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Wstęp

Konieczne jest ciągłe zwiększanie świadomości przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości,
tak, aby zwiększyć liczbę orzeczeń nakazujących uczestnictwo
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.
Istotne jest także każdorazowe uświadomienie oskarżonym, że udział w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych może istotnie wpłynąć na ocenę ich sytuacji procesowej.
Rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich

Fundacja Pozytywnych Zmian od 2012 roku monitoruje instytucje
publiczne sprawdzając, jak wywiązują się z realizacji zadań ustawowych
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz jak orzekają sądy
w sprawach o znęcanie z art. 207 k.k.
Fundacja przeprowadziła trzy monitoringi i opracowała raporty:
- „Monitoring 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji
publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofarom przemocy oraz realizacji zadań
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – 2014 r.;
- „Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów”
– 2015 r.;
- „Raport z monitoringu sądów rejonowych województwa śląskiego w sprawach
o znęcanie z art. 207 k.k. za lata 2015-2016”.
Zajmując się już ponad 7 lat tematem przemocy wobec kobiet i przemocy
w rodzinie zwracamy uwagę, iż poza działaniami pomocowymi dla osób, które
przemocy doświadczają, ważną kwestą w zmniejszeniu skali przemocy wobec
kobiet i przemocy w rodzinie jest praca ze sprawcami przemocy, która stanowi
jeden
z elementów całego systemy przeciwdziałania przemocy i zakłada zmniejszenie
skali przemocy.
Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar: „Wszystko, co zrobimy,
aby sprawca więcej nie stosował przemocy, będzie najbardziej realną pomocą dla
jego ofar”.
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Niniejszy raport przedstawia wyniki monitoringu dotyczące orzekania obowiązku
uczestnictwa w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących
przemoc w oparciu o dane otrzymane z sądów oraz jednostek
odpowiedzialnych za ich realizację. Odziaływania te wprowadziła ustawa z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r. poz. 1390).
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Komentarz psycholożki

Ewolucja w postrzeganiu zjawiska przemocy
Na przestrzeni czasu, mniej więcej od lat 70-tych XX wieku, podejście
psychologów i terapeutów do zjawiska przemocy ewaluowało: od stricte
psychoterapeutycznego, z umiejscowieniem źródeł przemocy w patologii
jednostki, przez podejście interakcyjne, gdzie przemoc jest skutkiem patologii
systemu rodzinnego czy gdzie przemoc wynika z uwarunkowanej kulturowo
męskiej dominacji, do podejścia eklektycznego, łączącego orientacje profeministyczną z podejściem poznawczo-behawioralnym.
W podejściu poznawczo-behawioralnym przemoc rozpatrywana jest
w kategoriach zachowania społecznie wyuczonego i wzmacnianego. Aby pomóc
sprawcy lepiej rozpoznawać swoje emocje i negatywne konsekwencje stosowanej
przemocy, terapeuta stosuje techniki psycho-edukacyjne, uczy alternatywnych
zachowań czy też poszerza zakres społecznych umiejętności.
Czym jest przemoc?
Za przemoc uznaje się intencjonalne zachowanie służące sprawowaniu władzy
i kontroli nad partnerem. W porównaniu z innymi podejściami, w tym modelu
przemoc rozumiana jest szerzej, nie tylko jako przemoc fzyczna. Przemocą jest
każde zachowanie, które wywołuje strach i podporządkowanie się osoby
doznającej przemocy.
Uważa się, ze sprawcy są całkowicie odpowiedzialni za stosowaną przemoc.
Na określenie oddziaływań terapeutycznych używa się terminu interwencja
kryzysowa/terapeutyczna zamiast terminu leczenie czy terapia, podkreślając
w ten sposób specyfkę pracy ze sprawcą. Przedmiotem oddziaływań
interwencyjnych nie są problemy osobowościowe sprawców, ale stosowane przez
nich mechanizmy zaprzeczania, minimalizacji i obwiniania ofar, a także
gwałtowne bądź kontrolujące zachowania, a w dalszej kolejności seksistowskie
postawy wobec płci. Postawa psychologa/terapeuty jest aktywna, często
dyrektywna.
W podejściu eklektycznym terapeuci łączą różne elementy koncepcji
feministycznej i poznawczo-behawioralnej. Celem oddziaływań terapeutycznych
jest uczenie umiejętności społecznych oraz praca nad zmianą postaw sprawcy
wobec samego zjawiska przemocy oraz roli mężczyzny i kobiety we współczesnym
świecie.
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Sprawcy przemocy w rodzinie jako oddzielna grupa
Utwierdza się przekonanie, że sprawcy przemocy w rodzinie stanowią oddzielną,
swoista grupę, nawet wśród sprawców przemocy innego rodzaju. Wymagają oni
specjalnych programów terapeutycznych. Tradycyjne podejście terapeutyczne nie
jest wystarczające do ich leczenia, gdyż przemoc w rodzinie jest czymś więcej niż
wynikiem patologii indywidualnej sprawcy czy dysfunkcjonalnego systemu
rodzinnego. Poza aspektami psychologicznymi terapeuta zajmujący się sprawcami
przemocy w rodzinie powinien uwzględniać aspekt społeczny, to znaczy brać pod
uwagę postawy i przekonania w odniesieniu do roli i praw mężczyzn i kobiet,
a także sprawy bezpieczeństwa ofary. Pojawia się też sugesta, ze leczenie
sprawców przemocy powinno przebiegać w dwóch etapach:
1) etap podstawowy, w którym interwencja terapeutyczna koncentruje się na
problemie zachowań agresywnych i odpowiedzialności sprawcy za przemoc,
2) etap leczenia innych problemów osobowościowych.
Dopiero po zakończeniu etapu pierwszego może być rozpoczęta terapia
nastawiona na indywidualną patologię.
Przestępstwa przeciw rodzinie należą w Polsce do najczęściej popełnianych.
Zajmują one trzecie miejsce w ogólnej skali przestępczości, po przestępstwach
przeciwko mieniu i przestępstwach przeciwko życiu.
Udział osób stosujących przemoc w rodzinie w programach korekcyjnoedukacyjnych jest niezwykle ważny z kilku powodów. Nie tylko dla samego
uczestnika, który ma szansę zmienić swoje zachowania, ale przede wszystkim dla
osób, które ponoszą konsekwencje jego przemocowych zachowań. Podejmując
próby z jednej strony ratowania rodziny, a z drugiej ochrony przez agresją, osoby
doświadczające przemocy oczekują od służb tzw. pierwszego kontaktu ze
zjawiskiem przemocy w rodzinie konkretnych działań pomocowych, które zmienią
ich sytuację. Kierowanie przez sąd sprawców przemocy na zajęcia korekcyjnoedukacyjne powinno być warunkiem zawieszenia kary, którego niespełnienie
skutkowałoby odwieszeniem wyroku.
Niestety zbyt często się zdarza, że sąd kieruje rodzinę na mediację lub terapię
rodzinną, co jest błędem, gdyż w przypadku trwania przestępstwa przemocy
w rodzinie i funkcjonowania w tej rzeczywistości rodziny są to czynniki, które
bezwzględnie dyskwalifkują strony do udziału w mediacjach czy też terapii
rodzinnej. Jedyną formą pomocy są grupy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
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oraz interwencyjna pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy
i świadków (z możliwością późniejszej terapii).

