (uchyleniem lub 
zmianą obowiązków probacyjnych) przez sąd. Kurator sądowy ma bowiem obowiązek 
odpowiednio reagować i proponować sądowi, poprzez właściwe wnioski, elastyczny sposób 
oddziaływania na sprawcę przemocy w rodzinie. 

Nie sposób dokładnie obliczyć liczby skazanych za przestępstwo znęcania przebywających 
w chwili obecnej pod dozorem kuratora, w okresie próby. KaŜdego dnia bowiem część okresów 
próby ustaje, a kolejne rozpoczynają bieg. Według ostroŜnych obliczeń, mając na względzie średni 
roczny odsetek skazanych sprawców oddawanych pod dozór kuratora (60–70%) oraz średni okres 
próby – 3 lata, łącznie wobec sprawców przebywających na wolności w wyniku warunkowego 
zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowego zwolnienia z reszty kary, 
stosowanych moŜe być od 25.000 do 35.000 dozorów kuratora sądowego. 

 
 W związku z wejściem w Ŝycie noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie od ponad dwóch lat obowiązują następujące instytucje w zakresie postępowania 
wykonawczego tj. 

− obligatoryjne zarządzenie wykonania kary wobec skazanego za przestępstwo popełnione 
z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliŜszej lub innej osoby 
małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą dopuszczającego się ponownych 
zachowań przemocowych w okresie próby (art. 75 § 1a kk) – w 2012 roku liczba 
postanowień sądu wydanych na podstawie art. 75 § 1a kk wyniosła 1.76732 (2011 – 
1.096, 2010 – 70), z czego zarządzono wykonanie kary wobec 1.231 osób (2011 – 771, 
2010 – 70); 

− obligatoryjne odwołanie warunkowego zwolnienia wobec skazanego, zwolnionego  
z zakładu karnego, za przestępstwo popełnione z uŜyciem przemocy lub groźby 
bezprawnej wobec osoby najbliŜszej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących 
wspólnie ze sprawcą, dopuszczającego się ponownych zachowań przemocowych  
w okresie próby (art. 160 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego33, zwanego  
dalej „kkw”) – w 2012 roku liczba postanowień sądu penitencjarnego wyniosła 18734 
(2011 – 94, 2010 – 17), z czego odwołano zwolnienie wobec 148 osób (2011 – 86,  
2010 – 17); 

− a takŜe procedura z udziałem kuratora sądowego, dotycząca wnioskowania do sądu  
o zarządzenie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności bądź odwołania 

                                                 
31 Dane ze sprawozdań: MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według 
właściwości rzeczowej za rok 2012 (odpowiednio za rok 2012 i lata wcześniejsze). 
32 Dane pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości 
rzeczowej za rok 2012 i 2011 oraz z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według 
właściwości rzeczowej za rok 2012 i 2011, dane za 2010 pochodzą z informacji uzyskanej od prezesów sądów okręgowych. 
33 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) 
34 Dane pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości 
rzeczowej za rok 2012 i 2011, dane dotyczące rozpoznanych spraw w 2011 oraz w 2010 pochodzą od prezesów sądów okręgowych. 



warunkowego przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego przewidziana w art. 12d 
ustawy35. 

Dla oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie istotnym jest wprowadzenie nowego 
uregulowania przewidzianego w w/w art. 12d ustawy. Przepis ten przewiduje obligatoryjne 
zarządzenie wykonania kary albo odwołanie warunkowego zwolnienia na skutek złoŜonego przez 
kuratora wniosku, dotyczącego skazanego za przestępstwo popełnione z uŜyciem przemocy lub 
groźby bezprawnej wobec członka rodziny, który w okresie próby raŜąco naruszył porządek 
prawny, ponownie uŜywając przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny. 
 W celu ułatwienia kuratorom sądowym stosowania w/w szybkiej procedury, Ministerstwo 
Sprawiedliwości w połowie 2011 roku opracowało wzory wniosków kuratora zawodowego  
w tym przedmiocie, które zostały zamieszczone na stronie internetowej MS36, a informacja  
o konieczności stosowania ww. została przesłana prezesom sądów apelacyjnych. Wnioski te 
stosowane są juŜ przez kuratorów sądowych w całej Polsce, a w 2012 roku zaktualizowano owe 
wzory do zmian wprowadzonych do Kodeksu karnego wykonawczego. 
 Zwiększeniu efektywności i skuteczności składanych przez kuratorów wniosków na 
podstawie art. 12d mają słuŜyć podpisane w dniu 29 listopada 2010 roku przez Ministra 
Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów,  
a opisane juŜ wyŜej, Procedury współpracy słuŜby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji  
w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem 
czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej, które określają 
zasady współpracy obu słuŜb w zakresie szybkiego informowania kuratora sądowego o zaistniałym 
zdarzeniu i przekazaniu mu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku do sądu. Temu 
celowi słuŜy takŜe opisany powyŜej telefon interwencyjno-informacyjny dla pokrzywdzonych.  
W wyniku sygnału płynącego od pokrzywdzonego moŜe zostać wszczęta procedura skutkująca 
złoŜeniem przez kuratora wniosku z art. 12d ustawy. 
 Z danych statystycznych za rok 201237 wynika, Ŝe kuratorzy na podstawie ww. przepisu 
złoŜyli 284 wnioski o odwołanie warunkowego zwolnienia, z czego 238 zostało rozpatrzonych,  
w tym 187 uwzględnionych oraz 1.859 wniosków o zarządzenie wykonania kary, z czego na 
koniec okresu sprawozdawczego 1.566 zostało rozpatrzonych, w tym 1.168 uwzględnionych.  
 Tym samym ogólna liczba wniosków złoŜonych przez kuratorów sądowych w trybie art. 
12d ww. ustawy wyniosła 2.143 (2011 – 1.315, 2010 – 372 wnioski) z czego 1.355 (2011 – 667, 
2010 – 200) zostało uwzględnionych. 
 Biorąc pod uwagę powyŜsze dane naleŜy stwierdzić, Ŝe stosunek wniosków 
uwzględnionych, do ogólnej liczby uwzględnionych i nieuwzględnionych, w roku 2012,  
w porównaniu do lat ubiegłych wzrósł i wyniósł 75,11 % (2011 – 68,69%, 2010 – 62,5%). 
 Tak znaczący wzrost liczby składanych wniosków i częstotliwość ich stosowania znacznie 
przewyŜsza wskaźniki realizacji innych instytucji wprowadzonych nowelą, co wskazuje na 
skuteczność podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspomnianych powyŜej działań 
ułatwiających kuratorom realizację zadań ustawowych. 
 
 
 

                                                 
35 Art. 12d. 1. W przypadku gdy wniosek kuratora zawodowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub 
odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia dotyczy skazanego za przestępstwo popełnione z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej 
wobec członka rodziny, który w okresie próby raŜąco naruszył porządek prawny, ponownie uŜywając przemocy lub groźby bezprawnej wobec 
członka rodziny, sąd właściwy do rozpoznania wniosku zarządza zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na posiedzenie  
w przedmiocie rozpoznania wniosku. 
2. Zatrzymanemu, na jego Ŝądanie, naleŜy niezwłocznie umoŜliwi ć nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a takŜe bezpośrednią  
z nim rozmowę. 
3. Wydane przez sąd postanowienie o zarządzeniu wykonania kary albo o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia podlega 
wykonaniu z chwilą jego wydania; sąd, który wydał postanowienie, albo sąd właściwy do rozpoznania zaŜalenia moŜe wstrzymać wykonanie 
postanowienia. 
36 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informacje-i-wzory-wnioskow-dla-kuratorow-sadowych/.  
37 Dane pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe (Zespół Kuratorskiej SłuŜby Sądowej) MS-S40 sprawozdanie z działalności 
kuratorskiej słuŜby sądowej za rok 2012. 



4) Izolowanie sprawców przemocy z art. 207 § 1 kk w jednostkach penitencjarnych. 
Według danych z dnia 31 grudnia 2012 roku we wszystkich zakładach karnych  

i aresztach śledczych przebywało ogółem 8.412 (2011 – 8.067, 2010 – 6.460)38 sprawców 
przemocy w rodzinie, wobec których wykonywano łącznie 10.336 orzeczeń z art. 207 kk. Wśród 
tych 8.412 osób było 7.338 skazanych oraz 1.074 tymczasowo aresztowanych. 

Charakteryzując populację skazanych za stosowanie przemocy, warto równieŜ przytoczyć 
dane obrazujące udzielanie im warunkowych przedterminowych zwolnień. W 2012 roku złoŜono 
47.244 wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Pozytywnie rozpatrzono 21.797.  
W liczbie tej zawiera się 13.030 wniosków które pozytywnie opiniował dyrektor jednostki 
penitencjarnej, natomiast pozostałe to w większości wnioski składane przez osadzonych.  

W przypadku skazanych z art. 207 w 2012 roku warunkowego przedterminowego 
zwolnienia udzielono – 1.328 osadzonym (23 kobiet i 1.305 męŜczyzn). 

Bardziej wnikliwa analiza danych z akt, dotycząca rodzajów przestępstw, za które 
wykonywane są aktualnie kary pozbawienia wolności dowodzi, Ŝe wielu sprawców przemocy  
w rodzinie trafiło do zakładu karnego w związku z wyrokiem za inne przestępstwo: m.in. uchylanie 
się od płacenia alimentów, bójki, pobicia, kradzieŜe na szkodę członków tej samej rodziny, a takŜe 
często prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego (art. 178 a kk).  

Dane o aktualnej liczbie wykonywanych orzeczeń z art. 207 kk (na dzień 31.12.2012 roku), 
w stosunku do ogólnej liczby tymczasowo aresztowanych (TA) oraz skazanych (SK), osadzonych 
w zakładach karnych (ZK) i aresztach śledczych (AŚ), podległych poszczególnym Okręgowym 
Inspektoratom SłuŜby Więziennej (OISW) zawiera poniŜsza tabela. 
 

Orzeczenia z art. 207 kk: 
wykonane, wykonywane i wprowadzone do wykonania, w stosunku do liczby osadzonych 

w jednostkach podległych OISW 

Osadzeni ogółem 
stan w dniu 4 lutego 

Łącznie TA i SK  
z art. 207 kk 

Odsetek osadzonych  
z art. 207 kk  

w stosunku do ogółu 
osadzonych 

Okręgowe 
Inspektoraty SłuŜby 

Więziennej 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Białystok 3623 3887 391 466 10,79 11,99 
Bydgoszcz 6388 6873 568 553 8,89 8,05 
Gdańsk 4611 4847 316 353 6,85 7,28 
Katowice 7374 7636 700 693 9,49 9,08 
Koszalin 4393 4645 340 387 7,74 8,33 
Kraków 5555 5687 680 696 12,24 12,24 
Lublin 4318 4569 638 652 14,78 14,27 
Łódź 5843 6070 616 556 10,54 9,16 
Olsztyn 4616 4656 626 614 13,56 13,19 
Opole 4566 4587 378 453 8,28 9,88 
Poznań 6603 6894 639 709 9,68 10,28 
Rzeszów 3685 3818 582 583 15,79 15,27 
Szczecin 4806 4924 390 435 8,11 8,83 
Warszawa 7156 7640 570 570 7,97 7,46 
Wrocław 7390 7423 633 633 8,57 8,53 

RAZEM 80.927 84.156 8.067 8.412 
Średnia 
10,22 

Średnia 
10,26 

ZauwaŜalny jest trend wzrostowy obrazujący zwiększanie się populacji skazanych  
z art. 207 kk w porównaniu do ubiegłego roku. Wysokie wskaźniki osadzonych za przemoc  
w rodzinie, w stosunku do ogółu pozbawionych wolności dominują w jednostkach podległych 
okręgowym inspektoratom SłuŜby Więziennej w Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie, Krakowie  
i Białymstoku (od 10,28% do 15,27% ogółu osadzonych). 
                                                 
38 Dane pochodzą z Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej – liczba osób dotyczy skazanych wyłącznie na podstawie art. 207 kk oraz takich, gdzie 
przepis art. 207 kk był podstawą skazania wraz z innymi czynami zabronionymi). 



Osoby skazane za znęcanie się nad rodziną, zwłaszcza te, które posiadają stosunkowo 
niewielki wymiar kary i zwykle obciąŜenia alimentacyjne lub inne zobowiązania finansowe,  
w przypadku braku istotnych przeciwwskazań, kierowane są do zakładów karnych typu 
półotwartego i dalej do zatrudnienia. Stąd rodzaj jednostek w poszczególnych OISW, determinuje 
liczbę skazanych za dany rodzaj przestępstwa. Dlatego są takie jednostki typu półotwartego,  
w których wskaźnik liczby odbywających karę z art. 207 kk wynosi okresowo powyŜej ok. 20%. 
NajwyŜsza liczba skazanych, odbywających karę za znęcanie się nad rodziną, (stan w dniu 
31.12.2012 roku) znajduje się w Zakładach Karnych: Strzelce Opolskie nr 1 – 173 osoby, Wronki – 
163, Potulice – 161, Kamińsk – 137, Tarnów – 134, Czarne – 124. 
 

5) Analiza problematyki przemocy w rodzinie w postępowaniach cywilnych 

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło takŜe analizę danych dotyczących postępowań 
cywilnych, w których występuje problem przemocy w rodzinie. 
 W zakresie monitorowania zadań realizowanych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno- 
-konsultacyjne, zwane dalej „ROD-K”, w ramach wykonywanych diagnoz przeprowadzanych  
na zlecenie sądu, jak i pozasądowych, zbiorcze dane wskazują, Ŝe ROD-K w 2012 roku 
zdiagnozowały występowanie przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie w 2.805  
sprawach, natomiast w 162 przypadkach wnioskowały o podjęcie przez sąd działań mających  
na celu izolowanie sprawcy przemocy w rodzinie (2011 – liczby te odpowiednio wyniosły 2.982  
i 164)39. 
 Najczęściej diagnoza przemocy psychicznej lub fizycznej została postawiona w ośrodkach 
katowickiego okręgu nadzoru pedagogicznego, bo aŜ 1.028 razy (2011 – 814)  
i co najmniej dwukrotnie przewyŜszyła liczbę opinii wydanych w ośrodkach innych okręgów 
nadzorów pedagogicznych (drugim pod względem liczebności wydanych opinii, w których 
zdiagnozowana została przemoc był bydgoski okręg nadzoru pedagogicznego, w którym  
wydano 503 opinie). Najwięcej wniosków o podjęcie przez sąd działań mających na celu 
izolowanie sprawcy przemocy od ofiary, bo aŜ 102 złoŜono w 2012 roku w okręgu katowickim 
(2011 – 115). 
 Przedmiotowe dane za rok 2012 przedstawia poniŜsza tabela: 

L.p. 
Okręg nadzoru 
pedagogicznego  

Liczba ROD-K  
w danym okręgu 

nadzoru 
pedagogicznego 

Liczba wydanych  
w 2012 r. opinii,  

w których zdiagnozowano 
występowanie przemocy fizycznej  

lub psychicznej 

Liczba diagnoz,  
w których ROD-K wnioskował  

o podjęcie przez sąd działań 
mających na celu izolowanie 

sprawcy przemocy  

1 białostocki 11 281 4 

2 bydgoski 8 503 3 

3 katowicki 19 1028 102 

4 poznański 9 497 25 

5 warszawski 11 251 1 

6 wrocławski 9 245 27 

 RAZEM 67 2.805 162 
 
 

 W Ministerstwie Sprawiedliwości została nadto przeprowadzona analiza spraw  
o rozwód i separację, w których wydawane były orzeczenia nakazujące eksmisję jednego  
z małŜonków, m.in. ze względu na przemoc w rodzinie – za rok 2012. 
 Z danych statystycznych wynika, Ŝe w roku 2012 do sądów okręgowych wpłynęły  
do załatwienia 2.73440 (2011 – 3.222, 2010 – 2.789) sprawy o rozwód z zastosowaniem  

                                                 
39 Dane pochodzą z informacji gromadzonych przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS od prezesów sądów 
okręgowych. 
40 Dane pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za IV kwartały 2012 roku. 



art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego41 zwanego dalej: „kro”, bez zdania pierwszego42.  
Z tego załatwiono 2.704 spraw (2011 – 3.199, 2010 – 2.705), przy czym w 1.908 sprawach Ŝądanie 
uwzględniono w całości lub części (2011 – 2.206, 2010 – 1.880). 
 Ponadto do sądów okręgowych w 2012 roku wpłynęło do załatwienia 12843 spraw  
o separację z zastosowaniem art. 58 § 2 kro bez zdania pierwszego (2011 – 156, 2010 – 151).  
W 2012 roku załatwiono łącznie 146 tego typu spraw, przy czym w 92 – Ŝądanie uwzględniono  
w całości lub części (2011 – liczby te wyniosły odpowiednio 145 oraz 92, 2010 – 154 oraz 83). 
 W 2012 roku do sądów I instancji – rejonowych i okręgowych wpłynęło łącznie 34.10644 
wszystkich spraw o opróŜnienie lokalu mieszkalnego rozpoznawanych w postępowaniu zwykłym, 
w tym: 34.077 do sądów rejonowych, 29 sprawy do sądów okręgowych (2011 – liczby te wyniosły 
odpowiednio 34.538, w tym: 34.494 oraz 44). 
 W w/w sądach pierwszej instancji załatwiono łącznie 34.090 spraw tego rodzaju, z czego  
w sądach rejonowych 34.052 sprawy, a w sądach okręgowych – 38 spraw (2011 – odpowiednio 
34.838, 34.792 oraz 46). W 13.377 przypadkach orzeczono prawo do lokalu socjalnego,(2011 – 
15.297), 8.123 orzeczeń zapadło bez przyznania w/w prawa (2011 – 9110), zaś w 1.794 
przypadkach – bez orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), przepisów ustawy dotyczących 
orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego nie stosuje się w przypadkach, w których powodem 
wydania wyroku nakazującego opróŜnienie lokalu jest m.in. znęcanie się nad rodziną). 

Mimo duŜej liczby wydanych orzeczeń w sprawach o opróŜnienie lokalu mieszkalnego, 
problemem było skuteczne ich wyegzekwowanie, o czym świadczy róŜnica pomiędzy liczbą 
złoŜonych w tych sprawach wniosków do komorników, a liczbą spraw, w których nastąpiło 
skuteczne wyegzekwowanie świadczenia.  

Analiza danych statystycznych zbieranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości za rok 2012 
wskazuje, Ŝe ogólna liczba spraw o opróŜnienie lokali mieszkalnych jaka wpłynęła do komorników 
w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła i wyniosła 9.07045 spraw (2011 – 7.198, 
2010 – 6.569). Wyegzekwowanie świadczenia w 2012 roku nastąpiło łącznie w 2.892 tego typu 
sprawach (2011 – 2.640, 2010 – 2.459). W przedstawionych wyŜej danych zawarte są równieŜ 
liczby spraw egzekucyjnych o opróŜnienie lokalu mieszkalnego na podstawie tytułu 
wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłuŜnika do lokalu socjalnego lub zamiennego. Tych 
ostatnich do komorników w 2012 roku wpłynęło 3.002, załatwiono łącznie 2.504 spraw tego typu  
z czego 908 przez wyegzekwowanie. 

Odnosząc się do w/w danych jeszcze raz wskazać naleŜy, Ŝe dotyczą one wszystkich spraw 
o opróŜnienie lokali mieszkalnych, jakie wpłynęły i zostały wyegzekwowane przez komorników  
w 2012 roku, a nie tylko spraw, w których przyczyną orzeczenia eksmisji była przemoc  
w rodzinie. 
 W tym miejscu warto przypomnieć, Ŝe istotne zmiany w zakresie postępowania 
egzekucyjnego, mające na celu wzmocnienie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, 
wniosła ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 224, poz. 1342), która weszła w Ŝycie 16 listopada  
2011 roku.  

                                                 
41 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 roku, poz. 788 z późn. zm.). 
42 W zdaniu drugim i następnym art. 58 § 2 kro stanowi, Ŝe „w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małŜonków swym raŜąco nagannym 
postępowaniem uniemoŜliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd moŜe nakazać jego eksmisję na Ŝądanie drugiego małŜonka. Na zgodny wniosek stron 
sąd moŜe w wyroku orzekającym rozwód orzec równieŜ o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małŜonków, 
jeŜeli drugi małŜonek wyraŜa zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego 
przyznanie jednemu z małŜonków są moŜliwe”.  
43 Dane pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za IV kwartały 2012 roku. 
44 Dane pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za IV kwartały 2012 roku oraz MS-
stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za IV kwartały 2012 roku. 
45 Dane pochodzą z MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za 2012 rok. 



 Ustawa ta zmieniła brzmienie przepisu art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego46, 
zwanego dalej: „kpc”, jak równieŜ wprowadziła inne rozwiązania sprzyjające szybszemu 
odizolowaniu sprawcy przemocy w rodzinie od osoby pokrzywdzonej. Wprowadziła np. do ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
przepis art. 25d przewidujący, Ŝe sprawcy przemocy w rodzinie nie przysługuje 
pomieszczenie tymczasowe. Brak tego uprawnienia ma istotne znaczenie przy wykonywaniu 
eksmisji przez organ egzekucyjny. Zgodnie bowiem z art. 1046 § 51 kpc w brzmieniu 
wprowadzonym cytowaną na wstępie ustawą, jeŜeli dłuŜnikowi nie przysługuje prawo do 
tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłuŜnika do noclegowni, schroniska lub innej 
placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę 
właściwą ze względu na miejsce połoŜenia lokalu podlegającego opróŜnieniu.  

