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Wprowadzenie
przemoc w rodzinie to zamierzone i wy-
korzystujące przewagę siły działanie prze-
ciw członkowi rodziny, naruszające prawa 
i dobra osobiste, powodujące cierpienia 
lub szkody1.

w polsce średnio wszczyna się rocznie 
około 35 tys. spraw o znęcanie, z których 
do sądów trafia 22 tys. aktów oskarżenia, 
natomiast skazanych zostaje 13-15 tys. 
sprawców. na przykład, w 2011 r. ska-
zano ogółem 13 588 sprawców, w tym 
12 806 na karę pozbawienia wolności, 
jednak w 11 088 przypadkach odbywa-
nie kary warunkowo zawieszono. w sto-
sunku do 616 oskarżonych zastosowano 
sankcje w postaci ograniczenia wolności. 

różnica pomiędzy liczbą aktów oskar-
żenia kierowanych do sądów z zarzutem 
znęcania się nad członkami rodzin a licz-
bą prawomocnych wyroków skazania 
w tych sprawach wynika przede wszyst-
kim z tego, że część pokrzywdzonych 
odmawia składania zeznań, co skutku-
je uniewinnieniem sprawców i umorze-
niem sprawy. statystyki nie odzwiercie-
dlają rzeczywistych rozmiarów prze-
mocy w rodzinie, bowiem część z nich 
ukrywa tak zwana ciemna liczba. Jest 
to efekt głównie obyczajowości i wsty-
du przed uzewnętrznianiem sytuacji 
w domu, jak również swoistej solidar-
ności osoby dotkniętej przemocą z osobą 
stosującą przemoc. 

Zadania administracji publicznej i formy pomocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jeden z rodzajów patologii społecznej, która zarazem może być prze-
stępstwem, z czego często nie zdają sobie sprawy osoby krzywdzone. Z badań opinii publicznej  
przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że skala zjawi-
ska jest znaczna. W badanej próbie 45% stanowiły osoby, które mieszkają lub w przeszło-
ści mieszkały w gospodarstwie domowym, w którym dochodzi lub dochodziło do przemocy.  
Po nowelizacji w 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła badanie realizacji zadań administracji publicznej w tym zakresie.  
Ustalenia kontroli pokazały niedostateczne funkcjonowanie przepisów w praktyce.

MIROSŁAW MIŁOŃ

1 M. Mieszkaniec, E. Szafrańska: Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych, Szczytno 2003, s. 141.
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Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, zasady postępowania 
wobec osób dotkniętych przemocą oraz za-
sady postępowania wobec osób stosujących 
przemoc określa ustawa z 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie2. 
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. dokonano istot-
nych zmian zasad przeciwdziałania tej pa-
tologii. nowe uregulowania zawiera usta-
wa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie3 
oraz wydane na jej podstawie (z ponad rocz-
nym opóźnieniem) rozporządzenie rady 
Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury niebieskie karty4 oraz wzorów 
formularzy niebieska karta5, które weszło 
w życie 17 października 2011 r. 

w początkowym okresie funkcjono-
wania nowych przepisów najwyższa Izba 
kontroli przeprowadziła badanie, którego 
celem była ocena skuteczności realizacji 
określonych w ustawie o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie zadań admini-
stracji publicznej w tym zakresie, a także 
postępowania wobec osób dotkniętych 
przemocą oraz osób stosujących przemoc6. 
objęto nią 37 jednostek, w tym: 14 ośrod-
ków pomocy społecznej (dalej w skrócie: 
„ops”), 14 powiatowych komend policji, 

cztery powiatowe centra pomocy rodzi-
nie oraz pięć regionalnych ośrodków po-
lityki społecznej. 

Ustalenia kontroli wykazały znaczne roz-
bieżności pomiędzy zakładanymi celami 
znowelizowanych przepisów, które weszły 
w życie 1 sierpnia 2010 r., a ich funkcjono-
waniem w praktyce. wprowadzone zmiany 
znacznie pogorszyły sytuację osób dotknię-
tych przemocą w rodzinie, a także doprowa-
dziły do wyraźnego spadku liczby ujawnia-
nych jej przypadków. Z jednej strony, było 
to efektem znacznego zbiurokratyzowania 
procedury, z drugiej zaś, odebrania policji 
i przekazania nowo utworzonym zespołom 
interdyscyplinarnym7 podstawowych zadań 
w systemie przeciwdziałania przemocy, bez 
uregulowania ich statusu i bez przyznania 
uprawnień oraz środków niezbędnych do 
wykonywania powierzonych zadań.

Program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
w nowych uregulowaniach szczególny na-
cisk położono na rozwój profilaktyki, jako 
skutecznej formy pomocy w sytuacjach, 
gdy w rodzinie nie występuje jeszcze zja-
wisko przemocy, ale może ona być nim za-
grożona. Dlatego wprowadzono obowiązek 

2 DzU nr 180, poz. 1493 ze zm.
3 DzU nr 125, poz. 842.
4 Procedura Niebieskie Karty (NK) obejmuje ogół czynności podejmowanych i przeprowadzanych przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku ze stwierdzeniem przemocy w rodzinie.

5 DzU nr 209, poz. 1245.
6 Zob. Informacja o wynikach kontroli przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację publiczną, 

nr ewid. 143/2013/P/12/107/KPS, Warszawa, czerwiec 2013.
7 Zespół interdyscyplinarny – tworzony przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecz-

nej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organi-
zacji pozarządowych, jak również kuratorów sądowych; dodatkowo mogą być włączeni prokuratorzy oraz 
przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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opracowania i wdrożenia gminnych i po-
wiatowych programów prewencyjnych 
oraz obowiązek tworzenia gminnych ze-
społów interdyscyplinarnych do zadań 
określonych w programie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, w ramach 
wspólnych działań przedstawicieli róż-
nych służb publicznych oraz organizacji 
pozarządowych. 