Renata Szczepańska – psycholożka, specjalistka z dziedziny wiktymologii. Autorka Programu
Przeciwdziałania Przemocy „DOŚĆ PRZEMOCY” (nagrodzonego przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów i UNDP w 1997 roku). Współautorka publikacji: „O pomocy osobom pokrzywdzonym
w Polsce – wdrażanie programów w powiatach i samorządach gminnych” (2002); „Poszanowanie
godności ofar przestępstw” (2002); „Interdyscyplinarność działań jako warunek skutecznej
pomocy ofarom przestępstw” w: praca zbiorowa pod red. T. Cieleckiego, J. B. Banach-Guterrez,
A. Suchorskiej „Pozycja ofary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe”
(2008). Mediatorka i ekspertka – uczestniczka grupy zadaniowej powołanej przez Prezesa Rady
Ministrów, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości do opracowania założeń krajowego
programu pomocy ofarom przestępstw od 2006-2008. Koordynatorka na teren województwa
śląskiego Programu Pilotażowego Sieci Pomocy Ofarom Przestępstw w ramach programu
pilotażowego Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Programu Pomocy Ofarom Przestępstw
(09.2007–30.06.2008 r.)
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Odziaływania korekcyjno-edukacyjne
dla osób stosujących przemoc wobec
osób najbliższych – regulacje prawne i cele.

