
Nr 1/styczeń-luty/2017 61 – 61 –

  kontrola i audyt

JOANNA CELIŃSKA

Przemoc domowa, w dzisiejszym rozu-
mieniu, występuje od początku istnie-
nia związków międzyludzkich. Różna 
była w przeszłości akceptowalność tego 
zjawiska, natomiast nie ma wątpliwości, 
że występowała w usankcjonowanych 
społecznie związkach i dotykała zwykle 
osoby najsłabsze, tj. dzieci, kobiety, a także 
osoby starsze i niepełnosprawne. Skala 
przemocy domowej, jako zjawiska zacho-
dzącego w środowisku zamkniętym, jest 

1  Ustawa z 2.4.1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.).

niezwykle trudna do oszacowania. Składa 
się na to wiele przyczyn, poczynając od 
braku świadków, oporu poszkodowanych 
przed wyjawieniem sytuacji ze względu 
na uwarunkowania społeczne, obawy 
przed rozpadem związku, przed reakcją 
sprawcy, itd. Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej1 w art. 18 i 71 wskazuje, że insty-
tucja rodziny jest objęta szczególną ochro-
ną i opieką państwa, a ono ma obowiązek 
uwzględnić jej dobro w swej polityce spo-
łecznej, zwłaszcza przez udzielanie szcze-
gólnej pomocy rodzinom znajdującym się 
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Dzięki działaniom podejmowanym przez samorządy ponad 60% osób doświadcza-
jących przemocy – ankietowanych w czasie kontroli NIK – wskazało, że nabrało 
większej pewności siebie, czuje się bezpieczniej i o swojej sytuacji jest już w stanie 
mówić bez skrępowania i wstydu. Jednak realizacja indywidualnych planów po-
mocy spowodowała skuteczne rozwiązanie problemu tylko w przypadku 2,6% osób. 
Wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości odizolowania sprawców 
od krzywdzonych, niewystarczającej pomocy specjalistycznej oraz braku skutecz-
nych metod nakłaniania dopuszczających się przemocy do udziału w procedurze 
prowadzącej do jej zaprzestania.
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w trudnej sytuacji. Stąd zadaniem państwa 
jest ochrona rodziny przed zagrożeniami, 
w tym również przed przemocą ze strony 
osób najbliższych.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo 
powtarzające się umyślne działanie bądź 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste osób, w szczególności narażają-
ce je na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, niety-
kalność cielesną, wolność, w tym seksu-
alną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wy-
wołujące cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą2. Jest to ten 
rodzaj patologii społecznej, który zarazem 
może być przestępstwem, z czego często 
nie zdają sobie sprawy skrzywdzeni. 

Problem przemocy domowej jest zjawi-
skiem dostrzeganym w polskim społeczeń-
stwie. Niemal 25% osób w ciągu swojego 
życia osobiście doświadczyło co najmniej 
jednej z form przemocy, jednocześnie aż 
75% dotkniętych przemocą nie szuka po-
mocy żadnej instytucji i nie wierzy, aby 
taka pomoc była skuteczna (w 2010 r. 
było to 80%)3.. Należy jednak zauważyć, 
że w ostatnich latach liczba ujawnianych 
przypadków przemocy systematycznie 
rosła, co przekłada się na liczbę sporządzo-
nych Niebieskich Kart–A wszczynających 

2  Art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).
3  Wyniki  badań: WYG PSDB dla Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej  (2014  r.) w  ramach projektu 

pn. „Rodzina polska wolna od przemocy” dla Programu Operacyjnego PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2009–2014.

4  Procedura Niebieskie Karty (dalej: NK) obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnie-
nia przemocy w rodzinie (art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

5  K.Browne, M.Herbert: Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999 r.

procedurę Niebieskie Karty (NK)4. 
W 2012 r. wypełniono 63 820 takich kart, 
w 2013 r. – 73 119, a w 2014 r. sporządzono 
ich już 99 098. Najwięcej zakładają przed-
stawiciele Policji oraz ośrodków pomocy 
społecznej. Jednocześnie nastąpił wzrost 
NK-A zakładanych przez przedstawicieli 
oświaty, którzy w 2014 r. sporządzili ich 
niemal cztery razy więcej niż w 2013 r. Na 
bardzo niskim poziomie utrzymuje się licz-
ba tych zakładanych przez przedstawicieli 
ochrony zdrowia oraz gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Osoby pokrzywdzone przez najbliższych 
najczęściej zwracają się o pomoc do Policji 
oraz korzystają z poradnictwa medycznego, 
psychologicznego, prawnego, socjalnego, 
rodzinnego i zawodowego. Nieco rzadziej 
z pomocy kuratora, sądu, prokuratury oraz 
z pomocy terapeutycznej. 

Działania mające na celu skuteczne 
przeciwdziałanie przemocy domowej to 
nie tylko pomoc osobom krzywdzonym 
przez najbliższych. Muszą też obejmować 
sprawców przemocy, mimo że osoby te 
bardzo rzadko i niechętnie zwracają się 
o pomoc. Eksperci5 twierdzą, że w reak-
cji na stosowanie przemocy domowej na 
sprawcę – z jednej strony – powinna zo-
stać nałożona adekwatna kara za popełnio-
ne przestępstwo, z drugiej zaś winien on 
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mieć możliwość poprawy postępowania. 
Ze względu na bezpieczeństwo osób po-
szkodowanych oraz skuteczność oddzia-
ływań, reagować należy szybko i sprawnie. 
Sprawcy trzeba uświadomić naganność 
postępowania, nieuchronność kary i po-
kazać pożądany kierunek zmiany jego za-
chowania.

W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli z wła-
snej inicjatywy podjęła kontrolę6, której 
głównym celem była ocena skuteczności 
działań w zakresie pomocy udzielanej 
ofiarom przemocy domowej. W kontroli 
obejmującej lata 2012 – I połowa 2015 r. 
skoncentrowano się na dostępności, dla 
osób doświadczających przemocy, specja-
listycznego poradnictwa, m.in. medyczne-
go, psychologicznego, prawnego i rodzin-
nego, a także zapewnieniu bezpiecznego 
schronienia. Zbadano też prawidłowość 
i skuteczność planów pomocy opracowy-
wanych dla osób pokrzywdzonych, a także 
działań podejmowanych wobec sprawców 
przemocy domowej. 

