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mi ę dz y  t e o r i ą  a  p r a k t y k ą

Justyna CzerwIńska 

programy oddziaływań korekcyjno
edukacyjnych dla Sprawców przemocy 
w rodzinie – teoria i praktyka

aBStrakt

Artykuł stanowi o teoretycznych i praktycznych aspektach programów oddzia-
ływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w  rodzinie. 
Powstał on na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez autorkę 
w  2015  r. na potrzeby pracy magisterskiej pt. „Sprawcy przemocy w  rodzi-
nie – kim są i jak im pomagać? Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie 
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w  woj. śląskim”, której 
promotorem był prof. dr hab. Jacek Wódz. Artykuł obejmuje: wprowadzenie 
w tematykę, krótki opis metodologii badań, wybrane wyniki wraz z interpre-
tacjami oraz podsumowanie. 
Słowa kluczowe: programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, sprawcy 
przemocy, przemoc w rodzinie

wProwadzenie

P rzeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest pojęciem o szerokiej kono-
tacji, mieści w sobie zarówno rozwój działań zapobiegających zjawi-

sku przemocy w rodzinie, zmianę świadomości społecznej w zakresie tego 
zjawiska, jak i skuteczną interwencję w sytuacji przemocy, m.in. ochronę 
ofiar, w szczególności dzieci. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie obej-
muje również tworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od 
ofiar, ale także, co przede wszystkim należy podkreślić, w pojęciu przeciw-
działania przemocy w rodzinie coraz częściej uwzględnia się zmianę postaw 
osób stosujących przemoc w rodzinie m.in. przez poddanie ich terapii oraz 
programom oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Początki przeciwdziałania przemocy w  rodzinie w  Polsce, rozumiane 
jako diagnozowanie zjawiska oraz zainteresowanie jego zmniejszaniem i ła-
godzeniem jego skutków, przypadają na początek lat 90. XX w. Jednym 
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z  pierwszych działań, ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy 
domowej w Polsce było przyjęcie Polskiej Deklaracji w Sprawie Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie w grudniu 1995  r. na II Ogólnopolskiej 
Konferencji dotyczącej Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a wcześniej 
– wprowadzenie w  latach 1991–1992 problematyki przemocy w rodzinie 
do Krajowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Mel-
libruda, 2005).

W polityce społecznej Państwa kwestię tę uwzględniono dopiero po 
2000 r. Wtedy nadano działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie ramy prawne, co podniosło rangę zadań realizowanych przez 
instytucje administracji publicznej, samorządów oraz organizacji poza-
rządowych. Podstawowymi działaniami w tym zakresie było uchwalenie 
przez Sejm RP Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2005 r. 
oraz opracowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w 2006 r. (uchwała Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 
września 2006 r.).

Polski system przeciwdziałania przemocy w  rodzinie przez wiele lat 
był ukierunkowany na oddziaływania względem ofiar przemocy. Sieć 
wsparcia dla osób doświadczających przemocy w  rodzinie jest różno-
rodna; istnieje możliwość skorzystania zarówno z  indywidualnych, jak 
i  z  grupowych form pomocy. Pomoc ta może przybierać postać: porad 
prawnych, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej. 
Na rzecz osób doznających przemocy działają: Specjalistyczne Ośrodki 
Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej czy Domy Samotnych z miej-
scami hostelowymi oraz wiele organizacji pozarządowych (oczywiście 
należy zwrócić uwagę na niedoskonałość i braki obecnej sieci wsparcia). 
W udzielaniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wyspecjalizowało się 
wielu przedstawicieli zawodów związanych z pomaganiem. Jeżeli jednak 
za stosowanie przemocy jest odpowiedzialna osoba stosująca przemoc, to 
dlaczego w polskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie 
jest rozwinięta oferta oddziaływań skierowanych do sprawców? W obec-
nej rzeczywistości w  odniesieniu do sprawców przemocy w  rodzinie są 
realizowane programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz pro-
gramy psychologiczno-terapeutyczne, jednak – co warto podkreślić – nie 
we wszystkich powiatach. Taki stan rzeczy niesie ze sobą negatywne kon-
sekwencje. Należy pamiętać, że rodzina jest systemem i potrzebuje cało-
ściowych rozwiązań w sytuacji przemocy. Najskuteczniej może zatrzymać 
przemoc osoba, która się jej dopuszcza. W sytuacji gdy ofiara przemocy 
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podejmuje decyzję o odejściu, to zatrzymuje doznawanie przemocy wobec 
siebie i ewentualnie dzieci. Nie zmienia to jednak przemocowych zacho-
wań sprawcy. Dlatego warto inwestować w  rozwój różnorodnych form 
działań na rzecz osób stosujących przemoc wobec swoich bliskich, tak 
aby w niedalekiej przyszłości programy oddziaływań korekcyjno-eduka-
cyjnych były jednym z elementów dostępnego i  spójnego systemu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, lecz nie jedynym. 