Oddziaływania i praca ze sprawcą oraz oduczenie się stosowania przemocy jest
kluczowe dla przeciwdziałania kolejnym zachowaniom przemocowym.
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Stosowanie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców
przemocy w rodzinie wprowadziła ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
1390, art. 4).
W trakcie programu sprawcy uczą się m.in. jak rozpoznać zachowania będące
przemocą domową, przyjąć odpowiedzialność za stosowanie przemocy wobec
bliskich, przerwać cykl przemocy domowej, rozwiązywać konfikty rodzinne bez
stosowania przemocy, rozpoznawać własne uczucia i okazywać je innym
członkom
rodziny
w
pozytywny
i
efektywny
sposób.
Udział w programie jest zatem ważnym elementem w zmianie postawy sprawcy,
prowadzącym do zaprzestania stosowania przez niego przemocy w każdej z jej
form (psychiczna, fzyczna, ekonomiczna, seksualna, symboliczna).
Sąd w ramach środków probacyjnych (służących resocjalizacji sprawcy bez
wykonywania kary w całości lub części) może orzec o obowiązku (art. 72 § 1 k.k.
p. 6b) udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych w przypadku zastosowania
warunkowego umorzenia postępowania karnego, zawieszenia wykonania kary,
orzeczenia kary ograniczenia wolności lub środka karnego, a także przy
warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Adresatami oddziaływań są również
skazani
odbywający
karę
w
zakładach
karnych.
Orzekanie tego obowiązku przez sądy stanowi zatem kluczowy element związany
z pracą ze sprawcami przestępstw znęcania się (art. 207 kodeksu karnego).
Podstawowym celem każdego programu korekcyjno-edukacyjnego jest
powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby
najbliższej.
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Wytyczne do Tworzenia Modelowych Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla
Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie wskazują na:
„Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie określony został przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Programy te powinny
stanowić część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
uzupełniać różne formy interwencji prawnych i administracyjnych
podejmowanych wobec sprawców. Podstawowym celem tych wszystkich działań
jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie powinny być prowadzone w formie programów działań
psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką
zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko
dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do
samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w
rodzinie”.
Cele
programu
oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnego
określono
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne
ośrodki wsparcia dla ofar przemocy w rodzinie, kwalifkacji osób zatrudnionych w
tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifkacji osób
prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259)
wydanym na podstawie art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W § 4 rozporządzenia wskazano, że oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:
1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym
stosowaniem przemocy;
2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania
przemocy w rodzinie;
4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za
stosowanie przemocy;
5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie;
6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfiktów
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w rodzinie bez stosowania przemocy;
7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Dr Paweł Ostaszewski w opracowaniu na temat „Realizacji programów
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w świetle wyników
badania ankietowego” wydanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
formułuje postulat wprowadzenia obligatoryjnego orzekania obowiązku udziału
w programie korekcyjno-edukacyjnym w stosunku do sprawców, którym za
przestępstwo znęcania się nad rodziną wymierzono karę w zawieszeniu oraz
dostrzegają potrzebę kontynuowania oddziaływań także po zakończeniu
programu (P. Ostaszewski, „Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy w rodzinie w świetle wyników badania ankietowego”, IWS, Warszawa 2015).

Na konieczność kierowania wszystkich sprawców przemocy do uczestnictwa
w programie wskazuje również Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich:
„Wszyscy sprawcy przemocy w rodzinie, w tym skazani na bezwzględną karę
pozbawienia wolności, powinni być objęci nakazem uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym”
Podkreśla
również
dwie
istotne
kweste
z
tym
związane:
„Dziś sąd nie ma obowiązku nakazywania takich działań wobec sprawców –
tymczasem z badań wynika, że programy korekcyjno-edukacyjne powodują
zmiany w ich zachowaniu.”
„Wszystko, co zrobimy, aby sprawca więcej nie stosował przemocy, będzie
najbardziej realną pomocą dla jego ofarr.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w 2017 r. do Ministra Sprawiedliwości, aby
przyjąć jako zasadę kierowanie wszystkich sprawców przemocy w rodzinie do
uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych. W przypadku stosowania
środków probacyjnych powinno to być obligatoryjne (z możliwością odstąpienia
w szczególnie uzasadnionych przypadkach).
W wystąpieniu podkreśla „Potrzebne byłoby też wprowadzenie nakazu
uczestnictwa w tym programie – i zobowiązanie sądu do orzekania tego środka
– w każdym przypadku skazania sprawcy przemocy w rodzinie na bezwzględną
karę pozbawienia wolności”.
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Rola sądów w systemie
przeciwdziałania przemocy.
Kierowanie sprawców przemocy
na uczestnictwo
w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.