6  Artykuł został opracowany na podstawie informacji o wynikach kontroli pn. Pomoc osobom dotkniętym 
przemocą domową, nr ew. 48/2016/P/15/046/KPS, maj 2016 r.

7  W ramach kontroli zebrano ponadto informacje (na podstawie art.29 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. f ustawy 
z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.) z 49 jednostek nieobjętych 
kontrolą, w tym z 19 OPS i 30 PCPR. W toku czynności kontrolnych zostały przeprowadzone badania an-
kietowe: wśród osób doświadczających przemocy, w zakresie skuteczności pomocy otrzymywanej od po-
wołanych do tego instytucji oraz wśród członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w za-
kresie pracy w tych strukturach. W ramach czynności kontrolnych badaniem ankietowym objęto 960 osób 
doświadczających przemocy oraz 722 członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Anoni-
mowe ankiety były także dostępne na stronach internetowych „Niebieskiej Linii” i NIK, w ten sposób do 
NIK wpłynęło łącznie 2021 odpowiedzi, w tym 516 od osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz 1505 od 
członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

8  Art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
9 Przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym ustalenie odsetka populacji rodzin zagro-

żonych przemocą, zostało zalecone gminom zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Obowiązek ten został uwzględniony zarówno w pierwszej edycji Programu, przyjętej uchwałą 
Rady Ministrów nr 162/2006 z 25.9.2006 r. (rozdział III – Działania uprzedzające w pkt 1 Strategie dia-
gnozujące), jak i w drugiej, przyjętej uchwałą nr 76 Rady Ministrów z 29.4. 2014 r. (rozdział VI – Obszary, 
kierunki i działania Programu, obszar 1, pkt 1.1.2.). 

Kontrola została przeprowadzona w 27 je-
dnostkach w 24 gminach, z tego w 11 mia-
stach na prawach powiatu. Objęto nią 
24 ośrodki pomocy społecznej, ośrodek 
interwencji kryzysowej, specjalistyczny 
ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy oraz 
samodzielny publiczny zakład opieki zdro-
wotnej7.

Lokalne programy 
przeciwdziałania przemocy
Kluczową rolę w przeciwdziałaniu prze-
mocy domowej ustawodawca przypisał 
gminie. Pomoc dla osób potrzebujących 
powinna być dostępna najbliżej miejsca ich 
zamieszkania i to instytucje działające na 
terenie gminy mogą najszybciej zareagować 
na problemy mieszkańców i udzielić im 
wsparcia. Do zadań własnych tej kategorii 
JST należy tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie8. 
Podstawą jego budowania jest rzetelna dia-
gnoza sytuacji na terenie miasta lub gminy9. 
Kontrola wykazała, że część samorządów 
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nie dostrzega wagi i znaczenia problemu, 
jakim jest zjawisko przemocy domowej, 
prawie 40% skontrolowanych gmin takiej 
diagnozy nie opracowało. W efekcie nie-
możliwe było określenie potrzeb, np. do-
tyczących działalności zespołów interdy-
scyplinarnych i grup roboczych w sposób 
odpowiadający skali faktycznych działań 
w poszczególnych latach. Brak diagnozy 
uniemożliwił także dobór w pełni sku-
tecznych środków i działań na rzecz osób 
doświadczających przemocy, a także osób 
tę przemoc stosujących. 

Narzędziem do budowania lokalnych 
systemów przeciwdziałania przemocy 
domowej są gminne programy przeciw-
działania przemocy. W Polsce w 2014 r. 
w gminach istniało ich 230710. Takie pro-
gramy zostały opracowane i przyjęte do 
realizacji przez wszystkie skontrolowane 
jednostki samorządu terytorialnego, czym 
wywiązano się z obowiązku wynikającego 
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. W żadnym z dokumentów nie 
wskazywano jednak trybu i metod identy-
fikacji środowisk zagrożonych przemocą, 
co w zasadzie wyklucza realizację przyję-
tego w ustawie założenia, dotyczącego roz-
woju profilaktyki, jako skutecznej formy 
pomocy w sytuacjach, gdy nie występuje 
jeszcze zjawisko przemocy, ale może wy-
stąpić. Dodatkowo dokumenty programo-
we obowiązujące w 11 (46%) skontrolowa-
nych gminach nie zawierały harmonogra-
mów realizacji zadań, a w siedmiu (29%) 
nie wskazano także źródeł finansowania. 

10 Sprawozdanie  z  realizacji  Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  za  2014  r.  <http://
www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-
programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie> (dalej: sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2014 r.).

W 11 programach nie ujęto również final-
nego poziomu wskaźników pozwalających 
na ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych 
celów, co uniemożliwiało ocenę wywią-
zywania się z realizacji programu.

Ogólnikowy sposób opracowania pro-
gramów wskazuje, że są one traktowane 
wyłącznie jako formalne wypełnienie obo-
wiązku, a nie narzędzie do rzeczywistego 
programowania działań. Na takie podejście 
wpływa także brak wiedzy o możliwo-
ściach finansowania konkretnych dzia-
łań z budżetów gmin w kolejnych latach. 

Przyjęte programy powinny podlegać 
monitoringowi i okresowej ewaluacji.. 
Wiąże się ona z oszczędnością pieniędzy, 
czasu, energii i racjonalnym wykorzysty-
waniem zasobów ludzkich, a więc prze-
kłada się na gospodarność wykorzystania 
środków publicznych. Wskaźnikom służą-
cym do oceny realizacji programu powinno 
towarzyszyć zdefiniowanie oczekiwanego 
ich poziomu, a także określenie częstotli-
wości dokonywania ocen, stanowiących 
podstawę nanoszenia ewentualnych ko-
rekt. Tak skonstruowane narzędzie uła-
twiłoby zarządzanie realizacją programu. 
Kontrola wykazała, że tylko siedem pro-
gramów – spośród 24 zbadanych – moni-
torowano, a jedynie trzy z nich podlegały 
ewaluacji. 

Wnioski wynikające z ewaluacji powinny 
wspierać podejmowanie decyzji odnośnie 
do obecnych i przyszłych działań. Brak ta-
kiego badania uniemożliwia zapewnienie 
realizacji założenia wynikającego z ustawy 



Nr 1/styczeń-luty/2017 65 – 65 –

Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową   kontrola i audyt

o finansach publicznych11, zgodnie z któ-
rym wydatki publiczne powinny być do-
konywane w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad, m.in. uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów. 