Skutecznych strategii kontroli przemocy domowej oraz jej zapobiega-
nia niestety brakuje, a większość podejmowanych przez służby społeczne 
działań opiera się na interwencji w sytuacji przemocy bądź na łagodzeniu 
skutków po dokonanym akcie przemocy (Browne, Herbert, 1999, s. 31). 
Bezpośrednio obserwuję i doświadczam jako pracownik socjalny, że dzia-
łania służb są rozproszone, czasem niespójne bądź konkurencyjne wzglę-
dem siebie. 

Pragnę zwrócić uwagę nie tylko na moralny obowiązek przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Niewiele osób wie, że zjawisko przemocy w rodzinie 
oprócz indywidualnych tragedii ludzkich niesie ze sobą poważne skutki 
społeczno-gospodarcze, takie jak: utrata dochodów dla gospodarki, bez-
robocie, koszty pomocy społecznej, mieszkalnictwa, pomocy medycznej, 
wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz koszty postępowań sądo-
wych (Walby, 2004).

Słów kilka o idei i hiStorii PrograMów 
Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych są integralną częścią 
polskiego sytemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie i  w  zamy-
śle mają stanowić uzupełnienie prawno-administracyjnych interwencji 
względem sprawców przemocy w  rodzinie. Oddziaływania te są orga-
nizowane głównie w formie grupowych działań psychologicznych, edu-
kacyjnych lub socjalizacyjnych, które są ukierunkowane na zmianę po-
staw i zachowań. Głównym celem powstawania i  realizacji programów 
jest powstrzymanie sprawcy od stosowania przemocy (Załącznik nr  2 
do Krajowego Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2006–2013, 2006).

Minister Pracy i Polityki Społecznej w §4 Rozporządzenia z dnia 22 lu-
tego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinie, a  także 
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-eduka-
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cyjnych (Dz.U. 2011 nr 50, poz. 259) określił, że oddziaływania korekcyj-
no-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są prowadzone 
w celu:
•	 powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym 

stosowaniem przemocy;
•	 rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; 
•	 kształtowania umiejętności w  zakresie wychowywania dzieci bez 

używania przemocy w rodzinie; 
•	 uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowie-

dzialności za stosowanie przemocy; 
•	 zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania 

przemocy w rodzinie;
•	 zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konflik-

tów w rodzinie bez stosowania przemocy; 
•	 uzyskania informacji o  możliwościach podejmowania działań tera-

peutycznych.
Zgodnie z przytoczonym Rozporządzeniem MPiPS oddziaływania ko-

rekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w  rodzinie powinny 
być kierowane w szczególności do:
•	 osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w ro-

dzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach kar-
nych albo osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie 
kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edu-
kacyjnym;

•	 osób stosujących przemoc w  rodzinie, które uczestniczą w  terapii 
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków – w  tym przypadku od-
działywania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie 
podstawowej terapii;

•	 osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnic-
twa w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

Idea tworzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w  rodzinie została zainicjowana w  usta-
wie o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (Art. 4 i  Art. 10 Ustawy 
z dn. 29 lipca 2005  r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie, Dz.U. 
2005 nr 180, poz. 1493). Zapisy ustawy nie od razu wpłynęły na orga-
nizację tego typu oddziaływań. Przed nowelizacją, wynikającą z  Usta-
wy z dnia 10 czerwca 2010  r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie 
oraz niektórych innych ustaw, sąd miał możliwość warunkowo zawiesić 
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wykonanie kary i zobowiązać osobę stosującą przemoc wobec członków 
rodziny (Art. 72 §1 pkt 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553) do uczestnictwa w programie oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych wyłącznie za jej zgodą. Wspomniana noweli-
zacja, oddzielając programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych od 
terapii uzależnień i  umieszczając ją w  odrębnym artykule, dała sądom 
praktyczne narzędzie do kierowania sprawców przemocy do grup korek-
cyjno-edukacyjnych. Z rozmów z realizatorami programów oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych z woj. śląskiego wynika, że rozkwit tej formy 
wsparcia nastąpił na przełomie lat 2010 i 2011. Fakt ten ma ścisły związek 
z  powoływaniem Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a następnie z wdrożeniem procedury „Niebieskie 
Karty” (Czerwińska, 2016b, s. 163).