Cały system przeciwdziałania przemocy w rodzinie to praca wielu
instytucji, organizacji pozarządowych, organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości. Podejmowane jest wiele działań, aby pomóc osobom
doświadczającym przemocy ze strony osób najbliższych. To, co w realny sposób
pomoże uwolnić się od osoby stosującej przemoc, to izolacja sprawcy od ofary i
karanie sprawców. Jednakże, nawet po otrzymaniu kary, sprawcy nadal mogą
stosować przemoc, zwłaszcza, że większość wyroków za znęcanie z art. 207 k.k.
zapada z warunkowym zawieszeniem wykonania kary (73% w roku 2016). Dlatego
tak istotna jest edukacja i proflaktyka oraz praca z samymi sprawcami
przemocy i wpłynięcie na zmianę ich postaw.
Co roku w Polsce osiemset tysięcy do miliona kobiet doświadcza przemocy ze
strony męża/partnera (dane za: prof. Beata Gruszczyńska, Uniwersytet
Warszawski), a statystyki policyjne natomiast wskazują liczbę 80000-150000
osób, które zgłosiły doświadczanie przemocy (w tym średnio 80-90% stanowią
kobiety i dzieci). Natomiast wyroków skazujących za znęcanie w Polsce zapada
średnio 11000-13000 rocznie, przy czym np. w 2016 roku sądy zobowiązały do
uczestnictwa w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych jedynie 819
sprawców przemocy (w 2015 było to 821 osób, w 2014 – 731).
Niezależnie od statystyk, przemoc w rodzinie jest jednym z najważniejszych
problemów społecznym i trudnym do rozwiązania. Aby przemoc w rodzinie ustała
lub zmniejszyła się znacząco, potrzebna jest wspólna praca organów ścigania,
wymiaru sprawiedliwości i instytucji pomocowych oraz szeroka edukacja w tym
zakresie. Problem ten jest bardzo złożony, ma wiele poziomów i bez szerokiej skali
działań nie zostanie rozwiązany.
Dlatego należy podejmować wszelkie działania, by sprawcy przemocy nie czuli się
bezkarni, a pokrzywdzone osoby w końcu były bezpieczne. Szczególną rolę pełni
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tutaj sąd, który powinien wykorzystać wszelkie instrumenty prawne, aby
zapewnić bezpieczeństwo osobom doświadczającym przemocy ze strony
najbliższych.
Instytucje odpowiedzialne za realizację zadań określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie co roku sporządzają sprawozdanie
z realizacji zadań, a ich wyniki ujęte są w wojewódzkich raportach oraz
w Sprawozdaniu z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020.
Wskaźnikami z realizacji kierunków działań w ramach Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest w punkcie 3.3.4.:
Monitoring orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz
wykonania tego typu orzeczeń.
Realizatorzy zadania: Minister Sprawiedliwości, sądy powszechne, Centralny
Zarząd Służby Więziennej.
Wskaźniki:
− liczba orzeczeń nakładających na osoby stosujące przemoc w rodzinie
obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
− liczba skierowań do uczestnictwa w ww. oddziaływaniach dla tych osób,
− liczba osób przystępujących do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
− liczba osób, które ukończyły oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Termin realizacji: 2014–2020.
W rekomendacjach z realizacji w województwie śląskim zadań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 i 2016 podkreślić należy:
2014 r.
- usprawnienie systemu motywowania i rekrutowania osób stosujących przemoc
w rodzinie do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, w tym
również poprzez poprawę przepływu informacji pomiędzy instytucjami i
podmiotami gminnymi rekrutującymi uczestników a organizatorami oddziaływań
w powiatach, a także nawiązanie przez te instytucje współpracy z sądami tak, aby
częściej orzekały w stosunku do sprawców przemocy środek w postaci
skierowania do udziału w tego typu programach.
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2016 r.
- poprawa współpracy pomiędzy powiatami, a sądami, kuratorami oraz innymi
podmiotami działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem
przekazywania im informacji o możliwości realizacji programów korekcyjnoedukacyjnych oraz uzyskania przez powiaty wiedzy o osobach będących
potencjalnymi kandydatami do udziału w oddziaływaniach korekcyjnoedukacyjnych.
Zadania Resortu Sprawiedliwości w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 w punkcie 3. Oddziaływanie na osoby
stosujące przemoc w rodzinie jako cel wskazują „zwiększenie skuteczności
oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”.
Kierunki działań:
3.1. Tworzenie i rozszerzanie ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie, realizowanych przez instytucje rządowe i samorządowe, a także
podmioty oraz organizacje pozarządowe, a także wypracowanie zasad współpracy
pomiędzy instytucjami i podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi.
Rodzaje działań:
3.1.1. Ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz
organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w
rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne
Zgodnie z powyższym działaniem nr 3.1.1. samorząd powiatowy jest
zobowiązany do zewidencjonowania i corocznej aktualizacji na stronach
internetowych powiatów bazy teleadresowej podmiotów oraz organizacji
pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie, w tym programy korekcyjno-edukacyjne. Nadto, powiatowe
jednostki samorządu terytorialnego opracują informatory zawierające dane
teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres
realizowanych przez nie odddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Informatory te będą każdego roku, do dnia 15 lipca, przesyłane przez starostę
powiatowego właściwemu prezesowi sądu rejonowego, prokuratorowi
rejonowemu oraz komendantowi powiatowemu/miejskiemu Policji (punkt
3.1.2)
Prezes sądu rejonowego będzie miał, zgodnie z omawianym działaniem 3.1.3.,
obowiązek rozpowszechnienia do dnia 15 sierpnia każdego roku ww.
informatorów wszystkim sędziom oraz zespołom kuratorskiej służby sądowej w
wersji papierowej i elektronicznej – do wiadomości. Dodatkowo baza ta ma być
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umieszczona na stronie internetowej sądu rejonowego.

