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Każdego roku w Polsce problem przemocy w rodzinie dotyka dziesiątki tysięcy osób. 
Statystyki Komendy Głównej Policji wskazują, że tylko w zeszłym roku funkcjonariusze 
Policji stwierdzili blisko 160 tysięcy przypadków przemocy w rodzinie, w których krzywdy 
doznało ponad 88 tysięcy osób1. Z przykrością stwierdzam, że osób pokrzywdzonych może 
być jeszcze więcej – wiele przypadków, z różnych względów, nie zostaje bowiem 
ujawnionych. 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, odpowiedzialny również za realizację zasady 
równego traktowania, w toku mojej kadencji wielokrotnie wskazywałem, że przemoc 
domowa godzi w podstawowe prawa i wolności człowieka, narusza godność i poczucie 
bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych. Zadania władz publicznych w odniesieniu do tego 
zjawiska są jasno określone – państwo ma obowiązek stworzyć system, który efektywnie 
zwalcza przemoc w rodzinie i wspiera osoby nią pokrzywdzone. Takie zobowiązanie 
wynika nie tylko z Konstytucji RP, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 
międzynarodowych, m.in. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności2, Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet3 oraz Konwencji 
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej4, 
ale też z zaleceń międzynarodowych organów ochrony praw człowieka. 

1 Zob. Informacja dotycząca realizacji przez Policję procedury „Niebieskiej Karty” w 2018 r., s. 8-11.
2 Konwencja sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
3 Konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz.U z 1982 r. 
Nr 10, poz. 71).
4 Konwencja sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).
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Mając to na uwadze za nieakceptowalną uznaję sytuację, w której Zakopane 
w dalszym ciągu pozostaje gminą, w której osoby pokrzywdzone przemocą są 
pozbawione kompleksowego wsparcia. Co więcej, mój głęboki sprzeciw budzi to, że 
powyższa sytuacja pozostaje bez zmian od kilku już lat5, mimo że realizacja przez gminę 
zadań określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390), tj. opracowanie i 
realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie i tworzenie zespołów interdyscyplinarnych jest 
obligatoryjna6. Moje stanowisko wydaje się również podzielać Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi na moje wystąpienie pismem z dnia 11 
września br. poinformowało mnie, że wieloletnie nierealizowanie przez miasto 
Zakopane zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie resort 
uznaje za podstawę do wszczęcia wobec Rady Miasta Zakopanego działań w trybie 
art. 96 lub 97 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506)7.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.), 
zwracam się do Pana Wojewody o przedstawienie informacji dotyczącej podjętych lub 
planowanych działań wobec Rady Miasta Zakopane w celu wyegzekwowania obowiązku 
wynikającego z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także zaniechania 
przez Radę Miasta Zakopane naruszania przepisów Konstytucji i wiążących Polskę 
umów międzynarodowych.

Załącznik:
 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 

11 września 2019 r., znak: DPS.VII.071.3.2019.JS

5 W dniu 13 marca 2019 r. radni Miasta Zakopane po raz 10. odmówili podjęcia uchwały o uchwaleniu Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopane 
na lata 2019-2020.
6 S. Spurek, Komentarz do art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w: Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie. Komentarz, LEX 2012, pkt 5.
7 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 września 
2019r., znak: DPS.VII.071.3.2019.JS.
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