Metodologia badań

Przedmiotem badań były oddziaływania kierowane do osób stosujących 
przemoc w  rodzinie. Główny problem badawczy sformułowano w  na-
stępujący sposób: „Jak funkcjonują programy oddziaływań korekcyjno-
-edukacyjnych w  woj. śląskim?”. Badanie przeprowadzono w  2015  r., 
w 11 ośrodkach z terenu województwa śląskiego, które prowadziły wspo-
mniane programy. Zastosowano następujące metody: wywiad ekspercki 
z realizatorami/realizatorkami programów (N:12), badanie ankietowe ze 
sprawcami przemocy uczestniczącymi w programach (N:100) oraz ana-
lizę dokumentów (programy ramowe, konspekty spotkań, sprawozdania 
z ewaluacji i monitoringu, kwestionariusze diagnostyczne, kontrakty, an-
kiety ewaluacyjne; N:11). 

wyMagania względeM realizatorów/relizatorek 
PrograMów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikacji i  zadań osób, które mogą 
prowadzić program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 
w  rodzinie, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 22 lutego 
2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez spe-
cjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinie, kwalifikacji 
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osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowa-
dzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w  rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 
korekcyjno-edukacyjne, Dz.U. 2006 nr 127, poz. 890). Są to:
•	 Ukończone studia wyższe II stopnia na jednym z kierunków: psy-

chologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, poli-
tologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuń-
czo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym 
kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psy-
chologii, pedagogiki, resocjalizacji.

•	 Zaświadczenie o ukończonym co najmniej 100-godzinnym szkoleniu 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w wymiarze 
50 godzin w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc.

•	 Udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach re-
alizujących zadania na przecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W badanych ośrodkach na terenie woj. śląskiego (N = 11) we wdrażanie 
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych było zaangażowanych 
27 osób. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z realizatorami/kami, 
zaledwie w stosunku do jednej z osób Śląski Urząd Wojewódzki miał za-
strzeżenia co do wymaganych kwalifikacji. W sprawozdaniu pokontrolnym 
Urzędu stwierdzono, że największy problem stanowi udokumentowanie 
stażu pracy (http://www.katowice.uw.gov.pl/download/26633.html).

Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje, aby programy oddziały-
wań korekcyjno-edukacyjnych były prowadzone przez kobietę i mężczyznę 
(http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/oso-
by-stosujace-przemoc-w-rodzinie/programy-oddzialywan/news,5572,formy-
-sposoby-i-czas-prowadzenia-programu.html).

W  praktyce w  województwie śląskim 36% programów jest prowa-
dzonych przez kotrenerów obu płci, w 53% ośrodków prowadzącymi są 
dwie kobiety, natomiast w 11% – jedna kobieta; nie odnotowano dwóch 
realizatorów płci męskiej. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być moc-
no sfeminizowana sfera pomagania (Czerwińska, 2015a, 2015b). Jednak 
warto pamiętać, że to mężczyźni niestosujący przemocy niosą ze sobą 
najsilniejszy przekaz. Dlatego jest istotne, aby grupy dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie – głównie mężczyzn – były prowadzone przez trene-
rów różnych płci (Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie 
ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania 
przemocy w rodzinie, 2007, s. 35). 
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Współprowadzenie grupy przez kobietę i mężczyznę to wartość dodana. 
Uczestnicy mają możliwość obserwowania prawidłowych relacji między 
płciami. Znaczenie tego zagadnienia potwierdzają także w wywiadach pro-
wadzący programy, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie w prowadze-
niu grupy z osobą drugiej płci (Czerwińska, 2015b, s. 26).

