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Wstęp 

Z praktyki zawodowej autora wynika, że istotnym problemem, 
z którym zmaga się wiele polskich rodzin, jest przemoc domowa. Sta-

ła się ona niestety wszechobecna, czasem nawet w naszym najbliż-

szym sąsiedztwie. Często się zdarza, że zjawisko to dotyka naszych 
rodzin, bliskich, znajomych lub przyjaciół. Z każdym przejawem 
przemocy domowej należy walczyć i nie można pozostawać obojęt-
nym wobec ludzkiej krzywdy i dramatów rodzin. Nie jest to tylko 
powinność moralna, lecz także prawna. Przemoc domowa to prze-

stępstwo zagrożone sankcją karną. Wskazane przestępstwo zostało 
uregulowane w kodeksie karnym w dziale „Przestępstwa przeciwko 
rodzinie”. Według zapisu w obowiązującym kodeksie karnym z roku 
1997 art. 207 brzmi następująco: 

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą 
lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym sto-

sunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nie-

poradną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest tar-
gnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”1.

W Polsce niestety coraz więcej osób popełnia znamiona przestęp-

stwa opisanego w art. 207 i zostaje skazanych przez sąd za przestęp-

stwo z tego artykułu. Statystyki za rok 2011 na przykładzie Sądu Rejo-

nowego w Nowym Targu pokazują, że w związku z tym przestępstwem 
zostało skazanych 91 osób. Niestety tendencja ta nie jest malejąca. 
Porównując te dane z liczbami za rok 2010 dotyczącymi tego samego 
rejonu, możemy zauważyć, że liczba takich spraw wzrasta. W roku 
2010 zostało skazanych na podstawie art. 207 – 76 osób. Potwierdza 
to tendencję wzrostową, jeżeli porównamy te liczby z ogólnokrajo-

wymi. W całej Polsce w roku 2010 za przestępstwo z art. 207 zostało 
skazanych 13569 osób, natomiast w roku 2011 było ich już 135882. 

Czym jest przemoc domowa wobec najbliższych?

Należy odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowania mogą być 
kwalifikowane jako przemoc domowa. Pod tym pojęciem kryje się 
bowiem wiele różnych zachowań i sytuacji, które godzą w najbliż-

szych i przyczyniają się do występowania nieprawidłowości w funk-

cjonowaniu rodziny. Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. „O przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie” pod pojęciem przemocy rozumiemy: 
„Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniecha-

1 Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z póź-

niejszym zmianami. 
2 Por. www.ms.gov.pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/prze 

moc-w-rodzinie--diagnoza-zjawiska-i-reakcja-organow-wymiaru-sprawiedliwosci/
orzeczn-sadow-i-dzialania-ms-2011 (10 V 2013).
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nie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (…), w szczególności 
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, na-

ruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksu-

alną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą”3. Zdaniem autora, definicja ta jest nieostra, ponieważ nie 
wymienia konkretnych przypadków i zachowań przemocowych, oce-

nę tychże pozostawiając do decyzji prokuratury i sądu. Dzieje się 
tak dlatego, że nie jest łatwo stworzyć zamknięty katalog zachowań 
przemocowych. Próbę taką podjął Instytut Psychologii Zdrowia, któ-

ry proponuje podział przemocy na: 

 • „cięższą przemoc fizyczną (np. bicie, kopanie, szarpanie za 
włosy, rzucanie przedmiotami w osobę);

 • lżejszą przemoc fizyczną (np. popychanie, szarpanie, niszcze-

nie przedmiotów);
 • straszenie przemocą (groźby);
 • przemoc seksualną (próby odbycia stosunku przy użyciu siły, 

wbrew woli)”4.

W literaturze pedagogicznej pod pojęciem przemocy domowej 
rozumiane jest: „(…) działanie lub zaniechanie w ramach rodziny, 
dokonywane przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, 
z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności 
przewagi sił lub władzy, godzące w ich prawa albo dobra osobiste, 
a szczególnie w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne) oraz 
powodujące w nich szkody lub cierpienia”5. Generalnie stosowanie 
przemocy, np. fizycznej, powoduje też inne rodzaje przemocy, „bio-

rąc pod uwagę przejawy przemocy, wyróżnia się przemoc fizycz-

ną, przemoc psychiczną, przemoc seksualną. Niektórzy dodatkowo 

3 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005, 
nr 180, poz. 1493.