Pomoc interdyscyplinarna
Gmina podejmuje działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w szczególności w ramach pracy w ze-
spole interdyscyplinarnym. Zasiadają 
w nim osoby reprezentujące różne in-
stytucje. Zespół jest powoływany przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta12. 
W 2014 r. w gminach w Polsce funkcjo-
nowało 2512 zespołów interdyscyplinar-
nych, które objęły pomocą 64 752 rodzi-
ny. Ich członkowie w całej Polsce odbyli 
17 555 posiedzeń, średnio jeden zespół 
spotykał się 7 razy w roku13. 

Niewątpliwą zaletą funkcjonowania ze-
społów i grup jest zaangażowanie w prace 
na rzecz przeciwdziałania przemocy domo-
wej wielu służb, co – z jednej strony – two-
rzy warunki do zwiększenia skuteczności 
w konkretnych przypadkach, a z drugiej 
– ułatwia ich współpracę w ramach lokal-
nych systemów przeciwdziałania przemo-
cy domowej.

Z działalnością zespołów interdyscy-
plinarnych i grup roboczych wiążą się 
duże nakłady pracy dotyczące obsługi 
i dokumentowania ich funkcjonowania, 

11  Art.44 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.).
12  Art. 9a ust. 1-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
13  Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2014 r. Jedynie w Zakopanem nie działał zespół interdyscyplinarny, 

tam też nie został opracowany gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

przy czym obowiązek ten został wpro-
wadzony jako zadanie własne gmin, bez 
zapewnienia dodatkowych środków na 
jego realizację. Z ustaleń kontroli wy-
nika, że w latach 2012–2015 (I połowa) 
24 skontrolowane zespoły interdyscypli-
narne łącznie wszczęły prawie 20 tys. pro-
cedur NK i utworzyły 15,5 tys. grup ro-
boczych, które udzieliły pomocy prawie 
37 tys. osób z 17 tys. rodzin. Grupy te 
odbyły 60,5 tys. spotkań, co oznacza, że 
średnio w badanych jednostkach miały 
miejsce po dwa spotkania dziennie, licząc 
również dni wolne od pracy. 

Członkowie zespołów interdyscyplinar-
nych oraz grup roboczych wykonują zada-
nia w ramach obowiązków służbowych 
lub zawodowych i – jak wskazują wyniki 
anonimowej ankiety – aż 90% z nich nie 
zostało zwolnionych przynajmniej z czę-
ści obowiązków w swoim miejscu pracy. 
Skutkiem tego jest niski udział części spe-
cjalistów w pracach tych struktur, co szcze-
gólnie dotyczyło przedstawicieli służby 
zdrowia i gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Ponadto kie-
rownicy instytucji delegujących członków 
zespołów i grup roboczych (poza MOPS 
i Policją, gdzie praca z rodziną dotkniętą 
przemocą wchodzi w zakres obowiązków 
służbowych), ze względów ekonomicznych 
ograniczali udział pracowników w ich pra-
cach. Najbardziej aktywnymi uczestnika-
mi pozostawali przedstawiciele pomocy 
społecznej oraz Policji, zaś w posiedzeniach 
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najczęściej nie brali udziału reprezentanci 
służb ochrony zdrowia i gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Problem ten wystąpił we wszystkich skon-
trolowanych przez NIK jednostkach.

Niewłączanie się w prace grup roboczych 
przedstawicieli niektórych służb stwarza 
trudności w planowaniu i przydzielaniu 
działań w momencie tworzenia planów po-
mocy dla osób doświadczających przemo-
cy domowej. Nieangażowanie się w prace 
części osób powołanych w skład grup ro-
boczych powoduje dodatkowe obciążenie 
pracowników socjalnych i funkcjonariuszy 
Policji, którzy przejmują większość prac 
dotyczących przeciwdziałania przemocy 
domowej. Szczególnie pracownicy socjalni 
pełniący zazwyczaj rolę lidera i koordy-
natora grupy roboczej podejmują wiele 
czynności, zarówno merytorycznych, jak 
i organizacyjnych, począwszy od wyboru 
działań do realizacji w ramach indywidu-
alnych planów pomocy, przez zwoływanie 
posiedzeń grup i przekazywanie podjętych 
ustaleń członkom nieobecnym na posie-
dzeniach, aż do protokołowania posiedzeń 
grup roboczych i zapewnienia sali na posie-
dzenie. Należy także zaznaczyć, że brak za-
angażowania w prace zespołów wszystkich 
niezbędnych specjalistów utrudnia reali-
zację podstawowej zasady ich pracy, tj. za-
sady interdyscyplinarności. Podkreślenia 
wymaga też, że przepisy prawa nie dają 
przewodniczącemu zespołu interdyscy-
plinarnego żadnych instrumentów po-
zwalających na zapewnienie obecności 
wszystkich członków na posiedzeniach 
zespołu lub grupy, poza nakłanianiem do 
uczestnictwa w pracach oraz takim or-
ganizowaniem współpracy, który będzie 
skłaniał do jej podjęcia. 

Przyczyną niskiej aktywności pracowni-
ków ochrony zdrowia w działalności zespo-
łów interdyscyplinarnych jest to, że zawie-
rane z nimi kontrakty nie obejmują zadań 
wynikających z ustawy o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie, co powoduje, że 
niejednokrotnie osoby nią dotknięte mają 
trudności z uzyskaniem zaświadczenia le-
karskiego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 5 ustawy. Problemem jest też nieja-
sność zasad udziału w zespołach/grupach 
roboczych członków gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
którzy nie są pracownikami tych komisji, 
lecz wykonują swoją pracę zawodową w in-
nych instytucjach i urzędach.

