
RPW/39814/2014 P 
Data:2014-O5-09 

M I N I S T E R S T W O 

PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ 

Elzbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu 

DPS-X-5126-3328-61-IM/l 4 

Warszawa, dnia /.. maja 2014 r. 

B l U R O RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSK iCH 

W P t . 2014 -US- 0 9 

ZAL ./.. . NR 

Pani 
Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

•L 
Uprzejmie dzi^kuj? za przestanie zaleceri i wnioskow w zakresie zapobiegania, 

zwalczania i analizowania zjawiska przemocy, uwzgl^dniajqcych specyfik? przemocy 

ze wzgl^du na ptec, w tym szczegolne potrzeby kobiet starszych i kobiet 

z niepelnosprawnosciami zawartych w pismie znak: 1.816.5.2014.KWZ z dnia 7 kwietnia 

2014 r. 

Na wst^pie milo mi Pani^ Rzecznik poinformowac, ze w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

na posiedzeniu Rady Ministrow zostat przyj^ty nowy Krajowy Program Przeciwdzialania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

W Programie zostato zaplanowanych wiele dzialan, ktore w sposob posredni b^dz 

bezposredni wplyn^ na realizacj^ wskazanych przez Pani^ Rzecznik postulatow. 

Do najwazniejszych dzialan wychodz^cych naprzeciw oczekiwaniom nalezy zaliczyc 

mi^dzy innymi: 

- prowadzenie statystyk z uwzgl^dnieniem podziahi na plec oraz na osoby starsze 

i niepelnosprawne; 

- przeprowadzanie raz na dwa lata badan dotycz^cych diagnozy zjawiska przemocy 

w rodzinie; 

- realizacja raz na dwa lata ogolnopolskich kampanii spolecznych maj^cych na celu zmian? 

swiadomosci spotecznej w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie w tym 

przeciwdzialania przemocy ze wzgl^du na plec oraz wobec osob starszych 

i niepelnosprawnych; 



- coroczne dofinasowanie szkolen dla pracownikow „pierwszego kontaktu" z zakresu 

przeciwdzialania przemocy w rodzinie (zwi^kszone srodki finansowe na realizacje zadania 

od 2017 r.). 

Ponadto, nalezy podkreslic fakt, ze w celu zwi^kszenia skutecznosci przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie, w tym realizacji celow ustawowych oraz celow wskazanych 

w Programie, okreslono cztery podstawowe obszary zawieraj^ce kierunki dzialah oraz 

sprecyzowano oddziatywania wobec roznych grup odbiorcow: 

I . Profilaktyka i edukacja spoteczna: 

obszar kierowany do ogotu spoteczehstwa, w tym do osob i rodzin zagrozonych przemocy 

w rodzinie. 

I I . Ochrona i pomoc osobom dotkni^tym przemocy w rodzinie: 

obszar kierowany do osob dotkni^tych przemocy w rodzinie (w tym do: kobiet, m^zczyzn, 

dzieci, wspolmalzonkow lub partnerow w zwi^zkach nieformalnych, osob starszych, osob 

z niepelnosprawnosciami lub osob niesamodzielnych). 

I I I . Oddzialywanie na osoby stosuj^ce przemoc w rodzinie: 

obszar kierowany do osob stosuj^cych przemoc w rodzinie, jak rowniez do wlasciwych shizb 

lub podmiotow zajmuj^cych si? oddzialywaniem na osoby stosuj^ce przemoc. 

IV. Podnoszenie kompetencji shizb i przedstawicieli podmiotow realizuj^cych dzialania 

z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie: 

obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotow realizuj^cych zadania z zakresu 

przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 

Kazde z dzialari we wskazanych obszarach zostalo przypisane konkretnym podmiotom 

odpowiedzialnym za ich realizacj?. Opisano tez przewidywane wskazniki monitorowania 

realizacji dziaiah. 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkni^tym 

przemocy, a takze oddziatywanie na osoby stosuj^ce przemoc jest nadrz^dnym celem, ktory 

powinien l^czyc dzialania sektora publicznego i organizacji pozarz^dowych, 

Kolejnymi dzialaniami, ktore wplyn^ na popraw? w przyszlosci jakosci realizowanych 

zadan z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie ŝ  opracowywane przez Zespol 

Monitoruj^cy do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie (organ opiniodawczo-

doradczy ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego) zmiany do ustawy 

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie oraz aktow wykonawczych. ' 



W pjojekcie zmian do ustawy znalazJy si^ mi^dzy innymi rozwi^ania uwzgledniaj^ce 

zapisy Konwencji o przeciwdzialaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

w zakresie rozszerzenia definicji przemocy w rodzinie. 