4 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 4, Warszawa 2000,  
s. 1056. 

5 Tamże, s. 1055.



64 ŁUKASZ BURLIGA

wyodrębniają znęcanie się nad ulubionymi zwierzętami domowymi 
i niszczenie własności jako dodatkową kategorię przemocy”6. Zgod-

nie z literaturą możemy wyróżnić trzy fazy przemocy:

 • „Faza pierwsza (faza narastającego napięcia) cechuje się zwy-

kle wyczuwalnym wzrostem napięcia, narastającą falą sytuacji 
konfliktowych. Przyczyny bywają różne, nawet irracjonalne, 
zewnętrzne, błahe, a nawet chorobowe (np. zaburzenia emo-

cjonalne). 
 • Faza druga (faza ostrej przemocy, faza wybuchu) łączy się 

z ostrym wybuchem agresji. Sprawca przemocy traci często 
zdolność kontrolowania swoich zachowań (może nawet nie 
pamiętać tego, co robił). 

 • Faza trzecia (faza „miesiąca miodowego”, faza skruchy) jest 
fazą okazywania miłości i zadośćuczynienia. Sprawca jakby na 
nowo uwodzi swoją ofiarę”7.

Sprawców przemocy rodzinnej możemy podzielić na klika kate-

gorii, w zależności od wzorca osobowości. B. Gulla, M. Wysocka- 
-Pleczyk wyróżniają dwa typy sprawców: 
 a) typ bijący – jest skłonny brać odpowiedzialność za swoje za-

chowanie, często ostrzega przed wybuchem agresji, 
 b) typ maltretujący – stosuje skrajne formy i obwinia za to partne-

ra.

Za innym autorem podają także trzy typy sprawców: 
 a) agresor domowy – nie stosuje zbyt ostrych form przemocy, po 

ataku okazuje ofiarom czułość, ma poczucie winy,
 b) socjopata – wyrządza dotkliwe krzywdy w domu i poza nim, 

często ścigany przez prawo, 
 c) agresor antyspołeczny – stosuje ekstremalne formy przemocy8.

6 W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie. Interwen-

cja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000, s. 14. 
7 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, dz. cyt., s. 1056. 
8 Dziecko jako ofiara przemocy, red. B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk, Kraków 

2009, s. 13-14. 



PRZEMOC W RODZINIE I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA... 65

Nie ulega wątpliwości, że zjawisko przemocy powoduje rozkład 
życia rodzinnego. Przemoc w rodzinie prowadzi do wielu niekorzyst-
nych zachowań i zjawisk w funkcjonowaniu rodziny. Długotrwałe 
występowanie przemocy w rodzinie często skutkuje nawet koniecz-

nością leczenia psychiatrycznego członków rodziny. Zjawisko prze-

mocy przyczynia się w stosunku do dotkniętych nią osób, zwłaszcza 
dzieci, do nieprawidłowości w funkcjonowaniu i rozwoju osobowo-

ści. Te nieprawidłowości u osób dorosłych przekładają się na funk-

cjonowanie we wszystkich sferach życia: zdrowotnego, rodzinnego, 
zawodowego, społecznego, prywatnego. Natomiast najmłodsi do-

tknięci zjawiskiem przemocy w rodzinie, co pokazuje wiele badań, 
gorzej funkcjonują w szkole, w środowisku rówieśniczym. Często 
brakuje im zwyczajnej pewności siebie oraz wykazują zachowania lę-

kowe. Zachowania przemocowe w rodzinie potęgują w dziecku uczu-

cie bezładu oraz zamieszania. Dziecko jest rozdarte, z jednej strony 
boi się sprawcy przemocy, ale z drugiej strony ciągle go kocha jako 
rodzica, czuje się z nim związane emocjonalnie. To powoduje swoiste 
rozdarcie psychiczne dziecka, co przyczynia się do nieprawidłowości 
w późniejszym życiu9.