rodzaje gruP i ich funkcjonowanie

Organizacja programów przybiera formę grup otwartych, zamkniętych 
i półotwartych. Grupy otwarte prowadzą stały nabór i przyjmują uczest-
ników w trakcie trwania programu. Grupy zamknięte, edycyjne ogłasza-
ją nowy nabór, rekrutują uczestników i  z daną grupą jest prowadzony 
cały cykl programowy. Grupy półotwarte opierają się na zasadzie przyj-
mowania nowych uczestników do pewnego momentu, np. w Sosnowcu 
i Katowicach do trzeciego spotkania. Na podstawie zgromadzonych ma-
teriałów można sformułować wniosek, że w woj. śląskim przeważają gru-
py o  charakterze zamkniętym (64%). Realizatorzy grup o  charakterze 
otwartym za największą zaletę tej formy uznają dostępność dla uczestni-
ków w każdej chwili, co w ich opinii sprzyja większej frekwencji. Zaletą 
grup zamkniętych i półotwartych jest to, że tworzy się w nich atmosfera 
zaufania, która zwykle sprzyja większemu otwarciu się uczestników na 
kolejnych spotkaniach. Dodatkowo w tej formule łatwiej jest zmierzyć 
postępy całej grupy i porównywać pracę poszczególnych członków na jej 
tle. Jest to przydatne dla prowadzących przy planowaniu dalszej pomocy 
dla uczestników. Problemy związane z  naborem i  utrzymaniem grupy 
pojawiły się u  89% realizatorów. W  programach o  charakterze otwar-
tym z  udziału rezygnuje około 50% uczestników i  więcej, natomiast 
w  miejscach, gdzie program jest prowadzony w  charakterze zamknię-
tym lub półotwartym, odsetek ten znacznie się zmniejsza i wynosi około 
25%. Zdarzają się także wyjątki, których nie sposób zaklasyfikować do 
wymienionych teorii. W zakładzie karnym, w którym jest prowadzona 
grupa o charakterze zamkniętym, z programu wykrusza się ponad 60% 
uczestników. Ma to silny związek z  tym, że część uczestników grupy 
opuszcza zakład. Natomiast w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ka-
towicach nie odnotowano przypadków rezygnacji z uczestnictwa w pro-
gramie (Czerwińska, 2015b, s. 24).
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MiejSce realizacji PrograMów

Z założenia programy dla sprawców powinny być realizowane w miejscach, 
w których nie udziela się pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W więk-
szości przypadków (89%) tak faktycznie jest. Niestety nadal zdarzają się 
sytuacje, kiedy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest reali-
zowany w miejscu udzielania pomocy osobom doznającym przemocy.

Dodatkowo w powiecie będzińskim w 2015 r. nie było oferty oddziały-
wań korekcyjno-edukacyjnych dla mieszkańców powiatu, nieprzebywają-
cych w warunkach penitencjarnych. Z przeprowadzonego wywiadu z pra-
cownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że w 2007 r. 
zorganizowano grupę w warunkach wolnościowych, jednak ta próba nie 
powiodła się, ponieważ grupa się nie utrzymała. Pamiętajmy jednak o tym, 
że po zmianach w  systemie prawnym w 2010  r. (zniesienie konieczności 
wyrażania zgody przez skazanego na udział w programie) znacznie zwięk-
szyła się szansa na utworzenie grupy (Czerwińska, 2015b, s. 24). Aktualnie 
powiat ten nie realizuje programu w ogóle.

główne treści PrograMów oddziaływań 
korekcyjno -edukacyjnych i Modele Pracy 
w województwie śląSkiM

Zawartość tematyczną programów określono w załączniku nr 2 do Krajo-
wego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006–2013 
(2006):
•	 Społeczno-kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy;
•	 Problemy władzy i kontroli w relacjach;
•	 Planowanie i rozwijanie samokontroli;
•	 Uzależnienia i patologia społeczna;
•	 Komunikacja interpersonalna;
•	 Przemoc seksualna;
•	 Dzieci, przemoc i wychowanie;
•	 Tolerancja i szacunek wobec starszych i niepełnosprawnych;
•	 Możliwości podjęcia działań terapeutycznych.
Analiza programów ramowych dokonanych w trakcie badań własnych 

pokazuje, że większość programów łączy wymienione powyżej obszary. 
Z analizowanej w  trakcie badań dokumentacji wynika, że najpopu-

larniejszym modelem pracy w ramach programów korekcyjno-edukacyj-
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nych jest ten oparty na The Duluth Model. Swoją pracę ze sprawcami 
przemocy w  rodzinie w  tej formule wybrało 64% realizatorów, mimo 
zbadanej, niższej skuteczności programów tworzonych przy wykorzy-
staniu tego modelu (Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących 
programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących prze-
moc w rodzinie, 2012) oraz konieczności modyfikowania i dostosowywa-
nia do polskich warunków. Zaledwie w 36% ośrodków program korek-
cyjno-edukacyjny jest prowadzony na podstawie autorskiego programu 
(Czerwińska, 2015b, s. 25).