Formalnie, w jednostkach objętych kon-
trolą utworzono system przeciwdziałania 
tej patologii społecznej. opracowano pro-
gramy prewencyjne oraz ochrony ofiar, po-
wołano zespoły interdyscyplinarne, wpro-
wadzono poradnictwo i interwencje, tym 
samym, w skład systemu weszły wszystkie 
elementy wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-4 
ustawy z 10 marca 2010 r. programy te nie 
funkcjonowały jednak w praktyce, brako-
wało bowiem właściwej koncepcji systemu, 
były też trudności z określeniem docelo-
wej grupy osób, która ma z niego korzystać.  
Zaledwie w jednej spośród  czternastu 
gmin objętych kontrolą określono tryb 
i metody identyfikacji rodzin szczególnie 
zagrożonych przemocą. niewypracowanie 
odpowiednich rozwiązań w zasadzie wy-
klucza rzetelne prowadzenie profilaktyki 
zjawiska przemocy.

realizację programów uniemożliwiało 
również to, że w żadnej z objętych kontrolą 
jednostek nie wyodrębniono w planie fi-
nansowym środków na zadania związane 
z wdrożeniem programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a jeżeli już środki zo-
stały wyodrębnione, to były one niewiel-
kie. w żadnym z programów nie zamiesz-
czono postanowień wiążących je z uchwa-
lanym corocznie budżetem.

tylko w kilku programach zawarte 
zostały wskaźniki i mierniki służące do 

monitorowania stopnia osiągnięcia przy-
jętych celów, wskazano odpowiedzialnych 
za zbieranie informacji oraz częstotliwość 
przeprowadzania ocen. konsekwencją 
braku założeń w tym zakresie w pozosta-
łych programach było sporadyczne rozli-
czanie i ocenianie tych dokumentów, co 
w praktyce uniemożliwia skuteczną ko-
ordynację działań przez ośrodki pomocy 
społecznej. nawet jeżeli kierownicy tych 
placówek występowali do zarządów miast, 
gmin i powiatów o przyznanie środków na 
realizację programu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie i ochrony ofiar, to propo-
zycje te nie były uwzględnianie lub były 
brane pod uwagę w niewielkim stopniu.

kontrolowane jednostki nie były zainte-
resowane opracowaniem wymienionych 
programów, mimo że obowiązek ten ist-
niał już od początku 2006 r. wynikało to 
stąd, że kolejne ustawy nakładają na jed-
nostki samorządu terytorialnego obowią-
zek przygotowania i wdrożenia licznych 
strategii i programów, które mają funkcjo-
nować niezależnie od siebie. różne akty 
prawne dotyczące, na przykład, pomocy 
społecznej, przeciwdziałania alkoholizmo-
wi, narkomanii, opieki nad dziećmi, wy-
chowania przedszkolnego czy też prze-
mocy w rodzinie, wymagają opracowania 
oddzielnych dokumentów. powoduje to, 
że tworzenie przez jednostki samorządu 
terytorialnego kolejnych programów spo-
łecznych sprowadza się do formalnego wy-
pełnienia obowiązku, bez przełożenia na 
praktyczne działania. 

Procedura Niebieskie Karty 
przed zmianą prawa
przed 17 października 2011 r. procedu-
ra nk stosowana była przez policję na 
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podstawie zarządzenia nr 162 komendanta 
Głównego policji z 18 lutego 2008 r. w spra-
wie metod i form wykonywania przez policję 
zadań w związku z przemocą w rodzinie 
w ramach procedury niebieskie karty (dalej 
w skrócie: „zarządzenie nr 162 kGp”).

większość zadań wynikających z tejże 
procedury podejmowana była bez for-
malnie wymaganych kroków. niebieska 
karta mogła być założona przez każde-
go policjanta8, nie tylko interweniującego 
w miejscu zdarzenia, lecz także gdy został 
on poinformowany o wystąpieniu faktu 
przemocy w rodzinie (obligatoryjnie) oraz 
pracownika socjalnego9 (fakultatywnie), 
jeżeli podczas przeprowadzania wywia-
du środowiskowego pojawiło się podejrze-
nie występowania takiego zjawiska, lub na 
wniosek osoby pokrzywdzonej. po zdia-
gnozowaniu problemu przemocy w środo-
wisku oraz wypełnieniu druku nk, pra-
cownicy socjalni przesyłali formularz do 
najbliższego komisariatu. przed wprowa-
dzeniem nowych uregulowań procedu-
ra nk była wszczynana jednak głównie 
przez policję. w objętych kontrolą 14 ko-
mendach stwierdzono, że policjanci na 
ogół prawidłowo rozpoznawali przypad-
ki przemocy domowej podczas interwen-
cji. we wszystkich zbadanych sprawach 
doszło do przemocy, to jest zachodziły 
przesłanki określone w art. 2 pkt 2 usta-
wy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, a sporządzenie for-
mularza niebieska karta–a było zasadne. 
w sześciu komendach policji stwierdzo-
no natomiast przypadki niesporządzania 
przez funkcjonariuszy następnej nk pod-
czas kolejnych interwencji, co stanowiło 
naruszenie § 4 ust. 2 wyżej wymienione-
go zarządzenia nr 162, zgodnie z którym 
policjant każdorazowo miał sporządzać 
nk–a na miejscu interwencji lub bezpo-
średnio po jej zakończeniu w jednostce 
organizacyjnej policji.