Jeżeli sprawca ma obowiązek uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
jednak na program nie uczęszcza lub udział w nim przerwał, Sąd może zarządzić
wykonanie kary w przypadku uchylania się od wykonywania nałożonych
obowiązków zgodnie z art. 75 § 2 kk.:
Art. 75. § 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby
rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo
niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru,
wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków
kompensacyjnych lub przepadku.
§ 2a. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2,
zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego
kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne
względy.
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Uczestnictwo w odziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych w liczbach

W roku 2014 liczba nałożonych przez sądy orzekające obowiązków
uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych w Polsce wyniosła 731
(w tym czasie skazano 10647 osób za czyny z art. 207 k.k. – przestępstwo
znęcania się), a w roku 2015 orzeczono 821 takich obowiązków (w tym czasie
skazano
10263
osoby
za
czyny
z
art.
207
k.k.).
2016 – skierowani do programu ogółem – 819 (777 mężczyzn, 42 kobiety)
2015 – skierowani do programu ogółem – 821 (784 mężczyzn, 37 kobiet).
2014 - skierowani do programu ogółem – 731.
Zobowiązanie sprawców skazanych za przemoc wobec osoby najbliższej do
udziału w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych w sądach woj. śląskiego jest
również – jak w przypadku całego kraju – niezwykle rzadkie.
Fundacja, przeprowadzając monitoringi w 2014 i 2016 roku dotyczące
orzekania
w
sprawach
o
znęcanie
z
art.
207
k.k.
skierowała wnioski o udostępnienie informacji do sądów rejonowych
województwa śląskiego, dotyczące m.in. liczby orzekanych zobowiązań
uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.
W roku bieżącym wniosek wysłano do powiatów, których obowiązkiem jest
realizacja ww. oddziaływań, dotyczący liczby „skierowań” przez sądy sprawców
przemocy na uczestnictwo w oddziaływaniach.
Dane
różnią
się
od
siebie,
są
identyczne
lub
podobne,
pomimo iż zakres lat jest zupełnie inny. W pierwszym przypadku sądy podały
dane
z
roku
2012-2016
a
powiaty
za
lata
2010-2018.
To, że dane z powiatów są wyższe, wynika z tego, iż zawierają również liczbę tych
wydanych obowiązków uczestnictwa, które sąd wydał już na wniosek kuratora
(wcześniej wydając wyrok skazujący bez obowiązku uczestnictwa w programie).
Według danych z sądów rejonowych województwa śląskiego w latach 2015-2016,
sąd orzekł 196 obowiązków uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno16

edukacyjnych na 1418 wydanych wyroków z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary z art. 207 k.k. (znęcanie się nad osobą najbliższą), a między 2012
a 2016 r. orzekanie uczestnictwa w oddziaływaniach wzrosło jedynie o niecałe
4%.
Poniższa tanela nr 1 przedstawia orzekanie
obowiązku uczestnictwa
w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjny w przypadku wyroków skazujących
z art. 207 k.k. (znęcanie się nad osobą najbliższą).
Tabela nr 1. Wyroki z art 207 kk – sądy rejonowe woj. śląskiego i orzekanie obowiązku z art. 72 par.1 p.6b (dane z sądów
rejonowych).

Lata

Wyroki
skazujące
z art. 207 k.k.

Zawieszenie
wykonania
kary

Procentowo
wyroki z
warunkowym
zawieszeniem
wykonania kary

Orzeczenie
obowiązku
uczestnictwa w
oddziaływaniach
korekcyjnoedukacyjnych
(liczba osób)

Procentowy udział
orzeczeń
obowiązku
uczestnictwa w
oddziaływaniach
korekcyjnoedukacyjnych w
odniesieniu do
liczby wyroków
skazujących

2012-2014

2647

2423

91,53%

133

5,02 %

2015-2016

2218

1418

63,93%

196

8,81 %

Liczba wszystkich osób przystępujących do programu w województwie śląskim
(dane: Raport z realizacji w województwie śląskim zadań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
2016 – 722 (ukończyły 395 osoby),
2015 – 733 (ukończyły 393 osoby),
2014 – 720 (ukończyły 370),
2013 – 803 (ukończyły 433),
2012 – 826 (ukończyły 377).
Dane do niniejszego raportu otrzymano z 34 urzędów powiatowych lub instytucji
odpowiedzialnych za realizację oddziaływań w danym powiecie (w tym część
jednostek twierdzi, iż nie posiada przedmiotowych danych, a część podała, iż
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program w ich powiecie nie jest realizowany-tabela nr 2).
Z otrzymanych danych wynika, że w ciągu 8 lat w 25 powiatach sądy skierowały
do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych 1198 osób, co średnio
daje liczbę 149 osób rocznie. Należy jednak podkreślić, że dane zawierają
wszystkie skierowania do udziału w oddziaływaniach, nie tylko te, gdzie sąd
zobowiązuje skazanego zawieszając wykonanie kary.
Dlatego dane te różnią się od danych pozyskanych z sądów.
Według danych z sądów za lata 2012-2016 – sądy orzekły 329 zobowiązań do
uczestnictwa w oddziaływaniach co daje 65,5 rocznie.
Dodajmy, iż w woj. śląskim co roku średnio zapada 900-1200 wyroków
skazujących za znęcanie z art. 207 k.k.