Podczas analizy danych zastanych zwraca uwagę różnorodność w  tre-
ściach programów. Nie jest to informacja ani dobra, ani zła. Ważne jest 
dostosowanie treści zarówno do potrzeb grupy, jak i do predyspozycji sa-
mych prowadzących. Zawartość merytoryczna programów oscyluje wokół 
tych samych zagadnień i jest to właściwe; mam na myśli brak ujednolicenia 
scenariuszy zajęć, realizację wybiórczych zagadnień ze względu na ograni-
czenia czasowe czy poruszanie tematów, które są potrzebne ze względu na 
dynamikę grupy. Uważam, że większą niewymierność oceny oddziaływań 
powodują różnice np. w procesie rekrutacji, rodzaju prowadzonej grupy czy 
w wykształceniu i przygotowaniu trenerów. Na ten aspekt zwracają uwagę 
sami realizatorzy programów. Idealny byłby stan, gdyby w każdym powie-
cie istniało kilka różnorodnych modeli programów terapii dla osób stosu-
jących przemoc.

kiM jeSt uczeStnik PrograMu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla SPrawców?
Największą grupę osób stosujących przemoc, którzy uczestniczą w  pro-
gramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w woj. śląskim, stanowią 
mężczyźni między 36. a  55. rokiem życia, żonaci, posiadający wykształ-
cenie zawodowe, pracujący jako: górnik, ślusarz bądź pracownik fizyczny. 
Uczestnikami są głównie mężczyźni, kobiety pojawiają się bardzo spora-
dycznie. 

Autorce zależy, aby prezentowane dane nie umacniały stereotypu sa-
mego sprawcy ani rodziny, w której występuje przemoc. Kiedy mówimy 
o sprawcy przemocy w rodzinie, powinniśmy mieć świadomość tego, jak 
różnorodna jest to grupa. Województwo śląskie jest okręgiem przemysło-
wym, więc mieszkańcy musieli dostosować się do specyfiki rynku pracy 
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i wiele osób przyuczało się do konkretnego, prostego zawodu. Zawodom 
tym często towarzyszył alkohol. Do dzisiaj jest widoczna tradycja otwiera-
nia karczm czy piwiarni w pobliżu zakładów pracy. Na tym tle często rysuje 
się obraz śląskiego sprawcy przemocy domowej. Warto podkreślić, że struk-
tura demograficzna osób stosujących przemoc jest różnorodna i w innych 
regionach kraju będzie prezentować się inaczej.

Z pozyskanych danych wynika, że 52% badanych stosowało przemoc 
wobec swojej partnerki, 12% o  wobec partnerki i  dzieci, 4% przyznało, 
że stosowało przemoc wobec partnerki i  rodziców, kolejne 4% badanych 
stosowało przemoc wobec partnerki, dzieci i rodziców. W 72% odpowiedzi 
pojawia się partnerka jako ofiara przemocy! Przemoc wyłącznie wobec dzie-
ci stosowało 6% badanych, wobec rodziców także 6%. Do krzywdzenia 
rodzeństwa przyznało się zaledwie 2% badanych. Niepokojący jest fakt, że 
20% badanych deklaruje stosowanie przemocy wobec wielu osób jednocze-
śnie. Formy przemocy według powszechności jej występowania: psychiczna 
(64), fizyczna (58), seksualna (4), finansowa (4), zaniedbanie (2). 

tyPologia uczeStników PrograMów korekcyjno-
edukacyjnych w woj. śląSkiM

Na podstawie analizy kwestionariuszy ankiet dokonałam klasyfikacji 
uczestników programów na trzy typy: refleksyjny, świadomy i zaprzecza-
jący. Pod uwagę były brane kwestie związane z oceną przyczyn trafienia 
do grupy, odpowiedzialnością za swoje zachowania i  żałowaniem za nie, 
korzyściami z udziału oraz z oceną potrzeby uzyskania wsparcia.