wypełniona podczas interwencji 
karta–a była obligatoryjnie wprowadza-
na do policyjnego systemu, a następnie 
przekazywana do funkcjonariusza dziel-
nicowego, który niezwłocznie (nie później  
niż w ciągu siedmiu dni od otrzymania 
dokumentacji) był zobowiązany nawią-
zać kontakt z rodziną, a także przepro-
wadzać systematyczne wizyty. na dziel-
nicowego nałożono również obowiązek 
prowadzenia tak zwanego opisu rodziny, 
w przypadku której doszło do założenia 
nk. na tej podstawie zapadała decyzja, 
czy podejmować kroki prawne, czy tylko 
ograniczyć się do działań prewencyjnych 
wobec sprawcy. 

Z ustaleń kontroli wynika, że na ogół 
w wymaganym terminie siedmiu dni od 
otrzymania karty–a, to jest zgodnie z § 7 
ust. 2 zarządzenia nr 162 kGp, dzielnicowi 
nawiązali bezpośredni kontakt z rodziną 

8 Po przyjęciu zgłoszenia policjanci udawali się na interwencję, w ramach której funkcjonariusz wypeł-
niał dwie części: Kartę A (notatka służbowa z przebiegu interwencji, służąca udokumentowaniu sytuacji) 
i Kartę B (część, którą interweniujący policjant wręczał osobie poszkodowanej, zawierająca prawa ofiary 
przemocy oraz instytucje i organizacje, w których można szukać pomocy).

9 OPS działały na podstawie przepisów dotyczących pomocy społecznej, w tym rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z 19.04.2005 r. r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, do którego załącz-
nik D stanowiła NK. 
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celem rozpoznania jej sytuacji, potwierdze-
nia występowania przemocy oraz ustale-
nia rodzaju i charakteru potrzebnych dzia-
łań pomocowych, a także co najmniej raz 
w miesiącu wizytowali i sprawdzali stan 
bezpieczeństwa domowników i zachowa-
nie sprawców przemocy, co było zgodne 
z § 7 ust. 2 pkt 3 zarządzenia nr 162 kGp. 
nieprawidłowości w tym zakresie stwier-
dzono w pięciu komendach policji.

Bardziej niekorzystną sytuację w zakre-
sie rozpoznania sytuacji osób dotkniętych 
przemocą stwierdzono w siedmiu spośród 
14 objętych kontrolą ośrodkach pomocy 
społecznej. w ośrodkach tych nie prze-
prowadzano wywiadów środowiskowych, 
czyniono to ze znacznym opóźnieniem lub 
nie dokumentowano rozpoznania sytu-
acji. stanowiło to naruszenie przepisów § 2 
ust. 1 obowiązującego w objętym kontrolą 
okresie rozporządzenia Ministra polityki 
społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w spra-
wie rodzinnego wywiadu środowiskowe-
go10, zgodnie z którym wywiad przeprowa-
dza się w terminie 14 dni. w ocenie nIk, 
brak wywiadów środowiskowych nie po-
zwalał na pełne diagnozowanie oczeki-
wań poszkodowanych w zakresie wspar-
cia przez ops i przygotowanie dla nich 
skutecznych planów pomocy.

Niebieskie Karty  
według nowych zasad
wprowadzona od 17  października 
2011 r. procedura niebieskie karty zo-
stała opracowana w ten sposób, aby po-
łączyć kompetencje wszystkich instytucji 

odpowiedzialnych za przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie i stworzyć warun-
ki do podejmowania współpracy już od mo-
mentu pierwszej interwencji. stąd obej-
muje ogół czynności podejmowanych 
i przeprowadzanych przez przedstawi-
cieli jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnych komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, policji, 
oświaty i ochrony zdrowia. wszczęcie pro-
cedury następuje przez wypełnienie kilku-
stronicowego formularza niebieska karta 
w przypadku powzięcia, w toku prowadzo-
nych czynności służbowych lub zawodo-
wych, podejrzenia stosowania przemocy 
w rodzinie lub w wyniku zgłoszenia przez 
członka rodziny lub przez osobę będącą 
świadkiem.

Uregulowania prawne dotyczące proce-
dury nk zawarte w rozporządzeniu rady 
Ministrów w sprawie procedury nk zna-
cząco poprawiły skuteczność współpra-
cy instytucji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Jednak nadal bra-
kuje uregulowań prawnych dotyczących 
przepływu informacji między zespołem in-
terdyscyplinarnym a sądem i prokuraturą.  
Zespół interdyscyplinarny nie jest infor-
mowany przez sądy i prokuraturę o spo-
sobie zakończenia postępowania, na przy-
kład o skierowaniu sprawcy przemocy  
domowej na leczenie odwykowe, o zasą-
dzonej eksmisji czy o odwieszeniu orze-
czonej kary. przedstawiciele sądów rzadko  
uczestniczyli w pracach zespołów in-
terdyscyplinarnych. niewystarczająca 
współpraca była w znacznym stopniu 

10 DzU nr 77, poz. 672 ze zm. (uchylone z dniem 2.02.2011 r.).
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konsekwencją braku spójnych regulacji 
prawnych, a zwłaszcza braku obowiązku 
informowania przez sądy zespołów inter-
dyscyplinarnych o toczących się postę-
powaniach.