Zaznaczenia jednak wymaga, Ŝe wejście w Ŝycie z dniem 16 listopada 2011 roku przepisów 
wprowadzających zmiany w egzekucji wyroków eksmisyjnych wobec sprawców przemocy  
w rodzinie wzmacniających ochronę pokrzywdzonych, zbiegło się z datą wejścia w Ŝycie 
przepisów materialnoprawnych (np. art. 25d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Dlatego efekty tych zmian w praktyce uległy 
przesunięciu w czasie.  
 Dla właściwej oceny przedstawionych danych wskazać naleŜy, Ŝe obowiązek opuszczenia 
lokalu wobec sprawcy przemocy w rodzinie moŜe nastąpić na wielu podstawach prawnych, w tym 
np. w wyroku rozwodowym czy orzeczeniu o separacji. Dlatego w sprawozdaniu osobno 
przedstawiono liczbę spraw o rozwód i separację, w których były wydane orzeczenia o eksmisję 
jednego z małŜonków, osobno sprawy o opróŜnienie lokalu mieszkalnego rozpoznawane  
w postępowaniu zwykłym, odrębnie teŜ liczbę orzeczeń zobowiązujących do opuszczenia lokalu, 
jakie zapadły na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Zaznaczenia wymaga, Ŝe liczby te jedynie w części odnoszą się do sprawców przemocy,  
w rodzinie (wyjątkiem jest liczba orzeczeń na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie), co kaŜdorazowo zaznaczono wskazując, Ŝe powodem wydania orzeczenia 
była między innymi przemoc w rodzinie. Takie przedstawienie danych wynika z uregulowań 
prawnych oraz sposobu gromadzenia danych statystycznych. Podstawą np. orzeczenia eksmisji 
jednego z małŜonków w wyroku rozwodowym jest „raŜąco naganne postępowanie 
uniemoŜliwiające dalsze zamieszkiwanie”, a więc przede wszystkim przemoc w rodzinie, choć nie 
wyłącznie. 
 Celem wzmocnienia ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ustawodawca 
wprowadził regulację przewidzianą w art. 11a. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Przepis art. 11a ust. 1 stanowi, Ŝe: „jeŜeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, 
swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie 
uciąŜliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą moŜe Ŝądać, aby sąd zobowiązał 
go do opuszczenia mieszkania”. 
 W 2012 roku do sądów rejonowych wpłynęło 730 spraw w trybie art. 11a ww. ustawy 
(2011 – 197, 2010 – 353), z czego załatwionych zostało 620 spraw (2011 – 105), przy  
czym w 268 (2011 – 49, 2010 – 138) Ŝądanie uwzględniono, a oddalono w 74 przypadkach (2011 – 
10). Stosunek spraw, w których Ŝądanie uwzględniono do spraw załatwionych w 2012 roku 
wyniósł 43,23% , czyli był zbliŜony do roku 2011 (46%). 
 

3. Realizacja Działań wspierających (w zakresie strategii terapeutycznych) 
 

Działanie: realizacja programów ochrony ofiar przemocy z udziałem Policji, prokuratury, 
kuratorów sądowych przy współpracy z funkcjonariuszami słuŜby więziennej  
 
 

                                                 
46 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 



1) Realizacja programów ochrony ofiar przemocy z udziałem prokuratury 

 Z nadesłanych informacji z Prokuratury Generalnej wynika, Ŝe w poszczególnych 
województwach, powiatach i gminach funkcjonują róŜnego rodzaju programy ochrony ofiar 
przemocy realizowane przez m.in. Miejskie (Gminne) Komisje Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe. 
 Prokuratorzy w 2012 roku angaŜowali się w działania mające na celu przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy w rodzinie, likwidowanie przyczyn i skutków zachowań oraz pomoc osobom 
pokrzywdzonym poprzez udział w spotkaniach poświęconych ww. tematyce, w tym prelekcjach 
dla młodzieŜy i rodziców w ramach szeroko rozumianej edukacji karnej, w kampaniach 
edukacyjno-informacyjnych, a takŜe poprzez nawiązywanie lub utrzymywanie współpracy  
z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi. 

Prokuratorzy w ramach prowadzonych postępowań karnych informują pokrzywdzonych  
o moŜliwości skorzystania z porad prawnika, czy psychologa oraz informują pokrzywdzonych  
o jednostkach pomocowych, do których mogą zgłosić się po pomoc, tam gdzie jest to potrzebne  
– występują z sygnalizacją do sądu rodzinnego o wydanie stosownych zarządzeń, jeŜeli w trakcie 
analizy akt postępowań karnych o przestępstwa przeciwko rodzinie stwierdzą naduŜywanie 
alkoholu – kierują wnioski o wszczęcie postępowań do Miejskich Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  

Prokuratorzy uczestniczą takŜe w organizacji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, 
organizowanego corocznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
 Prokuratorzy prokuratur rejonowych często są członkami zespołów interdyscyplinarnych  
i biorą udział w ich posiedzeniach, dotyczy to np. prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa 
Wola, Prokuratury Rejonowej w Słubicach, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach, 
Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej i wielu innych. 
 

2) Realizacja programów ochrony ofiar przemocy z udziałem kuratorów sądowych 

W 2012 roku kuratorzy sądowi podejmowali liczne działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.  

PoniŜej przedstawione zostały dane zbiorcze, dotyczące licznego udziału kuratorów  
w zespołach interdyscyplinarnych oraz grupach roboczych, zebrane na podstawie danych 
dostarczonych z poszczególnych okręgów sądowych.  

 
Kuratorzy 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

(kol. 2+3) dla dorosłych rodzinni 

0 1 2 3 
zespołów 
interdyscyplinarnych 

01 1.713 844 869 Liczba kuratorów sądowych, którzy 
w okresie statystycznym weszli  
w skład: grup roboczych 02 3.981 1.537 2.444 

zespołów 
interdyscyplinarnych 

03 2.616 1.364 1.252 Liczba kuratorów sądowych, którzy 
w ostatnim dniu okresu 
statystycznego wchodzili w skład: grup roboczych 04 3.521 1.268 2.253 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wyszczególnienie Ogółem 

0 1 

na terenie właściwości zespołu kuratorskiej słuŜby 
sądowej 

01 3.15047 

w których skład weszli kuratorzy w okresie 
statystycznym 

02 1.775 
zespołów 
interdyscyplinarnych 

w których skład wchodzili kuratorzy w ostatnim dniu 
okresu statystycznego 

03 2.638 

posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych z udziałem kuratorów w okresie 
statystycznym 

04 9.495 

w okresie statystycznym 05 9.363 grup roboczych w skład 
których, weszli kuratorzy 
sądowi stan w ostatnim dniu okresu statystycznego 06 7.132 

Liczba 

spotkań grup roboczych z udziałem kuratorów w okresie statystycznym 07 15.812 

 
Dodatkowo, w celu ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym umoŜliwienia 

sprawcom przemocy w rodzinie zmiany swojego dotychczasowego zachowania się, w 2012 roku 
kuratorzy sądowi składali do sądu wnioski w przedmiocie nałoŜenia na skazanego sprawcę przemocy 
w rodzinie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych złoŜyli, w tym: 

• 4 ww. wnioski przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, z czego  
3 zostały rozpatrzone, w tym 1 uwzględniony, 

• 306 ww. wniosków przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia 
wolności, z czego na 265 rozpatrzonych 239 zostało uwzględnionych, 

• 38 ww. wniosków przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, z czego  
36 zostało rozpatrzonych, w tym 34 uwzględnione. 

PowyŜsze dane świadczą o wzroście aktywności kuratorów w tym zakresie, co mając na 
uwadze charakter i cel oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, naleŜy ocenić pozytywnie. Fakt, Ŝe 
zarówno kuratorzy sądowi występują z przedmiotowymi wnioskami, jak i uwzględnianie tych 
wniosków w znacznej części przez sąd, pozwala wnioskować, Ŝe wielotorowe działania Ministerstwa 
Sprawiedliwości mające na celu rozpropagowanie instytucji programów korekcyjno-edukacyjnych 
odniosły juŜ pierwszy skutek, a dalsze działania umoŜliwi ą wzrost ww. wskaźników.  

Powtórzyć przy tym warto, Ŝe w 2012 roku opracowano i wprowadzono do stosowania – 
wzory wniosków kuratora sądowego w przedmiocie ustanowienia obowiązku uczestnictwa 
sprawcy w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, w wersjach umoŜliwiających ich 
wykorzystanie we wszystkich powyŜszych przypadkach, czyli: warunkowego umorzenia 
postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego 
zwolnienia. Wzory wszystkich wniosków opracowanych dla kuratorów sądowych znajdują się do 
pobrania na stronie internetowej MS48. 

 
3) Realizacja programów ochrony ofiar przemocy przy współpracy funkcjonariuszy 

słuŜby więziennej w programach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga systemowego podejścia do ww. problemu. 

Takiemu podejściu sprzyjają przepisy znowelizowanej w 2010 roku ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wprowadziła obowiązek powołania w gminach 
zespołów interdyscyplinarnych. Wychodząc naprzeciw tym systemowym rozwiązaniom, w jednostkach 
penitencjarnych, spośród kadry przeszkolonej w realizacji programów dla sprawców zostały 
wyznaczone osoby, których zadaniem będzie współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi na 

                                                 
47 Wskazana liczba zespołów interdyscyplinarnych wynika z tego, Ŝe kaŜdy zespół kuratorski wskazywał zespół interdyscyplinarny na terenie swojej 
właściwości miejscowej; mogło się zatem zdarzyć, Ŝe kilka zespołów kuratorskich wskazywało ten sam zespół interdyscyplinarny, który w statystyce 
zbiorczej liczony był kilkakrotnie. 
48 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informacje-i-wzory-wnioskow-dla-kuratorow-sadowych/.  



rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do ich obowiązków naleŜy głównie udzielanie 
przedstawicielom zespołów interdyscyplinarnych informacji o sprawcy przemocy, znajdującym się 
aktualnie w danej jednostce penitencjarnej. W ten sposób interwencje wobec ofiary i sprawcy mogą 
być prowadzone w oparciu o pełniejsze dane.  

PoniŜszy rysunek przedstawia schematycznie jednostki penitencjarne wyznaczone do 
współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi (117 jednostek). 

 
 
Szczegółowe dane wyznaczonych osób oraz numery kontaktowe do wytypowanych 

jednostek, znajdują się we wspomnianej uprzednio Bazie danych osób nadzorujących  
lub koordynuj ących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach 
penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji oraz Prokuraturach Apelacyjnych pracę 
słuŜb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków 
świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego 
poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe. Dzięki temu rozwiązaniu, 
przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, w tym kuratorów sądowych, zajmujących 
się zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają moŜliwość wymiany 
informacji i uściślenia współpracy na płaszczyźnie lokalnej. 

 
Działanie: zabezpieczenie odpowiednich warunków przesłuchań dzieci (niebieskie pokoje) 

oraz, w miarę moŜliwości, dorosłych – ofiar przemocy w rodzinie. 
 

 Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, przesłuchania dzieci (małoletnich 
pokrzywdzonych lub małoletnich świadków przestępstw) w określonych rodzajach spraw 
odbywają się w specjalnym trybie określonym przepisami art. 185a kpk (dziecko–pokrzywdzony)  
i 185b kpk49 (dziecko–świadek). Przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego dokonuje 

                                                 
49 Art. 185a § 1 kpk. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) i 
XXVI (przeciwko rodzinie i opiece, w tym z art. 207 kk) Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył  
15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba Ŝe wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego 
przesłuchania, lub zaŜąda tego oskarŜony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. 



sędzia z udziałem psychologa w przyjaznych warunkach, umoŜliwiających dziecku komfort 
rozmowy. Generalnie takie przesłuchanie powinno mieć miejsce tylko raz, choć ustawa dopuszcza 
w tym zakresie nieliczne wyjątki. JeŜeli względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie, 
przesłuchanie w tym trybie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk50. 
 W 2012 roku na terenie całego kraju istniało ponad 400 miejsc przyjaznych 
przesłuchiwanemu dziecku. Znajdują się one w komisariatach Policji, sądach, prokuraturach,  
ROD-K oraz w innych instytucjach51. WyposaŜenie i organizacja tych miejsc pozostaje zróŜnicowana. 
Część tych placówek wyposaŜona jest we właściwie dobrane meble oraz profesjonalny sprzęt 
audio-video umoŜliwiający porozumiewanie się osób uczestniczących w przesłuchaniu, 
znajdujących się w dwóch róŜnych pomieszczeniach przedzielonych lustrem weneckim i rejestrację 
czynności przesłuchania, spełniając wszelkie wymogi do prowadzenia czynności procesowych 
przez sądy z udziałem małoletnich. Do dnia 31 grudnia 2012 roku 65 z nich otrzymało certyfikaty 
przyjaznych pokoi przesłuchań. 
 Certyfikaty otrzymać mogą podmioty spełniające standardy rekomendowane przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje współpracujące w ramach Koalicji na 
Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci52. 

 
Aktualna lokalizacja certyfikowanych przyjaznych pokoi przesłuchań na terenie kraju. 

 

                                                                                                                                                                 
§ 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają 
prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 (przedstawiciel ustawowy małoletniego albo osoba, pod którą stała pieczą 
pokrzywdzony zostaje) ma prawo równieŜ być obecna przy przesłuchaniu, jeŜeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. 
§ 3. Protokół przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej; jeŜeli został sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania, naleŜy go odtworzyć. 
Art. 185b § 1 kpk. Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, moŜna przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach 
o przestępstwa popełnione z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa określone w rozdziale XXV (przestępstwa przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności) Kodeksu karnego, jeŜeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do świadka współdziałającego w popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie karne. 
50 Art. 147. § 1 kpk. Przebieg czynności protokołowanych moŜe być utrwalony ponadto za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk,  
o czym naleŜy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności. 
§ 2. JeŜeli względy techniczne nie stoją na przeszkodzie: (…) 
2) przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a, oraz świadka, o którym mowa w art. 185b, utrwala się za pomocą urządzenia 
rejestrującego obraz i dźwięk. 
51 Dane gromadzone przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS, dane cząstkowe pochodzą od prezesów sądów 
okręgowych, Komendy Głównej Policji oraz z Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS. 
52 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/przyjazne-przesluchanie-dziecka/.  



W 2012 roku liczba wniosków prokuratora o przesłuchanie dziecka przez sąd w trybie 185a 
i 185b kpk wyniosła: 

− w sądach rejonowych – 6.532 (2011 – 5.787, 2010 – 5.248 (bez art. 185b kpk)), 
− w sądach okręgowych – 121 (2011 – 67, 2010 – 35 (bez art. 185b kpk))53. 
Liczba wniosków moŜe jednak dotyczyć jednej lub kilku osób, w związku z czym poniŜej 

przedstawiono liczbę rzeczywiście przesłuchanych dzieci w 2012 roku. Dane te gromadzone są 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2011 roku w nowym ujęciu, umoŜliwiającym badanie 
rzeczywistej liczby przesłuchanych dzieci, w tym takŜe liczby przesłuchań w trybie art. 185b kpk. 

 

w trybie art. 185a kpk w trybie art. 185b kpk 

w sądach 
rejonowych 

w sądach 
okręgowych 

razem 
w sądach 

rejonowych 
w sądach 

okręgowych 
razem Przesłuchano dzieci 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

jeden raz 4.953 5.270 46 68 4.999 5.338 898 1.096 25 54 923 1.150 

więcej razy z powodu  
wyjścia na jaw istotnych 
okoliczności, których 
wyjaśnienie wymaga 
ponownego 
przesłuchania 

47 58 7 2 54 60 8 7 - - 8 7 

gdy zaŜądał tego 
podejrzany, oskarŜony, 
który nie miał obrońcy  
w czasie pierwszego 
przesłuchania 

11 27 1 1 12 28 5 5 - - 5 5 

RAZEM 5.011 5.355 54 71 5.065 5.426 911 1.108 25 54 936 1.162 

 
Podsumowując powyŜsze dane, naleŜy stwierdzić, Ŝe w 2012 roku przesłuchano w obu 

trybach 6.588 dzieci (w 2011 r. – 6.001). NaleŜy dodać, Ŝe z przyjaznych pokoi przesłuchań 
korzystają takŜe coraz częściej sędziowie rodzinni, wykonując czynności z udziałem małoletnich 
świadków lub pokrzywdzonych. 

 
 
4. Realizacja Działań korekcyjno-edukacyjnych 

 
Działanie: wykonywanie przez sprawców przemocy w rodzinie prac społecznie uŜytecznych 

przy jednoczesnym uczestnictwie w programach korekcyjno-edukacyjnych. 
 
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 

roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, 
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- 
-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie są kierowane m.in. do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem 
przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec 
których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie 
korekcyjno-edukacyjnym. 

                                                 
53 Dane dotyczące liczby przesłuchiwanych dzieci pochodzą z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Rejonowe MS-S5 sprawozdanie w sprawach 
karnych i wykroczeniowych za IV kwartały 2012 roku oraz z MS-stat-Wydział Statystyki Sądy Okręgowe MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych 
i wykroczeniowych za 2012 rok. 



1) Oddziaływania wobec skazanych za znęcanie się nad rodziną w roku 2012. 

Oddziaływania wobec sprawców przemocy w rodzinie, osadzonych w jednostkach 
penitencjarnych, koncentrują się wokół kilku propozycji programowych. W wielu jednostkach 
prowadzi się programy według modelu z „Duluth”. Jest to program dedykowany sprawcom 
przemocy, składający się z 2 sesji indywidualnych oraz 24 grupowych. ZbliŜonym do tych załoŜeń 
jest takŜe program „PARTNER” realizowany głównie w okręgu poznańskim. Programem, który 
jest równieŜ polecany do pracy ze sprawcą przemocy, jest Trening Zastępowania Agresji (ART). 
Celem programu jest zwiększenie kontroli skazanych nad przejawianymi zachowaniami 
agresywnymi. Poza tymi propozycjami realizowanych jest szereg autorskich programów 
konstruowanych i prowadzonych przez funkcjonariuszy, a takŜe przez podmioty zewnętrzne.  
 W roku 2012 (analogiczne dane za rok 2011 dla porównania podano w poniŜszej tabeli) 
wdroŜono 243 edycje programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie wg 
modelu „Duluth”, łącznie z jego autorskimi modyfikacjami, w którym uczestniczyło ogółem  
4.067 osób skazanych z art. 207 kk. Ponadto nastąpił znaczny wzrost liczby edycji programu ART 
(Trening Zastępowania Agresji) – w 2012 roku zrealizowano 401 edycji, którym objęto łącznie 
3.278 skazanych. 
 Traktując łącznie program korekcyjno-edukacyjny „Duluth” oraz program ART, jako 
adresowany do sprawców przemocy, moŜna zauwaŜyć, iŜ w roku 2012 zrealizowano go w 644 
edycjach dla 7.345 skazanych. Dane szczegółowe zawiera poniŜej zamieszczona tabela. 

Oddziaływania wobec skazanych, którzy dokonali przestępstwa z uŜyciem agresji i przemocy,  
poprzez realizację programu ART oraz programy edukacyjno-korekcyjne  

dla sprawców przemocy w rodzinie, skazanych z art. 207 kk 

Łączna liczba 
edycji 

programu ART 

Łączna liczba 
zrealizowanych 

edycji 
programów  
wg modelu  

z „DULUTH” 
dla skazanych  
z art. 207kk 

Liczba 
uczestników 

ART (Treningu 
Zastępowania 

Agresji) 

Liczba 
uczestników 

programów dla 
skazanych  
z art. 207kk  

(„DULUTH”)  

Razem liczba 
uczestników 
programów 
wg modelu  

z „DULUTH” 
oraz ART 

Okręgowy 
Inspektorat 

SłuŜby 
Więziennej 

Liczba  
podległych 
jednostek 

penitencjarnych 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Białystok 8 20 38 35 20 167 289 360 234 527 523 

Bydgoszcz 12 10 29 30 16 54 192 203 124 257 316 

Gdańsk 9 18 23 19 8 164 198 163 157 327 355 

Katowice 16 6 15 34 25 60 151 402 415 462 566 

Koszalin 8 10 26 37 22 61 185 315 434 376 619 

Kraków 11 15 25 29 9 127 238 298 296 425 534 

Lublin 8 2 15 28 22 16 122 238 291 254 413 

Łódź 8 14 21 26 13 108 177 203 153 311 330 

Olsztyn 8 33 41 33 11 219 292 432 223 651 515 

Opole  11 6 12 17 12 66 98 194 175 260 273 

Poznań 15 7 26 40 16 65 184 451 495 516 679 

Rzeszów 9 10 29 13 8 86 250 242 237 328 487 

Szczecin 10 17 27 25 14 135 198 222 231 357 429 

Warszawa 10 8 28 22 26 62 245 168 234 230 479 

Wrocław  14 4 46 40 21 39 459 339 368 378 827 

RAZEM 157 180 401 428 243 1.429 3.278 4.230 4.067 5.659 7.345 

  
 W roku 2012 liczba uczestników biorących udział w oddziaływaniach wobec sprawców 
przemocy istotnie wzrosła. Programami objęto o 1.686 osadzonych więcej niŜ roku 2011. 
Liczba edycji zrealizowanych programów równieŜ wzrosła z 608 w roku 2011 do 644  



w 2012 roku. NaleŜy nadmienić, iŜ w tym czasie kontynuowano szkolenie personelu więziennego 
w zakresie prowadzenia programów wobec sprawców przemocy w rodzinie i prawdopodobnie tym 
naleŜy tłumaczyć rosnącą liczbę skazanych obejmowanych specjalistycznymi oddziaływaniami. 
Warto równieŜ przypomnieć, Ŝe w jednostkach penitencjarnych zasadniczo realizuje się programy 
edukacyjno-korekcyjne, które mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.  

Dane o programach i podmiotach je realizujących na terenie zakładów karnych przedstawia 
poniŜsza tabela. 

