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Na wst^pie pragn? seraecznie podzi^kowac Panu Rzecznikowi za przeslanie 

wTiioskow w zakresie zapobiegania, zwalczania i analizowania zjawiska przemocy,, 

uwzgl^dniajacych specyfik? przemocy ze w^gl^du na piec, zawartych w pismie znak: 

I.816.5.2014.KWZ z dnia 7 sierpnia 2014 r. ; 
I 

Odnosz^c si^ do tresci pisma i do koniecznosci dostosowania polskiego 

prawodawstwa do zapisow Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej uprzejmie informuj?, ze Ministerstwo Pracy i Polityki 

Spolecznej dokonalo stosownej analizy w tym zakresie i nalezy stwierdzic, ze w wielu 

aspektach system przeciwdziatania przemocy w rodzinie funkcjonuj^cy w Polsce odpovviada 

zalozeniom Konwencji. ' 

W celu zapewnienia peJnego wdrozenia Konwencji w Polsce konieczne jest 

uregulowanie k i lku kwestii mi?dzy innymi: uwzgl^dnienie w defmicj i przemocy w rodzinie. 

przemocy ekonomicznej oraz zabezpieczenie relacji osob, ktore juz nie pozostaj^ w stal>'m 

z w i ^ k u lub malzehstwie i nie mieszkaj^ razem. a mimo to nadal dochodzi pomi^dz\- nimi 

do aktow przemocy. I 

Tak jak wskazywalam w poprzednim pismie Zespot Monitoruj^cy do Spraw 

Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie rozpocz^l na przelomie 2013 i 2014 r. prac? nad 
I 

zmianami do ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. 



W zmianach tych zostala uwzgl^dniona nowa definicja przemocy w rodzinie 

uwzgl^dniaj^ca rowniez przemoc ekonomiczn^ oraz zabezpieczenie relacji osob, ktore nie 

juz w statym z n i ^ k u lub malzenstwie i nie mieszkaj^ razem, a mimo to nadal 

dochodzi pomi^dzy nimi do aktow przemocy. ' 

Planuje si?, ze prace legislacyjne nad zmianami do ustawy rozpoczn^ si? w 2015 r. 

i doprowadz^ do zmiany definicji przemocy w rodzinie, ktora b?dzie odpowiadala wymogom 

zawartym w Konwencji. i 

Pragn? jednak zaznaczyc, ze ostateczny ksztah przepisow w tym zakresie zalezec 

b?dzie od rozstrzygni^c na poziomie polskiego Parlamentu. ' 

Kolejnym waznym dzialaniem wskazanym w Konwencji, jest obowi^ek gromadzenia 

danych slatystycznych dotycz4Cych przypadkow przemocy w podziale na plec oraz 

rozszerzenie zakresu badan. I 

Wi^kszosc danych dotycz^cych przypadkow przemocy gromadzonych obecnie 

obejmuje zjawisko przemocy w rodzinie. Dane zbierane ŝ  w ramach sprawozdania 

z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i udost?pniane na 

stronie intemetowej Ministerstwa Pracy i Poiityki Spolecznej. 

Gromadzone dane do tej pory nie uwzgl^dnialy kiyterium plci. W z w i ^ k u 

z wejsciem w zycie Krajowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 dane statystyczne zbierane w ramach sprawozdania b^d^ uwzgl^dniah 

kr>'terium plci. Zatem obowi^ek wynikaj^cy z Konwencji b^dzie realizowany. 

Ponadto, aby zapewnic zgodnosc z Konwencj^. konieczne b?dzie dalsze rozszerzenie 

zakresu badan - zakres zbieranych i analizowanych danych b?dzie musial obj^c wszystkie 

formy przemocy domowej oraz wszystkie ofiary przemocy okreslone w Konwencji. 

Krajowy Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zawiera 

dzialanie dotycz^ce przeprowadzenia co dwa lata diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie. 

W ramach t>ch badan b^dzie mozliwe diagnozowanie wszystkich form przemocy 

w rodzinie oraz wsz>'stkich ofiar przemocy okreslonych w Konwencji. Dlatego 

tez i w tym prz>'padku w najblizszym czasie obowi^ek wynikajqcy z Konwencji zostanie 
I 

zrealizowany. 