w I półroczu 2012 r., to jest po wprowa-
dzeniu nowej procedury niebieskie karty, 
nastąpił duży, bo prawie 40% spadek licz-
by ujawnionych przez policję przypadków 
przemocy w rodzinie. Było to wynikiem 
skomplikowania procedury, głównie znacz-
nego rozbudowania dokumentacji, które 
powoduje, że funkcjonariusze policji często 
nie są w stanie jej wypełnić w warunkach 
przeprowadzania interwencji. Znaczne 
zmniejszenie liczby ujawnionych sytuacji 
przemocy – niemające odzwierciedlenia 
w liczbie interwencji domowych – odno-
towano w 12 spośród 14 objętych kontro-
lą komend policji. przykładowo, w I poło-
wie 2010 r. w kpp w Bartoszycach prze-
prowadzono 560 interwencji domowych, 
a w I połowie 2012 r. – 709. w tym okresie 
nastąpił prawie 50% spadek liczby wypeł-
nionych formularzy nk. na niefunkcjonal-
ność formularza nk zwracano uwagę we 
wszystkich objętych kontrolą komendach 
policji, podkreślając, że policjanci wykonu-
jący czynności interwencyjne mają przede 
wszystkim udzielić pomocy osobom do-
tkniętym przemocą, często muszą izolo-
wać sprawcę, stosując wobec niego środ-
ki przymusu bezpośredniego, a następnie 
zatrzymać go do wytrzeźwienia, jeśli jest 
pod wpływem alkoholu. wypełnianie ob-
szernego dokumentu niepotrzebnie tylko 
wydłuża czynności na miejscu interwen-
cji i nie przyczynia się do szybkiej izolacji 
sprawcy przemocy. 

podobnie sytuacja przedstawiała się 
w skontrolowanych 14 ośrodkach pomocy 

społecznej. w sześciu z nich liczba ujaw-
nionych przypadków przemocy była niższa  
w badanym okresie, a w pięciu ośrodkach 
nie ujawniono żadnego takiego incyden-
tu. Jedynie w trzech ośrodkach liczba ta 
była wyższa. w sumie w ośrodkach tych 
liczba wypełnionych formularzy nk spa-
dła ze 161 w I półroczu 2011 r. do 100 
w I półroczu 2012 r., tj. o 37,9%. Dynamika 
spadku byłaby większa, gdyby uwzględnić 
to, że na gruncie poprzednio obowiązu-
jących przepisów ofiara przemocy mogła 
nie wyrazić zgody na wszczęcie procedu-
ry nk. w 2011 r. takiej zgody nie wyra-
ziło 37,1% ofiar.

ponad 90% formularzy niebieska karta 
jest wypełniane przez policję, a pozostałe 
przez przedstawicieli pomocy społecznej, 
natomiast do wyjątku należą procedury 
wszczynane przez pracowników oświaty 
i ochrony zdrowia. w objętych kontrolą 
jednostkach 1402 niebieskie karty zostały 
założone przez policję (92,4%), 100 przez 
pracowników socjalnych ops (6,6%), dzie-
sięć przez pracowników oświaty (0,7%) 
i zaledwie cztery przez przedstawicieli 
służby zdrowia (0,3%). wynika z tego, że 
owe rozwiązania nie zadziałały w przy-
padku wszczynania procedury przez pra-
cowników służby zdrowia i oświaty, któ-
rzy wcześniej nie mieli takich uprawnień. 
w 14 ośrodkach pomocy społecznej służ-
ba zdrowia ujawniła zaledwie cztery przy-
padki przemocy w rodzinie, przy czym trzy 
z nich w jednym z tych ośrodków. lekarze 
wskazywali, że procedura nk jest bar-
dzo czasochłonna, a wypełnienie druku 
może zajmować nawet ponad pół godziny. 
Z kontraktów z narodowym Funduszem 
Zdrowia wynika, że lekarze są dokładnie 
rozliczani ze swojego czasu pracy, liczby 
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pacjentów i udzielanych świadczeń zdro-
wotnych. w związku z tym niejasne jest, 
czy lekarz w sytuacji, gdy zgłosi się do niego 
osoba pokrzywdzona, powinien przerwać 
przyjmowanie pacjentów umówionych na 
wizytę po oczekiwaniu w kilku lub kil-
kunastomiesięcznej kolejce, czy też wy-
pełnić niebieską kartę poza godzinami 
swojej pracy.

wzrost zainteresowania nk zaobserwo-
wano natomiast ze strony osób, dla któ-
rych jedyną motywacją do ubiegania się 
o jej założenie było uzyskanie dokumen-
tacji dla celów rozwodowych, opieki nad 
dzieckiem czy też uzyskania prawa do lo-
kalu, ale niekoniecznie będących ofiarami 
przemocy w rodzinie. wymowna w tym 
zakresie jest wypowiedź jednej z funkcjo-
nariuszek policji: „w swojej pracy zawo-
dowej spotkałam się z przypadkami, gdzie 
kobiety wręcz żądały założenia niebieskiej 
karty, ponieważ adwokat im doradził, że 
jest to pomocne przy rozwodzie”. 

w efekcie, w 2012 r. nastąpiło zna-
czące obniżenie liczby wypełnianych 
niebieskich kart w stosunku do lat po-
przednich. w 2010 r. policja wypełniła 
83 488 formularzy nk, w 2011 r. – 70 867, 
a w 2012 r. – 51 292.

przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania, 
ustanawiające biurokratyczne struktury 
organizacyjne, skomplikowane i przewle-
kłe procedury postępowania, w zasadzie 
uniemożliwiały sprawne udzielenie szyb-
kiej pomocy ofiarom przemocy. Często 
praca z rodzinami ograniczała się jedy-
nie do administracyjnych czynności ze-
społów interdyscyplinarnych, a nie fak-
tycznej pracy socjalnej. nowa procedura 
zakłada wezwanie osób, wobec których 
stosowana jest przemoc, na spotkanie 

zespołu interdyscyplinarnego lub grupy 
roboczej. tam, w obecności kilku lub kil-
kunastu osób, osoba pokrzywdzona musi 
opowiedzieć o tym co ją spotkało oraz jaka 
pomoc jest jej potrzebna. sytuacja ta nie 
jest zatem komfortowa, a może być upoka-
rzająca. Często był to powód negatywne-
go nastawienia ofiar i sprawców przemocy  
w stosunku do zespołu interdyscyplinar-
nego i podejmowanych przezeń działań, 
co z kolei mogło skutkować niezgłasza-
niem się do policji z problemem przemo-
cy i niezałożeniem nk.