Realizacja oddziaływań wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z art. 207 kk  
w poszczególnych OISW ze względu na rodzaj programu oraz wykonawców, w roku 2012  

(w nawiasie podano wartości z roku 2011) 

tylko SłuŜba Więzienna inne podmioty 

tylko wg Modelu 
Duluth 

inne programy 
dla sprawców 

tylko wg Modelu 
Duluth 

inne programy 
dla sprawców 

Okręgowy 
Inspektorat 

SłuŜby 
Więziennej liczba 

edycji 
liczba 

uczestników 
liczba 
edycji 

liczba 
uczestników 

liczba 
edycji 

liczba 
uczestników 

liczba 
edycji 

liczba 
uczestników 

Białystok 11 85 0 0 9 86 7 63 

Bydgoszcz 16 107 2 5 0 0 2 12 

Gdańsk 7 54 2 17 1 12 7 74 

Katowice 15 142 2 39 10 135 6 99 

Koszalin 22 211 24 201 0 0 2 22 

Kraków 5 41 13 77 4 42 10 136 

Lublin 19 184 3 32 3 28 3 47 

Łódź 10 48 3 39 3 26 2 40 

Olsztyn 10 87 4 32 1 13 8 91 

Opole  10 93 1 6 2 11 7 65 

Poznań 13 130 18 193 3 30 11 142 

Rzeszów 6 32 6 59 2 26 9 120 

Szczecin 9 68 11 79 5 60 1 24 

Warszawa 23 147 5 48 3 39 1 0 

Wrocław  17 102 14 122 4 44 8 100 

RAZEM 
(2011 r.) 

193 
(127) 

1.531  
(983) 

108 
(121) 

949  
(1.323) 

50 
(73) 

552  
(740) 

84 
(107) 

1035  
(1205) 

Jak wynika z zaprezentowanych danych, liczba edycji programu edukacyjno- 
-korekcyjnego wg modelu „Duluth” realizowanych przez SłuŜbę Więzienną, znacząco wzrosła  
w porównaniu do ubiegłego roku 2011 (193 edycje w 2012 do 127 w 2011).  

W przypadku grupy realizatorów – specjalistów spoza słuŜby, odnotowano spadek 
przeprowadzonych edycji (50 edycje w 2011 do 73 w 2011). Liczba uczestników osiąga takŜe 
większy poziom w przypadku programów realizowanych przez SłuŜbę Więzienną, odpowiednio 
1.531, a w przypadku realizacji poza SłuŜbą Więzienną – 552. Być moŜe jest to spowodowane 
faktem kształcenia się funkcjonariuszy w zakresie pracy ze sprawcą przemocy, a co za tym  
idzie zmniejszenia potrzeby korzystania ze specjalistów spoza SłuŜby Więziennej. Istotny spadek 
w 2012 roku odnotowano równieŜ w przypadku realizacji innych programów, tj. m.in. autorskich 
modyfikacji programu wg modelu z „Duluth” i uczestniczących w nich skazanych, realizowanych 
przez funkcjonariuszy – 108 edycji i 949 uczestników w 2012 do 121 edycji i 1 323 uczestników  
w 2011 roku. Prawdopodobnie wynika to z faktu wdraŜania i uruchamiania w większym zakresie 
modułowego programu korekcyjno-edukacyjnego opartego na modelu „DULUTH” niŜ innych, 
autorskich propozycji pracy ze sprawcą przemocy. 

Najwięcej edycji programów adresowanych do sprawców stosujących przemoc i agresję, 
zorganizowano w OISW Koszalin – 48, Poznań – 45, Wrocław – 43.  

Dodać naleŜy, Ŝe w roku 2012 objęto pomocą psychologiczną takŜe 143 ofiary przemocy 
w rodzinie, głównie kobiety, które odbywały wyroki za inne czyny karalne.  



 Jak wspomniano wcześniej, zwykle problem przemocy współwystępuje z innymi deficytami, 
które mają istotny wpływ na generowanie zachowań przestępczych. Elementy oddziaływań 
programowych na sprawców przestępstw z art. 207 kk zawarte są równieŜ w ofercie programowej 
skierowanej do osób uzaleŜnionych. Dlatego teŜ oddziaływania mające na celu przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy oraz rehabilitację społeczną sprawców zostaną poszerzone o dodatkowe 
informacje i przedstawione w dalszej części opracowania.  

Podkreślenia równieŜ wymaga, Ŝe w połowie 2012 roku, wprowadzono nowe sposoby 
postępowania dotyczące sprawców przemocy, przebywających w izolacji penitencjarnej  
a ubiegających się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Funkcjonariusze, którzy opiniują 
skazanych z art. 207 kk, składają takŜe propozycje do sądu penitencjarnego o nałoŜenie  
obowiązku uczestniczenia w programie korekcyjnym dla sprawców przemocy w warunkach 
wolnościowych, jeŜeli nie zostali oni objęci takimi oddziaływaniami w warunkach izolacji 
penitencjarnej. Jeśli sąd penitencjarny przychyli się do takiego wniosku, to sprawca będzie 
zobowiązany do uczestniczenia w takich zajęciach poza murami więzienia, pod groźbą odwołania 
warunkowego przedterminowego zwolnienia. Na dzień 31 grudnia 2012 roku sądy penitencjarne 
uwzględniły 220 wniosków o udzielnie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanym 
sprawcom przemocy, zawierających tego typu propozycje.  
 W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, SłuŜba 
Więzienna szkoli kadrę, wypracowuje i wdraŜa metody oddziaływań na sprawców oraz zabiega  
o udział w spotkaniach i konferencjach międzyresortowych w celu wymiany doświadczeń.  
Nie wyklucza to moŜliwości pogłębiania i szkolenia kadry więziennej poza SłuŜbą Więzienną np. 
we własnym zakresie.  
 Szczegółowe dane dotyczące przeszkolenia kadry więziennej do pracy ze sprawcami 
przemocy zawiera poniŜej przedstawiona tabela. 

Przygotowanie kadry więziennej do pracy ze sprawcami przemocy wg OISW 

Funkcjonariusze i pracownicy deklarujący  
przygotowanie do programowanych oddziaływań wobec sprawców 

przemocy w rodzinie, w tym liczba: 

OISW 
Liczba podległych 

jednostek 
penitencjarnych 

absolwentów szkoleń 
organizowanych przez 

CZSW w zakresie 
programu  

wg Modelu Duluth 

przeszkolonych  
w innych ośrodkach 

zapoznanych  
z problematyką 

przemocy w innych 
formach, np. szkoleń 

wewnętrznych 

Białystok 8 18 4 23 

Bydgoszcz 12 22 9 80 

Gdańsk 9 10 3 21 

Katowice 16 28 6 40 

Koszalin 8 16 4 15 

Kraków 11 12 20 19 

Lublin 8 11 3 33 

Łódź 8 14 4 49 

Olsztyn 8 25 3 2 

Opole  11 15 2 111 

Poznań 15 13 7 555 

Rzeszów 9 12 5 3 

Szczecin 10 20 7 33 

Warszawa 10 29 2 169 

Wrocław  14 25 23 1 

RAZEM 157 270 102 1.154 
  



Wśród personelu działów penitencjarnych przeszkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy 
w rodzinie (stan na 31.12.2012), posiada łącznie 372 wychowawców i psychologów, w tym  
270 osoby, które były absolwentami doskonalenia zawodowego organizowanego przez Centralny 
Zarząd SłuŜby Więziennej. Pozostałe 102 osoby uzyskały przeszkolenie w zakresie pracy  
ze sprawcą przemocy poza SłuŜbą Więzienną. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe 1.154 osoby uczestniczyły  
w szkoleniach wewnętrznych oraz konferencjach i seminariach, które były organizowane  
z udziałem lub przez przedstawicieli środowiska lokalnego. Wartym zaakcentowania jest fakt, iŜ  
w roku 2012 na terenie miasta stołecznego Warszawy, organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem 
przemocy, zorganizowały szkolenia funkcjonariuszy wszystkich jednostek penitencjarnych  
w Warszawie. Dzięki takiej wymianie doświadczeń, kadra penitencjarna nawiązała kontakty i podjęła 
współpracę z przedstawicielami lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i placówek zajmujących 
się przeciwdziałaniem przemocy. Na podstawie danych z okręgowych inspektoratów SłuŜby 
Więziennej wynika, Ŝe w roku 2012 przygotowanie z problematyki przemocy w rodzinie 
posiadało ogółem 1.526 funkcjonariuszy.  
 Naturalna fluktuacja kadry powoduje stałą konieczność wznawiania szkoleń dla 
określonych grup specjalistów. Liczba osób przeszkolonych, mogących prowadzić zajęcia ulega 
stałej dynamice zmian, ze względu na awanse i zmiany stanowisk osób przeszkolonych. W obecnej 
sytuacji finansowej więziennictwa, stałe i systematyczne przeszkalanie nowych pracowników jest 
utrudnione. 
 

2) Oddziaływania specjalistyczne prowadzone wobec skazanych uzaleŜnionych od 
alkoholu 

Korelacja problemu przemocy i agresji z uzaleŜnieniami, głównie problemem alkoholowym 
jest powszechnie znana. Praca ze skazanymi z art. 207 kk, powinna być więc wyraźnie 
ukierunkowana na rozpoznanie, diagnozę i leczenie problemów związanych z ewentualnym 
uzaleŜnieniem, a w dalszej kolejności pracą nad korektą zachowań skazanych związanych  
z przemocą. 

Polskie więziennictwo prowadzi wobec skazanych uzaleŜnionych od alkoholu oddziaływania 
terapeutyczne, w ramach kodeksowo określonego systemu terapeutycznego wykonywania kary 
pozbawienia wolności. Obowiązujące przepisy ustawowe i wypracowane w celu ich realizacji 
rozwiązania organizacyjne składają się na spójny, całościowy system terapii uzaleŜnień, jaka jest 
prowadzona w zakładach karnych wobec osób uzaleŜnionych. Oddziaływania te mają stabilny, 
systemowy charakter. Na przestrzeni lat są rozwijane i doskonalone w oparciu o istniejącą sieć 
oddziałów terapeutycznych, która jest w sposób systematyczny rozbudowywana. Z roku na rok 
SłuŜba Więzienna stara się zwiększać ofertę miejsc i oddziałów dla osób uzaleŜnionych od 
alkoholu. 

Według stanu na koniec 2012 roku baza terapeutyczna obejmowała następujące, oddziały 
terapeutyczne dla skazanych uzaleŜnionych od alkoholu: 

L.p. Oddział Pojemność oddziału 

1.  ZK Nr 1 Grudziądz 27 

2.  ZK Gdańsk-Przeróbka 49 

3.  AŚ Kraków-Podgórze 49 

4.  ZK Nowy Wiśnicz 34 

5.  ZK Barczewo 62 

6.  ZK Iława 30 

7.  ZK Wronki 52 

8.  AŚ Radom 43 

9.  AŚ Warszawa-Mokotów 49 

10.  AŚ Warszawa-SłuŜewiec 29 

11.  ZK Nr 1 Wrocław 28 



12.  ZK Zamość 27 

13.  ZK Jasło 27 

14.  ZK Jastrzębie Zdrój 31 

15.  ZK Biała Podlaska 24 

16.  ZK Potulice 25 

17.  ZK Wojkowice 26 

18.  ZK Łęczyca/Garbalin 45 

19.  ZK Goleniów 34 

20.  ZK (OZ) Zamość 28 

21.  AŚ Suwałki 49 

22.  ZK Nr 2 Grudziądz 30 

23.  ZK Nr 1 Łódź 41 

24.  ZK Uherce 50 

25.  ZK Koszalin 44 

26.  ZK Opole Lubelskie 32 

27.  AŚ Nisko 35 

28.  ZK Łupków (OZ Moszczaniec) 30 

29.  ZK Krzywaniec 32 

30.  ZK Gorzów Wlkp. 32 

31.  ZK Wierzchowo 20 

RAZEM 1.114 

 
W stosunku do roku 2011 zwiększyła się liczba oddziałów terapeutycznych przeznaczonych 

dla skazanych uzaleŜnionych od alkoholu. Nie jest to efektem powstania nowych oddziałów,  
a jedynie konsekwencją zmiany przeznaczenia części juŜ istniejących, z oddziałów dla skazanych 
uzaleŜnionych od środków psychoaktywnych na oddziały dla skazanych uzaleŜnionych od 
alkoholu (ZK Krzywaniec, ZK Gorzów Wlkp. oraz ZK Wierzchowo). Aktualna liczba miejsc dla 
osadzonych uzaleŜnionych od alkoholu wynosi 1.114 i jest zdecydowanie większa, w stosunku do 
roku 2011, kiedy wynosiła ona jedynie 1.030.  

 
 

Liczba skazanych uzaleŜnionych od alkoholu,  
którzy zostali objęci terapią w jednostkach penitencjarnych w latach 2003–2012. 
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W 2012 roku objęto terapią w związku z uzaleŜnieniem od alkoholu 5.331 osadzonych. Ten 

znaczący wzrost liczby skazanych (o 444) objętych terapią w porównaniu do roku 2011 wynika  
z faktu zmiany przeznaczenia części oddziałów, wyszczególnionych powyŜej.  



W dalszym ciągu, jedną z charakterystycznych i pozytywnych cech więziennego systemu 
terapii osób uzaleŜnionych od alkoholu, jest nadal niska proporcja skazanych, którzy nie kończą 
programów terapeutycznych, w stosunku do ogółu objętych terapią. Ponad 95% skazanych 
rozpoczynających terapię, kończy odpowiednie programy.  

Zapotrzebowanie na terapię uzaleŜnienia od alkoholu w zakładach karnych nadal wzrasta. 
Podobnie jak w latach poprzednich, takŜe w 2012 roku odnotowano wzrost liczby skazanych  
z wyznaczonymi terminami przyjęcia, oczekujących na rozpoczęcie terapii. W roku 2012 liczba 
oczekujących wynosiła 5.340 osadzonych i była o 175 większa niŜ w roku 2011.  

 
Liczba zarejestrowanych skazanych oczekujących na rozpoczęcie terapii,  

według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2004–2012. 
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Średni czas oczekiwania skazanych uzaleŜnionych od alkoholu na rozpoczęcie terapii  

w roku 2012 r. wynosił 12,8 miesiąca co obrazuje zmniejszenie tego okresu z 13,5 miesiąca  
w roku 2011.  

Jak widać z przedstawionych danych, zwiększenie dostępnych miejsc w oddziałach 
terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych, obniŜyło nieznacznie okres oczekiwania na terapię. 
WciąŜ jednak brakuje jeszcze rozwiązań zapewniających pełne zaspokojenie zapotrzebowania na 
terapię w izolacji penitencjarnej.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednym z resortów zaangaŜowanych w realizację zadań 
wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podkreślenia jednak 
wymaga, Ŝe w przeciwieństwie do innych podmiotów, ma ograniczony wpływ na efektywność 
realizacji zadań przewidzianych w Programie przez podległe mu jednostki. Zadania te bowiem  
w znacznej mierze dotyczą sfery orzeczniczej, a ta nierozerwalnie związana jest z zasadą 
niezawisłości sędziowskiej. Wpływ Ministerstwa Sprawiedliwości na liczbę orzekanych przez sądy 
wobec sprawców przemocy w rodzinie środków karnych i probacyjnych sprowadza się więc do 
prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń dla kadry orzeczniczej. Zaznaczenia 
równieŜ wymaga, Ŝe od 31 marca 2010 roku, kiedy to nastąpiło rozdzielenie funkcji Ministra 
Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Minister Sprawiedliwości nie posiada kompetencji 
nadzorczych wobec powszechnych jednostek prokuratury, tym samym nie ma wpływu na 
prowadzone przez prokuratorów lub pod ich nadzorem, postępowania przygotowawcze. 
Kompetencje nadzorcze w tym zakresie posiada Prokurator Generalny, który kieruje działalnością 
prokuratury wydając wytyczne, zarządzenia i polecenia, przy czym, zgodnie z ustawą, akty te nie 
mogą dotyczyć treści czynności procesowej.  

Tym niemniej, zaprezentowane w niniejszej informacji dane statystyczne wskazują,  
Ŝe prowadzone działania edukacyjne i informacyjne odniosły zamierzony skutek, o czym świadczy 
metodyczny wzrost liczby stosowanych wobec sprawców przemocy w rodzinie środków 
zapobiegawczych, karnych oraz probacyjnych w postępowaniu karnym.  



W porównaniu z rokiem 2011 wzrosła równieŜ, choć nieznacznie, liczba orzeczonych 
obowiązków poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym. Biorąc pod uwagę cele 
tych oddziaływań, a mianowicie fakt, Ŝe oddziaływania te stanowią narzędzie ukierunkowane na 
zmianę postawy i zachowań osoby stosującej przemoc, a takŜe mają na celu zmniejszenie ryzyka 
stosowania w przyszłości przez sprawcę przemocy, nawet nieznaczny wzrost liczby orzeczonych 
obowiązków poddania się takim oddziaływaniom naleŜy ocenić pozytywnie. Mimo licznych 
podjętych juŜ w tym kierunku działań, konieczna jest ich kontynuacja, aby przybliŜyć sędziom,  
a takŜe prokuratorom i kuratorom sądowym korzyści płynące ze stosowania tego typu 
obowiązków wobec sprawców przemocy w rodzinie.  

Z działań Ministerstwa Sprawiedliwości w 2012 roku skierowanych wobec osób 
pokrzywdzonych oraz słuŜb lub organów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie naleŜy wymienić: 

- funkcjonowanie i rozwój Ośrodków w ramach Sieci Pomocy Ofiar Przestępstw, 
- aktualizacje stron internetowych www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz zakładek na stronie 

MS, 
- funkcjonowanie telefonu interwencyjno-informacyjnego „Niebieska Linia”, 
- aktualizacje Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących (...) pracę słuŜb 

wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków 
świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek 
specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe, 

- opracowanie i rozpowszechnienie obszernego „Informatora dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie”, 

- certyfikowanie przyjaznych pokoi przesłuchań, 
- szkolenie sędziów, kuratorów sądowych oraz funkcjonariuszy słuŜby więziennej. 
Podsumowując działania resortu sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań wynikających 

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie naleŜy podkreślić, wzrost 
świadomości oraz znajomości problematyki przemocy w rodzinie wśród organów ścigania 
oraz wymiaru sprawiedliwości, a takŜe coraz częstsze stosowanie oddziaływań wobec sprawców 
przemocy w rodzinie, co pozytywnie prognozuje na realizację tych zadań w przyszłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział III.  Działania określone w Programie realizowane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  

 
Działania podejmowane przez resort na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają 

charakter wieloaspektowy i są realizowane w sposób ciągły od wielu lat.  
 
 
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2012 roku dofinansowało realizację zadania 
publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieŜy”, na które przeznaczono kwotę 
150 000 zł. Zadanie to realizowane było przez Fundację Dzieci Niczyje. Zadanie dotyczyło: 

• prowadzenia ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci (116 111), 
• prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa 

dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci. 
 Projekt miał na celu wsparcie dzieci i młodzieŜy, a tym samym wzmocnienie ich poczucia 
bezpieczeństwa poprzez umoŜliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. Realizacja zadania miała przede wszystkim przyczynić się do zmniejszenia 
liczby niepoŜądanych zachowań dzieci i młodzieŜy oraz członków ich rodzin, a takŜe poszerzenia 
wiedzy osób korzystających z telefonu na temat bezpieczeństwa. 
 Telefon 116 111, juŜ od 2008 roku, słuŜy dzieciom i młodzieŜy, które z róŜnych powodów 
nie otrzymują pomocy i wsparcia rodziców, opiekunów lub rówieśników, mogą w trudnych dla 
siebie sytuacjach taką pomoc znaleźć u konsultantów telefonu 116 111 poprzez anonimowy 
kontakt. Na to zadanie w 2009 roku przekazano dotację celową w wysokości 200 000 zł, w latach 
2010, 2011 i 2012 – po 150 000 zł. 
 Fundacja Dzieci Niczyje 3 listopada 2008 roku zawarła porozumienie z Komendantem 
Głównym Policji w sprawie współpracy na rzecz sprawnej obsługi telefonu zaufania 116 111. Na 
mocy tego porozumienia strony m.in. zobowiązały się do współpracy w sytuacjach bezpośrednio 
zagraŜających Ŝyciu lub zdrowiu dziecka wymagających natychmiastowej interwencji.  
 Sukcesywnie wzrasta liczba odebranych połączeń z numerem 116 111. W roku 2009 było 
ich 89 577, w 2010: 105 285, w 2011: 150 330, a w 2012: 167 410. 
 
 
2. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  

„Razem bezpieczniej” 
 

Minister Spraw Wewnętrznych jest głównym koordynatorem działań realizowanych  
w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej”. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów 
społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Obszary działania programu to: 
• Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 
• Przemoc w rodzinie, 
• Bezpieczeństwo w szkole, 
• Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, 
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
• Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, 
• Ochrona dziedzictwa narodowego. 

W budŜecie państwa na rok 2012 w ramach rezerwy celowej na realizację programu 
zabezpieczono kwotę 3 mln złotych.  

Z obszaru „przemoc w rodzinie” w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2012 roku 
dofinansowanie uzyskało 9 projektów na łączną kwotę 671 450,00 zł. Dla porównania  



w 2011 roku dofinansowanie w tym obszarze uzyskało 16 projektów na łączną kwotę około  
980 000 zł.  
 