Należy ponadto zauważyć, że obowiązu-
jąca obecnie procedura Niebieskie Karty, 
stanowiąca połączenie działań interwen-
cyjnych i pomocy długofalowej, w każdym 
przypadku – nawet jednorazowego kon-
fliktu domowego – powoduje koniecz-
ność wypełniania obszernej 7-stronico-
wej karty A, powoływania grupy roboczej 
i opracowania indywidualnych planów 
pomocy. To z kolei zwiększa obciążenie 
pracą członków zespołów interdyscypli-
narnych i grup roboczych oraz wpływa 
na długotrwałość postępowań. W ocenie 
NIK po pierwszym etapie – interwen-
cyjnym, w przypadkach tego wymaga-
jących, powinna być podejmowana de-
cyzja o przejściu do etapu pomocowego, 
a w sytuacji niewystępowania przemocy 
– zakończenia działań. 

Problemem jest również brak wska-
zówek pomagających w rozpoznawaniu 
przemocy domowej, w szczególności przy-
datnych pomocy społecznej. W związku 
z tym wszystkie czyny związane z uży-
ciem siły czy presji psychicznej wobec 
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najbliższych mogą być podstawą do zało-
żenia Niebieskiej Karty i wszczęcia pro-
cedury.

NIK ponadto stwierdziła, że ustawo-
dawca nakładając na przewodniczących 
zespołów interdyscyplinarnych obowią-
zek wzywania sprawców przemocy, nie 
wyposażył ich jednocześnie w narzędzia 
służące wyegzekwowaniu udziału w po-
siedzeniu. Sprawca może zatem, ale nie 
musi stawić się i nie ponosi z tego tytułu 
żadnych konsekwencji. W praktyce skut-
kuje to na ogół nieuczestniczeniem w nich 
osób stosujących przemoc. Wyniki kon-
troli pokazały, że na wezwanie przewod-
niczącego zespołu odpowiadało jedynie 
około 10-20% sprawców. Nie muszą oni 
także realizować działań przewidzianych 
dla nich w planie pomocy. Brak konieczno-
ści współpracy z wymienionymi gremiami 
może utrwalać patologiczne zachowania. 

Ważnym utrudnieniem dla zespołów 
interdyscyplinarnych jest niewystarcza-
jąca współpraca z organami ścigania i wy-
miarem sprawiedliwości. Chodzi m.in. 
o przepływ informacji na temat wyroków 
orzekanych w sprawach za stosowanie 
przemocy domowej. Z ustaleń kontroli 
wynika, że ośrodki pomocy społecznej, 
zespoły interdyscyplinarne oraz jednostki 
prowadzące oddziaływania korekcyjno-
-edukacyjne nie posiadały pełnych infor-
macji o liczbie i rodzaju środków zapo-
biegawczych, karnych i probacyjnych za-
stosowanych wobec sprawców przemocy 
oraz przestrzeganiu przez nich nałożonych 
obowiązków, nakazów i zakazów. Dziewięć 

14  Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

z 24 kontrolowanych przez NIK ośrod-
ków nie posiadało żadnych informacji na 
temat środków prawnych orzeczonych 
przez sądy wobec sprawców przemocy, 
a w pozostałych przypadkach dane takie 
były fragmentaryczne lub zostały zgroma-
dzone dopiero na potrzeby kontroli NIK. 

W ocenie NIK informacje na temat 
ukarania, przekazywane do zespołu in-
terdyscyplinarnego, umożliwiałyby racjo-
nalne planowanie dalszej pracy oraz po-
zwalałyby na monitorowanie zachowań 
sprawcy przemocy w trakcie procedury. 
Skoordynowanie działań zespołów inter-
dyscyplinarnych oraz prokuratury i sądu 
niewątpliwie wpłynęłoby na lepszą ochro-
nę osób doświadczających przemocy. 

Wsparcie osób 
doświadczających przemocy
Osobie dotkniętej przemocą udziela się 
bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa 
medycznego, psychologicznego, prawnego, 
socjalnego, zawodowego i rodzinnego14. 
NIK ustaliła, że nie wszystkie skontrolo-
wane ośrodki zapewniały ww. specjali-
styczne poradnictwo. We wszystkich je-
dnostkach należycie zabezpieczona była 
jedynie pomoc socjalna – zatrudniano pra-
cowników socjalnych, którzy udzielali sze-
roko pojętych porad socjalnych. W okre-
sie objętym kontrolą skorzystało z nich 
najwięcej potrzebujących – 28 784 osób 
(40%  wszystkich, które skorzystały 
z porad). Poradnictwo prawne i psycho-
logiczne dostępne było w 20 z 24 gmin, 
w 14 ośrodkach zatrudniano specjalistów 



68 KONTROLA PAŃSTWOWA – 68 –

kontrola i audyt   Joanna Celińska

udzielających poradnictwa rodzinnego, 
a tylko w siedmiu z zakresu pracy z dzieć-
mi (psychologowie dziecięcy, terapeuci). 
W pozostałych konsultacji w zakresie 
spraw rodzinnych lub pracy z dziećmi 
udzielali asystenci rodziny, pracownicy 
socjalni bądź pedagodzy szkolni. 

W niewielkim zakresie jednostki objęte 
kontrolą zapewniały poradnictwo medycz-
ne lub zawodowe. Tylko w pięciu praco-
wali specjaliści poradnictwa medycznego, 
a w sześciu – poradnictwa zawodowego. 
Osoby, które ich potrzebowały były kie-
rowane do placówek służby zdrowia lub 
powiatowych urzędów pracy. Udzielone 
porady medyczne i zawodowe stanowiły 
margines wszystkich porad (ok. 0,45%). 

Ośrodki, które nie były w stanie samo-
dzielnie zapewnić pełnego doradztwa spe-
cjalistycznego nawiązywały współpracę 
z innymi podmiotami z terenu gminy lub 
z sąsiednich miejscowości. Kontrola wyka-
zała, że w wielu przypadkach dostępność 
konsultacji specjalistycznych daleko od 
miejsca zamieszkania stanowiła poważ-
ne utrudnienie w korzystaniu z tej formy 
pomocy. 