Znacznie wydłużył się termin udzie-
lenia pomocy. na podstawie poprzednio 
obowiązujących uregulowań pierwsza  
wizyta dzielnicowego w rodzinie dotknię-
tej przemocą następowała w ciągu sied-
miu dni, a następne w cyklach miesięcz-
nych. obecnie nie są określone żadne ter-
miny, ustala je zespół interdyscyplinarny. 
w przypadku nieefektywnie funkcjonują-
cych zespołów pierwsza wizyta następuje 
dopiero po opracowaniu przez grupę robo-
czą indywidualnego planu pomocy, często 
po dwóch, trzech miesiącach (częstotli-
wość wizyt określa zespół interdyscypli-
narny), a w tym czasie rodzina, w której  
występuje przemoc, jest pozbawiona nad-
zoru ze strony policji. przykładowo, po 
przekazaniu przez funkcjonariuszy kpp 
w Ełku 27 niebieskich kart, członkowie 
zespołów interdyscyplinarnych spotykali 
się na posiedzeniach organizowanych w ter-
minie od 15 do 75 dni (średnio 34 dni).

Długotrwałość procedury nk wyni-
ka głównie z obciążenia członków ze-
społów pracą zawodową, trudności z ich 
zebraniem się w jednym czasie, jak też 
z braku rozwiązań prawnych umożliwia-
jących podjęcie skutecznych działań, gdy 
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osoba stosująca przemoc nie zgłasza się na 
posiedzenia zespołu lub grupy roboczej. 
w trakcie kontroli stwierdzono przypad-
ki powoływania przez gminy zespołów in-
terdyscyplinarnych dopiero w I półroczu 
2012 r. szczególnie niepokojącą sytuację 
stwierdzono w Mops w sierpcu i ops 
w wyszkowie. w przypadku obu tych jed-
nostek zespoły i grupy robocze nie pro-
wadziły żadnej działalności i miały prak-
tycznie charakter tylko formalny.

nowe uregulowania spowodowały, że 
w objętych kontrolą komendach policji, 
w oczekiwaniu na decyzje zespołów in-
terdyscyplinarnych część dzielnicowych 
nie przeprowadzała niezwłocznych wizyt 
sprawdzających stan bezpieczeństwa osób, 
co do których istniało podejrzenie, że są 
dotknięte przemocą w rodzinie. we wspo-
mnianej powyżej kpp w Ełku dzielni-
cowi przeprowadzili pierwsze wizyty 
domowe zanim jeszcze zespoły zaleci-
ły takie działania, w terminie od 6 do 
31 dni po wszczęciu procedury nk (śred-
nio 19 dni). w 17 przypadkach oczeki-
wali na decyzje zespołu lub grupy robo-
czej, co spowodowało, że wizyty składa-
no średnio po 81 dniach, a w skrajnych 
sytuacjach nawet po 162 dniach, pod-
czas gdy w poprzednio obowiązujących 
uregulowaniach termin ten wynosił do 
siedmiu dni. Jako pozytywny przykład 
można wymienić kpp w Mielcu, w któ-
rej dzielnicowi po interwencji domowej 
lub otrzymaniu informacji o przemocy 
kontaktowali się z tymi rodzinami nie 
później niż w ciągu siedmiu dni. 

najgorsza była sytuacja osób, dla któ-
rych niebieskie karty założyli pracow-
nicy instytucji wymienionych w art. 9d 
ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie, to jest służby zdrowia, 
oświaty i gminnej komisji ds. rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych (Gkrpa). 
w tych przypadkach policja dopiero po 
powołaniu grupy roboczej dowiadywała 
się o potrzebie sprawdzenia stanu bezpie-
czeństwa w rodzinie, z uwagi na brak prze-
pływu informacji. Dlatego ofiara przemo-
cy nawet przez kilka miesięcy mogła nie 
otrzymywać żadnej pomocy.

Działalność zespołów i grup
na ośrodki pomocy społecznej nałożono 
obowiązek obsługi organizacyjno-technicz-
nej zespołów interdyscyplinarnych. połowa 
spośród 14 objętych kontrolą ośrodków nie 
jest przygotowana organizacyjnie, kadro-
wo i finansowo do tego zadania, niedobory  
występują również w grupie pracowników 
socjalnych. w ośmiu ops stwierdzono 
niewystarczający stan zatrudnienia w sto-
sunku do wymagań określonych w art. 110 
ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej11, to jest w proporcji jeden 
pracownik socjalny na 2000 mieszkań-
ców. trzeba jednak zaznaczyć, że warunki  
lokalowe w części ośrodków uniemożliwia-
ły zwiększenie zatrudnienia, gdyż zajmo-
wane pomieszczenia nie zapewniały od-
powiednich warunków pracy nawet dla 
dotychczas zatrudnionych pracowników, 
a ponadto nie sprzyjały przeprowadzaniu 
rozmowy z osobą doznającą przemocy 

11 DzU z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.
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w sposób gwarantujący jej swobodę wy-
powiedzi i poszanowanie godności oraz 
zapewniający bezpieczeństwo (§ 4 roz-
porządzenia rady Ministrów z 13 wrze-
śnia 2011 r.).