Ponadto, doprecyzowano przepisy w zakresie pracy zespolow interdyscyplinamych 

i grup roboczych. 

Wyrazam nadziej?, ze po rozpocz^ciu prac legislacyjnych nad zmianami do ustawy 

b^dzie Pani Rzecznik or^downikiem proponowanych rozwi^zan. 

Ponadto, pragn? zapewnic, ze od poczqtku tworzenia systemu przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie t j , od 2005 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej staralo si? 

w sposob szczegolny zwracac uwag? opinii publicznej oraz osob zaangazowanych 

w realizacj? zadari na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie na potrzeby osob starszych 

i niepetnosprawnych. 

Od 2006 r. kiedy to realizowany by! Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy 

w Rodzinie zatwierdzony Uchwal^ Nr 162/2006 Rady Ministrow, Ministerstwo Pracy 

i Polityki Spolecznej podejmowalo inicjatywy w tym zakresie. 

Pragn? przypomniec, ze w latach 2009-2010 realizowana byla kampania spoleczna 

na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie wobec osob starszych i niepelnosprawnych. 

W ramach dzialah wynikaj^cych z Krajowego Programu, Polska Akademia Nauk 

przeprowadzila badania dotycz^ce diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie wobec osob 

starszych i niepelnosprawnych w Polsce. 

Opracowano i wydano takze poradnik dla pracownikow pierwszego kontaktu 

w zakresie pracy z osobami starszymi i niepelnosprawnymi oraz wyprodukowano na zlecenie 

Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej spot telewizyjny emitowany bezplatnie w telewizji 

Polskiej oraz telewizji TVN promuj^cy przeciwdzialanie przemocy w rodzmie wobec osob 

starszych i niepelnosprawnych. 

Ponadto, Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej, realizuje takze Program 

„Wspieranie Jednostek Samorz^du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzialania 

Przemocy w Rodzinie", ktorego celem jest dofmansowanie samorz^dow gminnych, 

powiatowych i wojewodztwa w tworzeniu zintegrowanego systemu przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie. 

Program Oslonowy „Wspieranie Jednostek Samorz^du Terytorialnego 

w Tworzeniu Systemu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie" po raz pierwszy zostal 

zrealizowany w 2011 r. zgodnie z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz .U. Nr 180 poz. 1493 z pozn. zm.). 
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Przedmiotem Programu „Wspieranie Jednostek Samorz^du Terytorialnego 

w Tworzeniu Systemu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie" jest dofinansowanie 

samorz^dow gminnych, powiatowych i wojewodztwa w tworzeniu zintegrowanego systemu 

przeciwdziatania przemocy w rodzinie. 

Nalezy takze nadmienic ze, Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej w zakresie zadan 

dotycz^cych przeciwdzialania przemocy w rodzinie i przemocy ze wzgl^du na plec realizuje 

Program w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2009 - 2014. 

Program Operacyjny pn. „Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie i przemocy ze wzgl^du 

na plec" realizowany jest w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 

i wspolfmansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). 

Program zostal przygotowany przez Operatora Programu, ktorym jest Ministerstwo Pracy 

i Polityki Spotecznej. 

Program jest zgodny z umow^ pomi^dzy Komisj^ Europejsk^ a Krolestwem Norwegii 

ws, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regulacjami w sprawie wdrazania 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, a takze z Memorandum 

of Understanding (MoU) zawartym pomi^dzy Krolestwem Norwegii a Rzeczpospolit^ Polskq 

z dnia 10 czerwca 2011 r. 

Glownym celem niniejszego Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz ze wzgl^du na plec wyst^puj^cego na terenie Polski. Celem bezposrednim 

jest przeciwdzialanie aktom przemocy w rodzinie oraz ze wzgl^du na plec poprzez stworzenie 

plaszczyzny wspoipracy pomi^dzy urz^dami centralnymi, a jednostkami samorzqdu 

terytorialnego oraz organizacjami pozarz^dowymi, ktore bezposrednio pracuj^ z osobami 

dotkni^tymi przemocy. 