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest zjawiskiem nowym, od 
wieków towarzyszy ludzkości. W różnych okresach historycznych 
i religijnych inaczej podchodzono do tego problemu. Długo ojciec 
jako głowa rodziny niepodzielnie rządził w domu, a stosowanie przez 
niego przemocy było odbierane jako coś normalnego. Dopiero roz-

wój społeczeństw, a zwłaszcza epoka oświecenia i rewolucja francu-

ska przyniosły zmianę sposobu patrzenia na funkcjonowanie rodziny 
i pełnienie ról społecznych. Nowe nurty i idee filozoficzne, świato-

poglądowe oraz rozwój nauki, a zwłaszcza medycyny, miały znaczą-

cy wpływ na tę kwestię. Powstanie kolejnych dyscyplin naukowych 
takich, jak: psychologia i współczesna pedagogika, spowodowało 
gwałtowny rozwój naukowego zainteresowania problematyką prze-

mocy w rodzinie, a to przełożyło się na powstanie instytucji oraz 

9 Por. I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 156-172. 
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służb, które w swoich kompetencjach miały nieść pomoc pokrzyw-

dzonym tym zjawiskiem10.

Formy i metody walki z przemocą w rodzinie 

Walką z przemocą rodzinną w imieniu państwa zajmuje się wiele 
instytucji oraz organów, jednak w przeszłości brak było koordynacji 
oraz wymiany informacji między tymi instytucjami, co powodowa-

ło niską skuteczność oddziaływań oraz przewlekłość postępowań. 
W związku z tym znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu prze-

mocy w rodzinie. Zmiany te objęły wszystkie szczeble władzy pań-

stwowej, począwszy od administracji rządowej, aż do administracji 
samorządowej i lokalnej. Naczelnym celem tych zmian było przede 
wszystkim poprawienie i skoordynowanie działań wszystkich zaan-

gażowanych służb. W tym celu na szczeblu rządowym powołano Kra-

jowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie w randze sekretarza lub podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W administracji 
wojewódzkiej został powołany Wojewódzki Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który 
monitoruje wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemo-

cy w rodzinie na szczeblu powiatowym i gminnym. Najważniejszą 
rolę w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie odgrywają 
instytucje lokalne jako te, które mają możliwość najlepszego rozpo-

znania oraz reagowania na przejawy przemocy. W tym celu ustawo-

dawca zobowiązał władzę gminy do powołania Zespołów Interdyscy-

plinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół two-

rzą profesjonaliści z różnych organów państwa: policjanci, kuratorzy 
sądowi rodzinni i dla dorosłych, przedstawiciele oświaty, pracownicy 
socjalni, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych podmiotów zajmujących się problematyką 

10 Por. tamże, s. 5-9. 
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życia społecznego11. Jednym z zadań istniejących Zespołów Interdy-

scyplinarnych jest tworzenie, w zależności od potrzeb, specjalnych 
grup roboczych, przypisanych do konkretnej rodziny. „W skład grupy 
roboczej wchodzą przedstawiciele: 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
policji; 
oświaty;
ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądo-

wi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzi-
nie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”12. 

Wszystkie te instytucje oprócz działań, które leżą w ich kompe-

tencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzą 
również liczne kampanie informacyjne w postaci rozprowadzania 
ulotek i folderów, plakatów, zamieszczania informacji w lokalnych 
mediach oraz przeprowadzania pogadanek w szkołach, organizowa-

nia szkoleń dla szerszych grup i służb. W szkoleniach tych kładzie 
się nacisk na podniesienie kompetencji i profesjonalizmu udzielanej 
pomocy, poszerzanie wiedzy na temat problemu przemocy oraz szu-

kanie nowych rozwiązań do walki ze zjawiskiem przemocy i elimi-
nowaniem błędów popełnianych w tym zakresie. Są również prowa-

dzone inne działania – formalne i mniej formalne – które wpisują 
się w zintegrowany system działań na rzecz ograniczenia zjawiska 
przemocy w rodzinie13.

Zdaniem autora, mimo że znowelizowana ustawa o przeciwdzia-

łaniu przemocy w rodzinie wprowadziła wiele korzystnych i potrzeb-

nych zmian, rozwiązań oraz narzędzi do walki z przemocą, nadal  

11 Por. Ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemo-

cy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 125, poz. 842. 
12 Tamże.
13 Tamże.
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istnieje potrzeba szukania rozwiązań i weryfikowania ich w praktyce, 
aby nie poprzestać na tym, co do tej pory zostało zrobione. 