Dofinansowane projekty: 

Realizator 
projektu Województwo Tytuł projektu Opis projektu Kwota 

wnioskowana 

1. Stowarzyszenie 
„SOS dla 
Rodziny”  
w Szczecinie 

ZACHODNIO-
POMORSKIE 

„śÓŁTA 
KARTKA  

dla sprawcy 
przemocy”  
– II edycja 

Celem projektu było ograniczanie przemocy  
w rodzinie. Projekt zakładał trzy etapy.  
1. Kampania społeczna „Dom, to miejsce 
szczególnie bezpieczne” oraz ogłoszenie konkursu 
literackiego i plastycznego dla młodzieŜy.  
2. Udział sprawców w programach korekcyjno-
edukacyjnych, szkolenia specjalistyczne dla 
przedstawicieli słuŜb i podmiotów mających 
bezpośredni kontakt ze sprawcami przemocy.  
3. Nagrodzenie laureatów konkursów i sprawozdanie 
z realizacji projektu.  
Adresatami projektu: byli sprawcy przemocy  
w rodzinie oraz słuŜby pierwszego kontaktu  
oraz uczniowie. Instytucje zaangaŜowane:  
Sąd i Prokuratura oraz Okręg. Inspekt.  
SłuŜby Więziennej w Szczecinie i Koszalinie, 
Placówki Pomocy Społecznej, Policja, Organizacje. 
Pozarządowe, szkoły, media lokalne.  
Środki własne: 25.000 zł 

100 000,00  

2. Miasto  
Lublin 

LUBELSKIE „Razem przeciw 
przemocy” 

W ramach projektu prowadzono:  
całodobowy telefon zaufania, grupę terapeutyczną 
dla dzieci krzywdzonych, kobiet dotkniętych 
przemocą w rodzinie, grupę psychoedukacyjną dla 
kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, 
zajęcia dla rodziców, szkolenia dla grup 
interdyscyplinarnych, policyjne patrole 
interwencyjne wspólnie z psychologiem. Adresaci 
projektu: osoby dotknięte przemocą w rodzinie, 
pracownicy instytucji działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy domowej. Instytucje 
zaangaŜowane w realizację projektu: MOPR, 
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym 
AGAPE, Parafia Rzymskokatolickie, KMP.  
Środki własne: 114 700,00 zł 

100 000,00 

3. Miasto 
Głuchołazy 

OPOLSKIE 

Przemoc  
w rodzinie 
„Przemoc  

w rodzinie – 
jednym głosem 
mówimy NIE” – 

edycja 2012 

Kontynuacja projektu, który zakładał prowadzenie 
działań szkoleniowych skierowanych do osób 
pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, przeprowadzenie akcji informacyjnej,  
konsultacje dla sprawców, a takŜe utrzymanie 
Punktu Konsultacyjnego oraz spotkań grupy 
wsparcia. Adresaci: ofiary przemocy, 
ich rodziny, sprawcy przemocy.  
Partnerzy: gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Policja, Zespół 
Interdyscyplinarny, OPS i in.  
Środki własne: 17 300,00 zł. 

27 000,00 

4. Miasto  
i Gmina 
SkarŜysko-
Kamienna 

ŚWIĘTO- 
KRZYSKIE 

„Masz Siłę. 
Masz Wiarę” 

Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów, 
szkoleń, konkursów, dyŜurów, konsultacji spektakli 
profilaktycznych i szeregu innych działań, które 
miały pomóc w rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu 
sobie z emocjami zarówno osobom dorosłym jak i 
dzieciom. Adresaci projektu: Dzieci, młodzieŜ ze 
świetlic środowiskowych, rodzice tych dzieci, 
pracownicy MOPS, PCPR, KPP, Sądu Rejonowego, 
SM, pedagodzy. Instytucje zaangaŜowane w 
realizację projektu: KPP, PCPR, MOPS, SM, Sąd 
Rejonowy, organizacje pozarządowe, kościoły 
katolickie.  
Środki własne: 433 200,00 zł 

100 000,00 



5. Miasto  
Nidzica 

WARMIŃSKO- 
-MAZURSKIE 

„STOP 
Przemocy  

w Rodzinie II”  

Projekt był kontynuacją projektu z 2011 roku  
i zakładał podwyŜszenie aktywności instytucji 
odpowiedzialnych za udzielanie pomocy oraz pomoc 
ofiarom przemocy w rodzinie. Projekt polegał na 
m.in. utworzeniu grup wsparcia, zorganizowaniu 
warsztatów dla rodziców, młodzieŜy oraz konkursu 
fotograficznego, jak równieŜ szkoleń i warsztatów 
dla pracowników socjalnych, kuratorów, 
policjantów, pracowników Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, PCPR. Adresaci: pracownicy MOPS, 
KPP, Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, PCPR, ofiary przemocy w rodzinie i 
in. Instytucje zaangaŜowane: KPP, Sąd Rejonowy, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, PCPR, 
media, parafie i in.  
Środki własne: 16 320,00 zł. 

48 950,00 

6. Powiat 
Kolbuszowski 

PODKAR- 
PACKIE 

„śyj świadomie 
– bez przemocy  

– 2” 

Celem projektu była pomoc osobom doznającym 
przemocy, ich edukacja, a tym samym wzrost 
poczucia własnej wartości. W ramach projektu 
realizowano: kampanię społeczną, dyŜury prawnika, 
psychologa, terapeuty, rozszerzenie grupy wsparcia 
dla ofiar przemocy, szkolenia dla pracowników słuŜb 
oraz dla rodziców. Adresatami projektu: była 
społeczność powiatu kolbuszowskiego, w tym osoby 
doświadczone przemocą. Instytucje zaangaŜowane:  
Policja, Centrum Pomocy Rodzinie, GOPSy, ZOZ, 
szkoły, media lokalne, ngos.  
Środki własne: 38.970 zł 

26 300,00  

7. Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinie  

PODLASKIE 
„Bezpiecznie 

znaczy mądrze  
cz. III” 

Projekt był kontynuacją projektów realizowanych w 
ramach programu „Razem bezpieczniej”  
w latach 2010–2011. W ramach projektu 
prowadzono m.in. asystentów rodzinnych,  
którzy pracowali z rodzinami marginalizowanymi, 
szkolono wolontariuszy do pracy z „trudnym” 
klientem: dziećmi uczęszczającymi do świetlic 
socjoterapeutycznych oraz z ich rodzinami,  
a takŜe świetlice środowiskowe. Adresatami projektu 
to rodziny zagroŜone marginalizacją oraz juŜ 
zmarginalizowane, dzieci pochodzące  
z tych rodzin oraz słuŜby działające  
w otoczeniu tych rodzin. Instytucje zaangaŜowane:  
MOPR, szkoły, Wielofunkcyjne Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, spółdzielnie 
mieszkaniowe i in.  
Środki własne: 80 520,00 zł. 

100 000,00 

8. Gmina Bielawa DOLNOŚLĄSKIE 
„Wspólnie dla 

bezpiecznej 
rodziny” 

Głównym celem projektu było podniesienie 
świadomości społeczności lokalnej Bielawy na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie 
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i 
wsparcia dla osób zagroŜonych bądź uwikłanych w 
przemoc w rodzinie. W ramach projektu m.in.: 
utworzono punkt informacyjny  
w Urzędzie Miejskim, przeprowadzono kampanię 
społeczną oraz happening w ramach festynu 
rodzinnego, przygotowano oraz wyemitowano  
w mediach cykl programów informacyjnych nt. 
przemocy w rodzinie, zorganizowano grupy 
wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy, 
uruchomiono asystenta rodzinnego. Adresaci 
projektu: osoby dotknięte bądź zagroŜone przemocą 
w rodzinie, instytucje działające  
w zakresie diagnozowania i walki z przemocą  
w rodzinie. Instytucje zaangaŜowane w realizację 
projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna 
komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, 
policja, słuŜba zdrowia.  
Środki własne: 65 940,00 zł 

98 300,00 



9. Starostwo 
Powiatowe  
 w Wałbrzychu 

DOLNOŚLĄSKIE 

Program 
edukacyjno- 

-informacyjny 
„Zrozumie ć 

siebie” 

Projekt miał na celu edukację oraz podniesienie 
wiedzy nt. przemocy w rodzinie, promowanie 
odpowiednich wzorców Ŝycia społecznego, 
wypracowanie mechanizmów współpracy przez 
osoby pracujące nad ograniczeniem zjawiska 
przemocy domowej, przeprowadzenie 
szkoleń/warsztatów aktywizująco-edukacyjnych na 
komisariatach dla funkcjonariuszy policji, 
przeprowadzenie badań wśród 100 osób 
doświadczających przemocy w rodzinie. Adresaci 
projektu: Osoby stosujące przemoc, szkoły, 
społeczność lokalna, świadkowie przemocy, słuŜba 
zdrowia, Policja, StraŜ Miejska, Prokuratorzy, 
Sędziowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele. 
Instytucje zaangaŜowane w realizację projektu: 
Wolontariat uczniowski działający przy Zespole 
Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Urzędy Gmin z Powiatu 
Wałbrzyskiego, placówki oświatowe, placówki 
podstawowej opieki zdrowotnej, Policja, StraŜ 
Miejska, OPS, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, 
Prokuratora Rejonowa, markety na terenie powiatu.  
Środki własne: 19 000,00 zl 

70 900,00 

 
 

3. Program Daphne III 
 
Program został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej  

20 czerwca 2007 r. (wszedł w Ŝycie 7 lipca 2007 r. po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 
UE) i jest kontynuacją działań Unii Europejskiej z zakresu walki z przemocą objętych  
w poprzednich latach programami Daphne oraz Daphne II. Jest on częścią programu Prawa 
podstawowe i sprawiedliwość. 
 Na poziomie krajowym wdraŜanie Daphne III wspomaga Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
Rola MSW ma charakter pomocniczy i ma ułatwiać korzystanie z programu Daphne III. Procedura 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu jest prowadzona jedynie przez Komisję 
Europejską.  
  Do najwaŜniejszych celów programu Daphne III naleŜą: 

• walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec 
dzieci, młodzieŜy i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania 
seksualnego, przemocy w rodzinie, przemocy w szkole), 

• zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.  
  
 MSW, wspomagając wdraŜanie programu Daphne III: 

• wspiera działania wzmacniające świadomość społeczną w kwestii przemocy, w tym 
upowszechnia inicjatywy podejmowane przez KE w ramach programu Daphne III; 

• propaguje wiedzę na temat moŜliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE  
w ramach Daphne III (m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów); 

• promuje wyniki realizowanych w ramach Daphne III przedsięwzięć i projektów jako 
przykłady dobrych praktyk w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, młodzieŜy  
i kobiet. 

  



Rozdział IV.  Działania określone w Programie realizowane przez Komendę Główną Policji  
 

Komenda Główna Policji w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie realizuje następujące działania: 
 
 

1. W obrębie strategii diagnozujących,  
 

(które zgodnie z zapisem programu obejmują kwestie polegające na zbieraniu informacji na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym jego skali, identyfikacji ofiar oraz sprawców, 
badaniu istniejącej infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, 
badaniu skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą, w tym zbadanie 
istniejących przeszkód w zakresie pomagania ofiarom przemocy, a takŜe badaniu potrzeb 
szkoleniowych dla pracowników „pierwszego kontaktu”),  

 
w 2012 roku: 

 
• Na terenie całego kraju: realizacja tej strategii przez jednostki Policji obejmowała przede 

wszystkim zbieranie oraz okresowe analizy danych statystycznych dotyczących interwencji 
podejmownaych przez policjantów w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury 
„Niebieskie Karty”;  

 
• Komenda Główna Policji: W okresie od 01 sierpnia 2011 do 28 lutego 2012 roku Biuro 

Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” 
programu sektorowego Leonardo da Vinci realizowało projekt pn. „Zintegrowany system 
monitorowania przypadków przemocy w rodzinie – narzędzie w procesie kształcenia 
policjantów” (nr: 2011-1-PL1-LEO03-18400). Partnerem przedsięwzięcia, a zarazem 
instytucją przyjmującą było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Królestwa Hiszpanii. 
Główne załoŜenie projektu stanowiło zdobycie przez jego uczestników (z Komendy 
Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Lublinie, Komendy 
Miejskiej Policji w Świętochłowicach, Sosnowcu, Wrocławiu oraz Tarnowie, a takŜe 
Komisariatu Policji Poznań-JeŜyce) specjalistycznej wiedzy na temat systemu, a takŜe 
przeszkolenie ich w zakresie zasad funkcjonowania oraz wymagań technicznych 
poznawanego narzędzia. Podczas wymiany doświadczeń podczas wizyty studyjnej  
w Hiszpanii policjanci mieli moŜliwość zapoznania się z ideą powstania omawianego 
systemu, detalami dotyczącymi opracowania pomysłu oraz warunkami technicznymi  
i warunkami wdroŜenia narzędzia do realizacji. Z kolei podczas wizyt w hiszpańskich 
jednostkach policji oraz podmiotach odpowiedzialnych za techniczną obsługę systemu 
mieli moŜliwość zapoznania się z praktycznym wymiarem funkcjonowania narzędzia. 
Poznali bowiem zasady oraz walory wykorzystania go w pracy policji, poznali szczegóły 
dotyczące informacji wprowadzanych do systemu przez jego uŜytkowników, a więc 
policję, prokuraturę, a takŜe sądownictwo, a takŜe mieli kontakt z praktycznym  
wymiarem wsparcia i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zapewnianych przez poznawany 
system. Kontynuację przedsięwzięcia stanowiło przygotowanie kolejnego projektu pt. 
„Standaryzowane narzędzia szacowania ryzyka przemocy w rodzinie – wzmacnianie 
kompetencji europejskich policjantów” (nr: 2012-1-PL1-LEO04-28099_1) i otrzymanie  
w 2012 roku dofinansowania na jego realizację. Głównym załoŜeniem projektu jest 
poznanie oraz upowszechnienie matematycznych, a takŜe innych narzędzi słuŜących 
szacowaniu ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie wykorzystywanych przez policje 
wybranych krajów członkowskich UE (partnerzy projektu: Austria, Bułgaria, Cypr, 
Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania). Z perspektywy polskiej policji jest to niezwykle 
istotne zagadnienie, bowiem w działaniach podejmowanych wobec tego rodzaju przemocy 



nie wykorzystuje się Ŝadnych standaryzowanych narzędzi słuŜących diagnozowaniu 
poziomu zagroŜenia ponownego wystąpienia aktu przemocy w rodzinach objętych 
procedurą „Niebieskie Karty”;  

 
• KWP w Białymstoku:  kontynuowano współpracę z Zakładem Andragogiki oraz 

Zakładem Socjologii Edukacji Wydziału Preadgogiki i Psychologii Uniwersytetu  
w Białymstoku w ramach projektu badawczego “Mind the Gap! – Improving Intervention 
in Intimate Partner Violence against Older Women” (“Uwaga na lukę! – doskonalenie 
działań interwencyjnych w sytuacji przemocy skierowanej wobec starszych kobiet 
pozostających w związkach małŜeńskich/partnerskich”). Podczas realizacji projektu 
przeprowadzone były m.in. badania spraw karnych z art. 207 kk, w których osobą 
pokrzywdzoną były kobiety powyŜej 60 r.Ŝ.; 

 
• KWP w Krakowie:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprosił 

przedstawicieli policji do uczestnictwa w Regionalnej Platformie Współpracy. Przedsięwzięcie 
to miało za zadanie zintegrowanie działań jednostek pomocy i integracji społecznej 
funkcjonujących w województwie małopolskim w celu wypracowywania rozwiązań 
systemowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprawy przepływu 
informacji zarówno pomiędzy jednostkami pomocy społecznej działającymi w Małopolsce, 
jak teŜ innymi instytucjami zaangaŜowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych. 
Wynikiem aktywności Regionalnej Platformy Współpracy były wypracowane długofalowe 
cele skupione wokół kluczowych dla sektora kwestii, w tym równieŜ o charakterze 
legislacyjnym; 

 
• KWP zs. w Radomiu: Policjanci uczestniczyli w pracach Specjalistycznej grupy 

zadaniowej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającej w ramach Mazowieckiego 
Wojewódzkiego zespołu koordynacyjnego ds. realizacji Rządowego programu „Razem 
Bezpieczniej”. W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia grupy, podczas których omawiano 
m.in. zagadnienia dotyczące skali zjawiska przemocy w rodzinie i infrastruktury instytucji 
pomagających osobom dotkniętym tą przemocą na terenie województwa mazowieckiego.  
W trakcie jednego ze spotkań organizowanych dla członków grupy, zaprezentowano 
wystąpienie poświęcone realizacji przez policję procedury “Niebieskie Karty” za I 
półrocze 2012 roku. 

 
 
2. W obrębie strategii edukacyjnych,  

 
(których realizacja polega na wprowadzeniu do programów kształcenia zawodowego osób 
zajmujących się przemocą w rodzinie treści dotyczących przyczyn i skutków przemocy, 
rozpoznawania i diagnozowania przypadków przemocy w rodzinie oraz współpracy w ramach 
gminnego systemu przeciwdziałania temu zjawisku, opracowywaniu programów edukacyjnych  
i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci i osób dorosłych, np. 
partnera, osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, itp., opracowywaniu procedur ochrony 
prawnej i wsparcia psychologicznego dla świadków i ofiar przemocy w rodzinie, przygotowywaniu 
zestawów szkoleniowych w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, czy teŜ na 
opracowywaniu materiałów instruktaŜowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego 
w sytuacjach przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskie 
Karty”),  
 
 
 
 



Policjanci podejmowali między innymi następujące przedsięwzięcia:  
 

• KWP w Poznaniu: w ramach współpracy z przedstawicielami Centrum Edukacji  
i Profilaktyki Problemów UzaleŜnień Wielkopolskiej Fundacji ETOH, na terenie trzech 
komend powiatowych woj. wielkopolskiego, zostały przeprowadzone dwudniowe 
warsztaty z zakresu problematyki przemocy w rodzinie. W przedsięwzięciu uczestniczyli 
zarówno policjanci pionu prewencji, jak równieŜ policjanci prowadzący postępowania 
przygotowawcze w związku z przestępstwem z art. 207 kk oraz innymi przestępstwami 
przeciwko rodzinie i opiece. Ponadto, przy współpracy ze Studencką Radą Miasta 
Poznania, przeprowadzono dla poznańskich studentek zajęcia edukacyjne pt. „StrzeŜona 
Studentka”. Był to kurs z zakresu samoobrony, którego celem było przekazywanie 
umiejętności zachowania się w sytuacjach zagroŜenia oraz zaprezentowanie podstawowych 
technik samoobrony; 

 
• KWP w Gdańsku: na terenie KPP w Sztumie zrealizowano projekt pod nazwą „Stop 

przemocy w rodzinie w mieście i gminie Sztum”. Inicjatywa miała na celu ograniczanie 
skali zjawiska przemocy w rodzinie, a takŜe zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach na terenie miasta i gminy Sztum. Projekt realizował Miejsko- 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. W trakcie jego realizacji prowadzono 
badanie ankietowe w szkołach i środowisku lokalnym, a takŜe opracowano broszurę pt. 
“Jak być dobrym rodzicem”. W szkołach i przedszkolach przeprowadzono cykl spotkań 
profilaktycznych na temat zagroŜeń związanych ze zjawiskiem przemocy. Zorganizowano 
równieŜ spotkanie w zakresie zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych  
i środowiskowych oraz propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, w tym 
nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; 

 
• KWP w Kielcach: na zaproszenie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach 

przeprowadzono szkolenie z zakresu rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi adresowane do lekarzy 
specjalizujących się w róŜnych dziedzinach medycyny. W przedsięwzięciu wzięło udział 
90 lekarzy; 

 
• KWP w Bydgoszczy: zrealizowano program „Aktywnie – w trosce o III wiek” adresowany  

do osób starszych korzystających z pomocy placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a spotykających się m.in. w: siedzibach Rad Osiedli, parafiach, czy teŜ 
„ Klubach Seniora” na terenie miasta Bydgoszczy. Przedsięwziecie miało na celu 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych, rozpoznanie zagroŜeń oraz ich 
charakterystykę, zapobieganie przestępstwom, których ofiarami są ludzie starsi, a takŜe 
nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagroŜenia.    
W 2012 roku odbyły się 22 spotkania, w których uczestniczyło 724 seniorów. Ponadto, 
policjanci z KPP w Inowrocławiu uczestniczyli w heppeningu „Nasz świat bez przemocy”, 
który odbył się w miejscowości Janikowo. Został on zorganizowany dla uczniów 
gimnazjum, a jego głównym organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Inowrocławiu. Hepening rozpoczął się przemarszem młodzieŜy ulicami miasta. 
Następnie uczestnicy obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Bici, bij ą”  w wykonaniu grupy 
teatralnej Azyl i wzięli udział w prelekcjach dotyczących przemocy. Przedstawiciele 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Jaksic wyjaśniali 
młodzieŜy na czym polega przemoc rówieśnicza oraz przemoc w rodzinie. Z kolei 
policjanci rozmawiali z młodzieŜą na temat odpowiedzialności za zachowania agresywne 
oraz przemocowe; 

 
 



• KWP w Białymstoku:  Komenda Miejska Policji w Suwałkach, we współpracy  
z Fundacją EGO oraz Szkołą Podstawową nr 9 w Suwałkach, w ramach ogólnopolskiej 
kampanii przeciwdziałającej przemocy werbalnej wobec dzieci zorganizowała happening 
pn. "Złe słowa ranią na całe Ŝycie". Dzieci biorące udział w przedsięwzięciu miały na 
twarzach maski z wypisanymi na nich negatywnymi epitetami, których dorośli często 
uŜywają wobec swoich pociech. Następnie prosiły przechodniów o symboliczne ich 
zdjęcie i zniszczenie, ukazując jednocześnie kartkę ze swym imieniem. Wręczały równieŜ 
ulotki informacyjno-edukacyjne dorosłym przechodniom. Kampania miała na celu 
uświadomienie rodzicom, opiekunom, a takŜe wychowawcom konsekwencji uŜywania 
wobec dzieci krzywdzących określeń i ich wpływu na dalsze Ŝycie dzieci; 

 
• KWP w Łodzi:  policjanci uczestniczyli w szkoleniu pn. „Przemoc a starość  

i niepełnosprawność”  zorganizowanym przy współpracy z Regionalnym Centrum Polityki 
Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. W zajęciach przeprowadzanych 
metodą warsztatową poza policjantami uczestniczyli równieŜ pracownicy jednostek 
pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele słuŜby zdrowia, oraz słuŜby 
więziennej.  