Zapisy Konwencji wskazuj^ takze na rozszerzenie zakresu tematyki szkoleri 

adresowanych do osob maj^cych zawodowy kontakt z ofiarami przemocy lub sprawcami 

aktow przemocy o zjawisko przemocy ekonomicznej, przemocy w zwi^zkach ktore rozpadty 

si?, jak rowni? informacje na temat mechanizmu stosowania i stereot>p6w zwi^zanych 



i 

ze stosowaniem przemocy, w tym kulturowych uwarunkowah zjawiska przemocy 

oraz przemocy ze wzgl^du na plec. • 

Od 2007 r. w ramach Krajowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie 

prowadzone szkolenia dla pracownikow pierwszego kontaktu zajmuj^cych si? prac^ 

z osobami doznaj^cymi przemocy w rodzinie i z osobami stosuj^cymi przemoc w rodzinie. 

Szkolenia maj^ charakter interdyscyplinamy. Dodatkowo zagadnienia przemocy w rodzinie 

mieszcz^ si? w programach nauczania w kolegiach shizb spolecznych, ksztak^cych 

pracownikow socjalnych, Policji oraz szkoleniach organizowanych przez Krajow^ Szkol? 

S^downictwa i Prokuratury dla pracownikow wymiaru sprawiedliwosci. ' 

Peine wykonywanie Konwencji wymaga rozszerzenia zakresu lematyki szkoleri 

o zjawisko przemocy ekonomicznej, przemocy w zwi^zkach, ktore rozpadJy si?, jak tez 

informacje na temat mechanizmu stosowania i stereotypow zwi^zanych ze stosowaniem 

przemocy, w tym kulturowych uwarunkowari zjawiska przemocy oraz przemocy ze wzgl?du 

na plec, o ile w dotychczasowych szkoleniach kwestia ta nie byta zawarta w tresci szkolenia. 

Odpowiednie dzialania przewiduje m.in. Krajowy Program Przeciwdzialania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, jak rowniez opracowany przez Pelnomocnika 

Rz^du do spraw Rownego Traktowania Krajowy Program Dziatan na Rzecz Rownego 

Traktowania. 

Ponadto, Minister Pracy i Polityki Spolecznej zgodnie z ustaw^ o przeciwdzialaniu 

przemocy w rodzinie jest zobowi^zany do wydania co dwa lata ..Wytycznych do 

prowadzenia szkolen w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie". W Wytycznych 

tych b?dzie mozliwe rozszerzenie o tematyk? wskazan^ w Konwencji. W zwi^zku 

z powyzszym dzialanie to takze b?dzie realizowane zgodnie z zapisami Konwencji. 

Warto takze zwrocic uwag? na zobowi^zanie wynikaj^ce z zapisow Konwencji 

dotycz^ce utworzenia ogolnokrajowych. calodobowych. bezplatnych telefonow zaufania 

udzielaj^cych porad w sprawie przemocy z zachowaniem poufnosci lub anonimowosci osob 

dzwoni^cych. ' 

Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

przewiduje utworzenie catodobowej bezplatnej ogolnopolskiej l in i i telefonicznej dla ofiar 

przemocy w rodzinie i ze wzgl?du na ptec telefonow zaufania. interwencyjnych lub 

informacyjnych dla osob dotkni?tych przemocy oraz tworzenie i zwi?kszanie zakresu 

dzialania oraz dost?pnosci do ogolnopolskich calodobowych telefonow zaufania. 

interwencyjnych lub informacyjnych- dla osob dotkni?tych przemocy w rodzinie. Telefon od 



2017 r. bfdzie dofinansowywany w kwocie 340 tys. rocznie. Srodki finansowe na ten 

znajd^ si^ w budzecie Ministra Zdrowia. ' 

Odnosz^c si? do kwestii przedstawionej w pismie dotycz^cej ograniczonego czasu 

realizacji Programu Operacyjnego pn. „Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie i przemocy 

ze wzgl^du na plec" realizowanego w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 

i wspotfinansowanego ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) uprzejmie 

informuj?. ze Program b^dzie realizowany do 2015 r. ate nalezy przede wsz>'stkim podkreslic, 

ze dzialania realizowane na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w tym mi^dzy 

innymi przeciwdzialania przemocy wobec kobiet b?d^ priorytetem w ramach realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

Program ten tak jak polskie prawodawstwo odnosi si? do wszystkich kategorii ofiar 

przemocy w rodzinie. Niemniej jednak, uwzgl^dniaj^c statystyki oraz badania to kobiety 

S4 najcz?sciej osobami doswiadczaj^cymi przemocy w rodzinie i to one ponosz^ najwi?ksze 

negatywne skutki tego zjawiska. • 

Dlatego tez, Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej b?dzie kladlo nacisk na realizacj? 

dzialari wynikaj^cych z Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 na przeciwdzialanie przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec kobiet. 