Zadania kuratora w przypadku przemocy w rodzinie na podsta-
wie prowadzonych dozorów kuratorskich według zaleceń Sądu 
Rejonowego w Nowym Targu

W sytuacji, gdy dochodzi do skazania sprawcy przemocy w ro-

dzinie, sądy najczęściej orzekają wobec takiej osoby w okresie pró-

by dozór kuratora sądowego14. Wtedy uwidacznia się rola kurato-

ra sądowego w pracy z dozorowanym. Instytucja kurateli sądowej 
w przypadku dozoru nad osobą skazaną z jednej strony ma na celu 
kontrolę zachowania w okresie próby oraz wyegzekwowanie od ska-

zanego wykonania nałożonych przez sąd obowiązków, a z drugiej 
strony podejmowanie oddziaływań o charakterze wychowawczo-
resocjalizacyjnym, tak aby zapobiec kolejnym ewentualnym prze-

stępstwom w przyszłości. Kurator w swojej pracy ma do dyspozycji 
wiele środków do realizacji planu pracy ze skazanym, m.in. może 
wpływać na postawę skazanego w okresie próby i zobowiązać go do 
podjęcia działań zmierzających do poprawy jego sytuacji. Może to 
robić za pomocą składanych do sądu wniosków o ustanowienie bądź 
rozszerzenie obowiązków probacyjnych zawartych w art. 72 kodeksu 
karnego, których celem jest ukierunkowanie życia skazanego na za-

chowania i normy akceptowane w społeczeństwie15. Przykładowymi 
obowiązkami, które można nałożyć na osobę skazaną za stosowanie 
przemocy w rodzinie, są:

1) „informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
2) przeproszenie pokrzywdzonego,

14 Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 
z późniejszym zmianami.

15 Por. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. T. Jedynak, K. Stasiak, 
Warszawa 2008, s. 201. 
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3) wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzy-

manie innej osoby,
4) wykonywanie pracy zarobkowej, nauka lub przygotowanie się 

do zawodu,
5) powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania in-

nych środków odurzających,
6) poddanie się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub reha-

bilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,
6a) uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
7) powstrzymanie się od przebywania w określonych środowi-

skach lub miejscach,
7a) powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym 

lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do po-

krzywdzonego lub innych osób,
7b) opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzo-

nym,
8) innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może 

to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa”16.

Oprócz działań formalnych, kurator na bieżąco podejmuje działa-

nia, które mają charakter rozmów ze skazanym. W rozmowach tych 
kurator stosuje elementy perswazji, motywacji uświadamiania, po-

uczania oraz ostrzegania skazanego. W celu poprawy sytuacji skaza-

nego kurator prowadzi ścisłą współpracę z instytucjami dostępnymi 
w środowisku lokalnym. Najlepszą ilustracją pracy kuratora z osobą 
stosującą przemoc domową będzie analiza przypadków prowadzo-

nych przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Metodyka pracy ze 
skazanym na podstawie art. 207 kodeksu karnego jest zbieżna z pracą 
z osobami skazanymi za inne przestępstwa. Mimo to występują rów-

nież różnice w związku ze specyfiką charakteru sprawy. Osobom dłu-

gotrwale stosującym przemoc pewne niewłaściwe i nieakceptowane 

16 Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z póź-

niejszymi zmianami. 
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społecznie zachowania często wydają się normą i nie widzą w tych 
zachowaniach nic złego. To powoduje, że skazany jest trudnym pod-

opiecznym i kurator musi wobec niego zastosować indywidualne po-

dejście. Niewątpliwie w pracy z tak trudnym podopiecznym ważne 
jest zachowanie szczególnej kontroli i uwagi nad dozorem. Praca w 
takim przypadku jest bowiem stresująca dla obu stron, co wymaga od 
kuratora większego zaangażowania w prowadzony dozór. Przed pod-

jęciem kontaktu z dozorowanym kurator powinien przeanalizować 
akta główne sprawy karnej (a zwłaszcza przesłuchania świadków 
oraz pokrzywdzonych), zapoznać się z uprzednią karalnością skaza-

nego oraz przebiegiem dotychczasowych nadzorów i dozorów wy-

konywanych wobec skazanego. W pierwszym kontakcie kuratora ze 
skazanym sporządza się tzw. sprawozdanie z objęcia dozoru, w któ-