 
 

3. W obrębie strategii interwencyjnych  
 

(polegających m.in. na izolowaniu sprawców przemocy w rodzinie od ofiar na podstawie 
odrębnych przepisów oraz przy zastosowaniu procedury „Niebieskie Karty”, a takŜe 
podejmowaniu stosownej reakcji oraz organizowaniu niezbędnej pomocy w przypadku 
powzięcia informacji o wystąpieniu przypadku przemocy w rodzinie), 
 

Policja zaangaŜowana była w przykładowe inicjatywy: 
 

• KWP w Szczecinie: od 2011 roku Policjanci realizują na terenie województwa 
zachodniopomorskiego projekt pt. „śółta kartka dla sprawcy przemocy”, który 
finansowany jest z budŜetu rządowego programu „Razem bezpieczniej”. W 2012 roku 
zrealizowana została II edycja tego przedsięwzięcia, którego celem jest promocja 
oddziaływań na osoby stosujące przemoc poprzez reedukację zastępującą izolowanie tych 
osób, a w konsekwencji sprzyjanie reintegracji rodziny, w której wystąpił problem 
przemocy. Wypracowana na potrzeby programu procedura pozwala angaŜować róŜne 
instytucje, a jednocześnie stanowi ofertę aktywności, w tórych mogą uczestniczyć sprawcy 
przemocy. Integralną częścią procedury jest arkusz „ śółtej kartki dla sprawcy przemocy” 
wykorzystywany przez specjalistów w kontakcie ze wspomnianymi osobami. Ponadto, 
Policjanci KPP w Świdwinie prowadzili działania zgodnie z realizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektem o nazwie „Razem Przeciw Razom”. 
Projekt dotyczy szczególnie problemu przemocy w rodzinie. Działaniami w ramach 
projektu są objęci pracownicy instytucji tzw. „pierwszego kontaktu ze zjawiskiem 
przemocy w rodzinie”. Głównym celem jest wypracowanie trzech produktów: modelu 
współpracy pomiędzy instytucjami bezpośrednio zaangaŜowanymi w rozwiązywanie 
problemu przemocy domowej, wypracowanie spójnego systemu działania instytucji 
zajmujących się bezpośrednio problemem przemocy w rodzinie (Policji, pomocy 
społecznej, pedagogów szkolnych, prokuratorów, sędziów, lekarzy), a takŜe kampania 
społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz utworzenie Punktu Informacyjno- 
-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy; 

 
• KWP w Gdańsku: na terenie działalnia KMP w Gdyni kontynuowano program pn. 

“Wspólna Interwencja – Niebieski Patrol”, w ramach którego odbyło się 45 wyjazdów do 



których skierowano 90 funkcjonariuszy Policji będących członkami grup roboczych. 
Ponadto, Policjanci pracujący w grupach roboczych brali udział w II edycji programu 
realizowanwgo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Nie musisz – wiem, znam, 
reaguję”  ukierunkowanego na zwiększenie świadomości w zakresie problemu agresji, 
przemocy i przeciwdziałania tym zjawiskom wśród młodzieŜy i osób starszych. Działania 
ukierunkowane były na grupy zawodowe realizujące procedurę “Niebieskie Karty” i miały 
charakter informacyjno-warsztatowy; 

 
• KWP w Bydgoszczy: zrealizowano program pn. „Przyjazny Patrol”, w ramach którego 

przeprowadozno łącznie 94 patrole. Policjanci wraz z pracownikami socjalnymi  
podczas pełnionych dyŜurów interweniowali 296 razy, sporządzili 280 powiadomień do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 284 informacji do komisariatów policji, wysłali 
11 powiadomień do Sądu Rejonowego Rodzinnego i Nieletnich w Bydgoszczy. Podczas 
296 interwencji „Przyjaznego Patrolu”, podjęto rozmowy z 456 dorosłymi oraz 
rozpoznano sytuację opiekuńczo-wychowawczą 487 małoletnich i nieletnich podopiecznych; 

 
• KWP w Białymstoku:  na terenie KMP w Suwałkach kontynuowano udzielanie  

porad drogą elektroniczną, w związku z korespondencją nadsyłaną na skrzynkę 
stop.przemocy@suwalki.policja.gov.pl. Ponadto, wzorem lat ubiegłych, koordynator 
procedury “Niebieskie Karty” udzielał specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia 
rodzinom uwikłanym w przemoc. Z porad skorzystało łącznie 148 osób; 

 
• KWP w Lublinie:  na terenie działania KMP w Zamościu realizowano tzw. „Niebieskie 

patrole” z udziałem psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu oraz 
dwóch policjantów (dzielnicowych). Patrol ten kierowany był na miejsce interwencji 
przeprowadzanych w związku z przemocą w rodzinie, a takŜe do miejsca zamieszkania 
ofiar przemocy domowej objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

 
 

4. W obrębie strategii terapeutycznych 
 

(które zgodnie z zapisem programu obejmują kwestię wzmacniania ochrony ofiar przemocy 
przez opracowywanie i realizację programów realizowanych z udziałem Policji, prokuratury, 
kuratorów sądowych, opracowywanie i realizację programów terapeutycznych dla ofiar 
przemocy w rodzinie, czy teŜ zabezpieczenie odpowiednich warunków do przesłuchań dzieci 
oraz w miarę moŜliwości dorosłych ofiar przemocy w rodzinie),  
 

jednostki organizacyjne policji zrealizowały następujące przedsięwzięcia: 
 

• KWP w Lublinie : w KMP w Lublinie zrealizowano program wsparcia dla ofiar przemocy 
pn. „My Ci ę wysłuchamy i pomoŜemy”. W ramach projektu funkcjonował telefon 
konsultacyjno-informacyjny o numerze 535-53-30, za pośrednictwem którego udzielane 
były porady dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie; 

 

• KWP zs. w Radomiu: na terenie działania KMP w Ostrołęce zorganizowano kolejną 
edycję kursu dla kobiet pn. “Bądź bezpieczna”. W trakcie zajęć, oprócz zagadnień taktyk  
i technik obrony, prowadzone były zajęcia z psychologiem policyjnym mające na celu 
przełamywanie strachu, czy teŜ oporu wobec powiadamiania organów ścigania o fakcie 
doświadczania przemocy w rodzinie. Podczas zajęć z psychologiem rozmawiano równieŜ 
jak nie stać się ofiarą przemocy w rodzinie. Z kolei w siedzibie KPP w Płońsku 
przeprowadzono zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców 
przemocy. Przedsięwzięcie to zaowocowało powstaniem lokalnych koalicji działających na 
rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie;  



• KWP w Olsztynie: funkcjonariusz KMP w Elblągu przeprowadził zajęcia edukacyjne dla 
kobiet z zakresu przeciwdziałania przemocy. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach 
realizacji projektu pn. „Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie” 
prowadzonego w Elblągu oraz miejscowości Markusy. Ponadto, upowszechnaimo broszurę 
pt. „Autentyczna opowieść czternastolatki o przemocy w rodzinie” opracowaną przez 
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz KMP w Elblągu. Broszura 
kolportowana była w jednostkach organizacyjnych Policji oraz instytucjach pomocowych  
z terenu Elbląga pracujących z ofiarami przestępstw. 

 
PowyŜej opisane inicjatywy opisane stanowią jedynie przykład i niewielki wycinek 

przedsięwzięć realizowanych przez policjantów na wszystkich poziomach organizacyjnych policji, 
które wiąŜą się z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
tworzeniem, wdraŜaniem, a takŜe usprawnianiem systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
funkcjonujących w poszczególnych środowiskach lokalnych na terenie całego kraju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział V.  Działania określone w Programie realizowane przez Ministerstwo Zdrowia 
 

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
 w imieniu Ministra Zdrowia realizuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA). W ramach strategii edukacyjnych (działania uprzedzające) były 
realizowane szkolenia słuŜb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 
 
1. Zlecono realizację zadania publicznego pod nazwą „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób 
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, którego celem jest podniesienie 
kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Adresatami są przedstawiciele słuŜb i instytucji pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy. 
Szkolenie trwało 130 godzin dydaktycznych, wzięły w nim udział 63 osoby. 
2. Przeprowadzono XVI Ogólnopolską Konferencję Przeciw Przemocy w Rodzinie. 
W konferencji wzięło udział prawie 150 osób, głównie członków Ogólnopolskiego Porozumienia 
Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. 
Konferencja koncentrowała się na dwóch obszarach: pracy z osobami stosującymi przemoc oraz 
realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności 
pracy w interdyscyplinarnych zespołach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3. Zorganizowano piętnastogodzinne szkolenie dla kuratorów sądowych. W szkoleniu 
uczestniczyło 55 kuratorów z 40 sądów rejonowych z terenu całej Polski, którzy wzięli udział  
w zajęciach dotyczących psychologicznych aspektów uzaleŜnienia od alkoholu, przemocy  
w rodzinie oraz zagadnień prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,  
a takŜe pracy z osobą stosującą przemoc. 
4. W ramach współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przeprowadzono cztery 
szkolenia nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli ochrony zdrowia oraz dla 
członków zespołów interdyscyplinarnych. Szkolenia dla przedstawicieli ochrony zdrowia dotyczyły 
diagnostyki zespołu dziecka krzywdzonego i interwencji podejmowanych przez przedstawicieli 
ochrony zdrowia w przypadkach podejrzewania przemocy wobec dziecka i procedurze interwencji 
w sprawach przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”. Szkolenia, w których uczestniczyli 
członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych dotyczyły prawnych i psychologicznych 
aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uruchamiania i prowadzenia procedury 
„Niebieskie Karty", oraz etapów pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i współpracy 
w zespołach interdyscyplinarnych. W szkoleniach łącznie wzięło udział 331 osób.  
5. Przeprowadzono szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące realizacji procedury 
„Niebieskie Karty”, z uwzględnieniem roli gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zasad kontaktu członków komisji z osobami doznającymi przemocy i stosującymi 
przemoc oraz prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu wzięło 
udział 48 osób. 
6. Zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli grup roboczych pracujących z rodzinami, 
w których dochodzi do przemocy. W szkoleniu wzięło udział 55 osób. Zajścia dotyczyły 
psychologicznych i prawnych aspektów pracy interdyscyplinarnej na rzecz rodzin z problemem 
przemocy oraz zasad kontaktu i prowadzenia rozmowy z osobami doznającymi przemocy.  
7. Przeprowadzono trzy posiedzenia Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która  
jest ciałem ekspercko-doradczym Dyrektora PARPA. Członkowie Rady m.in. przygotowywali  
i przeprowadzili trzy sesje egzaminacyjne na Specjalistę oraz Konsultanta w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do egzaminu przystąpiło 16 osób. Obecnie lista 
certyfikowanych Specjalistów i Konsultantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
liczy 199 osób. 
 
 
 



W ramach strategii interwencyjnych skierowanych do ofiar prowadzono następujące działania: 
 
1. Na zlecenie PARPA realizowało swoją pracę Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie „Niebieska Linia”. W ramach Pogotowia „Niebieska Linia” od poniedziałku do soboty  
w godz. 8.00–22.00 a w niedziele i święta w godz. 8.00–16.00 funkcjonował telefon dla ofiar 
przemocy (801-12-00-02) W poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00 (pod numerem  
telefonu 22/6662850), a w środy w godz. 18.00–22.00 (0801-12-00-02) działała telefoniczna 
poradnia prawna. W Pogotowiu „Niebieska Linia” funkcjonowała takŜe poradnia e-mailowa 
(www.niebieskalinia.info), baza danych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy  
w rodzinie oraz baza członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób Organizacji i Instytucji 
„Niebieska Linia”. W omawianym okresie w Telefonie „Niebieska Linia” odebrano 12.793 
rozmowy, które dotyczyły problemów rodzinnych, głównie związanych z przemocą domową,  
a takŜe naduŜywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzaleŜnienia. Udzielono 
takŜe 974 telefoniczne porady i konsultacje prawne. Pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia” 
podjęli 278 interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. Dla członków Porozumienia „Niebieska 
Linia” przeprowadzono pięć seminariów, w których ogółem wzięły udział 323 osoby, a takŜe 
opracowano 4 numery internetowego serwisu informacyjnego, który został przesłany drogą 
elektroniczną do członków Porozumienia (ponad 1.200 podmiotów). 
2. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, uruchomiono telefoniczny dyŜur prawny dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dn. 20–24 lutego br. w godz. 9.30–14.30 udzielono  
22 konsultacji – większości przypadków dzwoniący poruszali kwestię związane z przemocą  
w rodzinie i sprawami rodzinnymi. W niemal wszystkich przypadkach pojawił się wątek związany  
z naduŜywaniem alkoholu przez sprawcę przestępstw. 
 
W ramach strategii interwencyjnych skierowanych do sprawców podjęto następujące działania: 
 
1. W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy PARPA, Ministerstwem Sprawiedliwości  
i Komendą Główną Policji rozszerzono zakres działań realizowanych przez Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” o nowy rodzaj interwencji 
podejmowanych w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie, tj. podejmowanych wobec osób, które mają juŜ wyrok za przemoc w rodzinie i nadal 
krzywdzą swoich najbliŜszych. Nad właściwym przebiegiem interwencji czuwał koordynator, 
którego zadaniem było m.in. powiadamianie o zgłoszonych przypadkach lokalnej policji  
i zespołów kuratorskiej słuŜby sądowej oraz monitowanie przebiegu interwencji. W 2012 r. 
uruchomiono 25 tego typu interwencji. 
2. 8 listopada 2012 roku odbyła się zorganizowana we współpracy z Ministerstwem 
Sprawiedliwości konferencja prasowa, podczas której zostało przedłuŜone na kolejne pięć lat 
porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób 
pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo 
popełnione z uŜyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego  
w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Aneks 
do porozumienia podpisali Dyrektor PARPA, Minister Sprawiedliwości oraz Komendant Główny 
Policji. 
3. Opracowano rekomendacje do realizacji zadań wynikających z „Rozporządzenia w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Nad przygotowaniem ww. 
dokumentu pracowało 13 osób – przedstawiciele urzędów centralnych, samorządów lokalnych  
– zespołów interdyscyplinarnych oraz organizacji pozarządowych. Rekomendacje są dostępne na 
stronie www.parpa.pl. pod nazwą Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” .  
 
 
 



Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała takŜe zadanie, które 
wpisuje się w strategie diagnozujące: 
 
1. Przeprowadzono ogólnopolskie badania pn. „Lokalny system przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w percepcji osób pracujących w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych”. 
Realizatorem badań był Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Badanie zostało przeprowadzone na 
reprezentacyjnej próbie osób pracujących w grupach roboczych lub zespołach interdyscyplinarnych  
i dotyczyło kompetencji, postaw i opinii nt. funkcjonowania lokalnego systemu pomocy i wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie.  
 
NiezaleŜnie od powyŜszego, w imieniu Ministra Zdrowia, Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011–2016 prowadziło w roku 2012 następujące działania mające związek  
z ww. Programem:  
 
1. W wyniku otwartego konkursu ofert w roku 2012 Krajowe Biuro dofinansowało programy 
wsparcia dla rodzin osób zagroŜonych uzaleŜnieniem, uŜywających i uzaleŜnionych od 
narkotyków. Prowadzono zajęcia edukacyjno-informacyjne na temat mechanizmów uzaleŜnienia  
i współuzaleŜnienia, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla rodzin, 
poradnictwo rodzinne oraz konsultacje prawne. Osoby uczestniczące w programach uzyskały 
wsparcie w sytuacjach kryzysowych, zdobyły i udoskonaliły umiejętności wychowawcze  
i psychospołeczne, które w istotny sposób poprawiają funkcjonowanie rodziny, a tym samym 
wzmacniają funkcję rodziny w profilaktyce i leczeniu narkomanii. Działaniami objęto ponad  
4 000 osób.  
 
2. W roku 2012 działał takŜe Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”, którego 
oferta skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób naduŜywających substancji 
psychoaktywnych, uzaleŜnionych oraz ich bliskich. Do zakresu pomocy świadczonej przez 
pracowników infolinii naleŜy przede wszystkim udzielanie porad i wsparcia psychologicznego  
a takŜe informacji na temat systemu leczenia i adresów konkretnych placówek, informowanie  
o przepisach prawnych związanych z narkomanią. Udzielono 1205 porad. W 66% klientami 
Telefonu były rodziny osób biorących środki psychoaktywne lub mających inne problemy 
rzutujące na jakość Ŝycia rodzinnego.  
 
3. Prowadzono Antynarkotykową Poradnię Internetową, działającą pod adresem 
www.narkomania.org.pl. Celem poradni było udzielanie pomocy i dostarczenie rzetelnej  
wiedzy, zarówno osobom z problemem narkotykowym, jak i współuzaleŜnionym na temat 
narkomanii, narkotyków oraz form pomocy. Poza informacjami związanymi z problematyką 
uzaleŜnień, rodzice mogli znaleźć wskazówki na temat jak rozmawiać z dzieckiem i gdzie szukać 
pomocy (baza placówek pomocowych). Istniała takŜe moŜliwość uzyskania konkretnej porady 
poprzez anonimową formę pomocy on-line. W 2012 r. za pośrednictwem poradni udzielono  
769 porad. Porady były udzielane przez lekarza, psychologa oraz prawnika. 
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii nie znajduje się na liście programów 
skorelowanych z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jednakŜe 
podejmowane działania mają związek z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  
 
W roku ubiegłym zostało wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla 
kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i połoŜnictwa 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 631). Zgodnie z treścią rozporządzenia, problematyka przemocy w rodzinie 
poruszana jest w toku studiów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym w szerokim 
zakresie.  



Stosownie do zapisów z wyŜej wymienionego rozporządzenia w zakresie wiedzy absolwent: 
• zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu 
środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan 
zdrowia oraz społeczno-kulturowych róŜnic i roli stresu społecznego w zachowaniach 
zdrowotnych i autodestrukcyjnych; 

• zna formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i w instytucjach, społeczne 
uwarunkowania róŜnych form przemocy oraz rolę lekarza w jej rozpoznawaniu; 

• zna mechanizmy oraz cele i sposoby leczenia uzaleŜnień od substancji psychoaktywnych. 
Natomiast w zakresie umiejętności absolwent: 
• przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki 

aktywnego słuchania i wyraŜania empatii, a takŜe rozmawia z pacjentem o jego sytuacji 
Ŝyciowej; 

• identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznaje przemoc i odpowiednio 
reaguje; 

• podczas badania dziecka rozpoznaje zachowania i objawy wskazujące na moŜliwość 
wystąpienia przemocy wobec dziecka. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w zakresie wiedzy: 
• zna problematykę relacji człowiek – środowisko społeczne; 
• omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych; 
• róŜnicuje pojęcie emocji i motywacji oraz zna pojęcie osobowości i jej zaburzeń; 
• róŜnicuje pojęcia dewiacji i zaburzenia ze szczególnym uwzględnieniem patologii 

dziecięcej; 
• określa swoiste zagroŜenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji  

i pracy; 
• rozpoznaje zagroŜenia i pozytywne czynniki w kształtowaniu zdrowia psychicznego; 
• wskazuje rolę pielęgniarki w profilaktyce wypalenia zawodowego, agresji, przemocy  

i mobbingu w róŜnych okresach Ŝycia człowieka. 
W zakresie umiejętności absolwent: 
• projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtowania prawidłowych 

zachowań zdrowotnych wobec róŜnych grup społecznych; 
• podejmuje działania zapobiegające oraz diagnostyczne dotyczące występowania przemocy, 

agresji, mobbingu i wypalenia zawodowego. 
 
Określenie drogą rozporządzenia wiedzy i umiejętności wymaganych w zakresie rozpoznawania 
przemocy od absolwentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa  
i połoŜnictwa, wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji i świadomości studentów juŜ na etapie 
kształcenia przeddyplomowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VI.  Działania określone w Programie realizowane przez Ministerstwo Edukacji   
Narodowej 

 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie (zwanym dalej Programem), jest odpowiedzialne za realizację działań uprzedzających,  
w tym strategii informacyjnych i edukacyjnych oraz działań wspierających. 
 
W ramach działań uprzedzających – strategii informacyjnej Programu, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej odpowiada za wprowadzenie do szkolnych programów kształcenia ogólnego treści 
uświadamiających zagroŜenia płynące z przemocy w rodzinie oraz propagujących zachowania 
sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie. 
 
Resort oświaty odpowiada równieŜ za przygotowanie nauczycieli z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
W odniesieniu do działań uprzedzających – strategii informacyjnej Programu, zgodnie z art. 22 ust. 
2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia podstawy programowe 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego określające obowiązkowe zestawy celów  
i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 
dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego 
etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły uwzględniane odpowiednio w programach 
wychowania przedszkolnego i programach nauczania.  
Począwszy od 1 września 2009 r., obowiązuje nowa podstawa programowa uregulowana  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz.U. poz. 977), która jest stopniowo wdraŜana. W roku szkolnym 2012/2013 nauczanie 
zgodne z nową podstawą programowa realizowano w przedszkolach, w klasach I–IV szkoły 
podstawowej, gimnazjum i w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. 
W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego połoŜony został nacisk na wychowanie 
uczniów, ukierunkowane na kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu  
i społecznemu. W preambule rozporządzenia wymienia się postawy takie, jak postawa obywatelska, 
uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, kultury osobistej, poczucia własnej 
wartości, szacunku dla innych ludzi.  
Zagadnienia dotyczące znaczenia rodziny, pełnienia określonych ról w rodzinie, wzajemnego 
szacunku i miłości, Ŝycia w zgodzie ze sobą i innymi, jak i prawa do godności oraz sposobów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały uwzględnione na wszystkich etapach edukacyjnych 
odpowiednio do wieku, wraŜliwości, doświadczeń i moŜliwości poznawczych uczniów. 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określając główne cele, wskazuje, m.in. Ŝe 
celem wychowania przedszkolnego jest budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci 
tak, Ŝeby lepiej orientowały się, w tym, co jest dobre, a co złe, ponadto rozwijanie umiejętności 
społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 
W edukacji wczesnoszkolnej nacisk został połoŜony na takie wychowanie, aby dziecko  
w miarę swoich moŜliwości było przygotowane do Ŝycia w zgodzie z samym sobą, ludźmi  
i przyrodą, aby odróŜniało dobro od zła i było świadome przynaleŜności społecznej. Szkoła 
natomiast jest zobowiązana do poszanowania godności dziecka, rozwijania jego samodzielności 
oraz odpowiedzialności za siebie i najbliŜsze otoczenie, jak równieŜ sprzyjania rozwojowi cech 
osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. 
Zwłaszcza obszary edukacyjne takie, jak Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna, Wychowanie 
fizyczne, Etyka określają wymagania szczegółowe w zakresie budowania prawidłowych relacji 
międzyludzkich.  