Odnosz^c si? do propozycji stworzenia „krajowej polityki maj^cej na celu zapobieganie 

i zwalczanie wszelkich form przemocy ze wzgl?du na ptec poprzez wprowadzenie dziaiah 

programowych odnosnie zapobiegania i zwalczania przemocy w sferze zawodowej, 

publicznej i w intemecie" uprzejmie informuj?, ze kwestie te ŝ  przedmiotem wielu innych 

ustaw ale nie mieszcz^ si? w zakresie przedmiotowym Krajowego Programu Przeciwdzialania 

Przemocy w Rodzinie. Wydaje si? jednak. ze tak szerokie spektrum dzialari 

to odpowiedzialnosc nie jednego resortu ale wszystkich organow paristwa zarowno 

na szczeblu centraln^in jak i samorz^dowym. Dlatego tez dzialania takie wpisane ŝ  roznych 

aktach prawnych i roznych dzialaniach programowych np. w „Kra jowym Program dzialari 

na rzecz rownego traktowania na lata 2013-2016" opracowanym przez Pelnomocnika Rz^du 

do Spraw Rownego Traktowania". * 

Ustosunkowuj^c si? do kwestii wzmocnienia efektywnosci stosowania srodkow 

umozliwiaj^cych izolacj? sprawcy od ofiary, w szczegolnosci w postaci nakazu opuszczenia 

lokalu, uprzejmie informuj?, ±e wlasciwym do udzielenia odpowiedzi jest Ministerstwo 

I Sprawiedliwosci. 



Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej dysponuje jedynie danymi statystycznymi 

przekazanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwosci w zakresie realizacji art. 275a kpk, ktore 

przedstawiam ponizej. ' 

Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie. mozliwa jest na wszystkich etapach post^powania, 

zarowno przygotowawczego, jak i przed s^dem. Na etapie post^powania przygotowawczego 

mozliwosc tak^ stwarzaj^ srodki zapobiegawcze, ktorych okres zastosowania w niektorych 

przypadkach. w oparciu o stosowne przepisy. przedluzany jest na kolejne okresy. 

W stosunku do sprawcow przemocy w rodzinie najistotniejszymi srodkami 

zapobiegawczymi s :̂ 

- tymczasowe aresztowanie, 

- dozor Policji z zakazem kontaktowania si? z osob^ pokrzywdzon^ (art. 275 § 2 kpk). 

- dozor Policji w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania. na podstawie 

art. 275 § 3 kpk, 

- nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego. 

Wg danych w stosunku do sprawcow przest^pstw zakwalifikowanych jako przemoc 

w rodzinie w 2013 roku, tymczasowe aresztowanie przed wydaniem wyroku zastosowano w 

792 przypadkach (t^cznie w s^dach rejonowych i okr^gowych), w tym 563 wobec 

oskarzonych za przest^pstwo zn^cania si? (art. 207 § 1 kk) . 

Dozor Policji w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania (art. 275 § 3 kpk) 

orzeczono w 282 przypadkach. I 

Jak juz wspomniano uprzednio, nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego. stosowany przez 

s^d jako srodek zapobiegawczy zastosowano ogolem w 600 przypadkach. w tym 

78 postanowieh dotyczylo przedhizenia nakazu zastosowanego przez prokuratora lub s^d 

na dalsze okresy (art. 275a § 4 kpk). I 

Na zakonczenie uprzejmie informuj?. ze Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej doklada 

wszelkich starari w celu kompleksowego podejscia do realizacji rozwi^zah systemowych 

na rzecz przeciwdziaiania przemocy w rodzinie i przemocy ze wzgl^du na plec. 
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