rym dokonuje się dokładnej diagnozy sytuacji rzeczonego. W diagno-

zie tej uwzględnia się szczególnie jego sytuację rodzinną, zawodową, 
zdrowotną, materialną, uzależnienia oraz analizę jego ewentualnych 
zaburzeń osobowości. Na tym etapie tworzy się również plan pracy 
ze skazanym, w którym uwzględnia się sposób i czas realizacji przez 
niego nałożonych obowiązków oraz tworzy się prognozę społeczno- 
-kryminologiczną, w której zawiera się czynniki pozytywne i nega-

tywne mogące mieć wpływ na pomyślny przebieg okresu próby. Do 
czynników pozytywnych zaliczyć można m.in.: posiadanie stałego 
miejsca zamieszkania, regularnych dochodów, pozytywnych relacji 
w środowisku sąsiedzkim, krytyczny stosunek do popełnionego prze-

stępstwa, brak zaburzeń osobowości. Do czynników negatywnych 
zaliczamy: uprzednią karalność skazanego, występowanie patologii 
w rodzinie, uzależnienia, zaburzenia osobowości, niska motywacja 
do zmiany postępowania. W przypadku osób skazanych za stosowa-

nie przemocy w rodzinie w szczególności należy uwzględnić relacje 
i więzi emocjonalne w rodzinie, utrzymywanie małoletnich dzieci, 
sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, uzależnienie od alkoholu, 
stosunek do pokrzywdzonych przestępstwem oraz stosunek pokrzyw-

dzonych do sprawcy17. 

17 Por. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, dz. cyt., s. 222-225. 
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Sam dozór sprowadza się do takich czynności, jak: wizyty zapo-

wiedziane i niezapowiedziane w miejscu zamieszkania skazanego, 
kontrola warunków życia skazanego, wywiady w sąsiedztwie miej-
sca zamieszkania, zasięganie informacji u dzielnicowego na temat 
zachowania skazanego oraz szybkie i adekwatne reagowanie na za-

chodzące zdarzenia i sytuacje. Jeżeli w trakcie prowadzonych czyn-

ności kurator stwierdza, że dozorowany w dalszym ciągu nadużywa 
alkoholu, to w zależności od oceny kuratora, może on złożyć wniosek 
o ustanowienie obowiązku leczenia odwykowego w dalszym okresie 
próby, którego niewykonanie może być podstawą do złożenia wnio-

sku o zarządzenie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolno-

ści. Analogiczne kroki kurator podejmuje w każdym niewłaściwym 
przypadku zachowania skazanego18.

Dobrą metodą pracy ze skazanym z art. 207 jest skierowanie go 
na Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc. 
Przekonanie sprawcy o potrzebie podjęcia takiej terapii, rozpoczyna 
się od obalania jego przekonań: 

„– mitu, że przedtem (tzn. kiedy sprawował agresywną kontro-

lę nad rodziną) było lepiej – w takiej sytuacji należy pokazać mu, 
że sam ponosi ogromne koszty psychiczne (np. wrogość, potrzeba 
tłumaczenia się przed otoczeniem, ciche dni, stała czujność, ryzyko 
interwencji policji, ucieczki z domu bliskich, leczenie szpitalne itp.);

– wiary w to, że jego działanie jest skuteczne – warto odwołać 
się do jego lęków, np. wzrostu ryzyka odwetu, rozwodu, niebezpie-

czeństwa, że sam stanie się ofiarą przemocy ze strony dorastających 
dzieci, rozpadu rodziny, złej atmosfery w domu, konieczności ingero-

wania służb społecznych w system rodzinny itp.”19. 

Terapia ta to przede wszystkim forma terapii grupowej w warun-

kach wolnościowych i zamkniętych dla sprawców przemocy w rodzi-
nie. Formuła programu sprowadza się do cotygodniowych spotkań. 
Spotkania trwają około półtorej do dwóch godzin i są prowadzone 

18 Tamże, s. 224-225. 
19 I. Pospiszyl, Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999, s. 157. 
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przez profesjonalnego w zakresie przemocy rodzinnej psychologa. 
Tematyka spotkań dotyczy m.in. przyczyn stosowania przemocy, 
sposobów radzenia sobie z problemami powodującymi powstawanie 
konfliktów w domu, informacje na temat dostępnych placówek i form 
pomocy20.