Na II etapie edukacyjnym zagadnienia dotyczące domu, rodziny, Ŝycia rodzinnego, znaczenia 
rodziny oraz przykładów praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny, 
ukazywania wartości rodziny w Ŝyciu osobistym człowieka oraz wzajemnego zrozumienia  
i akceptacji ujęte zostały w podstawie programowej w szczególności wychowania do Ŝycia 
w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, etyki, a ponadto języka polskiego, języka obcego nowoŜytnego, 
historii i społeczeństwa, przyrody. 
 
Na III i IV etapie edukacyjnym podstawa programowa uwzględnia treści dotyczące rodziny  
w szerokim i wieloaspektowym zakresie. Kwestie dotyczące rodziny, miłości, postaw 
obyczajowych, uniwersalnych wartości humanistycznych są zawarte w podstawie programowej 
języka polskiego, tematykę związaną z Ŝyciem rodzinnym uwzględnia podstawa programowa 
języka obcego nowoŜytnego, normy współŜycia, aspekty codziennych problemów Ŝyciowych  
i sposoby ich rozwiązywania, prawa człowieka – przypadki ich naruszania i sposoby ochrony 
zostały ujęte w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie. Przedmiotową problematykę 
zawiera ponadto podstawa programowa wychowania do Ŝycia w rodzinie, etyki, przedmiotu 
uzupełniającego historia i społeczeństwo. 
Podstawa programowa wychowania do Ŝycia w rodzinie określa treści nauczania takie, jak 
okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku 
wobec siebie, wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie swojej rodziny, relacje międzyosobowe  
i ich znaczenie, zachowania asertywne, planowanie rodziny, pogłębianie wiedzy związanej  
z funkcjami rodziny, lepsze rozumienie siebie i najbliŜszego otoczenia. 
W ramach zajęć etyki przewiduje się przygotowanie uczniów do podejmowania odpowiedzialności  
za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne, do stosowania zasad harmonijnego 
współistnienia i współdziałania ze środowiskiem społecznym. Wskazuje się równieŜ znaczenie 
człowieka jako osoby, jego natury i godności, a takŜe zwraca uwagę na samokontrolę i pracę nad 
sobą, w tym przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny. 
W podstawie programowej przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo uwzględniono 
wątek tematyczny Kobieta i męŜczyzna, rodzina, w którym znalazły się tematy poświęcone 
obrazom miłości, rolom kobiety i męŜczyzny oraz modelowi rodziny, miejscu dziecka w Ŝyciu 
społecznym, przemianom Ŝycia społecznego sprzyjającym emancypacji kobiet, zmianom modelu 
rodziny w XX wieku. 
 
Obowiązkiem kaŜdego nauczyciela jest przedstawienie dyrektorowi szkoły programu nauczania, 
który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej decyduje o dopuszczeniu do uŜytku w danej szkole 
zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania. Stosownie do uregulowań zawartych  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania  
do uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 752) program nauczania dopuszcza 
do uŜytku w szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Program nauczania 
moŜe być dopuszczony do uŜytku w danej szkole, tylko wówczas, gdy zawiera treści zgodne  
z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  
Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji – placówki doskonalenia nauczycieli  
o ogólnokrajowym zasięgu, podległej i nadzorowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – 
znajdują się 92 modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową (w tym 
równieŜ programy do wiedzy o społeczeństwie, etyki i wychowania do Ŝycia w rodzinie) do 
swobodnego pobierania i wykorzystania przez nauczycieli. Programy te zostały wyłonione  
w konkursie na programy nauczania zrealizowanym w ramach projektu systemowego WdroŜenie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu 
edukacyjnego.  
 
 
 



W roku 2012 dopuszczone zostały następujące podręczniki do wiedzy o społeczeństwie dla szkół 
ponadgimnazjalnych: 

1) Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, 
Maciej Batorski, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.; 

2) Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, 
Zbigniew Smutek, Jan Maleska, Beata Surmacz, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
Sp. z o.o.; 

3) W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki, Nowa Era Sp. z o.o.; 

4) Wiedza o społeczeństwie. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy Piotr Krzesicki, 
Małgorzata Poręba, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.; 

5) Po prostu WOS. Podręcznik do WOS dla szkól ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, 
Marek Grondas, Janusz śmijski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.; 

6) Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, 
Iwona Walendziak, Mikołaj Walczyk, Wydawnictwo Edukacyjne „śak” Sp. z o.o. Sp. k.; 

7) Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne Maciej Batorski, 
Artur Derdziak, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.; 

8) Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy, 
Katarzyna Fic, Maciej Fic, Lech KrzyŜanowski, SOP Oświatowiec Toruń Sp.z o.o.; 

9) W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego  
i technikum. Zakres rozszerzony. Część, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz 
Menz, Nowa Era Spółka z o.o. 

W roku 2012 nie było dopuszczeń podręczników do etyki i wychowania do Ŝycia w rodzinie.  
Zgodnie z przepisami art. 1 pkt 4 w/w ustawy o systemie oświaty system oświaty zapewnia  
w szczególności m.in. moŜliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta 
świadczona jest przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,  
a takŜe nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach  
i placówkach tj. pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i innych 
specjalistów.  
W 2012 r., na terenie Polski funkcjonowało 565 publicznych poradni psychologiczno- 
-pedagogicznych i 21 poradni specjalistycznych, a takŜe 135 poradni niepublicznych, w tym  
19 specjalistycznych.  
 
Tabela nr 1. Poradnie psychologiczno-pedagogicznych wg rodzaju (stan wg SIO z dnia 30 września 
2011 r., wygenerowano dnia 22 lutego 2013 r.) 

Nazwa 
Nazwa typu jednostek 

publiczna niepubliczna 
Razem 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 565 116 681 

Poradnia specjalistyczna   21   19   40 

Razem 586 135 721 

 
Kadra poradnictwa to specjaliści przygotowani do realizacji, określonych w obowiązujących 
aktach prawnych, zadań związanych z działalnością diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną  
i doradczą. Są to w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, jak 
równieŜ rehabilitanci ruchowi, oraz lekarze róŜnych specjalności (tabela nr 2).  

 
 
 
 
 
 



Tabela nr 2. Struktura zatrudnienia kadry pracowników pedagogicznych poradni (wg danych SIO 
na dzień 30.09.2011 r. wygenerowano 20 kwietnia 2012 r.). 

Typ jednostki organizacyjnej 
Nazwa obowiązku kadry pedagogicznej Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,  

w tym poradnia specjalistyczna 
obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego 100,89 

obowiązki nauczyciela pedagoga 2 965,16 

obowiązki nauczyciela psychologa 3 468,68 

obowiązki nauczyciela logopedy 1 222,02 

obowiązki nauczyciela socjologa 12,93 

obowiązki nauczyciela rehabilitanta 66,21 

 
W roku szkolnym 2011/2012 publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne objęły diagnozą 
psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i lekarską 1 057 707 dzieci i młodzieŜy (tabela nr 3).  
 
 
Tabela nr 3. Wykaz ilościowy diagnoz przeprowadzonych w poradniach psychologiczno- 
-pedagogicznych w roku 2011/2012 (stan wg SIO na dzień 30 września 2012 r. wygenerowano  
20 lutego 2013 r.). 
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Psychologiczna 8 155 79 374 224 194 82 408 1 386 31 554 427 071 

Pedagogiczna 3 105 53 622 218 466 71 982 486 22 287 369 948 

Logopedyczna 8 606 113 142 51 318 4 864 149 1 738 179 817 

Lekarska 1 862 6 781 16 594 11 702 104 5 797 42 840 

Rehabilitanta 918 820 509 64 12 30 2 353 

Związana z wyborem 
kierunku kształcenia  
i zawodu oraz 
planowaniem 
kształcenia i kariery 
zawodowej 

0 1 1 009 22 278 189 12 201 35 678 

Razem 22 646 253 740 512 090 193 298 2 326 73 607 1 057 707 

 
W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada  
2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) obowiązującego  
w 2012 r., moŜliwe jest organizowanie i udzielanie uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół  
i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Istota jej 
polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moŜliwości psychofizycznych wynikających z róŜnych 
uwarunkowańm.in. z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, z zaniedbań środowiskowych 
związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny. Specjalne potrzeby dziecka mogą równieŜ 
wynikać z sytuacji przemocy w rodzinie. 



W kontakcie z uczniem, który doświadcza przemocy w rodzinie waŜne jest jak najwcześniejsze 
rozpoznanie jego potrzeb oraz zapewnienie mu odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
jak najbliŜej w środowisku jego nauczania i wychowania. 
Nowa formuła udzielania pomocy, psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach  
i placówkach, określona w przedmiotowym rozporządzeniu, oparta została na zespołowej pracy 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów. 
Polegała ona z jednej strony na rozpoznaniu potrzeb ucznia, a następnie na planowaniu sposobów 
ich zaspokajania, wspólnym ocenianiu efektów wdroŜonej pomocy, a takŜe planowaniu sposobów 
wsparcia rodziców oraz współdziałania z instytucjami wspierającymi przedszkole/szkołę/placówkę  
w tym zakresie.  
W oparciu o analizę sytuacji, zespół wskazywał zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz zalecany czas jej trwania. 
Podstawą do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest opinia lub orzeczenie 
poradni, a takŜe rozpoznanie dokonane przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub 
specjalistę prowadzącego zajęcia z uczniem, który zgłasza taką potrzebę dyrektorowi odpowiednio 
przedszkola, szkoły czy placówki.  
DuŜym wsparciem dla szkół w realizacji nowych zadań są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
które wspomagają nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach w tworzeniu indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych oraz udzielają wsparcia merytorycznego we współpracy  
z ośrodkami doskonalenia nauczycieli.  
PowyŜsza formuła organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej została 
wprowadzona – w przedszkolach, gimnazjach i szkołach specjalnych wszystkich typów od  
1 września 2011 r., natomiast w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych od 1 września  
2012 r.  
Poradnie realizowały swoje zadania takŜe poprzez róŜnorodne formy pomocy świadczonej 
dzieciom i młodzieŜy, a takŜe rodzicom i nauczycielom w sposób bezpośredni, a więc poprzez 
prowadzenie warsztatów, zajęć terapeutycznych, ćwiczeń, wykładów, udzielanie porad itp.  
W okresie sprawozdawczym wiele osób korzystało z róŜnych form bezpośredniej pomocy  
w formach indywidualnych i grupowych. 
 
Najliczniejszą grupę dzieci i młodzieŜy objęto pomocą w formie: 
 
− zajęć grupowych prowadzonych w szkołach i placówkach – 342 614, 
− zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – 218 639,  
− terapii logopedycznej – 112 147, 
− zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 34 447,  
− terapii psychologicznej, w tym psychoterapii – 30 876,  
− socjoterapii – 12 480, 
− ćwiczeń rehabilitacyjnych – 7 396. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela nr 4. Formy pomocy realizowane w roku szkolnym 2011/2012 przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, (wg danych SIO na dzień 30 września 2012 r., wygenerowano  
20 lutego 2013 r.). 

Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieŜy 
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Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

0 6 536 23 166 3 813 126 806 34 447 

Terapia logopedyczna 5 177 64 888 38 598 2 483 77 924 112 147 

Socjoterapia 0 854 6 486 3 891 21 1 228 12 480 

Zajęcia z uczniami zdolnymi 0 426 3 626 1 175 8 540 5 775 

Terapia dla zagroŜonych 
uzaleŜnieniami 

0 0 150 783 29 528 1 490 

Zajęcia grupowe aktywizujące do 
wyboru kierunku kształcenia  
i zawodu 

0 0 11 680 147 046 902 59 011 218 639 

Ćwiczenia rehabilitacyjne 1 200 4 553 1 355 207 40 41 7 396 

Inne formy pomocy indywidualnej 3 364 41 016 48 882 19 421 776 9 692 123 151 

Inne formy pomocy grupowej 1 794 56 888 68 042 52 140 782 42 831 222 477 

Porady bez badań 4 840 39 475 57 780 33 106 2 485 16 686 154 372 

Porady po badaniach 
przesiewowych 

2 541 92 406 37 508 2 559 0 0 135 014 

Badania przesiewowe słuchu  
w ramach programu „Słyszę” 

0 25 459 22 693 1 556 11 424 50 143 

Badania przesiewowe wzroku  
w ramach programu „Widzę” 

0 9 614 12 884 1 188 8 359 24 053 

Terapia psychologiczna, w tym 
psychoterapia 

0 5 434 11 199 7 016 1 494 5 733 30 876 

Indywidualne porady zawodowe 
na podstawie badań 

0 0 0 19 956 184 10 788 30 928 

Indywidualne porady zawodowe 
bez badań 

0 0 1 883 14 971 268 8 176 25 298 

Mediacje i negocjacje 0 0 1 246 1 263 170 972 3 651 

Badania przesiewowe mowy  
w ramach programu „Mówię” 

0 18 887 4 788 200 199 14 24 088 

Inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 

629 3 552 7 438 3 251 68 3 544 18 482 

Zajęcia grupowe prowadzone  
w szkołach i placówkach 
oświatowych 

424 17 249 130 
783 

101 020 663 92 475 342 614 

Grupy wsparcia 101 115 402 929 9 399 1 955 

Interwencja kryzysowa 39 270 1 551 1 640 163 2 017 5 680 

Razem 20 109 387 
622 

492 
140 

419 614 8 483 257 188 1 585 156 

 
Badania przesiewowe pełnią waŜną rolę profilaktyczną w zapobieganiu niepowodzeniom  
w nauce. W 2012 r. poradnie objęły nimi łącznie 98 284 osób. 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają równieŜ opinie w róŜnych sprawach związanych  
z edukacją i wychowaniem. 



Dotyczą one równieŜ spraw przemocy w rodzinie wobec dziecka, mimo braku wyodrębnionej 
kategorii. 
W ramach zadania dotyczącego opracowania programów edukacyjnych i wspierających mających 
na celu zapobieganie przemocy wobec dzieci i dorosłych, Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechniał 
program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zwiększający kompetencje wychowawcze 
rodziców i nauczycieli.  
Program to intensywny trening najwaŜniejszych umiejętności wychowawczych adresowany do 
rodziców, opiekunów i nauczycieli. Składa się z trzech części po 40 godzin kaŜda: część I 
podstawowa „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, część II „Rodzeństwo bez Rywalizacji” 
oraz część III pt. „Nastolatek” przeznaczona dla rodziców i wychowawców młodzieŜy w wieku 
dojrzewania. Program przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami lub 
wychowawcami a dziećmi – najwaŜniejszego czynnika chroniącego przed zachowaniami 
problemowymi. Uczy wprowadzania zdrowej dyscypliny, właściwego reagowania na nieprawidłowe 
zachowania dziecka, eliminowania typowych kar, w tym fizycznych. KaŜda część programu ma 
wbudowany moduł pt. „Nagrody i kary”, dotyczący konsekwencji stosowania przemocy wobec 
dziecka – fizycznej i emocjonalnej.  
Program jest upowszechniany kaskadowo na terenie kraju poprzez sieć 53 wojewódzkich 
koordynatorów/edukatorów oraz 560 rekomendowanych realizatorów. 
 
W ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2012 r. zrealizowano następujące 
zadania: 

– 40-godzinne szkolenia dla 434 grup rodziców i nauczycieli. Łącznie szkoleniem objęto  
5 019 osób, w tym 411 nauczycieli z 255 szkół; 

– 40-godzinne szkolenia dla 59 grup realizatorów programu (psychologów i pedagogów ze 
szkół i placówek). Łącznie przeszkolono 767 realizatorów, którzy uzyskali uprawnienia  
do prowadzenia szkoleń warsztatowych dla rodziców i nauczycieli; 

– konferencja międzynarodowa pt. „M ądre Wychowanie. Jak mówić, Ŝeby dzieci nas 
słuchały” w dniu 24 września 2012 r. Celem konferencji było upowszechnianie informacji 
na temat Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wpierającego i podnoszącego 
kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli. Organizatorami konferencji byli: 
Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE oraz wydawnictwo Media Rodzina Konferencja 
zgromadziła 260 osób z całego kraju. Uczestnikami byli koordynatorzy i realizatorzy 
programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, przedstawiciele władz oświatowych 
róŜnego szczebla oraz reprezentacji róŜnych podmiotów (w tym pozarządowych) 
zainteresowanych wychowaniem i wspieraniem rodziny. Współorganizatorami konferencji 
byli: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Biblioteka Narodowa oraz 
Stowarzyszenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Patronat honorowy nad 
konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Poseł na Sejm RP Lidia Staroń. 

– seminarium pt. „Kompetencje wychowawcze nauczycieli i rodziców w dobie dzisiejszej 
cywilizacji. Jak wychowywać dzieci w duchu wartości?” dla 39 edukatorów-koordynatorów 
Programu. 

– W 2012 roku odbyło się takŜe 7 wojewódzkich konferencji oraz 6 seminariów, podczas 
których zaprezentowana została idea i koncepcja programu „Szkoła dla rodziców  
i wychowawców”. Ogółem w spotkaniach tych wzięło udział 1530 osób z terenu całego 
kraju.  

– Koordynatorzy wojewódzcy przeprowadzili superwizje dla 189 realizatorów oraz grupy 
wsparcia dla 382 absolwentów szkoleń. 

– Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE prowadzi równieŜ na stronie internetowej bank 
realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zawierający dane 
teleadresowe osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń na terenie kraju.  

 



W 2012 r. przeprowadzono dwa szkolenia dla specjalistów szkolnych pt. „Przeciwdziałanie 
przemocy domowej wobec dziecka oraz wdroŜenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie”,  
w których uczestniczyło 38 osób. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności 
psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie prowadzenia efektywnej interwencji w przypadku 
podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia na terenie szkoły. Uczestnicy szkolenia mogli 
poszerzyć wiedzę związaną z przemocą w rodzinie oraz nabyć umiejętność uruchamiania 
procedury „Niebieskie Karty” w oświacie jak równieŜ pogłębić umiejętności rozpoznawania 
sytuacji związanych z przemocą, przeprowadzaniem interwencji i psychologicznej pomocy ofiarom 
przemocy. Szkolenie prowadzili: prawnik, trener ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie, pracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, mediator rodzinny oraz psycholog, 
terapeuta z doświadczeniem pracy, jako psycholog szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum. 
 
W 2012 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował równieŜ materiały informacyjne i edukacyjne: 

− wydano drukiem numer 11 Zeszytów metodycznych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców  
cz. III – „Nastolatek”. Niezbędnik dla uczestników warsztatów autorstwa Joanny 
Sakowskiej, 

− opracowano i wydano drukiem Zeszyt metodyczny nr 12 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 
ludzie, program, wydarzenia – wczoraj i dziś. 

 
Ponadto, odbiorcy szkoleń wyposaŜeni zostali w materiały metodyczne do prowadzenia zajęć – 
Zeszyty metodyczne dla uczestników warsztatów do: 
cz. 1 – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Niezbędnik dla uczestników warsztatów”; 
cz. 2 – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Cz. II Rodzeństwo bez rywalizacji. Niezbędnik dla 
uczestników warsztatów; 
cz. 3. – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Cz. III Nastolatek. Niezbędnik dla uczestników 
warsztatów; 
 
Nauczyciele i rodzice w trakcie szkoleń w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 
otrzymali informacje na temat publikacji internetowych, w tym m. in. na temat poradnika pt. „Jak 
kochać i wymagać”. Publikacja zawiera najwaŜniejsze wskazania, praktyczne podpowiedzi 
zachowań, ćwiczenia do autorefleksji nt.: określania granic w relacjach z dzieckiem, zachęcania 
dziecka do współpracy i samodzielności, metod dyscyplinowania, stosowania pochwał i innych 
pozytywnych wzmocnień. Poradnik udostępniony jest na stronie www.ore.edu.pl.  
 
W ramach realizacji zadania dotyczącego przygotowania pakietów szkoleniowych w zakresie 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, przygotowano materiał dla pracowników oświaty na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie pt. „Prawne aspekty przemocy w rodzinie”.  
Opracowanie zawiera opis regulacji prawnych i moŜliwości interwencji podejmowanych przez 
szkoły i placówki oświatowe wraz z przykładowo wypełnionymi formularzami Niebieska Karta A 
i B oraz wzory pism procesowych. Materiał udostępniony jest na stronie www.ore.edu.pl  
 
Ponadto, w roku szkolnym 2012/2013 – ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem 
Bezpiecznej Szkoły – utworzono Koalicję na rzecz Bezpiecznej Szkoły, w skład której weszło  
16 organizacji pozarządowych działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieŜy. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów wsparły takŜe inne resorty m.in.: 
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a takŜe Główny 
Inspektor Pracy i Główny Inspektor Sanitarny. Koalicjanci zobowiązali się m. in. do podejmowania 
działań skierowanych na wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów oraz 
współpracę przy planowanych w przyszłości projektach realizowanych w Roku Bezpiecznej 
Szkoły. Na stronie internetowej: www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl zostały zamieszczone 
materiały we wszystkich obszarach w zakresie bezpiecznego otoczenia ucznia i bezpiecznego 



zachowania ucznia, w których Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera szkoły i placówki. W ten 
sposób powstała swoista mapa obszarów bezpieczeństwa w szkole, której zawartość rozwijała się 
wraz z potrzebami uczniów, nauczycieli i rodziców. KaŜdy z obszarów zawiera informacje  
o partnerach i działaniach, skierowanych do szkół.  
Zagadnienie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uwzględnione zostało przede wszystkim  
w obszarze „przeciwdziałamy agresji i przemocy”. 
Warto zauwaŜyć równieŜ, Ŝe wśród partnerów Ministra Edukacji Narodowej w tym obszarze 
znalazły się organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Fundacja „Dzieci niczyje”, specjalizujące się w udzielaniu 
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.  
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało 
ofertę szkoleń dla przedstawicieli oświaty: 

− Niebieska Godzina Wychowawcza 
−  A B C D Procedury „Niebieskie Karty” 
− Porozumienie bez przemocy w szkole. 