Niepokojące odpowiedzi zostały przesłane z trzech powiatów :
1) Będzin – w latach 2010-2018 Sąd Rejonowy w Będzinie nie kierował sprawców
przemocy do udziału w Programie;
2) Kłobuck – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku uprzejmie informuje, że
program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w powiecie jest
nierealizowany;
3) Racibórz – w 2018 r. na terenie powiatu raciborskiego nie był i nie będzie
realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Sąd
Rejonowy w Raciborzu nie kieruje do obowiązkowego uczestnictwa w programie
sprawców przemocy w rodzinie, gdyż nie znajduje do tego podstaw prawnych.
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Tabela nr 2. Kierowanie do uczestnictwa w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnch w woj. ślaskim,
informacje z urzędów powiatowych i podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu (lata 2010-2018)
oraz z sądów rejonowych (lata 2015-2016).
L.P.

Powiat

Orzekanie obowiązku uczestnictwa w
odziaływaniach kor-edu., skazanch z art.
207 k.k. w sądach rejowych woj. śląskiego
w latach 2015-2016 – dane z sądów

Uczestnictwo
w odziaływaniach kor-edu w
latach 2010-2018 – dane z
powiatów

Lata 2015-2016

Lata 2010-2018

1

Bielsko-Biała

32

52

2

Będzin

3

-

3

Bytom

26

0

4

Cieszyn

0

0

5

Częstochowa

1

4

6

Chorzów

2

-

7

Dąbrowa Górnicza

13

37

8

Gliwice

7

7

9

Jastrzębie Zdrój

1

189

10

Jaworzno

1

84

11

Katowice

7

8

12

Lubliniec

6

18

13

Lędziny

-

21

14

Mikołów

3

63

15

Mysłowice

0

5

16

Myszków

-

6

17

Piekary Śląskie

-

39

18

Pszczyna

15

-

19

Ruda Śląska

0

35

20

Rybnik

0

0

21

Siemianowice Śląskie

10

65

22

Sosnowiec

1

31

23

Świętochłowice

-

8

24

Tarnowskie Góry

1

17

25

Wodzisław Śląski

12

57

26

Zawiercie

0

194

27

Żory

-

90 (2014-2017)

28

Żywiec

46

168
19

Rekomendacje
dla wymiaru sprawiedliwości

1. Orzekanie większej liczby obowiązków uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych(art. 72. § 6b) wobec skazanych lub obligatoryjnie
orzekanie wobec wszystkich skazanych z art. 207 k.k. obowiazku uczestnictwa
w oddziaływanich.
2. Określanie przez Sądy terminu rozpoczęcia udziału
korekcyjno-edukacyjnych.

w oddziaływaniach

3.
Uczestnictwo
w
szkoleniach
i
warsztatach
dotyczących:
- zjawiska przemocy w rodzinie (jej charakterystyki, schematu, procesu),
- sposobów działania sprawcy przemocy,
- przebiegu i wpływie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy.
4. Zarządzanie wykonania kary, w przypadku przerwania przez skazanego
uczestnictwa
w
oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych.
Uznanie, że uchylanie się od wykonywania obowiązku jest rażącym naruszaniem
porządku prawnego.
5. Ścisła współpraca z kuratorami w zakresie realizacji obowiązku uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.
6. Zapoznanie się z bazą instytucji, które prowadzą oddziaływania korekcyjnoedukacyjne. Baza uaktualniana ma być co roku, na stronach sądów rejonowych(za
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020).
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Podsumowanie