W pracy z osobą skazaną za przestępstwo stosowania przemocy 
w rodzinie istotne jest uwzględnienie stanowiska pokrzywdzonych 
oraz ich woli, aby podjąć decyzję co do działań, których celem jest 
osiągnięcie prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz odbudowy 
nadszarpniętych więzi uczuciowych między członkami rodziny. Mając 
na uwadze nadrzędny cel dozoru, nie można pominąć podmiotowości 
stron i ich rodzin. Należy jednak pamiętać, że również praca z osoba-

mi doznającymi przemocy rodzinnej nie jest łatwa. Często w wyniku 
długoletniego procesu przemocy w rodzinie osoby te zatraciły poczu-

cie bezpieczeństwa, wiarę we własne możliwości, poczucie własnej 
wartości i posiadanych praw, jak prawo do godności, nietykalności, 
szacunku21. W literaturze traktującej o przemocy rodzinnej funkcjo-

nuje pojęcie teorii depresji jako wyuczonej bezradności. „Zrodzona 
z badań eksperymentalnych teoria zakłada, że stałe porażki w próbach 
uniknięcia cierpienia są postrzegane jako brak możliwości wpływu na 
bieg zdarzeń, z czego rodzi się bezradność. Owo poczucie bezradno-

ści obejmuje coraz szersze obszary zjawisk, prowadzi do apatii, smut-
ku i zaprzestania prób szukania rozwiązań nie tylko w tej dziedzinie, 
gdzie dochodzi do porażek, i nie tylko wtedy, kiedy warunki nie po-

zwalają uniknąć cierpienia czy przezwyciężyć trudności”22.

W trakcie prowadzonego dozoru nad skazanym należy uwzględnić 
podstawowe zasady resocjalizacji. „Do zasad wychowawczej dzia-

20 Por. Ł. Radwanowicz, Zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące przemo-

cy, w: Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób 

pokrzywdzonych, red. E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2012, s. 189-191. 
21 Por. A. Bojkowska, Wybrane przestępstwa związane z problematyką przemocy 

w rodzinie, w: Problematyka przemocy w rodzinie, dz. cyt., s. 51. 
22 A. Lipowska-Teutsch, Rodzina a przemoc, Warszawa 1995, s. 25. 
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łalności resocjalizacyjnej Cz. Czapów (…) zalicza zasadę reedukacji 
oraz wszechstronnego rozwoju osobowości, zasadę wszechstronnej 
i perspektywicznej opiek, zasadę wymagań, zasadę akceptowania 
i respektowania”23. 

Jeżeli skazanego nie udaje się skłonić do rzetelnego i prawidłowe-

go dbania o swoją rodzinę, w szczególności o dobro małoletnich dzie-

ci, to kurator jest zobowiązany do zawiadomienia Sądu Rodzinnego, 
aby ten rozpoznał sytuację małoletnich dzieci i wydał odpowiednie 
zarządzenia24. 

W sytuacji, gdy kurator wyczerpie możliwości oddziaływania na 
skazanego, a brak jest widocznych rezultatów z winy skazanego, to 
zawsze istnieje możliwość złożenia wniosku w przedmiocie zarzą-

dzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary. Często samo złoże-

nie wniosku ma charakter wychowawczy i może spowodować u ska-

zanego poprawę zachowania i zdyscyplinowania go. Znowelizowana 
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwiła kurato-

rom dla dorosłych składanie wniosków w przedmiocie zarządzenia 
kary o charakterze obligatoryjnym w sytuacji, gdy osoba skazana za 
przemoc w rodzinie w okresie próby ponownie dopuszcza się prze-

mocy lub groźby bezprawnej wobec osób najbliższych, wspólnie 
zamieszkujących. Jest to istotne narządzie w rękach kuratora, który 
w ten sposób może zatrzymać występowanie kolejnych aktów prze-

mocy w rodzinie oraz zabezpieczyć sytuację rodziny. Stosując ten 
wniosek na podstawie art. 75 § 1a kodeksu karnego, należy mieć 
w pewien sposób przygotowany materiał dowodowy, aby wykazać 
sądowi, że faktycznie doszło w okresie próby do stosowania przemo-

cy przez skazanego, mimo że nie zapadło w tej sprawie prawomocne 
orzeczenie sądu25.