Kontrola wykazała, że tylko niewielka 
część osób doświadczających przemocy 
miała możliwość uczestnictwa w dodatko-
wych formach wsparcia, jakimi są grupy te-
rapeutyczne i grupy wsparcia. Potrzebujący 
zdobywają tam wiedzę na temat zjawi-
ska przemocy, metod ochrony przed nią, 
dodają sobie wzajemnie odwagi, dzięki 
czemu łatwiej im przezwyciężyć bezrad-
ność, budować poczucie własnej wartości, 

15   Art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

pokonywać poczucie wstydu. W okresie 
objętym kontrolą w 16 z 24 gmin, w któ-
rych ośrodki były kontrolowane, funkcjo-
nowało łącznie 109 grup wsparcia, w któ-
rych uczestniczyło 1778 potrzebujących. 
Grupy terapeutyczne zostały zorganizo-
wane na terenie 11 gmin. Z pomocy dzia-
łających w nich 92 grup terapeutycznych 
skorzystało 1309  osób. Oznacza to, że 
przeciętnie w okresie objętym kontrolą 
wskaźnik osób doświadczających przemo-
cy, które uczestniczyły w grupach wspar-
cia wyniósł zaledwie 4,5%, a w przypadku 
grup terapeutycznych 3,3%. Pomimo ko-
rzyści płynących z takich form pomocy, 
osiem kontrolowanych ośrodków takich 
zajęć nie organizowało. 

W wielu przypadkach, aby przemoc 
ustała konieczne jest trwałe odizolowa-
nie sprawcy od krzywdzonego. Obecnie 
zazwyczaj jest tak, że to osoba doświad-
czająca przemocy, w obawie o swoje 
zdrowie a nawet życie, musi opuszczać 
mieszkanie i szukać bezpiecznego schro-
nienia. Zapewnienie takim osobom miejsc 
w ośrodkach wsparcia to zadanie własne 
gminy15. Wszystkie skontrolowane przez 
NIK ośrodki zapewniały osobom krzyw-
dzonym bezpieczne schronienie w sytu-
acjach wymagających natychmiastowej 
interwencji, choć tylko część jednostek, 
w szczególności funkcjonujących w więk-
szych miastach, w tym w miastach na pra-
wach powiatu, posiadała własne placów-
ki. Z ustaleń kontroli wynika, że ośrod-
ki wsparcia funkcjonowały w pięciu 
z 24 gmin, w trzech gminach znajdowały 
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się domy dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, specjalistyczne ośrodki 
wsparcia istniały w siedmiu samorządach, 
a ośrodki interwencji kryzysowej w 14. 
W jednostkach objętych kontrolą z pomocy 
w zapewnieniu bezpiecznego schronienia 
w sytuacji kryzysowej skorzystało łącznie 
8915 osób. Najwięcej – 3656 w ośrodkach 
interwencji kryzysowej, 3120 osób z po-
mocy oferowanej przez ośrodki wsparcia, 
1960 osób, wśród których było 617 dzieci 
skorzystało z pomocy placówek specjali-
stycznych, a 179 kobiet zamieszkało w do-
mach dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. 

Samorządy nieposiadające własnych 
ośrodków z miejscami całodobowymi 
korzystały z bazy lokalowej oferowanej 
przez gminy ościenne. Pięć skontrolowa-
nych jednostek podpisało porozumienia/
umowy z ośrodkami/stowarzyszeniami 
dysponującymi odpowiednią bazą lokalo-
wą i finansowało pobyt skierowanych tam 
osób. Z powodu znacznego oddalenia od 
miejsca dotychczasowego zamieszkania 
część osób pokrzywdzonych mogła zre-
zygnować z tej formy pomocy, co ozna-
czało konieczność dalszego przebywania 
ze sprawcą.

Należy także zaznaczyć, że nakaz opu-
sz czenia lokalu mieszkalnego przez po-
dejrzanego o  stosowanie przemocy16 
jest wydawany przez sądy coraz częściej 

16  W 2010 r. do Kodeksu postępowania karnego wprowadzono art. 275a, przewidujący środek zapobiegaw-
czy w postaci opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi 
uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, 
zwłaszcza gdy groził popełnieniem takiego przestępstwa.

17  Od  2012  r. w  jednostkach  objętych  kontrolą  infrastruktura  ta  się  zmniejszyła,  ubyło  osiem  ośrodków 
wsparcia, dwa specjalistyczne ośrodki wsparcia oraz jeden dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży.

– w 2012 r. taki nakaz został zastosowany 
wobec 1241 osób, w 2013 r. wobec 1477, 
a w 2014 r. w stosunku do 2431 sprawców. 

Skontrolowane samorządy nie podej-
mowały działań na rzecz rozbudowy 
systemu wsparcia osób doświadczają-
cych przemocy domowej. Zostały one 
co prawda zaplanowane w trzech gmi-
nach (12,5%), jednak ze względu na ogra-
niczone środki finansowe nie doszło do 
ich realizacji. Co więcej, infrastruktury 
pomocowej dostępnej na terenie kon-
trolowanych samorządów systematycz-
nie ubywało17, co w ocenie NIK, wobec 
zwiększającej się liczby ujawnionych 
przypadków przemocy, jest zjawiskiem 
niezwykle niepokojącym. 

Zapewnienie osobom doznającym prze-
mocy trwałej ochrony przed dalszym na-
rażaniem zdrowia i życia wiąże się z pro-
blemem dostępności mieszkań socjalnych, 
komunalnych lub chronionych. W latach 
2012–2015 (I połowa) gminy, w których 
ośrodki pomocy społecznej były kontro-
lowane, przydzieliły mieszkania 158 ro-
dzinom doświadczającym przemocy 
(463 osobom), a 189 innych oczekiwało 
na przyznanie mieszkania. Przepisy prawa 
miejscowego dziewięciu z 24 gmin umoż-
liwiały osobom krzywdzonym przez naj-
bliższych pomoc w uzyskaniu mieszkania. 
W ten sposób stworzono warunki ułatwia-
jące im otrzymanie mieszkań komunalnych 
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lub socjalnych w pierwszej kolejności, 
jednak średni czas oczekiwania na przy-
dział wynosił 2 lata. W przypadku gmin, 
w których brakowało preferencji w przy-
znawaniu mieszkań osobom krzywdzonym, 
okres oczekiwania na lokum był jeszcze 
dłuższy i wynosił prawie 5 lat. 

Wyniki kontroli wykazały, że czte-
ry z 24 skontrolowanych gmin, starając 
się o pozyskanie środków na rozbudowę 
bazy lokalowej, skorzystały ze wsparcia 
budżetu państwa na zasadach określonych 
w ustawie z 8 grudnia 2006 r. o finan-
sowym wsparciu tworzenia lokali socjal-
nych, mieszkań chronionych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych18.