Podniesienie kompetencji shizb wykonuj^cych zadania z zakresu przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie przyczyni si? do lepszego swiadczenia ushig w tym zakresie oraz 

stworzenia systemu reagowania na przemoc w rodzinie oraz ze wzgl^du na plec. 

Natomiast, rozszerzenie dzialan skierowanych do osob stosuj^cych przemoc 

w rodzinie oraz ze wzgl^du na plec doprowadzi do skuteczniejszej ochrony ofiar, zmiany 

postaw i zachowari sprawcow, co w konsekwencji pozwoli na powrot do prawidlowych relacji 

rodzinnych i spolecznych. 

Zakrojona na szerok^ skal? ogolnopolska kampania spoleczna, ktora realizowana 

b^dzie w ramach Programu doprowadzi do zmiany swiadomosci spoleczehstwa, lepszego 



reagowania na przemoc oraz do obalenia mitow i stereotypow na temat przemocy w rodzinie 

oraz ze wzgl^du na plec. 

Jednym z zadan Programu jest wspolna, na poziomie centralnym i samorz^dowym 

identyfikacja sytuacji rodzin uwiklanych w przemoc jak rowniez diagnozowanie 

i analizowanie efektywnosci dzialan podejmowanych na tym polu przez urz^dy centralne oraz 

jednostki samorzqdu terytorialnego. 

W oparciu o przeprowadzenie diagnozy dotycz^cej zjawiska przemocy w rodzinie 

w ramach Programu b^dzie mozliwosc dokonania oceny potrzeb w tym szkoleniowych 

i stworzenie systemu reagowania na przemoc. 

W Programie zaklada si? wiele dzialan, dzi?ki ktorym w Polsce nast^pi poprawa 

funkcjonowania systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 

Program jest realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej, 

Ministerstwo Sprawiedliwosci oraz Centralny Zarz^d Shizby Wi^ziennej jako beneficjentow 

projektow predefmiowanych oraz przez jednostki samorz^du terytorialnego i organizacje 

pozarz^dowe, ktore w drodze konkursu b^d^ aplikowaly o srodki fmansowe w ramach 

funduszu malych grantow. Program jest realizowany w latach 2012-2015 

z dofmansowaniem w wysokosci 3 000 000 EUR. 

We wszystkich Programach, o ktorych mowa powyzej realizowane ŝ  dzialania 

na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie w tym w szczegolnosci wobec osob starszych 

i niepelnosprawnych. 

Warto takze wspomniec o badaniach, ktore zostaly przeprowadzone w 2013 r. 

na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej przez Wyzsz^ Szkol? Psychologii 

Spolecznej w Warszawie pod kierunkiem Pana prof. Grzegorza S?dka i Pani dr Sylwii 

Bedyriskiej pn. „Ewaluacja Lokalnego Systemu Przeciwdzialania Przemocy 

w Rodzinie - Doswiadczenia Dotycz^ce Sposobow Pomagania i Nasilenia Stresu 

Pourazowego (PTSD) z Perspektywy Osob Dotkni?tych Przemocy w Rodzinie". 

Szczegolowe raporty z w/w. badari dost^pne ŝ  na stronie intemetowej 

www.mpips.gov.pl w zakladce przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 

Ponizej przedstawiam kilka wybranych wnioskow z przeprowadzonych badan. 

Wsrod ogohi osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie, zglaszaj^cych si? 

do placowek i instytucji lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie dominuj^ 

kobiety (96%). Duza cz?sc osob doswiadczajqcych przemocy to osoby pozostaj^ce 

w zwi^zkach formalnych (prawie 50%) lub nieformalnych (14%). Znacznie mniejsz^ grup? 

stanowi^ osoby rozwiedzione (17%) i kawalerowie czy panny (15%). Wi?kszosc z nich 



charakteryzuje si^ wyksztalceniem zawodowym (34%) lub srednim (31%), az 32% to osoby 

bezrobotne a 27% pracuj^ce na etat, przy czym procent aktywnych zawodowo osob 

doswiadczaj^cych przemocy jest nieco mniejszy (43%©) niz procent osob nieaktywnych 

zawodowo (57%). 

Przemoc, ktorej doswiadczaj^ osoby - beneficjenci lokalnego systemu 

przeciwdzialania przemocy, trwa przeci^tnie 54 miesi^ce, co daje 4,5 roku. 