Orzekanie uczestnictwa sprawców przemocy stosowanej wobec osób
najbliższych do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych jest jednym z
elementów działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
Podstawowym celem każdego programu korekcyjno-edukacyjnego jest
powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby
najbliższej, a celem wszystkich działań skierowanych do sprawców –
powstrzymanie stosowania przez nich przemocy i zakończenie przemocy
w rodzinie.
Sąd uznając sprawcę przemocy za winnego znęcania się i wymierzając karę,
powinien kierować się również przesłankami związanymi z przeciwdziałaniem
przemocy, nakazując sprawcy uczestnictwo w programie korekcyjnoedukacyjnym.
Większość wyroków z art. 207 k.k. (znęcanie się nad osobą najbliższą) orzekanych
jest z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. W tym przypadku sąd orzeka
obowiązki związane z okresem próby (art. 72 k.k.), gdzie w punkcie 6 b mowa jest
o uczestnictwie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.
O potrzebie uczestnictwa w programie wszystkich sprawców przemocy skazanych
przez sąd mówią zarówno praktycy, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Wskaźnik liczby skierowań przez sądy sprawców do uczestnictwo
w oddziaływanych korekcyjno-edukacyjnych mierzony jest w ramach realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim liczba skierowań przez sądy jest
na niskim poziomie. W Polsce w 2016 roku skierowano 819 sprawców do
udziału w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, a za znęcanie się z art. 207
k.k. wydano 10 723 wyroków skazujących. W województwie śląskim w latach
2012-2016 sądy skierowały średnio rocznie 65 sprawców przemocy do udziału
w oddziaływaniach. Ale są również powiaty, w których w ciągu ostatnich 8 lat
sąd nie skierował żadnego sprawcy do uczestnictwa w programie.
Przemoc w rodzinie stanowi jeden z ważniejszych problemów
społecznych. Aby go skutecznie rozwiązać potrzebna jest wspólna praca organów
ścigania, wymiaru sprawiedliwości i instytucji pomocowych oraz szeroka edukacja
w tym zakresie, zarówno pracowników powyższych instytucji, jak i społeczeństwa.
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Przemoc stosowana wobec osób najbliższych jest bardzo złożonym problemem,
ma wiele poziomów i bez szerokiej skali działań nie zostanie rozwiązany.
Dlatego należy podejmować wszelkie działania, by sprawcy przemocy nie
czuli się bezkarni, a pokrzywdzone osoby w końcu były bezpieczne. Szczególną
rolę pełni tutaj sąd, który powinien wykorzystać wszelkie instrumenty prawne,
aby zapewnić bezpieczeństwo osobom doświadczającym przemocy ze strony
najbliższych.
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Placówki realizujące program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie w woj. śląskim (dane uzyskane od powiatów):
l.p.

Powiat

Nazwa placówki, w której
realizowany jest program

1

Bielsko-Biała

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ewa Pająk – kierownik Zespołu Proflaktyki, rozwiązywania
w Bielsku-Białej
problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w BielskuBiałej
T: 33 499 25 05, e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

Osoba odpowiedzialna za realizację programu korekcyjnoedukacyjnego

Agnieszka Pysz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
T: 33 813 69 38, e-mail: agnieszka.pysz@powiat.bielsko.pl

2

Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych
(CIS) przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Chorzowie

3

Cieszyn

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Elzbieta Kiedroń-Fałat
„Być Razem”
T: 33 479 54 55, e-mail: cpeitkontakt@bycrazem.com
ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn

4

Częstochowa

Ośrodek Pomocy Osobom z
Problemami Alkoholowymi, ul.
Sikorskiego 78, Częstochowa

Karolina Bednarek
T: (34) 361 39 96, centrum@opopa.czestochowa.um.gov.pl

5

Dąbrowa
Górnicza

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Al. Józefa Piłsudskiego 2, Dąbrowa
Górnicza

T: (32) 262 40 40
Fax: (32) 261 36 94
sekretariat@mops.com.pl

6

Gliwice

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Sikorskiego 134, Gliwice

kierownik Ośrodka: Elżbieta Jakucewicz-Kowaluk
T: (32) 335 53-40, e-mail: oik@ops.gliwice.eu

7

Jastrzębie Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Opolska 9, Jastrzębie Zdrój

Maria Musioł
T: 32 43 49 623, e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

8

Katowice

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach. Ul.
Mikołowska 13a

Liliana Krzywicka
T: 32 252 15 99
e-mail: lkrzywicka@mops.katowice.pl

9

Lubliniec

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

Natalia Milka
T: 34 356 32 57
e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl

10

Lędziny

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul.
Lędzińska 24

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Lidia
Żurek,
T: 32 324 08 16, email: pcpr@powiatbl.pl

11

Mysłowice

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej,
ul. Gwarków 24

Izabela Przybyła, T: (32) 666 30 44-45, e-mail: nk@mopsmyslowice.pl
Urszula Menduna, T: (32) 222 24 21, e-mail: oik@mopsmyslowice.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Partyzantów 21, 42300 Myszków

Agnieszka Sionek – pracownik socjalny, T: (34) 315 79 08
e-mail: pcprmyszkow1@wp.pl

12
Myszków

Marcin Weindich – kierownik Centrum Inicjatyw
Społecznych
T: 32 733 44 98, e-mail: cis@z4.pl
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13

Piekary Śląskie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Biskupa Nankera 103, Piekary
Śląskie

14

Pszczyna

Powiatowe Centrum Pomocy
Aleksandra Wyrobek, T: tel. (32) 449 01 45 w. 30, e-mail:
Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa aleksandra.wyrobek@pcprpszczyna.pl
23, Pszczyna

15

Ruda Śląska

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ballestremów 16, Ruda Śląska

Małgorzata Zegan – dyrektor OIK, T: (32) 344 03 26;
503 060 016, e-mail: sekretariat@oikrsl.org
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Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik

T/fax: (32) 42 600 33 wew. 11-18
T: 509 297 216
email: pcpr@powiatrybnicki.pl

17

Siemianowice

Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Pszczelnicza 10, 41-100
Siemianowice Śląskie

