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Wstęp
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu
braterstwa. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
					

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce wyniki przeprowadzonego przez nas monitoringu. Jego celem
było sprawdzenie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania
wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz jakie faktyczne działania pomocowe podejmują,
w szczególności wobec kobiet doświadczających przemocy.
Skala przemocy wobec kobiet jest ogromna. Z badań wynika, że co
trzecia Polka przynajmniej raz w życiu padła ofiarą przemocy ze strony
mężczyzny, co 40 sekund jakaś kobieta doznaje przemocy, a rocznie takich aktów przemocy jest w Polsce ok. 800 tys.1 Przemocy, kobiety
doświadczają głównie ze strony swoich partnerów/mężów czy mężczyzn z najbliższego otoczenia. Problem ten jest nadal w Polsce tematem tabu, a większość aktów
przemocy nie jest zgłaszana odpowiednim instytucjom czy organom ścigania. Opracowany system pomocy wciąż wymaga zmian, głównie w zakresie standaryzacji
i specyfikacji usług skierowanych bezpośrednio do osób pokrzywdzonych.
Opracowania i dane pokazują jasno, że problem przemocy wobec kobiet w naszym
kraju jest bardzo duży (patrz rozdział: „Dlaczego przemoc wobec kobiet”), oraz że poziom
zaufania do instytucji i służb odpowiedzialnych za pomoc – bardzo niski. Brak jest
również ogólnodostępnych informacji dotyczących pomocy – osoby doświadczające
przemocy nie wiedzą, gdzie jej szukać i w jaki sposób mogą zmienić swoją sytuację.
W Polsce kwestię pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej reguluje
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z nią
każda gmina w Polsce ma obowiązek tworzyć i realizować gminny system przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu działań realizowanych przez
samorząd gminny należy do obowiązków wojewody. Sprawozdania i statystyki to jednak
1 Dane oprac. prof. Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Warszawski
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tylko suche fakty, które informują o tym, że program został zrealizowany i ile osób wzięło
w nim udział.
Nasza Fundacja zajmuje się kontrolą obywatelską. Jesteśmy zdania, że obywatelska kontrola lokalnych władz utrzymuje i podnosi poziom jakości jej
działań oraz zapobiega oderwaniu od faktycznych problemów społecznych.
Nasze działania umacniają społeczeństwo obywatelskie, umożliwiają realny udział
w życiu publicznym obywatelek i obywateli oraz tworzą podstawy do debat publicznych
na tematy istotne ze społecznego punktu widzenia. Jednocześnie uważamy, że polityka
lokalna w ważnych obszarach powinna uwzględniać głosy mieszkanek i mieszkańców,
organizacji pozarządowych czy niezależnych ekspertek i ekspertów.
W niniejszym raporcie znajdziecie wyniki naszego monitoringu, a w nim m.in.
informacje dotyczące: finansowania, realizacji i konsultowania gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W ramach prowadzonego monitoringu poprosiłyśmy o informację wszystkie 167 gmin
województwa śląskiego. Odpowiedzi na poszczególne pytania otrzymałyśmy od 160
gmin – wyniki traktujemy więc jako reprezentatywne i mamy nadzieję, że staną się
poważnym argumentem w dalszej dyskusji. Zebrane informacje zamieściłyśmy także
na specjalnie stworzonej stronie internetowej: „MAPA - REAGUJEMY przeciwko przemocy” www.mapa-reagujemy.slask.pl . Mapa zawiera informacje na temat miejsc,
w których udzielana jest pomoc osobom doświadczającym przemocy na terenie wszystkich gmin woj. śląskiego.
Instytucje publiczne podlegające monitoringowi obywatelskiemu często podejmują
kroki na rzecz poprawy swojego funkcjonowania i podniesienia standardu świadczonych
w danym temacie usług. Opracowany przez nas raport oraz wnioski i rekomendacje
w nim zawarte mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy mechanizmu świadczonej w poszczególnych gminach pomocy. Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą
do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób są związane z tematyką
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aby z uwagą i otwartością przeczytały
opracowane przez nas wyniki i rekomendacje. Naszym celem nie jest udowodnienie, że lokalny system pomocy nie działa. Wskazujemy jedynie jego słabe punkty po
to, aby można było nad nimi pracować. Pokazujemy również pomysły i dobre praktyki
z różnych gmin województwa śląskiego.
Mamy szczerą nadzieję, że raport i „MAPA - REAGUJEMY przeciwko przemocy”
będą źródłem wiedzy, a opracowane z ekspertką i ekspertami rekomendacje posłużą do
refleksji i ponownego przemyślenia zawartych w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy działań pomocowych skierowanych do osób doświadczających przemocy.
Raport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”
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Pragniemy także zainicjować konstruktywną dyskusję, która przyczyni się do stworzenia
platformy komunikacji i zwiększenia kręgu osób, organizacji i instytucji mających wpływ
na ostateczny kształt lokalnego systemu pomocy.
Cel raportu pokrywa się z głównym celem działalności naszej Fundacji,
którym jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie
świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych w wybranych
obszarach życia.
Anna Chęć
Alina Kula
Fundacja Pozytywnych Zmian
Bielsko-Biała 2014
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ROZDZIAŁ I

Dlaczego przemoc
wobec kobiet?

Dlaczego przemoc wobec kobiet?

W naszej cywilizacji nastąpił znaczący rozwój technologiczny i naukowy, lecz niewielki
postęp w poszanowaniu wartości ogólnoludzkich.
Przemoc skierowana przeciw kobietom jest problemem z zakresu podstawowych
praw człowieka i w tym sensie nasz świat niezbyt daleko odszedł od czasów prehistorii...
Wyzwanie, jakie stawia przed nami istnienie przemocy, zwłaszcza między mężczyznami
a kobietami, jest najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed naszą cywilizacją, ważniejszym niż podróż na Marsa.

			

Consuela Barea, „Poradnik dla kobiet ofiar przemocy”

Nie pamiętamy, ile to już razy, rozpoczynając rozmowę na temat przemocy domowej
wobec kobiet słyszałyśmy: „Dziewczyny, a Wy ciągle o tych kobietach”; „A kiedy zajmiecie
się przemocą wobec mężczyzn?”; „Nie istnieje coś takiego jak przemoc wobec kobiet”;
„Kobiety też biją mężów”; „Przemoc to przemoc” i wiele innych podobnych frazesów,
ucinających jakąkolwiek dyskusję już na samym początku.
Niestety, mówiły to, co szczególnie nas przeraża, osoby zajmujące się pomaganiem
osobom doświadczającym przemocy. Dla przykładu, podczas rozmowy z Panią Dyrektor
Centrum Interwencji Kryzysowej w jednym z dużych śląskich miast z ust zdziwionej Pani
padło pytanie: „Dlaczego mówicie o przemocy wobec kobiet?”. Rozmowa miała miejsce
w gabinecie Pani Dyrektor mieszczącym się na parterze. Na piętrze zaś znajdowały się
pokoje pełne kobiet, które wraz z dziećmi musiały uciekać od swoich oprawców.
Dlaczego więc mówimy o przemocy domowej wobec kobiet?
Faktem jest, że przemoc to zjawisko, którego ofiarami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni oraz dzieci i osoby starsze. Nikt temu nie zaprzecza. Musimy być jednak świadomi,
że:
5
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dane dotyczące płci osób doświadczających przemocy i płci osób stosujących
przemoc pokazują druzgocące nieproporcjonalności,
w zdecydowanej większości przemocy doznają kobiety (poniżej szereg danych),
w zdecydowanej większości osobami stosującymi przemoc są mężczyźni,
przemoc domowa nie jest neutralna płciowo,
podobnie jak w przypadku innych problemów społecznych, formy pomocy muszą
być skierowane do konkretnej grupy, a zjawisko przemocy wobec kobiet stanowi
ciągle przedmiot badań,
u podstaw przemocy wobec kobiet leżą zarówno wieki historii nierówności płci,
jak i funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy,
przemoc wobec kobiet ma wyraźny kontekst społeczno-kulturowy.