Typ refleksyjny

Najbardziej obiecująca grupa (¼ badanych). Typ refleksyjny za przyczynę 
swojej obecności w  programie wskazuje stosowanie przemocy. Podkreśla 
chęć zmiany swojego postępowania, zdobycia wiedzy i pogłębienia samo-
świadomości. Żałuje przeszłości i ma dużo nadziei w związku z udziałem 
w programie. 

Typ świadomy – nieprzejmujący odpowiedzialności

Największa grupa badanych (57%). Ten typ za przyczynę swojego udziału 
w programie uznaje czynniki zewnętrzne, takie jak: zmowa, zemsta rodzi-
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ny, kaprys małżonki bądź niesprawiedliwość sądu, bezpodstawne wszczęcie 
procedury. Ten typ jest świadomy, że stosował przemoc wobec bliskich, ale 
nie czuje się za to odpowiedzialny. 

Typ zaprzeczający

To grupa osób (18% badanych), która kategorycznie zaprzecza, jakoby sto-
sowała przemoc wobec kogokolwiek. Swój udział w grupie wyjaśnia głów-
nie zmową, zemstą i  niesprawiedliwością (dość podobnie do typu świa-
domego). Na pytanie o potrzebę pomocy prawie ¾ odpowiedziało, że jej 
zdecydowanie nie potrzebuje (Czerwińska, 2015b, s. 26).

wPływ udziału w PrograMie oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnyM na funkcjonowanie 
SPołeczne uczeStników

Uczestnicy zapytani o to, czy od momentu przystąpienia do programu za-
uważyli zmiany w swoim życiu, 85% odpowiedziało twierdząco. Wszyscy 
potwierdzają, że była to zmiana na lepsze. 80% uczestników podaje, że 
zmianę tę zauważyli także najbliżsi, a 62,5% z nich deklaruje, że usłyszało 
komplement w związku ze zmianą swojego zachowania.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jako pożyteczny oce-
niło aż 88% uczestników; 52% osób uznała udział w programie za zdecy-
dowanie pożyteczny, a 36% – za pożyteczny. Należy zwrócić uwagę na to, 
że w  tej grupie znajdą się mężczyźni zaklasyfikowani zarówno do grupy 
refleksyjnej, świadomej – nie przejmującej odpowiedzialności, jak i zaprze-
czającej (Czerwińska, 2015b, s. 26–27).

Największe korzyści płynące z uczestnictwa w programie korekcyjno-
-edukacyjnym w opinii uczestników to: poprawa relacji z otoczeniem, we-
wnętrzny spokój, umiejętność nazywania emocji i  umiejętność radzenia 
sobie z nim, spotkanie ludzi o podobnych problemach, nabycie nowej wie-
dzy, refleksja nad przeszłością, chęć zmian, motywacja do dalszej pracy nad 
sobą, dalsze poszukiwanie pomocy.

Osoby stosujące przemoc, uczestniczące w  programie oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych, opisują go jako przestrzeń do refleksji i rzeczy-
wistej zmiany swojego życia. Można więc wnioskować, że tego typu od-
działywania mają realny potencjał pomocy mężczyznom w  zaprzestaniu 
stosowania przemocy.
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ewaluacja i Monitoring PrograMów oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych

Prawodawca nakłada na podmioty realizujące zadania związane z oddzia-
ływaniami na sprawców przemocy obowiązek ewaluacji swoich działań 
i monitoringu ich efektu w postaci zaprzestania stosowania przez uczest-
ników tych programów przemocy. Niestety często podmioty, o  których 
mowa, nie odróżniają badania ewaluacyjnego od monitoringu. Terminy te 
są stosowane zamiennie, a ewaluacja jest robiona w sposób mało rzetelny. 
Wynika to z tego, że ustawodawca pozostawił prowadzących bez pomocy 
w tej kwestii. Brakuje zarówno odpowiednich narzędzi do realizacji zada-
nia, jak i finansów, aby je zrealizować.