23 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, dz. cyt., s. 228. 
24 Por. Ustawa z 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964, nr 

9, poz. 59 z późniejszymi zmianami. 
25 Por. Ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu prze-

mocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 125, poz. 842.
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W sytuacji, gdy dochodzi do zarządzenia wykonania warunko-

wo zawieszonej kary pozbawienia wolności, to w pewien sposób nie 
kończy to pracy kuratora, bowiem skazany ma zawsze możliwość 
ubiegania się o odroczenie wykonania kary i w tej sytuacji kurator 
podejmuje czynność na zlecenie sądu, jaką jest wywiad środowisko-

wy. Zdarzają się przypadki, że osoba, która ma zarządzoną karę, po 
uzyskaniu dwukrotnego odroczenia kary może mieć przez sąd po-

nownie zawieszoną tę karę i często w tej sytuacji sąd w okresie próby 
oddaje skazanego pod dozór kuratora26. 

Należy też uwzględnić, że skazany przy obecnym stanie praw-

nym ma prawo ubiegać się w Sądzie Penitencjarnym o odbywanie 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, po 
spełnieniu warunków określonych w ustawie. Warunki te są istotne, 
bowiem jeden z nich wiąże się z wyrażeniem zgody przez osoby peł-
noletnie wspólnie zamieszkujące ze skazanym. Jest to ważne przy 
przestępstwach popełnionych z art. 207 § 1 kodeksu karnego, ponie-

waż często dotyczy to samych pokrzywdzonych tym przestępstwem. 
Praktyka pokazuje, że osoby te stają przed dylematem w kwestii wy-

rażenia zgody, ponieważ często są manipulowane przez sprawców 
przestępstwa fałszywymi obietnicami, np. w kwestii podjęcia pracy, 
zachowania abstynencji, uczestnictwa w leczeniu odwykowym, pro-

gramie korekcyjno-edukacyjnym, łożenia na utrzymanie małoletnich 
dzieci i przede wszystkim zapewnianie o chęci poprawy swojego za-

chowania wobec rodziny. W przypadku wyrażenia przez nich zgody 
oraz uwzględnienia wniosku skazanego przez Sąd Penitencjarny kara 
pozbawienia wolności wykonywana w systemie dozoru elektronicz-

nego pozostaje pod kontrolą zawodowego kuratora sądowego. Kara 
pozbawienia wolności, mimo że wykonywana w domu, może mieć 
elementy resocjalizacji, bowiem Sąd Penitencjarny w świetle wyżej 
wymienionej ustawy może na skazanego nałożyć obowiązki określo-

ne w art. 72 kodeksu karnego. Jeżeli kara wykonywana w ten sposób 

26 Por. Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997,  
nr 90, poz. 557 z późniejszymi zmianami. 
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nie przebiega pomyślnie (np. brak ze strony skazanego wykonywania 
nałożonych przez sąd obowiązków, nieprzestrzegany jest harmono-

gram wyjść i powrotów do domu, popełniane są wykroczenia bądź 
przestępstwa), to sąd może zamienić wykonywanie kary pozbawienia 
wolności w systemie dozoru elektronicznego na karę pozbawienia 
wolności odbywaną w zakładzie karnym27. 

W przypadku gdy skazany nie skorzysta z wymienionych wy-

żej możliwości i po zarządzeniu kary odbywa ją w systemie izolacji  
więziennej, po odbyciu połowy kary pozbawienia wolności może 
ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. W sytuacji 
uwzględnienia wniosku skazanego przez sąd osoba ta ma ustano-

wiony okres próby, w którym jest oddana pod dozór kuratora. Dozór 
przebiega w sposób analogiczny z dozorem prowadzonym przed osa-

dzeniem w zakładzie karnym. Należy jednak uwzględnić, że kurator 
ma możliwość po opuszczeniu przez dozorowanego zakładu karne-

go wystąpić z wnioskiem do prezesa sądu o przyznanie mu pomocy 
postpenitencjarnej28.