Czy naprawdę kobiety częściej doświadczają przemocy?
Według statystyk policyjnych największą grupę ofiar przemocy domowej stanowią
kobiety. Dane z 2013 r. wskazują, iż liczba kobiet doświadczających przemocy na Śląsku
wynosi 8187, a w całej Polsce 58 3102 , co stanowi dokładnie 86% zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i województwa śląskiego. Jeśli chodzi o sprawców, to sytuacja wygląda odwrotnie
– tu kobiety stanowią 7%, a mężczyźni 93 %. Mężczyźni doświadczają przemocy
głównie ze strony innych mężczyzn. Statystyki policyjne to oczywiście wierzchołek
góry lodowej. Według badań prof. Gruszczyńskiej liczba kobiet doświadczających przemocy
w Polsce może wynosić nawet od 700 tys. do miliona. Poniżej przedstawiamy w formie
graficznej najważniejsze dane opracowane na podstawie badań prof. Gruszczyńskiej.3

Rys. 1. Zegar przemocwy w Polsce
2 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html (dostępność na dzień 19.10.2014).
3 Dane oprac. prof. Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, UW.
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Najnowszy raport Centrum Praw Kobiet „Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie”4 udowadnia, że liczba
kobiet, które giną w wyniku przemocy domowej może wynosić nawet około 500 rocznie,
czyli trzykrotnie więcej niż dotychczasowe, szacunkowe dane. Niestety, żadna instytucja
państwowa nie gromadzi i nie posiada danych odpowiednich, by dokładnie oszacować
liczbę kobiet tracących życie z ręki partnera lub męża.

Rys. 2. Przemoc wobec kobiet - zabójstwa w Polsce

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w 2013 roku podaje, że wśród telefonujących do Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
zdecydowaną większość, bo 81% stanowiły kobiety.5 Kolejne aktualne dane to wyniki
badania Agencji Praw Podstawowych UE dotyczącego przemocy wobec kobiet
na terenie całej Unii Europejskiej. Z raportu wynika m.in., że 33% kobiet doświadczyło
przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia, a 67% kobiet nie zgłosiło
najpoważniejszych przypadków przemocy ze strony partnera policji ani żadnej innej
instytucji czy organizacji.
Według badań najwyższy współczynnik przemocy występuje w Danii, Szwecji czy
Francji, a najniższy w... Polsce. Oczywiście, aby prawidłowo oceniać te dane należy wziąć
4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec kobiet, Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet,
http://www.promocjakobiet.pl/Przeciwdzialanie_przemocy_wobec_kobiet_U.Nowakowska.pdf. (dostępność na
dzień 19.10.2014).
5 Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
w 2013 roku (http://www.niebieskalinia.info/files/Statystyki/gotowy_raport_2013.pdf), (dostępność na dzień
19.10.2014).
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pod uwagę kontekst społeczno-kulturowy. Wynik ten może oznaczać tylko tyle, że Polki
boją się głośno mówić o doświadczaniu przemocy, zgłaszać ten fakt odpowiednim służbom
i działać na rzecz zmiany swojej sytuacji. To, że kraje o najwyższym Gender Equality
Index wykazały najwyższy poziom przemocy, wskazuje na to, że to w tych krajach kobiety
mają odwagę, by mówić o przemocy. Może to oznaczać także, że w krajach, w których
o przemocy – w tym przemocy wobec kobiet – mówi się otwarcie, głośno i od wielu lat,
kobiety są bardziej świadome tego, czym ona w istocie jest. Nie nazywają przemocą tylko
ekstremalnych, bardzo brutalnych czynów, które kończą się interwencją policji czy wizytą
w szpitalu. Ich granica własnej przestrzeni jest po prostu gdzie indziej. Przykładem może
być fakt, że polskie rodziny mieszkające w krajach skandynawskich często są zdziwione,
że zarzuca im się przemoc wobec dzieci. Według ich norm, przywiezionych z kraju nad
Wisłą, sporadyczne bicie, krzyki i szantaż to przecież jeszcze nie jest przemoc.
Trzecim aspektem, jaki trzeba wziąć pod uwagę jest fakt, że w krajach skandynawskich
przeważający procent osób stosujących i doświadczających przemocy wywodzi się spośród
przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości narodowych (np. w Norwegii to 60%
całej przemocy domowej). Jeśli więc dołożymy do tego fakt, że w Norwegii największą
mniejszością narodową jest mniejszość polska, to wnioski nasuwają nam się same.
Ponad jedna trzecia kobiet na całym świecie doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej – alarmuje w raporcie z 2013 roku Światowa Organizacja Zdrowia i podaje
że blisko 40% zabitych na świecie kobiet zginęło z ręki swojego partnera.
Wszystkie te dane w sposób jasny, konkretny i bezsporny pokazują, że problem przemocy w rodzinie nie jest neutralny ze względu na płeć i nie należy go ignorować czy
bagatelizować. Dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości: większość
wśród osób stosujących przemoc w rodzinie stanowią mężczyźni, a wśród
osób doświadczających przemocy – kobiety.
Z czym chcemy się uporać?
Jak słusznie pisze Urszula Nowakowska: „Problemem społecznym jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i dzieci, a nie przemoc kobiet wobec mężczyzn... W instytucjach
międzynarodowych i dojrzałych demokracjach uważa się powszechnie, że mówienie
o przemocy w rodzinie językiem neutralnym ze względu na płeć jest próbą marginalizacji
problemu i odwraca uwagę od rzeczywistych przyczyn i skutków tej przemocy”.
Niestety polskie realia mają swoją specyfikę. Temat samej przemocy jest wciąż tematem
trudnym i pozostaje tematem tabu – wstydliwym i upokarzającym dla samych ofiar,
świadków, a w końcu sprawców przemocy. Niestety, przykład idzie z góry i trudno liczyć
Raport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”
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na lokalne rozwiązania, gdy na poziomie decyzji państwowych mamy tak wielki opór
do dialogu i niechęć do zmian. Poziom dyskusji, a właściwie jej brak jest doskonale
widoczny przy okazji tematu wciąż nieratyfikowanej w Polsce „Konwencji o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.
Dlaczego warto mówić o przemocy wobec kobiet a nie przemocy w rodzinie?
Warto na chwilę wrócić do terminologii. Kiedy mówimy o przemocy wobec kobiet
jako o łamaniu praw człowieka, na pierwszym miejscu stawiamy dobro, bezpieczeństwo i wolność poszczególnych osób – kobiet. Kiedy stosujemy terminologię przemocy
w rodzinie – na pierwszym planie stawiamy rodzinę i jej wartość jako komórki społecznej.
Dobro rodziny nie może usprawiedliwiać dobra i wolności poszczególnych osób. Dobro
rodziny w żadnym razie nie może usprawiedliwiać tragedii tysięcy polskich kobiet.
Podsumowując
Świadome rozmiarów przemocy domowej wobec kobiet nie możemy pomijać faktu, że
to właśnie głównie kobiety są jej ofiarami. Należy dokładnie przyjrzeć się, zbadać i nazwać
problem. Nie jest możliwe rozwiązanie problemów przemocy domowej i budowanie
polityki antyprzemocowej z pominięciem tego jakże istotnego aspektu.
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ROZDZIAŁ II

Wprowadzenie
i podstawy
teoretyczne

Metodologia i przebieg
monitoringu

W lipcu 2013 r. Fundacja Pozytywnych Zmian rozpoczęła projekt pn. „Monitoring
gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie
pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Monitorowanie realizowanych zadań przez
instytucje publiczne i upublicznienie wyników, jest działaniem z zakresu kontroli obywatelskiej.
5 listopada do wszystkich 167 gmin województwa śląskiego wysłano informację,
w której powiadomiono o monitoringu i celowości jego prowadzenia. Wnioski
o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. Nr 112 poz. 1198, z póź. zm) wysłano w dniu
13 listopada 2013 r., a w kolejnych dniach do Starostw Powiatowych i miast na prawach
powiatu. Wnioski o udostępnienie informacji przesłano pocztą elektroniczną.
Wnioski zawierały szereg pytań dotyczących realizowanych przez gminy działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Pytałyśmy
m.in. o finansowanie tych działań, realizację i konsultowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalne programy skierowane do kobiet, pracę
zespołów interdyscyplinarnych, informowanie mieszkańców o działaniach pomocowych.
74 gminy odpowiedziały w ustawowym terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku,
w tym 14 skorzystało z możliwości przedłużenia terminu odpowiedzi, co reguluje art. 13, p.
2 ww Ustawy. Do 55 gmin w dniu 6 grudnia zostało wysłane ponaglenie. Złożono 13 skarg
na nieudostępnienie informacji publicznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach oraz 2 skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
Projekt ten poprzedzono wstępnym monitoringiem pn. „Opracowanie planu monitoringu dotyczącego praktyk instytucji publicznych w Bielsku-Białej w zakresie ochrony
i wspierania kobiet-ofiar przemocy”. Na bazie pozyskanych informacji została przygotowana metodologia przedstawianego projektu.
Zanim przystąpiono do monitoringu właściwego, przeprowadzono monitoring pilota11

Raport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”