Problemy z monitorowaniem efektu oddziaływań na uczestników pro-
gramów dla sprawców przemocy wynika z  braku kontaktu z  OPS oraz 
z długości czasu jego trwania. Najczęstszy jest kontakt telefoniczny, choć 
prowadzący grupy przyznają, że ma on swoje wady. Lepszym rozwiązaniem 
byłoby prowadzenie monitoringu przez pracowników socjalnych, którzy 
najczęściej mają kontakt z rodziną, jednak warto zaznaczyć, że nie każda 
osoba stosująca przemoc jest beneficjentem pomocy społecznej. Wiarygod-
nym sposobem pozyskiwania informacji jest także zaproszenie na rozmowę 
bądź uzyskanie informacji od specjalisty, z którym ofiara czy sprawca po-
zostają w kontakcie. Podczas wywiadów przeprowadzanych z realizatorami 
podkreślano, że roczny monitoring byłby optymalnym okresem zarówno 
dla prowadzących, jak i dla „absolwentów” programu. Prowadzący wyraża-
li wątpliwość, czy mają prawo do kontrolowania sytuacji rodziny przez tak 
długi okres, zwłaszcza gdy rodzina sobie tego wyraźnie nie życzy. Tu po-
stawiono także pytanie: co należy zrobić z wiedzą o ponownym stosowaniu 
przemocy, uzyskaną podczas działań monitorujących? Jeśli wszcząć proce-
durę „Niebieskiej Karty”, to jaki byłby sens późniejszej pracy korekcyjnej 
czy terapeutycznej, opartej na zaufaniu i bezpieczeństwie? Gdzie powinna 
być granica między interwencją a pomaganiem? Być może to nie realizato-
rzy powinni prowadzić monitoring zachowań uczestników? 

Mocne i Słabe Strony PrograMów w oPinii 
Prowadzących

Za największą zaletę programów wszyscy prowadzący uznali ogólnie fakt 
ich istnienia oraz to, że dają realną przestrzeń do pracy nad sobą i własnym 
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życiem. Ważną kwestią jest to, że oddziaływania te mają pośredni wpływ 
na cały system rodzinny. Za plus programów uznaje się także to, że uczest-
nicy powstrzymują się od stosowania przemocy, że wzrasta ich świadomość 
i motywacja do dalszej pracy.

Kwestia wad programów jest bardziej zróżnicowana, można wyodręb-
nić kilka kategorii. Pierwsza kategoria odnosi się do motywacji zewnętrz-
nej. Prowadzący mówili, że uczestnictwo pod przymusem buduje opór 
do pracy, kwestie te pojawiały się w  100% wywiadów. Równie często 
poruszano kwestie finansowe dotyczące zmniejszenia dotacji. Nie dziwi 
oburzenie prowadzących w sytuacji, gdy na tę samą działalność ośrodki 
otrzymują coraz mniejsze środki, przy ogromnych oczekiwaniach wzglę-
dem przygotowania merytorycznego czy prowadzenia dokumentacji. Pro-
blemy z naborem i utrzymaniem grupy były jednymi z częściej wymie-
nianych wad; tu pojawiały się także zastrzeżenia co do współpracy w tej 
kwestii z  innymi instytucjami. Aż 89% specjalistów zwróciło uwagę na 
brak oferty pomocowej po ukończeniu programu. Ta niemożność konty-
nuacji pracy w trybie terapeutycznym ściśle wiąże się z problemami wy-
nikającymi z finansowania. 

System przeciwdziałania przemocy w  rodzinie przez wiele lat był 
ukierunkowany na oddziaływania względem ofiar przemocy. W efekcie 
mamy względnie dobrze rozwiniętą sieć wsparcia oraz prawo coraz lepiej 
chroniące osoby doświadczające przemocy w rodzinie, a prawie nieroz-
winięty wachlarz oddziaływań skierowanych do sprawców. Dyspropor-
cja ta jest widoczna i niesie ze sobą negatywne skutki, ponieważ rodzina 
jako system potrzebuje całościowych rozwiązań w  sytuacji przemocy. 
Dlatego warto inwestować w rozwój interwencji skierowanych do osób 
stosujących przemoc wobec swoich bliskich, jednocześnie mając nadzie-
ję, że programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych będą jednym 
z  elementów spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, 
lecz nie jedynym.

PodSuMowanie

Nie istnieje jedna przyczyna stosowania przemocy, tak jak nie istnieje jeden 
portret sprawcy przemocy. Możemy wyodrębniać czynniki ryzyka oraz ce-
chy charakterystyczne, lecz przemoc ma niejedno oblicze. Osoby stosujące 
przemoc są bardzo zróżnicowaną wewnętrznie grupą, dlatego odpowiedź 
na pytanie: „Kim jest sprawca przemocy?” za każdym razem może być 
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inna. To, co łączy wszystkich sprawców, to nieakceptowalny, przemocowy 
styl komunikacji (Czerwińska, 2016a, s. 88–89). 