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie określa skład zespołu interdy-
scyplinarnego – mają go tworzyć przed-
stawiciele: jednostek organizacyjnych  
pomocy społecznej, gminnej komisji roz-
wiązywania problemów alkoholowych, 
policji, oświaty, ochrony zdrowia, organi-
zacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, 
 a dodatkowo mogą to być prokuratorzy 
oraz przedstawiciele innych podmiotów 
działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Zespół interdy-
scyplinarny wykonuje zdania określone 
w gminnym programie przeciwdziałania 
przemocy, a jednym z jego głównych zadań 
jest integrowanie i korygowanie działań 
przedstawicieli podmiotów wchodzących 
w jego skład, przez diagnozowanie pro-
blemu przemocy w rodzinie; podejmo-
wanie działań w środowisku zagrożonym 
przemocą mających na celu przeciwdziała-
nie temu zjawisku; inicjowanie interwen-
cji w środowisku dotkniętym przemocą  
w rodzinie; rozpowszechnianie informacji 
o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku lokal-
nym; inicjowanie działań w stosunku 
do osób stosujących przemoc. Zadania 
przewidziane dla zespołów interdyscypli-
narnych w programach przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar prze-
mocy nie były realizowane, poza proce-
durą niebieskie karty, z powodu braku 
finansowania ze strony gmin. sytuację 
tę najtrafniej ilustruje przykład zastany 
w Łęczycy.

rada Miasta Łęczycy przyjęła 12 kwiet-
nia 2011 r. „Gminny program przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz ochro-
ny ofiar przemocy w rodzinie w latach 
2011–2013”. w programie tym podano, 
że burmistrz będzie składał radzie miej-
skiej sprawozdanie merytoryczne i finan-
sowe raz na pół roku. Jednak ze wzglę-
du na niewystarczające środki finansowe 
na realizację zadań objętych programem, 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
zostało ograniczone do opisu działalności 
zespołu interdyscyplinarnego.

Do zespołów interdyscyplinarnych 
w skontrolowanych gminach powołano 
na ogół przedstawicieli instytucji wymie-
nionych w art. 9a ust. 3 pkt 1-5 i ust. 4 usta-
wy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie, w tym: pracowników socjalnych ops, 
przedstawicieli oświaty, policji, gminnej 
komisji ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, ochrony zdrowia, kurato-
rów sądowych. w sześciu przypadkach 
nie powołano natomiast przedstawicie-
li organizacji pozarządowych, co stano-
wiło naruszenie przepisów art. 9a ust. 3 
pkt 6 ustawy. w wyjaśnieniach podano, 
że związane jest to z brakiem na terenie 
gmin organizacji pozarządowych zajmu-
jących się przemocą w rodzinie. trzeba 
jednak zaznaczyć, że wymieniony przepis  
nie zawęża zakresu zadań takiej organiza-
cji wyłącznie do przeciwdziałania przemo-
cy. ponadto, tylko w pięciu przypadkach  
wójt, burmistrz czy prezydent miasta 
skorzystał z możliwości, jaką przewidu-
je art. 9a ust. 5 ustawy, to jest powołania 
w skład zespołu interdyscyplinarnego pro-
kuratora oraz przedstawicieli innych pod-
miotów działających na rzecz przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie.
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powoływane przez zespół interdyscypli-
narny grupy robocze nie działały w pełnym 
składzie, określonym przez art. 9a ust. 11 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie. Udzielający wyjaśnień wskazali, że 
na szkoleniach informowano ich, iż skład 
grupy roboczej dobiera się w zależności od 
skali problemu. Dodać przy tym należy, 
że zebranie wszystkich członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej 
– w skład której wchodzą przedstawicie-
le ops, Gkrpa, kurator sądowy, peda-
gog szkolny, psycholog i policjant – okaza-
ło się trudne ze względu na specyfikę ich 
pracy. szczególnie niekorzystna w kontek-
ście efektywnego wykonywania zadań jest 
nieobecność na posiedzeniach przedstawi-
cieli policji, której rola – z uwagi na możli-
wość oddziaływania na sprawcę przemocy  
– jest pierwszoplanowa w rozwiązywaniu 
problemów w rodzinie.

Zespołom interdyscyplinarnym nie zo - 
stały nadane uprawnienia władcze, co 
utrudnia wiele działań. Zespół ma również 
zbyt małe uprawnienia do składania różne-
go rodzaju wniosków, na przykład do pro-
kuratury czy policji, jeżeli osoby pokrzyw-
dzone boją się same je złożyć. Zespół może 
występować z takimi wnioskami, ale jeśli 
nie pochodzą one bezpośrednio od osoby 
pokrzywdzonej, są często oddalane przez 
prokuraturę lub postępowanie ulega umo-
rzeniu. Dużym utrudnieniem jest także 
brak instrumentów prawnych pozwala-
jących zespołom interdyscyplinarnym na 

egzekwowanie od sprawcy przemocy cho-
ciażby stawienia się na posiedzenia i udzie-
lenia wyjaśnień.