żowy we wrześniu 2013 r. Pilotaż polegał na wysłaniu wniosków o informację publiczną
do 45 miejscowości z 15 województw, wyłączając województwo śląskie. Pilotaż posłużył
do zaktualizowania pytań, które zostały zadane we właściwym badaniu.
Wyniki monitoringu opracowane zostały na podstawie informacji pozyskiwanych poprzez:
- analizę odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z poszczególnych
gmin;
- analizę stron internetowych i Biuletynów Informacji Publicznej gmin/miast/starostw
powiatowych oraz ośrodków pomocy społecznej po kątem dostępności dokumentów
oraz informacji na temat pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym;
- analizę dokumentów prawa miejscowego;
- rozmowy telefoniczne.
Monitoring odbywał się od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r.
Projekt był realizowany przez zespół w składzie:
Anna Chęć, Alina Kula – Fundacja Pozytywnych Zmian,
– Alina Kula – aktywistka społeczna, feministka. Działaczka organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych. Z wykształcenia inż. ochrony środowiska.
Obecnie uczestniczka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Akademii
Testów Dyskryminacyjnych prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Absolwentka kursu dla osób z organizacji strażniczych „Na straży”,
organizowanego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.
– Anna Chęć – kulturoznawczyni i pedagożka. Od lat aktywnie działa na rzecz praw
kobiet, równości płci, praw człowieka oraz praw obywatelskich w różnych dziedzinach.
Zajmuje się edukacją nieformalną. Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian,
członkini Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, inicjatorka i koordynatorka
Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej. Obecnie uczestniczka Studium
Przeciwdziałania Przemocy.
Renata Szczepańska – psycholożka, specjalistka z dziedziny wiktymologii, konsultantka w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem finansów
publicznych, pracowniczka samorządowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.
Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy.
Jakub Szczepański – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikant adwokacki wpisany na listę Izby
Adwokackiej w Płocku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, konstytucyjnym oraz dostępie
do informacji publicznej.
Raport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”
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Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie doczekała się wielu interdyscyplinarnych opracowań, badań i statystyk, które starają się wyjaśnić genezę, przebieg i skutki tego zjawiska, które ewidentnie
przynosi wymierne, negatywne konsekwencje dla osób jej doświadczających, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.
Przemoc to działanie intencjonalne bądź świadome zaniechanie działań jednej osoby
wobec innej, która wykorzystując nierównowagę sił narusza prawa i dobra osobiste tej
osoby, powodując jej cierpienie i różnorodne szkody. O przemocy mówimy wówczas,
gdy występuje intencja działania, a jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą (nie
tylko w sensie fizycznym, ale również psychicznym, ekonomicznym etc.), działania te
naruszają prawa i dobra osobiste drugiej osoby oraz osoba doświadczająca przemocy
cierpi oraz ponosi szkody (fizyczne, prawne, psychiczne, ekonomiczne, zdrowotne etc.).
Na zjawisko przemocy w rodzinie bardzo duży wpływ mają mity i stereotypy rozumiane
jako silne, kulturowo uwarunkowane społeczne przekonania, przekazywane z pokolenia
na pokolenie, gromadzące wiedzę, doświadczenia i sposób rozumienia wydarzeń i zjawisk. Opisują one, między innymi, jak powinny wyglądać „dobre” i „pożądane” relacje
w rodzinie, przypisując stereotypowe role dla poszczególnych jej uczestników (męża,
żony, dzieci); „wyjaśniają” samo zjawisko przemocy i „dają wskazówki”, jak powinno się
reagować i rozwiązywać tego rodzaju problemy. Pomimo, że wiele z nich stoi na straży
jednej z największych wartości w naszej kulturze, jaką jest rodzina, to paradoksalnie
przyczyniają się, w najlepszej intencji ochrony tejże, do sprzyjania i usprawiedliwiania
przemocy domowej i powstrzymują reakcje osób z zewnątrz w sytuacji kryzysu.
Różne rodzaje i formy stosowanej przemocy powodują różnorodne skutki, co obrazuje
poniższa tabela (źródło: Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia).
Zadania w zakresie udzielania szeroko rozumianej, interdyscyplinarnej pomocy dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie zostały określone m.in. w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pomimo, iż katalog dostępnej
pomocy wymienionej w ustawie jest dość szeroki i obejmuje poradnictwo (medyczne,
13
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Rodzaje przemocy

PRZEMOC
FIZYCZNA

PRZEMOC
PSYCHICZNA

Formy przemocy

Skutki przemocy

szarpanie, kopanie, popycha-

bezpośrednie: uszkodzenia ciała –

nie, obezwładnianie, duszenie,

urazy, rany, złamania, stłuczenia,

odpychanie, przytrzymywanie, policz-

zadrapania, siniaki, poparzenia;

kowanie, szczypanie, bicie otwartą

następujące skutki: choroby

ręką, pięściami, różnymi przedmiotami,

w wyniku powikłań i stresu, zespół

przypalanie papierosem, topienie, pole-

stresu pourazowego, życie w chro-

wanie substancjami żrącymi, użycie

nicznym stresie, poczuciu zagrożenia,

broni, pozostawienie w niebezpiecznym

strachu, lęku, napady paniki, bezsen-

miejscu, nie udzielenie niezbędnej

ność, zaburzenia psychosomatyczne,

pomocy, itp.

itp

wyśmiewanie opinii, poglądów,

zniszczenie poczucia mocy sprawczej

przekonań, religii, pochodzenia, narzu-

ofiary, jej poczucia własnej wartości

canie swojego zdania, poglądów, stałe

i godności, uniemożliwienie podjęcia

ocenianie, krytyka, wmawianie choroby

jakichkolwiek działań niezgodnych

psychicznej, izolowanie, kontrolowanie,

z zasadą posłuszeństwa, osłabienie

ograniczanie kontaktów z innymi

psychicznych i fizycznych zdolności

ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i

stawiania oporu oraz wyrobienie prze-

podporządkowania, ograniczanie snu,

konania o daremności jego stawiania,

pożywienia i schronienia, wyzywa-

odizolowanie od zewnętrznych źródeł

nie, używanie wulgarnych epitetów,

wsparcia, całkowite uzależnienie ofiary

poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie,

od prześladowcy, stały strach i utrata

stosowanie gróźb, szantażowanie, itp.

nadziei, choroby psychosomatyczne,
ciągły stres, zaburzenia snu, itp.

PRZEMOC
SEKSUALNA

gwałt, wymuszanie pożycia seksual-

obrażenia fizyczne, ból i cierpienie,

nego, nieakceptowanych pieszczot

obniżona samoocena i poczucie własnej

i praktyk seksualnych, zmuszanie do

wartości, utrata poczucia atrakcyjności

seksu z osobami trzecimi, sadyzm

i godności, zaburzenia seksualne,

w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała

oziębłość, zamknięcie się, lęk, strach,

i krytyka zachowań seksualnych, itp.

unikanie seksu, uogólniona niechęć i
obawa do przedstawicieli płci sprawcy
przemocy, itp.
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Rodzaje przemocy

PRZEMOC
EKONOMICZNA

Formy przemocy

Skutki przemocy

okradanie, zabieranie pieniędzy, nieło-

całkowita zależność finansowa od part-

żenie na utrzymanie, uniemożliwianie

nera, niezaspokajanie podstawowych

podjęcia pracy zarobkowej, niezaspo-

potrzeb życiowych, bieda, zniszczenie

kajanie podstawowych materialnych

poczucia własnej godności i wartości,

potrzeb rodziny, szantażowanie,

znalezienie się bez środków do życia

zaciąganie długów i kredytów bez
zgody współmałżonka, zmuszanie do
pożyczek, uniemożliwianie korzystania
z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp.

psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe, rodzinne), interwencję kryzysową i wsparcie oraz ochronę przed dalszym krzywdzeniem, zapewnienie bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku, badanie lekarskie, pomoc w uzyskaniu mieszkania, to
jednak zadania nałożone na jednostki samorządu terytorialnego (miasta i gminy), które
zostały do sfinansowania ze środków własnych, co stanowi zdecydowaną przeszkodę
w ich realizacji i w rzeczywistości, jak wskazuje nasz monitoring, nie są one realizowane,
pomimo ich obligatoryjnego charakteru.
Brak współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w pomoc
osobom doznającym przemocy domowej, odrębne, nie współdziałające procedury poszczególnych instytucji, brak standaryzacji
i specyfikacji usług kierowanych do osób pokrzywdzonych wprowadzają
nieład i samowolę oraz rzutują na jakość realizowanych zadań związanych
z pomocą ofiarom przemocy domowej na szczeblu jednostek samorządu
terytorialnego.
Niestety, nie pomagają w tym zakresie ani europejskie wytyczne (np. Decyzja Ramowej
Rady Unii Europejskiej nr 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiar
w postępowaniu karnym, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia programów krajowych wsparcia i ochrony ofiar przestępstw) ani krajowe
normy prawne – pomimo funkcjonujących rozporządzeń wykonawczych wydanych
15
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jako obligatoryjne do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jakość
realizowanych zadań jest niesatysfakcjonująca, nie mówiąc już o żenująco niskich środkach finansowych przeznaczanych na realizację tych zadań przez jednostki samorządu
terytorialnego.
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Podstawy prawne

Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy są w naszym systemie prawa
szeroko regulowane niemal na wszystkich szczeblach źródeł prawa, począwszy od konstytucji, przez ustawy różnych gałęzi prawa i rozporządzenia, a skończywszy na aktach
prawa miejscowego.
Ustrojodawca w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. tylko jeden raz sformułował
wprost regulację mającą na celu ochronę przed przemocą. W art. 72 ust. 1 Konstytucji
postanowiono, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka: każdy ma prawo
żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją. Tym samym – jak to już zostało wspomniane – obowiązek
przeciwdziałania przemocy wobec dziecka został bezpośrednio wyrażony w ustawie
zasadniczej.
Powyższe nie oznacza jednak, że Państwo Polskie ogranicza się na gruncie Konstytucji do ochrony przed przemocą wyłącznie dziecka. Duże znaczenie dla wyznaczenia
obowiązków władzy publicznej wobec obywateli ma również art. 18 (ochrona i opieka
małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa), art. 30 (zasada godności), art. 31
(zasada wolności i dopuszczalność ograniczenia wolności), art. 32 (zasada równości), art.
33 (równość kobiety i mężczyzny), art. 38 (prawna ochrona życia), art. 40 (zakaz tortur
oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania), art. 41 (zasada
nietykalności i wolności osobistej oraz zasady ograniczeń), art. 42 (zasady odpowiedzialności karnej), art. 47 (prawo do prywatności) i art. 71 Konstytucji (poszanowanie
dobra rodziny).
Najistotniejszym aktem rangi ustawowej dotyczącym omawianej tematyki
jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Ustawa jest poprzedzona preambułą:
„uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do
życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek
zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności,
17
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a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie (…)”. Ustawa
określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania
wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Na potrzeby tej ustawy określono, czym jest przemoc w rodzinie.
I tak ustawodawca każe rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Ustawa nadto określa zadania własne gmin, powiatów i samorządu województw
w zakresie przeciwdziałania przemocy. Podstawowe zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy realizuje samorząd terytorialny.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Podobnie ustawa określa zadania powiatu
i województw.
Z uwagi na to, że niniejszy raport jest przygotowany pod kierunkiem Fundacji
Pozytywnych Zmian, która postanowiła poddać badaniu zagadnienie funkcjonowania
przedmiotowej ustawy, zwrócić trzeba uwagę, iż organy administracji rządowej i samorządowej współdziałają z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami
wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Ma to znaczenie dla legitymacji Fundacji do
żądania informacji na temat działania organów jednostek samorządu terytorialnego
w tym zakresie.
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, który powołuje
wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organiRaport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”
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zacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy
sądowi. Ponadto w skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele
innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty,
ochrony zdrowia. Także w tym przypadku w skład grup roboczych mogą wchodzić kuratorzy sądowi, jak również przedstawiciele innych podmiotów i specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Rady gmin określają – w drodze uchwał – tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem
zespołu interdyscyplinarnego jest przede wszystkim integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie
działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie. Z kolei do zadań grup roboczych należy w szczególności opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin,
w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Ustawa wprowadza do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
instytucję „Niebieskiej Karty”. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec
rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę tej Karty i nie wymaga
zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
W systemie prawa funkcjonuje kilka niezależnych od siebie instytucji
umożliwiających wyeliminowanie z gospodarstwa domowego osoby stosującej przemoc. Ustawodawca przewidział możliwość stosowania środków cywilnych
i karnych. O ile te drugie mogą być wdrożone tylko w sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa, o tyle te pierwsze już tego nie wymagają, bowiem do spełnienia konieczna
jest jedynie przesłanka przemocy w rodzinie.
Wśród praw osoby dotkniętej przemocą ustawodawca formułuje specjalne roszczenie,
które może być dochodzone na drodze sądowej. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmu19
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jący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie
czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może
żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie
przepisów k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu
wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone
w razie zmiany okoliczności. Jest to zatem szybka ścieżka umożliwiająca usunięcie
osoby stosującej przemoc z gospodarstwa domowego, a okoliczność, że postanowienie
nie jest prawomocne po ogłoszeniu, nie stoi na przeszkodzie usunięcia takiej osoby
z gospodarstwa. Nadmienić należy, że osobie eksmitowanej w tym trybie nie przysługuje
prawo do lokalu socjalnego.
Komentowaną ustawą wprowadzono obowiązek denuncjacji. Osoby, które w związku
z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie,
niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora.
Zapewnienie ochrony dziecka ustawodawca podjął również w art. 961 k.r.o., który
stanowi, że osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub
pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Jeżeli powyższe regulacje nie są przestrzegane, to ochrony przed przemocą
w rodzinie można poszukiwać w przepisach prawa karnego. Tu przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się przepis art. 207 k.k. Wymienienie wszystkich, które
potencjalnie mogą dotyczyć przemocy w rodzinie jest trudne, a to z uwagi na zachodzące
zbiegi przepisów. Przywołany przepis k.k. stanowi, że kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na
jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli następstwem czynu
określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Warto w tym miejscu zauważyć, że czynność „znęcania się”, o której mowa w powyższym przepisie, nie jest tożsama ze stosowaniem przemocy, która została zdefiniowana
w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kodeksowe „znęca się”, jak się zdaje,
jest ujęte bardziej negatywnie i szerzej niż samo stosowanie przemocy.
Obok eksmisji z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawodawca na
gruncie prawa karnego wprowadził autonomiczne rozwiązania mające na celu wyeliRaport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”
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minowanie z gospodarstwa domowego osoby stosującej przemoc czy też znęcającej się.
W ustawie procesowej przewidziano szereg środków przymusu, które można stosować
praktycznie na każdym etapie postępowania karnego.
Wśród środków przymusu chronologicznie według czynności procesowych
na plan pierwszy wysuwa się zatrzymanie. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem
przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie
popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza, gdy popełnieniem
takiego przestępstwa grozi. Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo to
zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu,
a zachodzi obawa, że przestępstwo zostanie ponownie popełnione z użyciem przemocy
wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego czynu grozi.
Zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin.
Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę
osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego aresztowania można zastosować dozór policji, pod warunkiem, że oskarżony
w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz
określi miejsce swojego pobytu. Środek ten nie jest więc nakazem opuszczenia a dozorem
policji, którego zastosowanie uzależnione jest od warunku, że podejrzany opuści lokal
mieszkalny.
Nakaz opuszczenia jest uregulowany w dalszej części przepisów o środkach
zapobiegawczych.
Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu
mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym/pokrzywdzoną, jeżeli zachodzi
uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy
wobec tej osoby zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Środek ten
jest stosowany przez prokuratora na wniosek policji lub z urzędu. Analogicznie, jak
w przypadku tymczasowego aresztowania, środek ten można stosować na okres 3 miesięcy
i dopuszczalne jest przedłużanie jego stosowania.
Z kolei na etapie wyrokowania sądowi przysługują również środki mające na celu
wyeliminowanie sprawcy z mieszkania. Służą temu tzw. środki karne, które można
podzielić na obligatoryjne i fakultatywne.
I tak, sąd m.in. może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,
21
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zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu
bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
/pokrzywdzoną w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub
obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz
w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej. Obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem
zgłaszania się do policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.
Redakcja przepisu wskazuje, że zastosowanie tego środka jest fakultatywne, co znaczy,
że sąd może, ale nie musi go orzec. Nie oznacza to jednak jakiejkolwiek dowolności sądu.
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Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji jest takim samym prawem człowieka jak prawo do sprawiedliwego sądu i należy się każdemu. Fundacja Pozytywnych Zmian w oparciu
o regulacje dostępu do informacji publicznej wystąpiła do tychże jednostek o udostępnienie informacji. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo
do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne; prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz
jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej
i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Natomiast w myśl
ust. 2, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp
na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek
następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku. Problemy, które ujawniły się ze strony organów jednostek samorządu terytorialnego w głównej mierze dotyczyły niechęci do udostępniania informacji. Podnoszono
przede wszystkim zarzut żądania informacji przetworzonej, ochrony danych osobowych,
braku podpisu na wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wielokrotnie dostrzec
można było bezczynność w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Odnieść trzeba się pokrótce tylko do niektórych kwestii. W kwestii ochrony danych
osobowych i prywatności Ustrojodawca przyjął w art. 61 ust. 3 możliwość ograniczenia
prawa do informacji wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności
i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego,
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Jednym z takich przykładów ograniczeń jest, zawarta w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
przesłanka prywatności osoby fizycznej.
Odnosząc się do kwestii, czy skład grupy roboczej stanowi informację publiczną, która
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podlega udostępnieniu bez ograniczeń – bowiem tego zagadnienia dotyczył problem
– to podkreślić należy, iż na oba postawione pytania należy odpowiedzieć pozytywnie.
Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,
a w skład tych grup wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony
zdrowia. Nadto w skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także
przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Grupy robocze wykonują ustawowe zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W ustawowym katalogu podmiotów wchodzących w skład grup
nie są wymienione np. rodziny, jak to było podnoszone. Osoby tworzące grupy robocze
są osobami wykonującymi funkcje publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy
i ich imiona, nazwiska i funkcje mieszczą się w katalogu art. 6 ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
Odnosząc się do podnoszonej kwestii braku podpisu we wniosku, to przepisy ustawy
o dostępie do informacji publicznej w sposób wyczerpujący regulują kwestie wniosku
o udostępnienie informacji publicznej, a w szczególności formy, która może przybrać
postać również mejla. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, iż: „[p]rzepisy k.p.a. mogą być stosowane tylko w przypadkach
określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ta natomiast nie daje możliwości zastosowania art. 64 § 2 k.p.a., tj. pozostawienia wniosku bez rozpoznania,
jak to uczynił organ w niniejszej sprawie. Organ prowadzący postępowanie w trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązany jest procedować w jej trybie,
a w szczególności wydawać rozstrzygnięcia w niej przewidziane” (wyrok WSA w Łodzi
z dnia 10 maja 2012 r., II SAB/Łd 46/12, LEX nr 1166260). Przywołane stanowisko
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostało wyraźnie potwierdzone przez Naczelny
Sąd Administracyjny: „[z]łożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie
wszczyna postępowania administracyjnego opartego o przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego. Stosowanie przepisów tego Kodeksu w postępowaniu o udostępnienie
informacji publicznej jest w ograniczonym zakresie gdyż postępowanie to nie toczy
się – poza wyjątkiem wskazanym w art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 u.d.i.p. oraz
wynikającym z regulacji art. 15 ust. 2 u.d.i.p. – w trybie unormowanym w k.p.a. (por.
wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I OSK 601/05, Lex nr 236545 oraz wyrok
WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2007 r., sygn. akt II SAB/Bd 19/07, Lex nr 505422).
Oznacza to, że za wniosek o udostępnienie informacji publicznej uznać należy również
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przesłanie zapytania pocztą elektroniczną. W ustawie o dostępie do informacji publicznej
brak jest jakichkolwiek wymogów formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie
pisemnej). Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile
wynika z niego w sposób jasny, co jest przedmiotem wniosku. Z tego względu chybione
jest stanowisko wnoszącego skargę kasacyjną, że organ miał możliwość pozostawienia
na podstawie art. 64 § 1 k.p.a. wniosku (…) bez rozpoznania (…)” (wyrok NSA z dnia 30
listopada 2012 r., I OSK 1991/12, LEX nr 1291370).
Do chwili obecnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał trzy orzeczenia
w sprawach skarg Fundacji Pozytywnych Zmian.
W sprawie przeciwko Wójtowi Gminy Bobrowniki wyrokiem z dnia 19 sierpnia
2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w związku z wykonaniem wniosku przez
skarżony organ po złożeniu skargi, umorzył postępowanie i orzekł, że bezczynność nie
miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W sprawie przeciwko Wójtowi Gminy Żarnowiec wyrokiem z dnia 26 sierpnia
2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w związku z wykonaniem wniosku przez
skarżony organ po złożeniu skargi, umorzył postępowanie i orzekł, że bezczynność nie
miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W sprawie przeciwko Wójtowi Gminy Milówka wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę.
Ponadto przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczyło się jedno postępowanie
w sprawie skargi Wójta Gminy Janów na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Wójt Gminy Janów wydał decyzję, którą odmówił udostępnienia
informacji publicznej. Od tej decyzji odwołanie złożyła Fundacja Pozytywnych Zmian
i na jej skutek Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Wójta w całości.
Z decyzją organu drugiej instancji nie zgodził się Wójt Gminy Janów, który wniósł skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a ten postanowieniem z dnia
28 kwietnia 2014 r. skargę odrzucił podnosząc, że organ pierwszej instancji nie ma
legitymacji, by skarżyć decyzji administracyjnej organu wyższego stopnia.
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ROZDZIAŁ III