Małgorzata Bożek – główny specjalista psycholog
T: (32) 762 81 00, e-mail: sekretariat@oik.siemianowice.pl
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Sosnowiec

Centrum Usług Socjalnych i
Wsparcia, ul. Szymanowskiego 5a,
Sosnowiec

Anna Leszczyńska – zastępca Dyrektora Centrum Usług
Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu,
T: 32 29 89 3 87, 32 2980049, e-mail:
cusiw@cusiw.sosnowiec.pl,
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Świętochłowice Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofar Przemocy w Rodzinie
„Przystań”, ul. Zubrzyckiego 36,
Świętochłowice

20
Tarnowskie
Góry
21
Wodzisław
Śląski

Grażyna Klimas – Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej
T: 32 284 19 87, 519375498
e-mail: pik@mopr.piekary.pl

Halina Kozioł
T: 32 345 21 65, halina.koziol.sow@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy
Maja Banasik
Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. T: 32 381 81 01
Sienkiewicza 16 42-600 Tarnowskie e-mail: pcpr@tarnogorski.pl
Góry
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek dyrektor Ośrodka: Celina Uherek-Biernat
Wsparcia dla Ofar Przemocy w
T: 32 455 60 32, 692 488 732
Rodzinie,
e-mail: psow@neostrada.pl
ul. Wałowa 30, Wodzisław Śląski
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Zawiercie

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Ignacego Daszyńskiego 4, 42-400
Zawiercie

Jadwiga Miśkiewicz – zastępca dyrektora PCPR
jmiskiewicz@pcpr.zawiercie.powiat.pl’
Maria Piwek – specjalistka pracy socjalnej
T: (32) 671 07 48, 512 841 404,
e-mail: mpiwek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
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Żory

Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Boryńska 13, Żory

Maria Pruciak
T: (32) 435 78 40, e-mail oikzory@op.pl

24

Żywiec

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. Ks. Prał. St. Słomki 24, 34-400
Żywiec

Agata Lach, z-ca kierownika PCPR
T: (33) 861 93 36, (33) 861 94 19, e-mail:
pspr_zywiec@op.pl
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Fundacja Pozytywnych Zmian
Krok za krokiem do świata bez przemocy
kontrolujemy / edukujemy / pomagamy

Fundacja Pozytywnych Zmian to organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która
powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa
obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn.
Trzy podstawowe obszary działań Fundacji Pozytywnych Zmian to:
• kontrola obywatelska – sprawdzamy, jak działają instytucje publiczne.
Monitorujemy aktywność gmin, sądów i innych instytucji związanych z udzielaniem
pomocy kobietom doświadczającym przemocy.
• zwalczanie przemocy – pomagamy kobietom i dziewczynom doświadczającym
przemocy, wzmacniamy. Udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego,
wspieramy na rozprawach sądowych.
• edukacja i proflaktyka antyprzemocowa – organizujemy warsztaty prawne
dotyczące rozpraw sądowych, warsztay WenDo – samoobrony i asertywności dla
kobiet. Uważamy, że przemocy najlepiej przeciwdziałać zanim jeszcze zdąży się
pojawić. Wspieramy kobiety i dziewczyny w rozwoju poprzez wzmacnianie ich
poczucia własnej wartości. Wraz z naszymi ekspertkami i ekspertami tworzymy
rekomendacje i propozycje pozytywnych zmian w celu ochrony praw kobiet
doświadczających przemocy.

Wszystkie raporty Fundacji Pozytywnych Zmian dostępne są
na naszej stronie internetowej:
www.pozytywnezmiany.org/multimedia/raporty

Raport powstał dzięki dofnansowaniu
Fundacji im. Stefana Batorego
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Każdego dnia zmieniamy rzeczywistość i budujemy nową, w której kobiety są bezpieczne,
wolne od przemocy i dyskryminacji. W której rozwijają się w zgodzie ze sobą i podejmują
własne, autonomiczne decyzje. W której te z nich, które doświadczają przemocy mogą
liczyć na sprawny i skuteczny system pomocy. Rzeczywistość, w której najważniejsze
wartości to szacunek oraz równość wszystkich ludzi.

Zobacz jak możesz nas wesprzeć i zrób to!
Bądź zmianą, którą chciałabyś/chciałbyś widzieć w świecie.
Pomóż nam powstrzymać przemoc!

Jeśli uważasz, ze to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze działania, wpłać
dowolną kwotę lub ustaw na swoim koncie comiesięczna stałą wpłatę.
Możesz również przekazać nam 1% Twojego podatku.
Naprawdę każda złotówka jest ważna - pozwoli nam to zaplanować długoterminowo
nasze działania i pomóc kolejnym osobom.

***********************************************************************
Fundacja Pozytywnych Zmian
Nr konta bankowego mBank:
ul. Cicha 7/1
67 1140 2017 0000 4802 1290 0150
43-300 Bielsko-Biała
IBAN: PL
KRS 0000412714
Bic/SWIFT: BREXPLPWMBK
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