Brak rekompensaty finansowej dla człon-
ków zespołu za zwiększenie zakresu obo-
wiązków służbowych także nie wpływał 
mobilizująco na ich zaangażowanie. nie 
otrzymywali oni dodatkowego wynagro-
dzenia, diet bądź innych świadczeń za 
obecność na posiedzeniach12 (swoje za-
dania wykonywali w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych), chociaż były 
one znacznie obciążające czasowo. w trak-
cie kontroli wskazywano, że dyrektorzy 
instytucji delegujących członków zespo-
łów i grup roboczych (poza Mops i kpp, 
gdzie praca z rodziną dotkniętą problemem 
przemocy wchodzi w zakres obowiązków 
służbowych) ograniczali udział pracowni-
ków w tych zajęciach ze względów eko-
nomicznych. przyjęcie powyższego roz-
wiązania w ustawie o przeciwdziałaniu  
przemocy w rodzinie, z jednej strony, ab-
sorbowało czasowo członków zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych, 
z drugiej zaś pociągało za sobą znaczne 
koszty związane z organizowaniem po-
siedzeń.

rozporządzenie nałożyło także obowią-
zek podejmowania działań w ramach pro-
cedury nk bez konieczności uzyskiwania 
zgody13 osoby doświadczającej przemo-
cy14. nawet jeśli ofiara przemocy odmó-
wi wszelkich kontaktów, to i tak należy 
sporządzić formularz nk–a. skutkowało 

12 Art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
13 Pod rządami poprzednio obowiązujących uregulowań w 14 ośrodkach pomocy społecznej objętych kon-

trolą zgody takiej nie wyraziło 43,6% ofiar przemocy w 2010 r. i 37,1% w 2011 r.
14 Art. 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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to ograniczeniem lub brakiem możliwości 
realizacji obligatoryjnych zadań, na przy-
kład wspólnego wypełnienia przez ofia-
rę przemocy i członków grupy roboczej 
formularza nk–C w celu diagnozy sytu-
acji w rodzinie i opracowania indywidu-
alnego planu działania. trudno również 
wyobrazić sobie monitorowanie sytuacji 
w rodzinie, kiedy osoba doznająca prze-
mocy nie życzy sobie kontaktów z pracow-
nikiem socjalnym, a tym samym nie do-
starczy informacji na temat zachowania 
zamieszkałego wspólnie sprawcy (w prak-
tyce sytuacja taka często ma miejsce). 
wiele ofiar przemocy z różnych powo-
dów nie chce pomocy innej niż doraźna 
interwencja policji. 

Działania wobec  
sprawców przemocy
w wielu sytuacjach środki prawne do uka-
rania sprawcy oraz udzielenia pomocy ofie-
rze są nieskuteczne. stosowanie zatrzyma-
nia podczas interwencji jest sporadyczne 
i ogranicza się do najcięższych przypad-
ków, to jest gdy zagrożone jest życie ofiary. 
po części wynika to z tego, że sądy bardzo 
często uznają zatrzymanie za bezzasadne.

również interwencje policyjne w rodzi-
nach, w których występuje problem alko-
holowy, nie spełniają swojej roli. sprawca 
przemocy znajdujący się pod wypływem 
alkoholu jest doprowadzany do izby wy-
trzeźwień, lecz środek ten nie ma na ogół 
dla niego charakteru represyjnego. po po-
wrocie do domu najczęściej kontynuuje 
stosowanie przemocy, bowiem pobyt 
w izbie wytrzeźwień kojarzy z tym, że 
był pijany, a nie z tym, że swoim zachowa-
niem stanowił zagrożenie dla życia i zdro-
wia najbliższych.

skuteczność dozoru policyjnego jest 
uwarunkowana odizolowaniem sprawcy 
od ofiary. Bez uniemożliwienia jego kon-
taktów z ofiarą przydatność dozoru jest 
niewielka. na gruncie prawnym niewypeł-
nienie obowiązków wynikających z dozo-
ru policyjnego nie skutkuje obligatoryjnym 
nałożeniem innego środka zapobiegaw-
czego (np. tymczasowego aresztowania). 

Istotnym problemem jest rzadkie sto-
sowanie przez sądy zakazu zbliżania się 
sprawców do ofiar. Często osobą zmuszoną 
do opuszczenia domu nie jest sprawca prze-
mocy, lecz jego ofiara, która szuka schro-
nienia u rodziny, znajomych, w publicznych 
i prywatnych placówkach, w tym w schro-
niskach i domach samotnych matek.

także nadzór kuratorski nie jest sku-
tecznym środkiem kontroli postępowa-
nia sprawcy przemocy. wynika to ze zbyt 
dużej liczby podopiecznych jednego ku-
ratora, co często, w połączeniu z brakiem 
przeszkolenia w zakresie przemocy w ro-
dzinie, faktycznie uniemożliwia rzetelną 
realizację tego zadania. w konsekwencji, 
nie zmienia to w zasadniczy sposób sytu-
acji ofiary, z uwagi na przewlekłość postę-
powań karnych.

przepisy umożliwiające zawieszenie wy-
konania kary za przestępstwo przemocy 
w rodzinie oraz umorzenie postępowa-
nia w tej sprawie pod warunkiem opusz-
czenia lokalu zajmowanego wspólnie z po-
krzywdzonym są stosowane sporadycznie. 
podobnie przedstawia się funkcjonowanie 
instytucji zamiany tymczasowego aresz-
towania na dozór policyjny, pod warun-
kiem że oskarżony opuści lokal zajmowa-
ny wspólnie z pokrzywdzonym.