• Ogolnie, jesli chodzi o ocen? cz^stosci doswiadczania roznych rodzajow przemocy 

to na plan pierwszy wysuwa si? cz^stosc doswiadczania przemocy psychicznej, nast^pnie 

ekonomicznej, fizycznej i seksualnej. Podobny wzorzec mozna zaobserwowac w przypadku 

ocen stopnia dotkliwosci poszczegolnych rodzajow przemocy: najbardziej dotkliwa, 

czy zagrazaj^ca zdaniem respondentek jest przemoc psychiczna, nast^pnie ekonomiczna, 

fizyczna i seksualna. Warto pami^tac, ze w przypadku przemocy seksualnej niska ocena moze 

wynikac z tego, ze obszar ten jest raczej tematem tabu w spoleczenstwie, co moze utrudniac 

rzetelny pomiar tego rodzaju przemocy. Utrudnieniem w ocenie cz^stosci tego typu przemocy 

S4 takze obiegowe opinie dotycz^ce tego, jakie zachowania ŝ  przemocy seksualn^, a jakie 

jeszcze niq nie ŝ . 

• W projekcie poszukiwano takze determinant subiektywnie ocenianej przez 

respondentow cz^stosci poszczegolnych rodzajow przemocy. Wsrod uwzgl^dnianych 

czynnikow brano pod uwag? wiek respondenta, miejsce zamieszkania, liczb? dzieci, stan 

zatrudnienia, sytuacj? materialn^ oraz rodzaj z w i ^ u . Analizy wykazaly, ze osoby mlodsze 

zdecydowanie wyzej niz te w srednim wieku i starsze oceniajq cz^stosc przemocy, podobnie 

osoby z duzych miast oceniaj^ cz^stosc doswiadczanej przemocy, jako wyzsz^ niz 

respondentki ze wsi i malego miast. Cz^stosc przemocy fizycznej, seksualnej i ekonomicznej 

nie jest roznicowana liczb^ posiadanych dzieci, ale w przypadku oceny cz^stosci przemocy 

psychicznej liczba dzieci roznicuje oceny - ocena cz^stosci przemocy psychicznej jest wyzsza 

u osob posiadaj^cych dzieci (1 i 2 lub wi^cej) niz u osob bezdziemych. Spore znaczenie dla 

ocen cz^stosci przemocy ma sytuacja materialna osoby. Na podstawie wynikow mozna 

stwierdzic, ze przemoc psychiczna wyst^puje najcz^sciej wtedy, gdy sytuacja materialna 

osoby jest zla a najrzadziej pojawia si? wtedy przemoc seksualna. Podobny wzorzec 

obserwujemy, gdy sytuacja materialna osoby jest przeci?tna. Gdy sytuacja materialna jest 

dobra przemoc psychiczna jest cz?stsza niz pozostale rodzaje, ale nie ma roznic w ocenach 

cz^stosci mi?dzy przemocy fizyczn^, seksualn^ i ekonomiczn4, ktore zdaniem osob badanych 

maj^ mniejszq cz^stosc. Jesli chodzi o wielkosc dochodow to mozna zauwazyc, ze nie 

ma znaczenia ona dla cz?stosci przemocy seksualnej, ale odgrywa kluczow^ rol? dla 



pozostalych rodzajow przemocy - nieco upraszczaj^c, osoby o zlej sytuacji materialnej 

oceniaj^ przemoc jako cz^stsz^ niz pozostale grupy. Oceny cz^stosci doswiadczania 

przemocy nie ŝ  jednak modyfikowane przez rodzaj zwi^zku (formalny, nieformalny) ani 

przez Stan zatrudnienia respondenta. 

• Analizy maj^ce na celu pokazanie zbieznosci w cz^stosci wyst^powania 

poszczegolnych rodzajow przemocy wskazuj^, ze wysoka ocena cz^stosci przemocy 

psychicznej wspohvyst^puje z wysok^ ocen^ cz^stosci przemocy ekonomicznej, podobnie 

cz^stosc przemocy psychicznej i fizycznej. Co wazne, dominuj^ca grupa respondentow 

(az 52%) doswiadcza wszystkich czterech rodzajow przemocy. 