Część główna
raportu

Środki finansowe na realizację
gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Jedną z podstaw tworzenia lokalnego systemu pomocy są oczywiście finanse
na ten cel przeznaczone. Zgodnie z klasyfikacją budżetową środki przeznaczone
na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie6 winny zostać zapisane w ramach działu
852 klasyfikacji budżetowej Pomoc społeczna i być z tego działu wyodrębnione w jego
oddzielnym rozdziale: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W związku z tym zapytałyśmy gminy o te środki. Oto podsumowanie wyników.
Z analizy odpowiedzi udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego
wynika, że przeważającą praktyką jest niewyodrębnianie w części wydatkowej budżetu
w dziale 852 (zawierającym wydatki na zadania pomocy społecznej) osobnych środków przypisanych do rozdziału 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie). Ponad połowa gmin w ogóle nie wpisuje środków do odpowiedniego rozdziału
klasyfikacji budżetowej, co znacznie utrudnia (a w niektórych przypadkach uniemożliwia)
dokonywanie wydatków na te zadania.

Rys. 3. Ilość gmin, które przeznaczyły środki/nie przeznaczyły na realizację GPPPwR w latach
2012 i 2013 (dział 852, rozdział 85205 klasyfikacji budżetowej)
6 Program tworzony jest na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. z późniejszymi zmianami).
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W przypadkach, gdy gmina wyodrębniła już w części wydatkowej swego budżetu,
w dziale 852, środki przypisane do rozdziału 85205, to na realizację GPPPwR zabezpieczała zadziwiająco niskie kwoty.

Rys. 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację GPPPwR w roku 2012 i 2013
(dział 852, rozdział 85205 klasyfikacji budżetowej).

Były to wydatki związane głównie z zakupem materiałów biurowych, szkoleń dla pracowników oraz poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób doświadczających
przemocy.
W pytaniu drugim zapytałyśmy gminy o to, czy zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej realizują z innych środków.
W zatwierdzonych przez rady gminy uchwałach przyjmujących do realizacji gminne
programy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie brak jest wskazania konkretnych kwot na realizację poszczególnych zadań wynikających z programu.
Jeśli chodzi o wskazanie źródła finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem
przemocy, to oprócz ogólnego stwierdzenia „finansowane ze środków własnych gminy”
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(co można by uznać za ogólnie prawidłowe), dość często pojawia się zwrot „finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”, co jest nie
tylko błędem merytorycznym, ale wyraźnie narusza ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, albowiem nie wskazuje, że zadania te dotyczą osób
uzależnionych czy współuzależnionych i czy zadania te zostały określone w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Tymczasem większość
gmin zadania zawarte w gminnych programach przeciwdziałania przemocy i ochrony
ofiar przemocy w rodzinie finansuje właśnie ze środków pochodzących z dochodów
gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
W opinii Najwyższej Izby Kontroli zapisy takie są nielegalne. Z opłat, o których mowa,
wolno finansować wyłącznie koszty realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Tymczasem większość
zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie mieści się w żadnym z tych
zakresów: przemoc zdarza się także w rodzinach bez problemu alkoholowego czy narkotykowego. Ponadto nawet w sytuacji przemocy powiązanej z alkoholizmem sprawcy,
udzielenie pomocy ofierze, edukacja świadków czy nawet działania psychoedukacyjne dla
osób stosujących przemoc nie są działaniami z zakresu profilaktyki ani rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Jest jeszcze mała grupa gmin, która wskazuje środki zewnętrzne: ministerialne (np.
program osłonowy pt. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)” lub unijne.
Rekomendacje
1. Gminy powinny niezwłocznie wycofać ze swych programów przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zapisy o finansowaniu zadań
w nich zawartych z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
o ile nie dotyczą bezpośredniej pomocy dla osób doświadczających przemocy, będących jednocześnie osobami uzależnionymi czy współuzależnionymi i zadania te nie
zostały zawarte w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy winny być finansowane ze środków
własnych gminy (źródło podstawowe), a dodatkowo mogą być wspierane finansowaniem ze źródeł zewnętrznych (np. ze środków UE).
3. W sytuacji finansowania zadań, w których problematyka przeciwdziałania przemocy
i profilaktyki uzależnień splata się w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, należy
stosować co najwyżej współfinansowanie ze środków własnych i z wpływów z opłat
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za zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub czyste finansowanie ze środków własnych
gminy. Utrwalona praktyka, że środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych finansują całość kosztów zadań w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkotykowych, jest zasadniczo sprzeczna z intencją ustawodawcy,
który założył, że będą to środki „dodatkowe” (a nie „jedyne”). O ile więc nie wolno
gminie finansować z tych środków innych zadań niż zawartych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub w gminnych
programach przeciwdziałania narkomanii, o tyle gmina może je finansować również
z innych, własnych środków budżetowych.
4. Gminy uchwalając gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny
w nich planować nie tylko zadania, ale też przypisywać do tych zadań środki, które
następnie winny być, w odpowiednich kwotach, planowane w budżecie gminy.
5. W części wydatkowej gminnego budżetu środki na realizację gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny być przede wszystkim zapisane
w dziale 852, rozdziale 85205. Jednakże niektóre zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – szczególnie, jeśli dane zadanie częściowo dotyczy
problematyki przemocy, a częściowo poza nią wykracza – mogą być finansowane
z innych działów i rozdziałów budżetu, przykładowo:

a. W rozdziale 852 Pomoc społeczna:
• Specjalistyczne poradnictwo dla ofiar – o ile jest realizowane przez pracowników
socjalnych – może być finansowane ze środków zapisanych w rozdziale 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej. W tym samym rozdziale może być finansowany
Zespół Interdyscyplinarny.
• Ośrodki Interwencji Kryzysowej (pracujące także z problemem przemocy
w rodzinie) będą finansowane ze środków zapisanych w rozdziale 85220.
• Niektóre działania nie zapisane gdzie indziej mogą być finansowane ze środków
zapisanych w rozdziale 85293 Pozostała działalność.
b. W rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
• Niektóre działania związane z profilaktyką przemocy domowej wobec dzieci
i młodzieży mogą być finansowane ze środków rozdziału 85418 Przeciwdziałanie
i ograniczanie skutków patologii społecznej.
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Jednak główną lokalizacją środków na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest rozdział 85205, który w planowanym
budżecie gminy musi zawierać wskazania konkretnych, planowanych do
realizacji kwot finansowych, z uwagi na istnienie zadań obowiązkowych
gminy w tym zakresie.
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Działania skierowane do kobiet

Jeśli przyjrzymy się płci osób doświadczających przemocy, to widzimy, że
w zdecydowanej większości są to kobiety (patrz rozdział pn. „Dlaczego przemoc wobec
kobiet”). Za tą zdecydowaną nieproporcjonalnością powinny iść równie zdecydowane
działania– pomocowe, profilaktyczne i wspierające – skierowane do tej właśnie największej grupy. W tym miejscu chciałybyśmy zaznaczyć, że nie uważamy, aby działania
skierowane do wszystkich osób (kobiet, mężczyzn czy nieletnich) były niepotrzebne.
Jednak biorąc pod uwagę twarde dane na temat grup doświadczających przemocy
uważamy, że powinny istnieć programy czy działania skierowane tylko i wyłącznie do
kobiet. Czy takie są prowadzone?
18 na 160 gmin odpowiedziało twierdząco na zapytanie, czy realizują na swoim terenie
jakiekolwiek formy działań pomocowych, które są skierowane tylko do kobiet (rys. nr 5).

Rys. 5. Ilość gmin prowadzących programy/projekty/ działania pomocowe skierowane
bezpośrednio do kobiet

Niestety jak widzimy takich działań jest bardzo mało. Jednak w gminach, które
takie działania prowadzą, są projekty bardzo interesujące i godne rekomendacji.
Jednym z nich jest realizowany w 2011 roku przez Gminę Konopiska projekt pod
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nazwą „Powiedz NIE przemocy”. W jego ramach zorganizowano m.in. kurs samoobrony dla kobiet (147 uczestniczek) oraz wystawiono sztukę zatytułowaną „Nic nie
zrobiłam”, przygotowaną przez kobiety osadzone w Zakładzie Karnym w Lublińcu
i ukazującą skutki przemocy w rodzinie.
Miasto Dąbrowa Górnicza zrealizowało program „Jestem dobrą mamą”, skierowany
między innymi do matek przebywających w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy
prowadzonym przez terapeutów i pracowników socjalnych.
Na terenie gminy Gliwice od 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie”, adresowany
do kobiet z dziećmi doświadczającymi przemocy z uwidaczniającymi się objawami
współuzależnienia.
W gminie Wręczyca Wielka funkcjonuje grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie.
Gmina Koszęcin w 2013 r. realizowała program socjalny w formie grupy informacyjno-edukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy domowej - „Moje życie bez
przemocy”.
Na terenie Lublińca od stycznia 2013 roku działa grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, a w 2012 roku realizowano projekt „Mój cel – żyć godnie” skierowany
do kobiet ze środowisk zagrożonych przemocą domową.
W Łaziskach Górnych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie realizuje projekt z UE „Równe Szanse“ dla kobiet doświadczających
przemocy w rodzinie. Drugi program realizowany przez OIK to grupa psychoedukacyjna
dla kobiet doświadczających przemocy (ze środków własnych PCPR).
Miasto Tychy w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień prowadzi grupę
edukacyjno-zadaniową pn.: „Jestem kobietą” dla kobiet, które doświadczają przemocy
w rodzinie (finansowane z MPPiRPA).
W Zabrzu prowadzony jest Ośrodek Wsparcia Dla Kobiet, gdzie mogą one skorzystać
z kompleksowej pomocy terapeutycznej, prawnej i pedagogicznej. Mogą również w nim
pozostać na okres 12 miesięcy.
W Zawierciu Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny działający przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej prowadzi działania skierowane dla kobiet doświadczających przemocy. Udziela schronienia, pomocy psychologicznej, pomocy w załatwianiu spraw
urzędowych, oferuje udział w grupach wsparcia, zajęcia świetlicowe dla dzieci i prowadzi
pracę socjalną.
Czerwonka Leszczyny proponuje udział w zajęciach w ramach projektu Grupy
Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej i borykających się z problemem
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współuzależnienia. „Zerwane Okowy” są realizowane w ramach Punktu Konsultacyjnego
Ośrodka Pomocy Społecznej przez socjoterapeutkę i specjalistkę II stopnia w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej prowadzi grupę wsparcia dla
kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, a OIK w ramach Rządowego Programu
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” opracował
projekt pt. „Siła Kobiet” skierowany do kobiet doświadczających i zagrożonych przemocą
w rodzinie.
Na terenie Raciborza w poprzednich latach realizowano program „Bezpieczna Kobieta”,
którego głównym celem było podniesienie poczucia bezpieczeństwa kobiet. Zajęcia
z samoobrony połączone były z zajęciami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu m.in.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedsięwzięcie skierowane było do mieszkanek
Raciborza i spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Jako materiał
informacyjno-edukacyjny powstał również reportaż pt. „Przemóc przemoc”, który był
emitowany w raciborskich mediach.
W porównaniu z mniejszymi miejscowościami nie najlepiej wypadają Katowice,
miasto wojewódzkie. Na przedmiotowe pytanie otrzymałyśmy tylko informację o realizowanym przez OIK i MOPS programie pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy
domowej (który jest skierowany do wszystkich, ale do tej pory uczestniczyły w nim tylko
kobiety). Na terenie miasta działa natomiast Stowarzyszenie PO-MOC, które realizuje
z dotacji Urzędu Miejskiego w Katowicach projekt „Poradnictwo specjalistyczne dla
kobiet i ich dzieci dotkniętych współczesnymi formami niewolnictwa lub innymi formami
przemocy”.
Zapytałyśmy także o to, czy w gminie/mieście istnieje ośrodek tymczasowy
dla kobiet-ofiar przemocy?
Na 160 odpowiedzi tylko 3 były twierdzące (rys. nr 6). Rozumiemy, że małe gminy
nie mają takich ośrodków oraz że w miastach powiatowych istnieją Centra Interwencji
Kryzysowej czy schroniska. My pytałyśmy jednak konkretnie o miejsca tylko i wyłącznie
dla kobiet na terenie danej gminy. Wiemy, że istnieje jeszcze kilka miejsc prowadzonych
przez organizacje pozarządowe lub kościelne, które nie zostały tu uwzględnione. Wyliczamy tu tylko te, które zostały wskazane przez gminy – na całe województwo śląskie
jest ich bardzo mało.
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Rys. 6. Czy w gminie/mieście istnieje ośrodek tymczasowy dla
kobiet doświadczających przemocy?