Ustalenia kontroli dowodzą, że wobec 
osób dopuszczających się przemocy 
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w rodzinie stosowano przede wszyst-
kim działania o charakterze doraźnym, 
natomiast w bardzo niewielkim stop-
niu byli oni obejmowani programami ko-
rekcyjno-edukacyjnymi. w ponad 80% 
przypadków kary pozbawienia wolności 
wobec sprawców są przez sądy zawiesza-
ne, a wobec skazanych nie prowadzi się 
żadnych działań resocjalizacyjnych, wyni-
kających z nowych rozwiązań zawartych 
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie. Zaledwie około 6% spraw-
ców przemocy objętych jest oddziaływa-
niami korekcyjno-edukacyjnymi. wynika 
to stąd, że sądy nie orzekają tego środka, 
stosując jednie nakaz powstrzymywania 
się od alkoholu. w związku z tym część 
powiatów w ogóle nie opracowała, a tym 
samym nie prowadzi programów korek-
cyjno-edukacyjnych dla sprawców prze-
mocy, a także nie ma odpowiednio prze-
szkolonych pracowników. objęte kontrolą  
powiaty w niewielkim stopniu ubiegały się 
o środki na ten cel, przewidziane w budże-
cie Ministerstwa pracy i polityki społecznej. 
Uzyskane w trakcie kontroli informacje 
świadczą o tym, że ze wspomnianych pro-
gramów korzystają nieliczne osoby, ponie-
waż udział w nich jest dobrowolny.

Wnioski
obecna sytuacja ofiar przemocy nasu-
wa szereg krytycznych uwag i zastrze-
żeń, skłania też do refleksji nad obecnym 
systemem przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w polsce. Ustalenia kontro-
li wskazują na występowanie znacznych 
rozbieżności pomiędzy zakładanymi cela-
mi rozwiązań prawnych wprowadzonych 
z dniem 1 sierpnia 2010 r. a ich faktyczną 
realizacją. Zastosowanie nowej procedury 

niebieskie karty nie przyniosło oczekiwa-
nych efektów. rozwiązania, prawidłowe 
z punktu widzenia współpracy pomiędzy 
instytucjami zajmującymi się przemocą 
w rodzinie, okazały się niekorzystne z punk-
tu widzenia jej ofiar. stan ten jest w znacz-
nym stopniu konsekwencją unormowań 
wprowadzonych w życie 17 października 
2011 r. rozporządzeniem rady Ministrów 
w sprawie procedury niebieskie karty, 
które w zasadzie uniemożliwia udzielenie 
sprawnej i szybkiej pomocy. opracowanie 
przez zespoły interdyscyplinarne i grupy 
robocze planu pomocy w indywidualnych 
przypadkach przemocy odbywa się czę-
sto po kilku miesiącach od zgłoszenia tego 
faktu, a ofiara pozbawiona jest w tym cza-
sie pomocy ze strony policji. powoduje to, 
że reakcja na przemoc w rodzinie odbywa 
się z dużym opóźnieniem.

należy także zwrócić uwagę na niechęć 
do nowych rozwiązań zarówno wśród ofiar 
przemocy, które często nie decydują się 
na powiadomienie organów ścigania o za-
istniałym przestępstwie, jak i instytucji, 
które mają im pomagać. Zmiany wprowa-
dzono bowiem w oderwaniu od realnych 
możliwości kadrowych, lokalowych i fi-
nansowych, a wiążą się one ze znacznym 
zaangażowaniem czasowym, bez żadnej 
rekompensaty finansowej. sytuację ofiar 
przemocy w znacznym stopniu poprawiają 
działania policji, która – mimo braku opar-
cia w nowej procedurze nk – podejmo-
wała działania w celu sprawdzenia stanu 
bezpieczeństwa osób, co do których istnia-
ło podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

Z powyższych względów ustalenia kon-
troli wskazują na potrzebę pilnego prze-
analizowania przez Ministerstwo pracy 
i polityki społecznej istniejącej obecnie 
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sytuacji w tej dziedzinie. Zasadne jest 
usprawnienie funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania przemocy, wprowadzo-
nego ustawą z 10 czerwca 2010 r. o zmia-
nie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, 
jak również zweryfikowanie wydanego 
na jej podstawie rozporządzenia rady 
Ministrów z 13 września 2011 r. w spra-
wie procedury niebieskie karty, w taki 
sposób, aby umożliwić bezzwłoczne po-
dejmowanie działań w razie ujawnienia 
przypadków tej patologii. 

należałoby zatem:
• powierzyć policji pierwszoplanową rolę 

w realizacji procedury niebieskie karty;
•	uprościć	i uelastycznić	tę	procedurę,	

w tym formularze nk, wyłączyć du-
blowanie się czynności różnych orga-
nów oraz precyzyjnie określić zadania 
podmiotów uczestniczących w zespo-
łach interdyscyplinarnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zapewnienia przez 
nie wsparcia dla działań policji;

• wskazać rozwiązania, które zagwaran-
towałyby poszanowanie i ochronę god-
ności ofiar przemocy.
przemyślenia i określenia na nowo wy-

maga ponadto dotychczasowy status orga-
nizacyjny oraz sposób powoływania i funk-
cjonowania zespołów interdyscyplinar-
nych. realizacja tego wniosku wiąże się 
jednak z zapewnieniem odpowiednich 
warunków organizacyjnych, lokalowych 
i finansowych w formie dotacji celowej. 

trzeba przy tym mieć na względzie, że 
przygotowanie i wdrożenie nowych roz-
wiązań prawnych w tak wrażliwej mate-
rii wymaga dużej ostrożności, by jeszcze 
bardziej nie skomplikować i tak złożone-
go systemu pomocy ofiarom przemocy 
w rodzinie.

MIROSŁAW MIŁOŃ,
Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny NIK