Działania  
wobec sprawców przemocy
Jednym ze skuteczniejszych sposobów 
wpływających na zmianę sprawców prze-
mocy jest ich udział w programach od-
działywań korekcyjno-edukacyjnych. Ich 
opracowanie i realizacja to zadanie powiatu 
z zakresu administracji rządowej19.

Obecnie nie wszystkie powiaty wywią-
zują się z ustawowego obowiązku, lecz 
trzeba zauważyć, że liczba takich progra-
mów z roku na rok wzrasta – w 2013 r. nie 
prowadziła ich prawie połowa powiatów 
(160 spośród 380), w 2014 r. ponad 40% 
nie realizowało tego typu zajęć (153 po-
wiaty), a w 2015 r. 28% (108). Mimo 
zwiększającej się liczby programów, ich 

18  Dz.U. z 2015 r. poz. 833, ze zm.
19  Art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
20  Zgodnie z art. 72 §1 Kodeksu karnego, zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje sprawcę przemocy 

w rodzinie do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, a jeżeli sąd orzeka środek kar-
ny, to może zobowiązać skazanego do uczestnictwa w tego rodzaju oddziaływaniach.

21  Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2014 r.

dostępność jest niewystarczająca. W ba-
danych jednostkach w oddziaływaniach 
korekcyjno-edukacyjnych brało udział za-
ledwie 2-3% sprawców przemocy i jedynie 
połowa z nich je ukończyła. W 11 miastach 
objętych kontrolą do takich programów 
przystąpiło łącznie 1379 osób stosujących 
przemoc domową, a 792 (57,4%) uczest-
niczyła w nich do końca. Najwięcej osób 
wzięło udział w programach w 2014 r. 
(533 osoby), lecz wskaźnik ukończenia 
był wówczas najniższy i wynosił tylko 
44,5% (237 osób). 

Powodem niekończenia programów 
jest zazwyczaj rezygnacja uczestników, 
wydalenie z grupy lub programu indywi-
dualnego na skutek niedotrzymania wa-
runków uczestnictwa, zmiana adresu za-
mieszkania, osadzenie w zakładzie karnym 
i – najważniejszy z nich – niedostateczny 
poziom motywacji, przy braku podstawo-
wego czynnika – obowiązku nałożonego 
przez sąd. 

Wobec sprawców przemocy sądy stosują 
najczęściej wyroki w zawieszeniu – doty-
czy to prawie 73% wyroków pozbawienia 
wolności, nie orzekając na ogół obowiązku 
uczestniczenia w oddziaływaniach korek-
cyjno-edukacyjnych20. W 2014 r. na przy-
kład, z 14 309 skazanych za stosowanie 
przemocy obowiązek uczestnictwa w ta-
kich programach orzeczono na etapie wy-
dawania wyroku wobec 731 sprawców21. 
Brak chętnych był jednym z podstawowych 
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powodów nieorganizowania takich zajęć 
przez część powiatów w Polce22.

Sprawcy przemocy powinni mieć moż-
liwość przystąpienia do takich programów 
natychmiast, bez oczekiwania na rozpo-
częcie kolejnego cyklu, utworzenie grupy. 
Prowadzenie zajęć/warsztatów w syste-
mie ciągłym i otwartym dawałoby moż-
liwość przystąpienia do nich w każdym 
momencie. Tymczasem tylko w czterech, 
spośród 11 kontrolowanych jednostek, 
programy oddziaływań korekcyjno-edu-
kacyjnych prowadzone były przez cały 
rok, w siedmiu realizowano je cyklicznie 
– przez kilka miesięcy w roku. Ponadto 
w dwóch ośrodkach wystąpiły przerwy 
– roczna i półroczna, co w ocenie NIK 
mogło wpłynąć na obniżenie motywacji 
sprawców do uczestnictwa w zajęciach 
i spowodować rezygnację części z nich 
z udziału w programie. 

W trzech z 11 badanych ośrodków 
osoby prowadzące oddziaływania korek-
cyjno-edukacyjne dla sprawców przemo-
cy domowej nie posiadały przygotowania 
uprawniającego do realizacji takich zajęć23. 
Zawieranie umów z nimi tłumaczono 
trudnościami ze znalezieniem specjali-
stów. Brak fachowców był też powodem 

22  Informacje uzyskane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK w 23 powiatach nieprowadzących 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

23  § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22.2.2011 r. w sprawie standardu podstawo-
wych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifi-
kacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w  rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Dalej: rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług.  
(Dz.U. nr 50, poz. 259).

24  Informacje uzyskane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK w 23 powiatach nieprowadzących 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

25  Art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
26  § 8 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług.

nieorganizowania zajęć przez część po-
wiatów24. 

Wobec tego, realizacji programów podej-
muje się część gmin niebędących miasta-
mi na prawach powiatu. Jednak z powodu 
ustawowego przypisania zadania powia-
tom25 – nie mogą one aplikować o środki 
z budżetu państwa, więc ponoszą całko-
wite koszty ich realizacji. W ocenie NIK, 
gminy, które opracowały program, posia-
dają wykwalifikowaną kadrę, odpowiedni 
lokal i – co najważniejsze – sprawców chęt-
nych do podęcia pracy nad sobą, powinny 
mieć możliwość ubiegania się o dotację 
z budżetu państwa. Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej nie zbierało 
jednak danych na temat liczebności sa-
morządów prowadzących takie zajęcia. 

Przebieg i efekty oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych powinny być objęte 
monitoringiem i ewaluacją, prowadzonymi 
przez powiat lub podmioty, którym ten 
zlecił realizację zadań, a wyniki być wy-
korzystywane w pracach nad udoskonale-
niem i upowszechnieniem dalszych metod 
działań26. Kontrola wykazała, że w siedmiu 
spośród 11 ośrodków nie miało to miej-
sca. Należy przy tym zaznaczyć, że ośrod-
ki, które monitorowały losy uczestników 
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programów, miały też wiedzę o ich zacho-
waniu po ukończeniu programu i ewentu-
alnym ponownym wszczęciu procedury 
NK. Pozostałe jednostki takich danych 
nie posiadały. 