W całym procesie, jakim jest dozór kuratora sądowego, nie można 
zapomnieć o tym, że wszystkie rozwiązania, które stosuje kurator, 
oraz wszelkie działania powodujące włączenie innych instytucji, sto-

warzyszeń i służb mają służyć dobru podopiecznych oraz ich rodzin. 
Dlatego też prawo nie powinno być oderwane od rzeczywistości i nie 
powinno być celem samym w sobie, ponieważ rodziłoby to zagroże-

nie, że zostanie wypaczona idea resocjalizacji w warunkach wolnoś-

ciowych. 

27 Por. Ustawa z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności 
poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz.U. 2007, nr 191, poz. 
1366.

28 Por. Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997, nr 
90, poz. 557 z późniejszymi zmianami. 
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Streszczenie 

Walka z przemocą w rodzinie jest istotną kwestią w funkcjonowaniu społeczeń-

stwa i państwa. O tym, że jest to walka trudna, nie trzeba nikogo przekonywać, po-

nieważ zjawisko przemocy domowej jest niestety w Polsce bardzo powszechne. Tym 
bardziej więc należy z tym zjawiskiem walczyć, ponieważ rodzina jest podstawową 
komórką społeczną i jako taka znajduje się pod szczególną ochroną państwa, czego 
wyrazem jest umieszczenie rodziny w różnych aktach prawnych, m.in. w Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej. Im większy wskaźnik przemocy w rodzinie, tym bar-
dziej przekłada się to na nieprawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa, i to zarówno 
społeczeństwa jako całości wszystkich obywateli, jak również małych społeczności 
lokalnych. Dlatego zasadne jest prowadzenie działań ogólnopolskich wraz z działa-

niami na poziomie gmin i powiatów. Prócz koordynowania istotna jest współpraca, 
wymiana informacji oraz szacunek pomiędzy podmiotami i instytucjami. To wszyst-
ko na pewno przyczyni się do skutecznego wykrywania przemocy w rodzinie oraz 
eliminowania go z życia społecznego. Jak zostało zaznaczone w artykule, dużą rolę 
w tej kwestii odgrywają kuratorzy sądowi dla dorosłych, zarówno zawodowi, jak 
i społeczni. Mają oni duży wpływ na życie podopiecznych oraz na kwestię wydawa-

nych postanowień sądu, m.in. w zarządzeniu kary pozbawienia wolności, ich działa-

nia mają bezpośrednie odzwierciedlenie w życiu dozorowanych i ich rodzin. Dlatego 
ważne jest, aby kuratorami sądowymi zostawały osoby z powołania, które do pracy 
podejdą z pasją i zaangażowaniem, co wykluczy przedmiotowe traktowanie powie-

rzonych osób oraz pewną „mechaniczność” w wykonywaniu swojej pracy.

Słowa kluczowe: przestępstwa wobec rodziny, przemoc domowa, formy i metody po-

mocy rodzinie, regulacje prawne pracy kuratora sądowego 

Domestic Violence and Ways of Preventing it the in Rehabilitation and Educational 
Work of the Probation Officer

Summary

Fighting domestic violence is a critical issue in the functioning of society and the 
state. There is no need to convince anyone that this fight is a tough one as the pheno-

menon of domestic violence in Poland is unfortunately widespread, which makes it 
even more important to combat this problem. Family as a basic unit of society is un-

der special protection of the state, which is reflected in our laws, for example, in the 
Constitution of the Republic of Poland. As the domestic violence increases, society 
becomes increasingly more dysfunctional. This dysfunction is seen both is society 
seen as a whole and the local community. Therefore, it is of utmost importance to 
carry out nationwide campaigns as well as campaigns at the local level. Besides coor-
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dinating the abovementioned campaigns, both governmental institutions and subjects 
need to cooperate, to exchange information and treat each other with respect. This 
will, as a result, help uncover domestic abuse more effectively and eliminate it from 
society. As stated in the article, a crucial role is played by probation officers and 
social workers. They have a tremendous influence on those they are supervising and 
court decisions such as court imprisonment orders. Their work is directly reflected 
in the lives of the supervised adults and their families. Thus, it is so important that 

probation officers and social workers are people who have a calling, and who, by 
bringing passion to their work and fully committing themselves, will eliminate the 
‘object-like treatment’ of those they are supervising and a type of ‘mechanization’ 
when fulfilling their duties. 

Keywords: crimes against the family, domestic violence, forms and methods of family 
support, employment regulations of probation officer