Rekomendacje
Wszystkie informacje dotyczące płci osób doświadczających przemocy powinny być
wykorzystywane i uwzględniane w budowaniu oferty pomocy dla osób doświadczających
przemocy i lokalnego systemu wsparcia (patrz rozdział pn. „Dlaczego przemoc wobec
kobiet”). Każda gmina powinna stworzyć ofertę skierowaną tylko do kobiet. Warto
również zastanowić się nad zlecaniem tego rodzaju zadań organizacjom pozarządowym.
Ten ważny temat powinien również zostać uwzględniony przy tworzeniu gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nie jest możliwe rozwiązanie problemów przemocy domowej i budowanie polityki
antyprzemocowej z pominięciem faktu, że osobami doświadczającymi przemocy
w zdecydowanej większości są kobiety.
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Gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie

Opracowanie i realizacja gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ustawie tej brak jest innych zapisów
uszczegóławiających, co miałby dany program zawierać, nie ma też niestety wskazań co
do finansowania zadań w nim zawartych. Ustawa nie zawiera też zapisów mówiących,
na ile lat dany program powinien zostać opracowany.
Opracowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych również należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Ustawa ta wskazuje, iż program ten stanowi część uchwalanej przez
rady gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych i powinien zawierać opis
realizacji zadań własnych gminy, wymienionych w ust. 1, między innymi udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Art. 111 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje również, z jakich środków
powinny być finansowane zadania zawarte w gminnym programie.
Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych zgodnie
z zapisami art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej należy do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, ze szczególnym uwzględnieniem
w strategii programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka (np. zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie). W ustawie
brak zapisów, na ile lat strategia winna być przygotowana ani nie wskazuje dokładnie
na to, co winna zawierać.
Jak wynika z powyższego, zdecydowanie bardziej uszczegółowione zapisy dotyczące
finansowania i realizacji zawiera ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi niż ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest to zastanawiające
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z uwagi na wagę problemu przemocy. Z powodu braku wytycznych gminne programy
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie traktowane
są ogólnikowo.
Programy monitorowanych gmin są w dużej mierze identycznymi dokumentami,
kopiowanymi z roku na rok oraz dokumentami szablonowymi (programy różnią się
tylko nazwą gminy). W przeważającej większości w programach monitorowanych gmin
nie została zawarta szczegółowa informacja o finansowaniu programu, nie wspominając
o przyporządkowaniu konkretnych kwot do konkretnych zadań. Często gminy w ogóle
nie oddzielają działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy od tych związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wszystko ujęte jest w jednym dokumencie pn.
„Program profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”. Programy tworzone są zazwyczaj na wiele lat, czasami nawet bez
podania czasu obowiązywania.

Rys. 7. Na ile lat został uchwalony GPPPwR?
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Program jest dokumentem, który każda gmina ma obowiązek sporządzać. Jednak mimo
to, otrzymanie programów na wniosek (wersja elektroniczna lub papierowa) lub linków
do nich okazało się problematyczne. Niektóre gminy nie posiadały elektronicznej wersji
programów, więc otrzymałyśmy kopie papierowe. Znalezienie programu na stronach
www gminy czy w BIP-ie sprawiło wiele trudności. Część gmin dokument ten umieszcza
na stronach www w uchwałach, część w prawie lokalnym, a część odsyła do GOPS-ów,
MOPS-ów lub OPS-ów. Nagminnie informowano nas o braku ksera lub skanera (lub
nie posiadaniu skanera w ogóle) albo też o awarii tych urządzeń, co było powodem
przesuwania terminu przesłania odpowiedzi na wniosek.
Wszystko to świadczy o niedostępności programu dla mieszkanek i mieszkańców. Możliwość zapoznania się z dokumentem jest utrudniona a przecież program ma być dostępny dla
wszystkich. Ponadto powinien w sposób jasny i klarowny opisywać, jak zorganizowana jest
w danej gminie pomoc. Programy nie są także konsultowane. Więcej na ten temat piszemy
w rozdziale „Konsultacje społeczne i z organizacjami”. W znakomitej większości nie są
także poddawane ewaluacji, która spowodowałaby wprowadzenie zmian w kolejnych
latach.
Kolejnym problemem jest fakt, że w kilkunastu gminach program na dany rok uchwalano w końcowych miesiącach tegoż roku. Na przykład program na lata 2014-2016
uchwalono w listopadzie 2014 roku! Jest to sporym uchybieniem gdyż nie ma już możliwości pełnej jego realizacji.
Rekomendacje
● Uważamy, że programy powinny być uchwalane na pełny rok budżetowy (1 rok),
najlepiej w ostatnich miesiącach roku poprzedniego – podobnie jak uchwalany jest
budżet gminy. Pozwoli to na bieżąco analizować aktualną sytuację i określić potrzeby
na kolejny rok z zakresu działań pomocowych.
● Niezbędnym wydaje się być opracowanie katalogu zadań dostępnych do realizacji
w ramach programów wraz z możliwościami ich finansowania.
● W strukturze programu powinny znaleźć się informacje dotyczące zadań do realizacji wraz z ich formą realizacji, określenie osoby, która będzie odpowiedzialna za
realizację poszczególnych zadań, wysokość środków przeznaczonych na ten cel,
kwalifikacje osób zatrudnianych w systemie pomocowym.
● W programie powinien być uwzględniony temat przemocy wobec kobiet i działań
profilaktycznych oraz pomocowych do nich skierowanych.
● Rekomendujemy także opracowanie systemu ewaluacji i badania skuteczności
działań programu, celem jego realnej aktualizacji.
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● Sugerujemy kontrole zadań wynikających z ustawy, które są finansowane ze środków
publicznych.
● Zdecydowanie rekomendujemy konsultowanie programu. Wyczerpujące informacje
na ten temat znajdziecie Państwo w kolejnym rozdziale.
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Konsultacje społeczne i z organizacjami

Z naszej perspektywy niezwykle ważnym elementem tworzenia lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy jest konsultowanie gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, różnego rodzaju
ekspertami niezaproszonymi do oficjalnej procedury tak, aby osoby „spoza systemu
miejskiego” – pomagające w organizacjach, wolontariusze i wolontariuszki, eksperci
i ekspertki, a w końcu same osoby doznające przemocy – mogły zgłaszać swoje uwagi
i dzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz pomysłami. Konsultacje społeczne, w tym
konsultacje z organizacjami pozarządowymi to jedna z najważniejszych form dialogu
społecznego. Narzędzie nie do przecenienia. Czy gminy z niego korzystają?
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
jest programem strategicznym, określającym politykę lokalną w danym
obszarze, a więc powinien być konsultowany.
W temacie konsultacji społecznych zadałyśmy śląskim gminom 3 pytania.
1. Czy Program został poddany konsultacjom społecznym?
2. Czy był poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i jakie uwagi zostały
zgłoszone?
3. W jaki sposób informują Państwo o konsultacjach?
Poniżej przedstawiamy wykresy ilustrujące odpowiedzi gmin na pytania dotyczące
przeprowadzonych konsultacji społecznych (rys. nr 8) oraz konsultacji z organizacjami
pozarządowymi (rys. nr 9).
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Rys. 8. Ilość gmin, które poddały GPPPwR konsultacjom społecznym

Rys. 9. Ilość gmin które poddały GPPPwR konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
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Podsumowanie odpowiedzi pokazuje wyraźnie, że dla większości gmin temat konsultacji GPPPwR nie istnieje. Jeżeli ustawa nie nakłada wprost takiego obowiązku, to
konsultacje nie są prowadzone.
Niestety, przyglądając się gminom, które odpowiedziały twierdząco, w wielu przypadkach mamy wątpliwości. Wiele gmin, które odpowiedziały TAK, nie udzieliło żadnej
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób informują o konsultacjach.
Jeśli już gminy konsultują program, to w przytłaczającej większości tradycyjnie
ogłaszają konsultacje tylko na stronie internetowej urzędu lub BIP. Czasami wieszają
informację w gablotce urzędu.
Nie organizują spotkań ani dla mieszkańców, ani dla organizacji pozarządowych
i nie zapraszają ich na spotkania konsultacyjne. Nie wysyłają informacji o konsultacjach
do organizacji, nie informują mieszkańców przez lokalne media, nie tworzą ankiet ani
badań.
Tylko nieliczne gminy wkładają w proces konsultacji wysiłek i np. organizują spotkania,
informują o konsultacjach przez lokalne media, wysyłają konsultowany dokument do
organizacji działających na terenie gminy. Najwięcej odpowiedzi zawierających informacje o miejscach konsultacji zawierało stwierdzenia typu: „zamieszczanie na stronie
na okres 7 dni”, „program zamieszczamy na stronie BIP” „tablica ogłoszeń, biuro Rady”.
Czy naprawdę chcemy aktywizować lokalną społeczność i zachęcić mieszkańców do partycypacji i konsultowania programów, które mają wpływ na
ich życie poprzez ogłaszanie konsultacji na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej?
Z odpowiedzi, jakie otrzymałyśmy od gmin wynika również smutna konstatacja,
że wiele gmin nie rozróżnia konsultacji społecznych (z mieszkańcami) od konsultacji
z organizacjami, a nawet nie rozróżnia konsultacji społecznych od konsultacji z podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie i realizację programu. Oto przykładowa
odpowiedź o tym świadcząca: „Program konsultowany był przez Radę Gminy, Sołtysów”.
Na pytanie, jakie organizacje konsultowały program i jakie wniosły uwagi – na 36 gmin,
które udzieliły odpowiedzi twierdzącej aż w 29 przypadkach otrzymałyśmy informację,
że organizacje nie wniosły żadnych uwag (rys. nr 10). Można pomyśleć, że organizacje
nie są zainteresowane wpływem na system przeciwdziałania przemocy, nie są aktywne,
nie mają do wniesienia żadnych uwag lub że system jest tak doskonały, że nikt nie ma
do niego żadnych uwag. Naszym zdaniem sytuacje wygląda zupełnie inaczej.
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Rys. 10. Ilość organizacji, które wniosły uwagi podczas konsultacji GPPPwR