Monitorowanie sytuacji 
po zakończeniu procedury
Procedura NK może zostać zakończona: 
z powodu rozstrzygnięcia o braku zasad-
ności podejmowania działań lub ustania 
przemocy i uzasadnionego przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz 
po zrealizowaniu indywidualnego planu 
pomocy27. W skontrolowanych jednostkach 
w latach 2012–2015 (I połowa) wszczęto 
ogółem 19 887 procedur NK, z których 
zakończono 13 457. W 30% przypadków 
(4039) procedurę zakończono z powodu 
rozstrzygnięcia o braku zasadności po-
dejmowania działań, a 69% (9268) z po-
wodu ustania przemocy. Dotychczas nie 
wypracowano jednolitego i precyzyjnego 
sposobu mierzenia skuteczności działań 
w tej dziedzinie, brakuje zatem wyznacz-
nika efektywności. Kontrola ujawniła, że 
decyzje o zakończeniu procedury podej-
mowane były często wyłącznie na pod-
stawie oświadczenia osoby krzywdzonej 
o zaprzestaniu przez sprawcę stosowania 
przemocy. W ocenie NIK nieokreślenie 
przesłanek, jakie powinny być brane pod 
uwagę przy zamknięciu procedury przez 
grupy robocze powoduje dużą uznaniowość 
decyzji o jej zakończeniu, co czasem może 
przekładać się na zbyt pochopne, w części 
przypadków, jej zakończenie.

27  § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13.9. 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209 poz. 1245).

Choć obowiązujące przepisy nie nakłada-
ją na członków zespołów i grup obowiązku 
monitorowania losów osób po zakończeniu 
procedury NK, to aż 15 ośrodków spo-
śród 24 objętych kontrolą (62,5%), taki 
monitoring prowadziło. Należy przy tym 
zaznaczyć, że żaden z zespołów nie opraco-
wał procedury monitorowania, odbywało 
się to przy okazji innych działań, podczas 
wizyt w ośrodkach, spotkań w ramach 
grup wsparcia, czy korzystania z konsul-
tacji psychologicznych lub pedagogicznych. 
Jest faktem, że osoby krzywdzone, w ra-
mach procedury NK, zostały wyposażone 
w narzędzia natychmiastowego reagowa-
nia na ponowne przejawy przemocy oraz, 
że kiedy ta ustaje, nie ma też przesłanki 
dającej podstawę do ingerowania przed-
stawicieli zewnętrznych służb. Co prawda 
w jednostkach objętych kontrolą ponow-
ne wszczęcie procedury nastąpiło tylko 
w przypadku 13% zamkniętych wcześniej 
NK (1750 z 13 457), lecz w ocenie NIK 
niski procent wznowień procedury nie 
musi świadczyć o wysokiej skuteczności 
działań służących osobom doświadczają-
cym przemocy. Może on bowiem wynikać 
z braku wiary w ich skuteczność lub obawy 
przed reakcją sprawcy. Potwierdzeniem 
może być opinia jednej z uczestniczek prze-
prowadzonego przez NIK anonimowego 
badania ankietowego, która stwierdziła: 
„Niestety to tylko pogorszyło sprawę, bo 
sprawca zniknął akurat wtedy, gdy toczyło 
się postępowanie. Gdy tylko zamknięto 
Niebieską Kartę, ze względu na brak kon-
taktu z nim, wrócił i jest dwa razy gorzej 
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niż było. Teraz boję się znów zawiadomić 
o tym, bo wiem, że gdyby się dowiedział, 
że znów został podany, np. na policję, to 
tym razem, gdyby od razu nie został za-
brany i nie zostałoby mu zabronione zbli-
żanie się, to wróciłby i podpaliłby nam 
dom albo nas zabił”.

W ocenie NIK systematyczne upew-
nianie się o stanie bezpieczeństwa osób, 
wobec których zakończono już procedurę 
NK, przeprowadzane przez dzielnicowego 
lub pracownika socjalnego, niewątpliwie 
przyczyniłoby się do zwiększenia poczu-
cia bezpieczeństwa osób doświadczają-
cych przemocy, a sama świadomość, że 
odpowiednie instytucje czuwają nad ich 
spokojem, dodawałaby im większej pew-
ności siebie. Byłoby to szczególnie istot-
ne w przypadku osób, których sytuacja 
na skutek realizacji procedury NK uległa 
pogorszeniu, a także dyscyplinujące dla 
sprawców przemocy.

Finansowanie działań
Nie można dokładnie określić wielkości 
środków ponoszonych na zadania z zakre-
su przeciwdziałania przemocy domowej, 
gdyż sprawozdania sporządzane przez 
samorządy nie pokazują rzeczywistej 
ich skali. Spośród 2479 gmin w Polsce, 
w 2012 r. rozdział przeznaczony do ewi-
dencjonowania wydatków na przeciw-
działanie przemocy występował tylko 
w 1050 gminach (wydatkowano wów-
czas kwotę w wysokości 17 292,8 tys. zł), 
w 2013 r. w 1208 JST (kwota w wy-
sokości 19  429,5  tys.  zł), w  2014  r. 

28  Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2014 r. 

w 1323 jednostkach (21 184,7 tys. zł), 
a 2015 r. wydatki w tym rozdziale zapla-
nowało 1538 gmin. 

W latach 2012–2014 łączne wydatki na 
realizację tego rodzaju zadań przez jed-
nostki objęte kontrolą, oszacowane spe-
cjalnie na potrzeby NIK, zaewidencjono-
wane w różnych rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej, utrzymywały się na podob-
nym poziomie i wynosiły około 66 mln zł 
rocznie. O skali ich niedoszacowania w ofi-
cjalnej sprawozdawczości świadczy to, że 
wydatki tych jednostek zaewidencjono-
wane w rozdziale przeznaczonym do uj-
mowania wydatków na przeciwdziałanie 
przemocy (85205) wynosiły rocznie tylko 
około 3,5 mln zł. 