• Badani na skali pi^ciostopniowej (1 - nigdy, 5 - bardzo cz^sto) oceniali cz^stosc 

roznych form przemocy. Srednie obliczone dla catej grupy wskazuj^, ze najcz^sciej 

wyst^puj^cymi formami przemocy fizycznej ŝ  popychanie i szarpanie, najrzadziej takie 

formy jak duszenie i uzycie lub grozba uzycia noza lub broni palnej. Podobna analiza 

wykonana dla cz^stosci przemocy psychicznej pokazala, ze najcz^stszymi jej formami 

sq ponizanie i krytykowanie oraz wyzwiska, ktore zdarzaj^ si? cz?sto zdaniem osob 

badanych. Jesli chodzi o przemoc seksualn^ to najcz?sciej wyst^puje seksualne dotykanie 

wbrew woli, a nast?pnie zmuszanie do stosunku seksualnego. Srednie oceny dla cz?stosci obu 

tych form oscyluj^ wokol wartosci 2, co oznacza odpowiedz „rzadko". Przemoc ekonomiczna 

przejawia si? najcz?sciej zdaniem respondentow w postaci niezaspokajania potrzeb 

finansowych rodziny, a nieco rzadziej jako nadmiema kontrola wydawanych pieni?dzy. 

Srednie oscyluj^ wokol odpowiedzi „czasami". 

W badaniu poproszono takze respondentow o okreslenie, jak- mocno czuj^ 

si? zagrozeni poszczegolnymi formami przemocy. Uzyskane wyniki zasadniczo odpowiadaj^ 

tym uzyskanym dla ocen cz?stosci: w zakresie przemocy fizycznej najwyzszy poziom 

zagrozenia w ocenie respondentow uzyskalo popychanie i szarpanie, w zakresie przemocy 

psychicznej najbardziej dotkliwe byty wyzwiska oraz ponizanie i krytykowanie, w zakresie 

przemocy seksualnej - seksualne dotykanie wbrew woli oraz zmuszanie do stosunku, 

a w przypadku przemocy ekonomicznej niezaspokajanie potrzeb materialnych. 

Analiza wynikow dotyczqcych ewaluacji lokalnego systemu przeciwdzialania 

przemocy pozwala stwierdzic, ze instytucjami, z ktorych pomocy zdecydowanie najcz?sciej 

korzystaly osoby doswiadczaj^ce przemocy okazaly si? Policja oraz osrodek pomocy 

spolecznej. Dosyc cz?sto korzystano takze z pomocy osrodkow interwencji kryzysowej. 

Mniej wi?cej co trzeci badany kontaktowal si? z grupami roboczymi, z s^dem oraz kuratorem 



s^dowym. Najrzadziej wskazywanymi podmiotami byly inne dzienne oraz calodobowe 

placowki specjalizuj^ce si? w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy. 

• Badani pytani o ocen? jakosci pomocy udzielonej przez poszczegolne instytucje 

generalnie oceniali J4 dosyc wysoko. Najwyzej ocenili osrodki interwencji kryzysowej. 

Stosunkowo dobrze wypadly takze placowki specjalizuj^ce si? w udzielaniu pomocy ofiarom 

przemocy: specjalistyczny osrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie, inna calodobowa placowki, osrodki wsparcia oraz punkt 

informacyjno - konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, Najnizsz^ ocen? otrzymala 

Policja oraz gminna komisja rozwi^zywana problemow alkoholowych, 

• Wsrod trudnosci w dzialaniu lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie respondenci najcz?sciej wskazywali na prawo, ktore w niedostatecznym stopniu 

chroni ofiary przemocy. Stosunkowo cz?sto osoby badane narzekaly na zbyt dhigo trwaj^ce 

procedury prawne. Z kolei za najbardziej znaczqc^ zalet? lokalnego systemu uznano fakt, 

ze przemoc przestala bye tematem tabu. Co trzeci badany przyznal, ze otrzymal pomoc o jak^ 

mu chodzilo, tyle samo respondentow zauwazylo, ze jest coraz wi?cej placowek 

udzielaj^cych pomocy ofiarom przemocy. 

Na zakonczenie wyrazam nadziej?, ze wprowadzane zmiany do aktow prawnych 

w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz realizowane inicjatywy zarowno 

na szczeblu centralnym jak rowniez lokalnym przy silnym wsparciu organizacji 

pozarz^dowych w przyszlosci konsekwentnie przyczyniq si? do skuteczniejszej ochrony osob 

doznaj^cych przemocy w rodzinie w tym w szczegolnosci osob starszych 

i niepelnosprawnych. 

P O D S E K M T A R ^ A N U 
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