Mimo niedociągnięć, programy korekcyjno-edukacyjne są jednak in-
tegralnym i  niezwykle potrzebnym ogniwem przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, co potwierdzają wyniki prezentowanych badań. Dlatego pro-
gramy te warto udoskonalać, przekształcać bądź tworzyć oddziaływania 
o innym charakterze, tak aby system rodzinny, w którym doszło do prze-
mocy, uzyskał kompleksowe wsparcie. To dobry kierunek.

BiBliografia

Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów (2015). 
Bielsko-Biała: Fundacja Pozytywnych Zmian.

Browne, K., Herbert, M. (1999). Zapobieganie przemocy w  rodzinie. Warszawa: 
PARPA.

Czerwińska, J. (2015a). Jak w praktyce funkcjonują programy oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie? Przykład woje-
wództwa śląskiego. Doradca w pomocy społecznej, 28, 33–39.

Czerwińska, J. (2015b). Naprawić czy skorygować? Programy oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w woj. Śląskim. 
Niebieska Linia, 4, s. 24– 27.

Czerwińska, J. (2016a), Psychopata czy mizogin? Kim naprawdę są sprawcy prze-
mocy w  rodzinie i  czy można im pomóc? W: J. Leśny, J. Nyćkowiak (red.), 
Badania i rozwój młodych naukowców Polsce. Psychologia i socjologia (s. 88–95). 
Poznań: Młodzi Naukowcy. 

Czerwińska, J. (2016b). Jaką moc mają programy oddziaływań korekcyjno-edu-
kacyjnych? Przykład województwa śląskiego. W: J. Frankowiak, L. Willian-
-Horla, E. Borys (red.), Środowiskowe konteksty przemocy – ku zrozumieniu 
i w poszukiwaniu rozwiązań (zeszyt 2, s. 163–176). Olsztyn: Centrum Badań 
Społecznych UWM.

Mellibruda, J. (2005). Polska przemoc domowa – problemy, wyzwania i poszukiwa-
nie rozwiązań. http://www.niebieskalinia.pl/pismo/153-czasopismo/artykuly-
-nl?start=279, dostęp: 02.10.2018. 

Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. (2012). Raport z ba-
dania zrealizowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. 
Warszawa: Millward Brown SMG/KRC.

Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków 
o  występowaniu i  okolicznościach występowania przemocy w  rodzinie. (2007). 
Wyniki badań TNS OBOP dla MPiPS. Warszawa: TNS OBOP.

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 zatrudnio-



Programy oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla sprawców…

99Praca Socjalna nr 3(33) 2018, S. 85–99

nych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w  rodzinie oraz 
kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. 
2011 nr 50, poz. 259).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 
nr 209, poz. 1245).

Sprawozdanie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego po kontroli programów oddzia-
ływań-korekcyjno-edukacyjnych, 2015 r. 

Uchwała nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie Kra-
jowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. https://www.mpips.
gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/
uchwala%20RM%20z%2025%2009%202006.pdf, dostęp: 02.10.2018. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 

2005 nr 180, poz. 1493).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125, poz. 842).
Walby, S. (2004). Koszty przemocy w  rodzinie. http://www.niebieskalinia.

pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4439-ile-kosztuje-przemoc-badania-
brytyjskie, dostęp: 02.10.2018 r.

Załącznik 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2006–2013.

Strony internetowe

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-sto-
sujace-przemoc-w-rodzinie/programy-oddzialywan/news,5572,formy-sposo-
by-i-czas-prowadzenia-programu.html, dostęp: 02.10.2018 r.

http://www.katowice.uw.gov.pl/download/26633.html, dostęp: 02.10.2018 r.
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Pomo-

cy%20Spolecznej/uchwala%20RM%20z%2025%2009%202006.pdf, dostęp: 
02.10.2018 r.

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/krajowy-program-
przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/,dostęp: 02.10.2018 r.

correctional and educational intervention programS 
for domeStic violence offenderS – theory and practice

aBStract

The article focuses on theoretical and practical aspects of correctional and 
educational intervention programs for people who use domestic violence. It 
was prepared based on the findings of a  study which was conducted by the 
author in 2015 as part of her master’s dissertation entitled “Domestic violence 