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pra cy 
i Polityki Społecznej28 wynika, że 2/3 spra-
wców przemocy domowej, w momencie 
popełniania czynu, znajdowało się pod 
wpływem alkoholu. W ocenie NIK fakt 
ten uzasadnia finansowanie zadań z za-
kresu przeciwdziałania przemocy ze środ-
ków pochodzących z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Kontrola wykazała, że było tak tylko 
w połowie skontrolowanych jednostek, 
a nawet tam tylko częściowo zadania z za-
kresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie finansowano z pieniędzy uzyskanych za 
wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Z informacji uzyskanych od Państwowej 
Agencji Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA) wynika, że 
kwoty pochodzące z tych opłat, przezna-
czane przez gminy na działania związane 
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z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
od kilku lat były systematycznie zmniejsza-
ne. W 2012 r. jednostki samorządowe na 
ten cel przekazały 27 745,7 tys. zł (5% środ-
ków), w 2013 r. było to 26 358,9 tys. zł 
(5%), a w 2014 r. – 25 133,4 tys. zł, co 
stanowiło 4,6% tych środków. W ocenie 
PARPA jest to niezwykle mało. 

Wnioski z kontroli
Liczba ujawnianych przypadków prze-
mocy wzrasta, jednak nadal aż 3/4 osób 
krzywdzonych przez bliskich nie zwraca 
się o pomoc. Jednocześnie gminy mają pro-
blem z diagnozowaniem tego zjawiska na 
własnym terenie, przez co nie posiadają 
wystarczających możliwości wczesnego 
rozpoznawania zagrożeń oraz środowisk 
na nie narażonych. 

W opinii NIK powinny zatem zostać wy-
pracowane algorytmy dla poszczególnych 
służb pomagające w identyfikacji symp-
tomów przemocy domowej.

Zdaniem NIK, powinna nastąpić zmiana 
procedury NK, przez włączenie do realiza-
cji działań sprawców przemocy. Wiąże się 
to z pilną potrzebą zwiększenia uprawnień 
zespołów interdyscyplinarnych. Jednym 
ze skuteczniejszych sposobów wpływa-
jących na zmianę zachowań osób stosu-
jących przemoc domową są oddziaływa-
nia korekcyjno-edukacyjne. Aby jednak 
odsetek sprawców uczestniczących w ta-
kich programach istotnie się zwiększył, ich 
realizacja powinna odbywać się w trybie 
ciągłym i otwartym, a możliwość ubiega-
nia się o środki na ten cel powinny mieć 
także gminy.

NIK dostrzega potrzebę przeprowadze-
nia przez ministra właściwego do spraw 
pomocy społecznej – we współpracy 

z ekspertami – kompleksowej analizy 
obowiązującego stanu prawnego z punk-
tu widzenia skuteczności niesienia pomo-
cy osobom doświadczającym przemocy 
domowej. Chodzi przede wszystkim o:
1. Uelastycznienie procedury NK, aby 
wszczynanie etapu pomocowego moż-
liwe było dopiero po zakończeniu etapu 
interwencji i upewnieniu się, że przemoc 
faktycznie występuje.
2. Usprawnienie realizacji procedury NK, 
w tym uregulowanie sytuacji, w której 
osoba podejrzana o stosowanie przemo-
cy nie stawia się na posiedzenie grupy ro-
boczej.
3. Zweryfikowanie obecnie obowiązują-
cych wzorów formularzy NK-A, C, D, aby 
lepiej służyły realizacji celów, do jakich 
zostały opracowane.
4. Usprawnienie funkcjonowania zespołów 
i grup roboczych w szczególności przez: 
zapewnienie elastyczności ustalania składu 
grup i dostosowanie ich do realnych po-
trzeb osoby pokrzywdzonej, dookreślenie 
roli przewodniczącego zespołu interdy-
scyplinarnego oraz zasad realizacji zadań 
przez członków zespołów i grup roboczych. 
W ocenie NIK powinno nastąpić także do-
określenie warunków finansowych pracy 
członków tych gremiów.

NIK widzi także potrzebę współdziała-
nia ministra właściwego do spraw pomocy 
społecznej z innymi resortami w zakresie: 
1. Umożliwienia współpracy, mającej na 
celu wymianę informacji pomiędzy ze-
społami interdyscyplinarnymi a wymia-
rem sprawiedliwości i organami ścigania 
na temat podejmowanych przez nie działań 
wobec sprawców przemocy, z odpowied-
nim uwzględnieniem aspektu przetwarza-
nia danych sensytywnych (we współpracy 
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z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem 
Spraw Wewnętrznych). 
2. Wprowadzenia rozwiązań umożliwia-
jących natychmiastowe odizolowanie 
osoby dopuszczającej się przemocy od 
osoby, wobec której przemoc jest stoso-
wana, niezależnie od procedury karnej (we 
współpracy z Ministrem Sprawiedliwości 
i Ministrem Spraw Wewnętrznych).
3. Podjęcia działań na rzecz zwiększenia 
zaangażowania jednostek służby zdrowia 
w realizację działań wynikających z ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(we współpracy z Ministrem Zdrowia).

Obowiązek stworzenia lokalnego sys-
temu przeciwdziałania przemocy domo-
wej spoczywa na samorządach gminnych, 
dlatego w ocenie Izby niezbędne jest pod-
jęcie przez nie działań na rzecz rzetelne-
go diagnozowania tego zjawiska, a także 
opracowywania gminnych programów 
w sposób umożliwiający ich ocenę i ewa-
luację. Udzielanie pomocy osobom do-
świadczającym przemocy domowej będzie 
skuteczne, jeśli zostanie im zapewniony 
dostęp do poradnictwa specjalistycznego 
oraz bezpieczne schronienie. 

Opracowanie i realizacja programów ko-
rekcyjno-edukacyjnych dla osób stosują-
cych przemoc należy do zadań powiatu 
z zakresu administracji rządowej. Zdaniem 
NIK powiaty muszą podjąć działania, ma-
jące na celu ich opracowywanie i realizację 
w sposób ciągły i otwarty, a także wyeli-
minować przypadki zatrudniania do ich 
obsługi osób nieposiadających odpowied-
nich kwalifikacji.

W ocenie NIK niezbędne jest wprowa-
dzenie obowiązku okresowego monito-
rowania przez zespół interdyscyplinarny 
sytuacji osób, wobec których zakończenie 
procedury Niebieskie Karty nastąpiło z po-
wodu ustania przemocy oraz zrealizowa-
niu indywidualnego planu pomocy. Taki 
monitoring niewątpliwie wpływałby na 
poprawę bezpieczeństwa osób dotkniętych 
tym zjawiskiem, a sprawców motywował 
do zmiany postępowania.

JOANNA CELIŃSKA
Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny NIK
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