Kolejny bardzo waŜny partner społeczny – Fundacja Dzieci Niczyje – prowadzi Akademię 
Ochrony przed Przemocą i w ramach działania w obszarze przeciwdziałania agresji i przemocy 
zaoferowała kompleksową ofertę szkoleniowa dla nauczycieli i pedagogów dotyczącą 
przeciwdziałania przemocy i wykorzystywania dzieci. Fundacja „Dzieci Niczyje” przygotowała  
i udostępniła równieŜ materiały multimedialne do zajęć dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych nt. profilaktyki przemocy i wykorzystywania. Materiały dotyczą 
następujących zagadnień:  

− Handel dziećmi, 
− „Dowód miłości”, 
− „Sponsoring", 
− Telefon zaufania dla dzieci i młodzieŜy 116 111, 
− Przemoc w rodzinie, 
− Przemoc rówieśnicza. 

 
Ponadto, niektóre zagadnienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały równieŜ 
uwzględnione w obszarze „reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych”. Przedstawione zostały tam 
materiały i działania prowadzone w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, przedstawicielami 
organizacji działań wspierających mających na celu m. in. zapobieganie kryzysom psychicznym 
wynikających z przemocy w rodzinie wobec dzieci. Umieszczone materiały dotyczące tego obszaru 
obejmują następujące zagadnienia: 

− odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji 
kryzysowych, 

− szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych – przygotowanie  
i reagowanie, 

− odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów, 
− procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagroŜenia dzieci i młodzieŜy 

demoralizacją i przestępczością, 
− zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieŜy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VII.  Działania określone w Programie realizowane przez Ministerstwo Kultury   
i Dziedzictwa Narodowego  

 
 
Z analizy nadesłanych przez ogólnokształcące szkoły muzyczne, plastyczne i baletowe 110 
sprawozdań z realizacji programów wychowawczych i profilaktyki wynika, iŜ w 22 szkołach  
z 10 regionów CEA (I-zachodniopomorski, III-pomorski, IV-kujawsko-pomorski, V-wielkopolski, 
VII-dolnośląski, VIII-opolski, IX-śląski, XII-lubelski, XIII-łódzki, XIV-XV-północno-wschodni) 
zrealizowano zadania bezpośrednio wynikające z treści Krajowego Programu w następujących 
formach: zajęcia warsztatowe, lekcje przedmiotowe, pogadanki, zajęcia psychoedukacyjne, debaty, 
godziny wychowawcze, szkolenia, ogólnopolskie programy profilaktyczne „Stop Przemocy”, 
kampanie społeczne „Biała WstąŜka”. W powyŜszych formach uczestniczyło łącznie 2342 uczniów 
szkół artystycznych. Szczegółowe dane prezentuje tabela 1. 
 
Tabela 1. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie przez szkolnictwo artystyczne 

L.p. Region Szkoła Tytuł programu Liczba  
uczniów 

1. I–1 Zespół Szkół Plastycznych 
im. W. Hasiora  
w Koszalinie 

Warsztaty: „Przemoc i agresja w relacjach 
międzyludzkich” 

 
148 

2. I–7 Zespół Szkół muzycznych  
im. F. Nowowiejskiego  
w Szczecinie 

Warsztaty – Projekt profilaktyczny przeciwko 
przemocy. 

28 

3. I–9 Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych im.  
G. Bacewicz w Koszalinie 

Ochrona dzieci i młodzieŜy przed przemocą 
fizyczną, psychiczną i uŜywkami: 
godziny wychowawcze, 
lekcje przedmiotowe,  
zebrania z rodzicami. 

 
 

300 
300 
260 

 
 

4. III–2 Zespołu Szkół Plastycznych  
w Gdyni 

Uczestnictwo w miejskiej kampanii społecznej 
"Biała WstąŜka". 

 

5. IV–3 Zespół Szkół Miejskich  
w Golubiu-Dobrzyniu 

Pogadanka „Radzenie sobie z własną i cudzą agresją”. 
Zajęcia warsztatowe „Przemoc i agresja – jak im się 
przeciwstawiać”. 

25 
 

27 

6. V–2 Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych w Gnieźnie 

Ochrona dzieci i młodzieŜy przed przemocą 
fizyczną, psychiczną i uŜywkami. 
Pogadanka – Przemoc i agresja –jak się im 
przeciwstawić. 

25 

7. V–6 Poznańska Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna I st. nr 2 
im. T. Szeligowskiego 

Zajęcia psychoedukacyjne – warsztat 
psychologiczny przeciwdziałający przemocy. 

38 

8. VII–3 Liceum Plastyczne w Zespole 
Szkół Rzemiosł Artystycznych 
im. S. Moniuszki 

Warsztaty – Ochrona dzieci i młodzieŜy przed 
przemocą fizyczną, psychiczną i uŜywkami. 

18 

9. VII–4 Zespół Szkół Muzycznych 
im. S. Moniuszki w 
Wałbrzychu 

Przemoc i agresja – jak się im przeciwstawić? 
Prelekcja, dyskusja. 

11 

10. VII–6 Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I st. nr 2 im. F. 
Chopina we Wrocławiu 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy – zajęcia  
z edukacji i profilaktyki wychowawczej. 
Respektowanie praw dziecka – zajęcia z edukacji i 
profilaktyki wychowawczej, spotkania 
indywidualne z rodzicami, rozmowy z rodzicami 
podczas zebrań, plakaty na terenie szkoły, udział 
szkoły w kampaniach społecznych. 

125 
 

125 



11. VII–7 Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I st. i II st. 
im. K. Szymanowskiego  
we Wrocławiu 

Zajęcia psychoedukacyjne – warsztaty 
psychologiczne przeciwdziałające przemocy. 

38 

12. VIII–1 Zespół Państwowych 
Placówek Kształcenia 
Plastycznego im. J. Cybisa w 
Opolu 

Kreowanie środowiska przyjaznego i bezpiecznego, 
zapobieganie przemocy i alienacji uczniów. 
Edukacja psychologiczna. Warsztaty, debata. 
Wczesna interwencja. Psychoedukacja rodziców 

74 

13. IX–1 Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I st.  
im. F. Rybickiego w Tychach 

Zajęcia warsztatowe „Przemoc, agresja, 
asertywność”. 

30 

14. IX–3 Liceum Plastyczne  
w Wodzisławiu Śląskim 

Zajęcia pedagogiczne „Przemoc w rodzinie i wśród 
rówieśników”. 

20 

15. IX–4 Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych w Zabrzu 

Godziny wychowawcze nt. radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami – przeciwdziałanie agresji  
i przemocy. 

170 

16. IX–11 Zespół Szkół Plastycznych  
w Bielsku-Białej 

Zapobieganie przemocy i agresji w rodzinie 
uczniów naszej szkoły. 
 
Praca indywidualna ze sprawcami i ofiarami 
przemocy i agresji. 

220 
 
 
6 

17. XII–2 Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I i II st.  
im. K. Lipińskiego w Lublinie 

Szkolenie „Porozumienie bez przemocy”. 5 

18. XII–3 Zespół Szkół Plastycznych 
im. C. K. Norwida w Lublinie 

Prelekcja: bezpieczeństwo psychiczne – spotkanie  
z psychoterapeutą. 

150 

19. XII–5 Liceum Plastycznego  
im. J. Chełmońskiego  
w Nałęczowie 

Warsztaty – Przemoc w rodzinie. 46 

20. XIII–4 Ogólnokształcąca Szkoła 
Baletowa w Łodzi 

Zapoznanie rodziców z ofertą pomocy ze strony 
róŜnych instytucji wspierających rodzinę  
w działaniach opiekuńczo-wychowawczych. 

30 

21. XIV/XV–
2 

Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych  
im. K. Wiłkomirskiego  
w Elblągu  

Godziny wychowawcze – „Dziecko nie ochroni się 
samo”. 
 
Realizacja programu profilaktycznego „Stop 
przemocy”. 

14 
 
 

97 

22. XIV/XV–
6 

Liceum Plastyczne  
w Gronowie Górnym 

Warsztaty – Konflikty między dorastającą 
młodzieŜą a rodzicami. 

 
12 

   Razem: 2342 

 
 Ponadto z analizy działalności czterech Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie, Bydgoszczy, Zduńskiej Woli  
i Poznaniu wynika, iŜ z 410 konsultacji udzielonych przez psychologów uczniom, ich rodzicom  
i nauczycielom, 17 konsultacji poświęconych było problemom przemocy w rodzinie (sytuacja 
rozwodu rodziców, przemocy psychicznej i fizycznej ojca/męŜa, dziecka jako ofiary przemocy 
rodzinnej). Natomiast z 37 spotkań terapeutycznych, 15 poświęconych było bezpośredniemu 
wsparciu ofiarom przemocy (matkom, i ich dzieciom). W sumie pomoc psychologiczną w SPPP 
CEA w sytuacji przemocy w rodzinie otrzymało 21 uczniów i 11 rodziców. 

 
 
 
 
 
 



Rozdział VIII.  Finansowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

 
 
W 2012 r. na realizację Programu, w ramach części 85 – BudŜety wojewodów, wydatkowano 
kwotę w wysokości 16 570 000,00 zł , z tego: 
– na utrzymanie 35 specjalistycznych  
   ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie    12 472 000,00 zł 

– na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 4 098 000,00 zł 
 
Środki te pochodziły z części 85 – budŜety wojewodów, z części 83 – rezerwy celowe, w poz. 28 
Ponadto, w ramach budŜetu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na realizację Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 259 393,15 zł 
w tym: 
– na zorganizowanie konferencji „Interdyscyplinarnie  
 przeciw przemocy” 86 767,68 zł 
 – na zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz  
 przeciwdziałania przemocy w rodzinie    33 389,47 zł 
– na przeprowadzenie diagnozy 139 236,00 zł 
         

  

Marszałkowie Województw w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczyli kwotę  
1 724 164,57 zł na zorganizowanie szkoleń dla pracowników „pierwszego kontaktu”.  
 
 Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie były równieŜ finansowane  
w ramach Programu „Razem Bezpieczniej” w kwocie 671 450,00 zł. 
  
 Pozostałe resorty nie określiły kwot przeznaczonych na realizację działań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Trudno jest równieŜ egzekwować podanie kwot przez 
samorządy gminne i powiatowe, bowiem działania w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie realizowane są głównie jako zadania własne samorządów. 
 
 W Sprawozdaniu natomiast szczegółowo opisano wydatkowanie środków finansowych  
na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział IX.  Ewaluacja, wnioski i podsumowanie Programu 
 
 

Po kilku latach funkcjonowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie widać wyraźnie, Ŝe decyzja dotycząca opracowania tego dokumentu, a przede 
wszystkim ustawowych uregulowań prawnych w tym zakresie, była trafna i potrzebna.  
Usystematyzowanie działań, wskazanie odpowiedzialności dla poszczególnych szczebli administracji 
publicznej z jednej strony powoduje wzrost odpowiedzialności, a z drugiej strony daje moŜliwość 
dokonywania oceny i lepszej kontroli.  
W dalszym ciągu naleŜy kontynuować intensywne działania wynikające z obowiązków nałoŜonych 
przez Krajowy Program na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jednocześnie wsłuchiwać 
się w debatę publiczną oraz opinie specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi  
i stosującymi przemoc w rodzinie.  
Realizowane działania w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
mają duŜe znaczenie przy kreowaniu przyszłych priorytetów w walce ze zjawiskiem przemocy  
w rodzinie.  
Jednym z kluczowych osiągnięć, które dotychczas udało się zrealizować zarówno na szczeblu 
centralnym jak i samorządowym jest podejmowanie współpracy oraz branie odpowiedzialności za 
tę problematykę przez róŜne resorty zaangaŜowane w realizację Programu ale równieŜ przez słuŜby 
pracujące w środowiskach lokalnych. 
Wprowadzenie tego typu rozwiązań daje gwarancję skuteczności podejmowanych działań oraz 
stworzenia optymalnych rozwiązań w zakresie walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.  
Pierwsze badania przeprowadzone w 2007 r. dotyczące diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie  
w Polsce wskazywały, Ŝe przemocy w rodzinie doświadczył więcej niŜ co trzeci Polak (36%). 
Kolejne badania planowane do przeprowadzenia pod koniec 2013 r. będą miały charakter 
porównawczy  
i dzięki nim uzyskamy informację na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie na przestrzeni 
obowiązywania Programu.  
Realizowane działania w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w sposób znaczący wpłynęły na zmianę świadomości społecznej. Ujawnianie przypadków 
przemocy w rodzinie świadczy o poszerzeniu wiedzy na temat tego zjawiska. Ponadto, kaŜdy 
zgłoszony przypadek przemocy w rodzinie to odpowiedź społeczeństwa na brak przyzwolenia na to 
zjawisko,  
to świadomość, Ŝe przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 
Cele określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy; 
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych  

i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc  
w rodzinie. 

oraz cele ogólne: 
 

1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy  
w rodzinie; 

2) podnoszenie wraŜliwości społecznej wobec przemocy  
w rodzinie; 

3) podnoszenie kompetencji słuŜb zajmujących  
się problematyką przemocy w rodzinie; 

4) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy  
w rodzinie; 

5) oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie 



w toku trwania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2006–2012 
naleŜy uznać za zrealizowane, niemniej jednak naleŜy w dalszym ciągu kontynuować rozpoczętą 
pracę na rzecz tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zostały wykorzystane na realizację zadań 
wynikających z Programu i przyczyniły się do osiągnięcia zawartych w Programie celów.  
   
 
 
1. Omówienie uzyskanych efektów w latach 2006–2012 w ramach realizacji obowiązującego 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 
Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2006–2012 
wpłynęła na zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie między innymi poprzez 
upowszechnianie problematyki przemocy w rodzinie oraz rozpoczęcie publicznej debaty 
dotyczącej „zerowej tolerancji” na przejawy przemocy w rodzinie. Ponadto, moŜna zaobserwować 
zwiększenie się świadomości społeczeństwa na konieczność powiadamiania wyspecjalizowanych 
słuŜb o aktach przemocy w rodzinie, a takŜe wpłynęła na coraz szerszą zmianę mentalności 
społecznej np. w zakresie popierania zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.  
 Działania realizowane w ramach Programu mają tendencję rozwojową i widać wyraźnie,  
Ŝe tak na szczeblu administracji rządowej jak i samorządowej przybierają one charakter 
interdyscyplinarny i ponadresortowy. 
 Do głównych cyklicznych działań realizowanych w ramach Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie naleŜy: 
 

1) udzielanie kompleksowej pomocy na rzecz róŜnych kategorii ofiar 
przemocy w rodzinie w ramach specjalistycznych ośrodków wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie; 

2) realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie; 

3) dofinansowanie Marszałków Województw w zakresie realizacji 
szkoleń dla pracowników „Pierwszego kontaktu”;  

4) organizacja Ogólnopolskich Konferencji; 
5) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce; 
6) organizowanie ogólnopolskich kampanii społecznych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Działania realizowane w ramach punktów 1–2 są zadaniami zleconymi samorządom powiatowym 
(art. 6 ust. 4 pkt 1–2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), a środki finansowe na ich 
realizację zapewnia budŜet państwa. Środki finansowe na realizację tych działań znajdują się  
w budŜetach Wojewodów oraz w rezerwie celowej. Działanie w ramach pkt 3 realizowane jest 
przez Marszałków Województw, a środki na dofinansowanie szkoleń pochodzą z rezerwy celowej 
budŜetu państwa. 
Natomiast, działania w ramach pkt 4–6 są działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Pracy 
 i Polityki Społecznej w oparciu o środki finansowe pochodzące z budŜetu Ministra – Część 44, 
dział 750, rozdział 75001. 
Działania związane z funkcjonowaniem specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie oraz realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc są realizowane od 2006 r. tj. od chwili wejścia w Ŝycie Krajowego Programu. Pozostałe 
działania realizowane są od 2007 r. Natomiast, organizacja corocznych Ogólnopolskich 
Konferencji miała swój początek w 2008 r.  
 



Ad 1) Działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie  
w latach 2006–2012. 
 

Corocznie w sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie dokonywana była ocena dynamiki rozwoju sieci instytucji wspierających ofiary 
przemocy w rodzinie w szczególności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie, a takŜe ocenie jakości świadczonych tam usług.  
 W roku 2006 na terenie kraju zostały utworzone 33 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie. Podejmując decyzję w tym zakresie załoŜono, Ŝe optymalnym 
rozwiązaniem będzie utworzenie w kaŜdym województwie po dwie tego typu placówki. Po 
dokonaniu rozeznania potrzeb przez Wojewodów dokonano podziału środków finansowych na 
utworzenie i funkcjonowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
W związku z duŜym zainteresowaniem świadczonych usług w placówkach w roku 2008 uruchomiono 
środki finansowe na powstanie 3 nowych specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim. W roku 2009 na  
terenie kraju funkcjonowało 36 placówek zapewniających całodobową pomoc ofiarom przemocy  
w rodzinie. W roku 2010 po przeprowadzonej przez Wojewodę kontroli jeden z ośrodków został 
zamknięty. 
W związku z powyŜszym na terenie kraju obecnie funkcjonuje 35 specjalistycznych ośrodków 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
  Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
znajduje się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl w lewym menu przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie. 
 W specjalistycznych ośrodkach wsparcia, obok zapewnienia podstawowych potrzeb, ofiary 
przemocy w rodzinie otrzymują profesjonalne wsparcie medyczne, socjalne, psychologiczne, 
prawne.  
 Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonują w oparciu  
o standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. 
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U.  
Nr 50, poz.159) – (przed 2011 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe szczegółowych kierunków 
prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz.U. Nr 127, poz. 890). 
 Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są zobowiązane do 
spełniania standardów w zakresie: interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym, potrzeb 
bytowych. 
Priorytetowym zadaniem tych placówek jest zabezpieczenie ofiary przemocy w rodzinie  
i udzielenie jej profesjonalnej pomocy i wsparcia.  
 Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe niewątpliwą wartością wynikającą z powstania w/w placówek 
jest zwiększenie dostępności fachowej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz poprawa ich 
bezpieczeństwa i przerwanie wobec nich aktów przemocy. Specjalistyczny charakter palcówek 
pozwala na podjęcie działań pomocowych w przypadkach najbardziej skomplikowanych w tym 
wobec ofiar szczególnie drastycznych przypadków przemocy w rodzinie.  
Oferta pomocowa specjalistycznych ośrodków wsparcia jest skierowana do róŜnych kategorii ofiar  
w tym kobiet, dzieci, męŜczyzn, osób starszych, osób niepełnosprawnych.  
Specjalistyczne ośrodki prowadzą pracę terapeutyczną skierowaną do dzieci, które są szczególną 
kategorią ofiar. 



Priorytetem w kaŜdym z ośrodków jest podejmowanie współpracy w ramach działań 
interdyscyplinarnych ze słuŜbami oraz organizacjami zajmującymi się na danym terenie 
problematyką związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 
Liczba osób korzystających z pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie        
  
Tabela 1 
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Liczba osób 
korzystających  
z pomocy w 
specjalistycznych 
ośrodkach wsparcia  
dla ofiar przemocy  
w rodzinie 
 

 
916 

 
4 944 

 
7 590 

 
7 554 

 
8676 

 
8 727 

 
8 485 

Źródło: Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 
Przedstawiona powyŜej tabela wyraźnie wskazuje na tendencję wzrostową w latach 2006–2011  
w zakresie liczby osób doznających przemocy w rodzinie korzystających z pomocy świadczonej 
przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W roku 2012 obserwuje się 
niewielki spadek w stosunku do lat poprzednich. Niemniej jednak naleŜy na tę analizę spojrzeć  
w szerszym ujęciu gdyŜ moŜemy załoŜyć, Ŝe polskie społeczeństwo ma coraz większą wiedzę na 
temat przemocy w rodzinie i osoby doświadczające przemocy są coraz bardziej świadome swoich 
praw wobec czego chcąc przerwać krąg przemocy coraz śmielej mają odwagę szukać 
profesjonalnej pomocy w instytucjach. 
Faktem jest takŜe, Ŝe specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie powstały 
dopiero pod koniec 2006 r., dlatego teŜ niewiele osób w tym czasie było poinformowanych  
o działalności tych placówek. Przyrost osób w latach 2007–2012 korzystających z pomocy mógł 
być równieŜ spowodowany rozpowszechnianiem informacji na temat funkcjonowania ośrodków 
zarówno na szczeblu centralnym jak równieŜ na terenie samorządu terytorialnego.  
Po dokonaniu analizy naleŜy wskazać, iŜ istniej duŜe zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi 
świadczone przez profesjonalną kadrę w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie. Powstanie tego typu placówek było niezbędne i przyczyniło się do realizacji celu 
zabezpieczenia sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie. 
 
 
Ad. 2) Realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie w latach 2006–2012. 
 
Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
realizowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 
2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, 
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-
edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 159) – (przed 2011 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy 
 i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług 
świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe 
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz.U. Nr 127, 
poz. 890). 



Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne powinny być nieodłącznym czynnikiem resocjalizacji 
sprawców przemocy w rodzinie, gdyŜ samo zaostrzenie kar w stosunku do tych osób nie przyczyni 
się do zmian ich zachowań wobec członków rodziny. Celem przeciwdziałania przemocy jest 
zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, w tym poprzez edukację osób stosujących 
przemoc w rodzinie umoŜliwiając im nabycie prawidłowych umiejętności wychowawczych, 
postaw małŜeńskich oraz zachowań społecznych.  
 Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie są 
prowadzone w formie spotkań, sesji, indywidualnych oraz na podstawie pracy w grupach. 
Prowadzone zajęcia odbywają się na podstawie realizacji programu „The Duluth Model” lub 
według modelu „Partner” powstałego na bazie programu „The Duluth Model”. Ponadto 
realizowane są równieŜ oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w ramach programów autorskich 
np. Gniewni Ludzie”, „Pokonać strach – druga strona medalu”, „Kładka”, „Powstrzymaj swoją 
złość i agresję” „Bezpieczna Moc”, oraz dodatkowo poprzez „Trening Zastępowania Agresji”. 
Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie były 
realizowane między innymi poprzez zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, wykłady, dyskusje, 
wizualizację, psychodramę, odgrywanie scenek, treningi asertywności, burze mózgów, zajęcia 
psychoedukacyjne, projekcje filmów edukacyjnych, spotkania z przedstawicielami prawa, 
autodiagnozę na bazie psychotestów, analizę indywidualnych przypadków, relaksację, diagnostykę 
osobowości, porady rodzinno wychowawcze, elementy psychoterapii indywidualnej, metody 
aktywizujące, realizowanie „zadań domowych” itp.  
Czas trwania programów jest zróŜnicowany i wynosi od 1 miesiąca do 12 miesięcy. W większości 
powiaty realizowały programy korekcyjno-edukacyjne w przedziałach trzy lub sześciomiesięcznych. 
Efekty prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy  
w rodzinie dotyczyły: redukcji zachowań przemocowych, poprawy relacji rodzinnych, małŜeńskich, 
rodzicielskich, zwiększenia świadomości sprawców w tematyce związanej z przemocą w rodzinie, 
nabycia umiejętności przez sprawców rozwiązywania konfliktów, powstrzymywania się od 
spoŜywania alkoholu i uczestnictwo w terapii alkoholowej, poprawie funkcjonowania społecznego, 
zmniejszenie interwencji policji w środowisku, pozytywnych opinii z dozoru kuratorskiego, 
zmotywowania do uczestnictwa w grupach wsparcia, nabycia umiejętności przez sprawców 
rozpoznawania i rozładowywania agresji bez uŜycia przemocy, nabycia umiejętności rozpoznawania  
i wyraŜania emocji, ustabilizowania sytuacji zawodowej sprawców, uświadomienia sprawcom 
pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycia umiejętności utrzymania dyscypliny bez 
uŜywania przemocy itp.  
Ponadto pozytywnym efektem prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
było uświadomienie środowisk pomocowych o realizacji w/w Programów.  
Monitorowanie efektów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób, które 
zakończyły program odbywało się między innymi poprzez: wypełnienie przez osobę stosującą 
przemoc ankiety ewaluacyjnej oraz osobisty kontakt osób prowadzących program i rejestrację 
zmian zachodzących w zachowaniu sprawcy dokonywaną przez sprawcę, dzięki informacjom 
uzyskanym przez środowisko rodzinne, lokalne sprawców, poprzez kontakt z pracownikami 
instytucji współpracującymi ze sprawcą po zakończeniu programu np. kuratorami sądowymi, 
pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami szkolnymi. Okres monitorowania sprawców po 
zakończeniu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego jest zróŜnicowany i wynosi od 
dwóch miesięcy do trzech lat. 
 Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzone 
były poprzez sesje indywidualne bądź grupowe. NajwaŜniejszym efektem realizacji tego zadania  
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie jest poprawa relacji rodzinnych oraz 
społecznych, a takŜe zmniejszenie zachowań agresywnych wobec najbliŜszej rodziny. 
 
 
 
 



Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczących w programach oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych   
 
Tabela 2 

 
 

2006  

 
 

2007  

 
 

2008  

 
 

2009  

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
Liczba osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
uczestniczących  
w programach oddziaływań  
korekcyjno-edukacyjnych 
 

 
 

1 081 

 
 

2 922 

 
 

4 214 

 
 
4 403 

 
 
4 791 

 
 
4 475 

 
 
4 533 

Źródło: Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 
Przedstawione dane w tabeli wskazują na wzrost w latach 2006–2010 liczby osób uczestniczących  
w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Nieznaczny spadek w tym zakresie nastąpił 
w roku 2011 oraz 2012. 
Rozpowszechnienie wiedzy na temat prowadzonych programów oddziaływań korekcyjno- 
-edukacyjnych w środowiskach lokalnych spowodowało zaangaŜowanie osób i instytucji związanych  
z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie do podejmowania współpracy równieŜ ze 
sprawcą przemocy w celu zmiany jego postaw oraz zminimalizowaniu bądź wyeliminowaniu 
zachowań przemocowych w stosunku do członków rodziny. Rozwój prowadzenia programów 
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych powoduje, iŜ ten rodzaj pomocy trafia do coraz szerszego 
kręgu zainteresowanych. Coraz częściej programami objęte są osoby przebywające w zakładach 
karnych ale równieŜ sędziowie coraz częściej stosują ten środek przy orzekaniu o sprawach 
związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie.  
Efekty prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie mają znaczący wpływ przy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Łączenie działań pomocowych skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie 
oraz stosowanie oddziaływań w stosunku do sprawców umoŜliwia realizację zadań systemowych 
niwelujących zjawisko przemocy w rodzinie.  
Uwzględniając realizację powyŜszego od 2006 r. zadania naleŜy wskazać, Ŝe cel dotyczący 
zwiększenia skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie został w pełni zrealizowany.  
Liczba osób korzystających z tego typu programów wskazuje na duŜe zapotrzebowanie na 
świadczenie takich usług na terenie kraju.  
Zrealizowane badania w 2011 r. potwierdzają skuteczność tego typu oddziaływań w stosunku do 
ponad 40% osób biorących w nich udział.  
 
 
Ad. 3) Szkolenia dla pracowników „pierwszego kontaktu”  
 

Podmioty odpowiedzialne za realizację szkoleń dla pracowników „pierwszego kontaktu” 
realizują je w oparciu o „Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (na lata 2012–2013)”, do których sporządzenia zobowiązują przepisy ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie opracowane przez Zespół Monitorujący do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia szkoleń w latach 2007–2012 zostały 
zaprezentowane w sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie.  
Szkolenia w województwach prowadzone są przez Marszałków Województw oraz przez 
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.  
W szkoleniach biorą udział między innymi: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, 
powiatowych centrów pomocy rodzinie, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi – społeczni 



i zawodowi, pedagodzy szkolni, przedstawiciele słuŜby zdrowia, członkowie gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy organizacji pozarządowych, psycholodzy, przedstawiciele 
duchowieństwa, urzędów miast i gmin oraz powiatów koordynujący tematykę związaną  
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dziennikarze radiowi, koordynatorzy wojewódzkich 
programów profilaktycznych, terapeuci z ośrodków uzaleŜnień.  
Szkolenia dotyczą głównie budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w oparciu o współpracę zespołów interdyscyplinarnych. Realizowano równieŜ szkolenia 
tematyczne między innymi dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, udzielanie pomocy 
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i ofiarom handlu ludźmi, realizacja programów 
oddziaływań korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie itp.  
 
Cele szkoleń skierowane są między innymi na:  
– współdziałaniu w ramach zespołów interdyscyplinarnych, 
– umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie w tym rozumienie i opis perspektyw 
przemocy, 
– umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy, 
– kryzysie odróŜnienie sytuacji kryzysowej od kryzysu, 
– rozumieniu interdyscyplinarności i jej znaczenie w pracy z ofiarami przemocy  
 w rodzinie, 
– opracowaniu strategii pomocy ofierze przemocy w rodzinie,  
– kształtowaniu umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie, 
– rozwijaniu efektywnego systemu wsparcia rozwoju zawodowego, 
– poszerzeniu wiedzy na temat pracy z dzieckiem krzywdzonym, 
– doskonaleniu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z ofiarą i sprawcą przemocy  
w rodzinie, 
 – nabyciu przez uczestników szkolenia umiejętności tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 
 
Liczba pracowników „pierwszego kontaktu” uczestniczących w szkoleniach organizowanych 
przez Marszałków Województw    
 
Tabela 3 
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Źródło: Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012. 

  
W celu profesjonalizacji słuŜb naleŜy połoŜyć szczególnie duŜy nacisk w latach przyszłych 
funkcjonowania Programu na szkolenia gdyŜ prawidłowa współpraca pracowników „Pierwszego 
kontaktu” z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie pozwoli na moŜliwość udzielania 
kompleksowej pomocy i wsparcia.  
Informacje zawarte w tabeli jednoznacznie wskazują Ŝe w latach 2007–2008 w szkoleniach wzięło 
udział około 4 500 pracowników „Pierwszego kontaktu”. Związane to było z prowadzonymi na 
szeroką skalę kampaniami społecznymi. W roku 2009 zmniejszył się wskaźnik przeszkolonych 
pracowników.  
W latach 2010–2012 nastąpił wzrost liczby osób uczestniczących w szkoleniach skierowanych do 
przedstawicieli i słuŜb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  



NaleŜy podkreślić, Ŝe istnieje nadal bardzo duŜe zapotrzebowanie na terenie kraju na szkolenia  
w celu profesjonalizacji coraz większej grupy osób zawodowo realizujących zadania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Dotychczas przeprowadzone szkolenia zabezpieczyły jedynie część potrzeb szkoleniowych. 
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowany w latach 2006–2012 
przewidywał dofinansowanie szkoleń w okresie co dwa lata. Pomimo tego faktu, Marszałkowie 
Województw starali się realizować to zadanie w kaŜdym roku obowiązywania Programu  
i finansowali szkolenia w ramach środków własnych. DuŜe zapotrzebowanie w tym zakresie 
powodowało konieczność zabezpieczenia środków na ten cel z innych źródeł niŜ budŜet państwa. 
Największy nacisk na szkolenia został połoŜony od 2010 r. kiedy to weszła w Ŝycie znowelizowana 
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz akty wykonawcze. Wprowadzenie nowych 
zadań nałoŜyło obowiązek przeszkolenia duŜej liczby specjalistów zajmujących się tematyką 
związaną z przeciwdziałaniem przemocą w rodzinie.  
Proces szkoleniowy kadry pracowniczej powinien być stale aktualizowany i pogłębiany o wiedzę 
dotyczącą nowych metod pracy zarówno z ofiarami jak sprawcami przemocy w rodzinie, a takŜe 
upowszechniający wiedzę z zakresu obowiązującego prawodawstwa.  
Dla prawidłowego wypełniania zadań wynikających z Programu istnieje konieczność poszerzenia 
oferty szkoleniowej oraz zwiększenia środków finansowych na ten cel w nowym okresie 
programowania. Cel dotyczący podnoszenia kompetencji słuŜb zajmujących się problematyką 
przemocy w rodzinie został zrealizowany i wymaga dalszej kontynuacji.  
 
 
Ad. 4) Ogólnopolskie Konferencje na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 2008 r. organizuje ogólnopolskie konferencje  
w zakresie realizowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pierwsza 
konferencja została poświęcona wszystkim kategoriom ofiar przemocy w rodzinie i wyznaczaniu 
priorytetów dotyczących pomocy tej grupie osób. 
Konferencja która odbyła się w 2009 r. była podsumowaniem działań realizowanych na rzecz 
przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Kolejna konferencja w 2010 r. poświęcona była tematyce 
dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.  
W 2011 r. zorganizowano konferencję, poświęconą omówieniu działań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie realizowanych przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, a takŜe poświęcona była realizacji „Dobrych Praktyk” przez organizacje 
pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
Konferencja w 2012 r. dotyczyła głównie zadań realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne 
oraz grupy robocze.  
Organizowanie corocznych ogólnopolskich konferencji dotyczących tematyki z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi niezbędny element edukacyjny dla przedstawicieli 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencje mają charakter 
wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą oraz przyczyniają się do ujednolicenia standardów 
pracy na terenie całego kraju. W konferencjach rokrocznie bierze udział około 120 osób zajmujących 
się zawodowo tematyką z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym Wojewódzcy 
Koordynatorzy realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Zadanie to wpisuje się w realizację celu jakim jest podnoszenie kompetencji słuŜb realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 

Ad. 5) Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie wobec róŜnych kategorii ofiar 
 
Jednym z działań w ramach strategii diagnozujących Krajowego Programu jest przeprowadzenie 
ogólnopolskich badań na temat rozmiarów przemocy w rodzinie. Badania te przeprowadzane są 
cyklicznie, raz w roku. 



Wszystkie raporty z wynikami badań z lat 2007–2012 zostały zamieszczone na stronie internetowej 
www.mpips.gov.pl 
ZałoŜeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy zlecaniu badań dotyczących diagnozy 
zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce, było coroczne szczegółowe diagnozowanie przemocy  
w rodzinie wobec kategorii ofiar, które takiej przemocy doświadczają. Badania przeprowadzone  
w 2007 r. diagnozowały zjawisko przemocy w Polsce ogółem. Wyniki tych badań wskazały, Ŝe 
skala zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce kształtowała się na poziomie 36%. 
Następne, badania realizowane w 2008 r. i 2009 r. skupiły się juŜ w swojej istocie na 
zdiagnozowaniu dwóch grup ofiar tj. dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych.  
W roku 2010 badania dotyczyły diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w odniesieniu do kobiet  
i męŜczyzn. 
Rok 2011 poświęcony był badaniom dotyczącym sprawców przemocy w rodzinie. Badania zostały 
przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Diagnoza miała charakter 
innowacyjny i była przeprowadzona po raz pierwszy w Polsce.  
Przedmiotem badań była skuteczność realizowanych programów oddziaływań korekcyjno- 
-edukacyjnych z perspektywy zarówno sprawców przemocy w rodzinie jak równieŜ profesjonalistów 
prowadzących te oddziaływania.  
Natomiast w roku 2012 zrealizowano badania dotyczące diagnozy realizacji zadań wynikających  
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ 
grupy robocze, a takŜe realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.Nr 209, poz. 1245)”.  
Realizacja badań zlecana jest rokrocznie niezaleŜnym Ośrodkom Badania Opinii Publicznej lub 
Ośrodkowi Naukowemu. 
Kolejne badania planowane do przeprowadzenia pod koniec 2013 r. będą miały charakter 
porównawczy w stosunku do badań wyjściowych przeprowadzonych w 2007 r. Będą one 
realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Uzyskane wyniki badań przyczyniają się do wytyczania nowych kierunków działań dla 
administracji rządowej, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie 
przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie na obszarze Polski.  
Wyznaczony kierunek działań w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest  
w pełni realizowany i przynosi efekty w postaci całościowej diagnozy zjawiska przemocy  
w rodzinie, a takŜe zadań nałoŜonych na jednostki samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.  
Cel zawarty w Programie został w pełni zrealizowany i istnieje konieczność dalszej kontynuacji 
działań w tym zakresie. 
 

Ad. 6) Ogólnopolskie kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 2007 r. realizuje ogólnopolskie kampanie społeczne na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampania realizowana w 2007 i w 2009 r. ze 
względów finansowych została ograniczona do zlecenia agencji reklamowej wyprodukowania  
i rozdystrybuowania plakatów i ulotek. Natomiast najbardziej spektakularny i nagłośniony 
medialnie charakter miała kampania zrealizowana w 2008 r. na rzecz przeciwdziałania 
krzywdzeniu dzieci. 
Za zadanie priorytetowe w kampanii w 2007 r. uznano udostępnienie informacji o moŜliwości 
uzyskania pomocy osobom, które są ofiarami bądź świadkami przemocy w rodzinie. Informacje te 
znalazły się między innymi na 4 000 plakatów i 400 000 ulotek, które przygotowane zostały  
w ramach kampanii. Materiały te przekazano do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów 
Wojewódzkich, które rozpropagowały je na terenie swoich województw w miejscach uŜyteczności 
publicznej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodkach 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 



W roku 2008 Ogólnopolska kampania społeczna podzielona została na trzy etapy. Pierwszym  
z nich była rozpoczęta we wrześniu 2008 r. realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji kampania pod nazwą KOCHAM – NIE BIJĘ, która trwała do końca października. 
Adresatami kampanii byli: 

• osoby doznające przemocy, 
• dzieci i młodzieŜ, 
• rodzice, 
• przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,  
• sprawcy przemocy. 

 
W kampanii wykorzystywane zostały przede wszystkim spoty telewizyjne, w których uczestniczyły 
znane postaci pokazujące jak naleŜy właściwie dbać o swoje dziecko. Kolejna odsłona Kampanii 
Społecznej pod nazwą „KOCHAM – REAGUJĘ” rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku  
i prowadzona była na poziomie centralnym, a takŜe lokalnym za pośrednictwem Marszałków 
Województw. 
Działania w ramach Kampanii Społecznej „Kocham – Reaguję” prowadzone na poziomie 
centralnym. 
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kocham. Reaguję” zostały wyprodukowane trzy 
filmy reklamowe o długości 20 sek. oraz 3 spoty radiowe o długości 30 sek. Producentem filmów 
reklamowych i spotów radiowych była TVN S.A. Autorem scenariusza filmów reklamowych  
i spotów radiowych był Pan Maciej Starczewski TVN. Na bezpłatny udział w filmach 
reklamowych i spotach radiowych zgodzili się Magdalena RóŜczka, Piotr Adamczyk, Rafał 
Królikowski, Tomasz Karolak. 
Filmy reklamowe były obecne na antenie telewizji TVN, TVP oraz POLSAT od 23 grudnia 2008 r. 
do 16 marca 2009 r. Spoty radiowe były obecne na antenie Polskiego Radia, Radia Kielce, Radia 
Merkury, Radia Rzeszów, Radia Wrocław, Radia Gdańsk, Radia Lublin, Radia Pomorza i Kujaw, 
Radia Szczecin, Radia Zachód, Radia Białystok od stycznia 2009 r. do końca lutego 2009 r. 
Ponadto spoty radiowe pobierane były bezpośrednio ze strony www.kochamreaguje.pl. 
W ramach kampanii wyprodukowano i rozdystrybuowano następujące materiały poligraficzne 
Ulotka – „Zareaguj” skierowana do ogółu społeczeństwa, w liczbie 700 tys. Egzemplarzy, 
Broszura – „Zareaguj” – skierowana do profesjonalistów, w liczbie 500 tys. Egzemplarzy, Plakat  
– „Zareaguj” skierowany do ogółu społeczeństwa, w liczbie 500 tys. egzemplarzy. 
Za opracowanie merytoryczne, graficzne oraz produkcję plakatu była odpowiedzialna Fundacja 
Dzieci Niczyje, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Ponadto przez cały czas trwania kampanii funkcjonowała całodobowa infolinia 0 801 109 801 
obsługiwana przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji. Wszystkie zgłoszenia 
dotyczące kampanii społecznej „Kocham – Reaguję” były rejestrowane w postaci dokumentacji 
elektronicznej i papierowej podpisanej przez pracownika przyjmującego zgłoszenie. 
Działania w ramach Kampanii Społecznej Kocham – Reaguję prowadzone za pośrednictwem 
Marszałków Województw. 
Do realizacji Kampanii na szczeblu lokalnym przystąpiło 13 województw, które na podstawie 
podpisanych z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej umów, otrzymały środki finansowe na 
ten cel. 
 W grudniu 2009 r. rozpoczęta została „Ogólnopolska Kampania Społeczna na rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych”. Celem tej 
Kampanii było podniesienie świadomości społeczeństwa i uwraŜliwienie go na zjawisko przemocy 
w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
załoŜyło, Ŝe optymalnym sposobem przekazu skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców będą 
ulotki i plakaty. W związku wyprodukowano 6 100 plakatów i 61 000 ulotek, a następnie 
przekazano powyŜsze materiały informacyjne do Urzędów Marszałkowskich. Materiały zostały 
rozdystrybuowane do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe do miejsc uŜyteczności publicznej. Plakaty i ulotki 



były równieŜ wykorzystane podczas prowadzonych szkoleń dla pracowników „Pierwszego 
kontaktu” z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 Rok 2010 był kontynuacją działań kampanijnych na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej został wyprodukowany spot telewizyjny, emitowany bezpłatnie w Telewizji Polskiej  
i telewizji TVN.  
Ponadto, wydano poradnik pt. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych – 
Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu”.  
Poradniki zostały przekazane Marszałkom Województw w celu ich dalszej dystrybucji do osób 
zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  
W roku 2011 r. wyprodukowano równieŜ spot telewizyjny emitowany w telewizji publicznej oraz 
telewizjach prywatnych mający na celu podejmowanie tematyki związanej z przemocą w rodzinie. 
Twarzą kampanii był Pan Andrzej Seweryn. 
Rok 2012 to wspólna inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa 
Sprawiedliwości dotycząca opracowania i wyprodukowania „Informatora dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie”. Do informatora została takŜe dołączona „Karta Osoby Dotkniętej Przemocą 
w Rodzinie” oraz płyta CD zawierająca między innymi wzory pism procesowych do ewentualnego 
wykorzystania. 
Cel zawarty w Programie dotyczący podnoszenia wraŜliwości społecznej wobec przemocy  
w rodzinie został zrealizowany i wymaga dalszej kontynuacji. 
 Realizowane działania w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie mają duŜe znaczenie przy kreowaniu przyszłych priorytetów w walce ze zjawiskiem 
przemocy w rodzinie. 
 Jednym z kluczowych osiągnięć Programu, które dotychczas udało się zrealizować zarówno 
na szczeblu centralnym jak i samorządowym, jest podejmowanie współpracy oraz wspólna 
odpowiedzialność za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wszystkich 
słuŜb zaangaŜowanych w niesienie pomocy najbardziej doświadczonym przez los. 
 Wprowadzenie tego typu rozwiązań, jak równieŜ ich modyfikowanie i dostosowywanie do 
zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb, daje gwarancję skuteczności działań oraz stworzenia 
optymalnych metod i narzędzi do walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 
  
 
 