Niestety, proces konsultacji często jest tylko formalnością, a organizacje czy mieszkańcy, nie są odpowiednio o nich informowane. Często organizacje nie biorą już udziału
w konsultacjach, gdyż ich uwagi nie są traktowane poważnie i włączane do dokumentów, programów zupełnie bez uzasadnienia ich odrzucenia. Otrzymałyśmy tylko dwie
odpowiedzi na temat konsultacji z Radami Pożytku Publicznego.
Pozytywne przykłady
Bardzo cieszymy się, że znalazły się jednak gminy, które starają się włączyć mieszkańców i organizacje pozarządowe w proces współtworzenia
Programu.
Z ciekawych rozwiązań bardzo dobrym pomysłem wydaje się pomysł gminy Brenna,
która o konsultacjach informuje poprzez ogłoszenia odczytywane w parafiach i zamieszcza
informacje także w gazecie lokalnej „Wieści znad Brennicy”.
W Ujsołach o konsultacjach informowani byli bezpośrednio klienci jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: GOPS, ZUK, Biblioteka, GOK, GZEAS.
W Gminie Kobiór rozprowadzano ankiety dla mieszkańców w ważnych punktach
i instytucjach gminy: Urzędzie Gminy, w placówkach oświatowych, w Domu Kultury,
w Bibliotece, na poczcie, w Ośrodku Zdrowia czy placówkach handlowych.
Pszów w przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania zaprasza przed43
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stawicieli organizacji pisemnie lub telefonicznie.
W Tychach informacja o prowadzeniu konsultacji jest przesyłana wraz z linkiem do
ogłoszenia i projektu w Biuletynie Informacji Publicznej do organizacji pozarządowych,
które udostępniły swoje adresy e-mail.
Knurów stosuje metodę telefonicznego zapraszania stowarzyszeń.
W Katowicach konsultuje się programy z organizacjami w ramach powołanych przez
UM Zespołów Doradczych.
Gratulujemy gminom, które rozpoczęły już konsultacje, a tym, które jeszcze tego nie
zrobiły bardzo mocno rekomendujemy ich prowadzenie.
Rekomendacje
● Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy jest
programem strategicznym, określającym politykę lokalną w danym obszarze,
a więc powinien być szeroko konsultowany, w szczególności na etapie diagnozy
i założeń, by w pełni uwzględnić wiedzę i doświadczenia poszczególnych podmiotów
wchodzących w skład interdyscyplinarnego systemu pomocy ofiarom przestępstw
oraz osób z pomocy korzystających.
● Są dwie szczególnie ważne grupy, których wkład w konsultacje w tym temacie jest
nie do przecenienia. Są to:
- sami klienci korzystający w przeszłości lub obecnie z pomocy i tu powinni oni mieć
możliwość wypowiedzenia się na temat dostępności, jakości i skuteczności pomocy
konkretnych placówek. Takie konsultacje powinny mieć charakter anonimowy
(nie ankiet w placówkach), aby osoby te nie miały obaw, że uczestnicząc w np.
otwartym spotkaniu będą kojarzone z problemem przemocy domowej,
- drugą ważną grupą są pracownicy służb społecznych i grup zawodowych tzw. pierwszego kontaktu, którzy bezpośrednio mają kontakt z osobami doświadczającymi
i stosującymi przemoc np.: pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, osoby
pracujące w punktach konsultacyjnych, pracownicy telefonów zaufania i inni.
● Oczywiście, program powinien zostać także skonsultowany z mieszkańcami oraz, co
niezwykle istotne, z organizacjami pozarządowymi. Organizacje bardzo często dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem oraz mają w swoich zasobach profesjonalnych
ekspertów różnych dziedzin. Często są również łącznikiem pomiędzy mieszkańcami
a urzędem. To do organizacji zgłaszają się osoby, które nie potrafiły się odnaleźć
w miejskim systemie pomocowym.
● Szczególną uwagę należałoby także zwrócić na sposób konsultacji i informowania
mieszkańców i organizacji o ich rozpoczęciu. Zawieszenie dokumentu na stronie
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internetowej BIP nie jest dobrym sposobem informowania o konsultacji. Jeśli gminy
faktycznie chciałyby usłyszeć głos mieszkańców i NGO, rekomendujemy zorganizowanie bezpośrednich spotkań.
● Ważnym elementem procesów konsultacyjnych jest również edukacja. Często mieszkańcy nie rozumieją języka, jakim posługują się urzędnicy. Spotkania konsultacyjne,
warsztaty są doskonałą okazją do przybliżenia trudnych czasami dla mieszkańców
treści. Informację o konsultacjach można również sformułować przystępnym dla
mieszkańców językiem. Ważnym czynnikiem są również miejsca spotkań z mieszkańcami, nie zawsze musi być to urząd.
● Z konsultacjami nierozerwalnie wiąże się informacja po konsultacjach — na temat
uwag (ile ich było, jakie były), które z nich zostały przyjęte, które odrzucone i dlaczego. Ten element buduje zaufanie i chęć do aktywnego udziału w kształtowaniu
polityki lokalnej u każdej ze stron.
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Świadczona pomoc

Na zapytanie o prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie większość gmin odpowiedziała, że porad udzielają osoby zatrudnione
w Punktach Konsultacyjnych.
Punkty Konsultacyjne działają głównie przy ośrodkach pomocy społecznej i w dni
robocze w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00. Sporadycznie gminy udzielają pomocy
w dni wolne od pracy (sobota) lub w godzinach wieczornych. W zdecydowanej większości gminy nie odpowiedziały na pytanie, jakie pracownicy tych instytucji posiadają
kwalifikacje do pracy z osobami doświadczającymi przemocy.
Wiele gmin traktuje poradnie leczenia uzależnień jako miejsca, w których pomocy
udziela się również osobom doświadczającym przemocy. Jako miejsca pomocy osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie wskazywane są także ośrodki zdrowia. Wymieniane są również komisariaty policji.
Uzyskano również odpowiedź, że pomoc świadczona jest w miarę potrzeb przez zespół
interdyscyplinarny. Czyli osoba, która potrzebuje natychmiastowej pomocy musi dopiero
umówić się na spotkanie z zespołem. Pomoc prawna czy psychologiczna prowadzona
jest np. raz w tygodniu a nawet miesiącu przez dwie, cztery godziny. Po kilku telefonach
dowiedziałyśmy się, że np. prawnik nie ma doświadczenia w temacie przemocy w rodzinie
lub że liczba chętnych przekracza możliwości przyjęcia, prowadzone są zapisy i należy
oczekiwać na termin.
Nieco lepiej wypadają większe miasta i miasta powiatowe, które zobligowane przez
ustawę na swoim terenie posiadają Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Punkty te niestety
nie wszędzie otwarte są całodobowo.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy,
w szczególności w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. O ile poradnictwo w zakresie pomocy medycznej,
socjalnej i rodzinnej może być realizowane w ramach środków własnych gminnych
zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków pomocy społecznej, w ramach obowiązków
służbowych lekarzy i pracowników socjalnych, o tyle z profesjonalnym poradnictwem
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psychologicznym i prawnym jest już pewien kłopot.
Po pierwsze chodzi o dostępność takiej pomocy – osoby doświadczające przemocy to często osoby pracujące, wychowujące dzieci, dlatego dni i godziny udzielanego
poradnictwa powinny być dostosowane do możliwości skorzystania z nich przez te osoby
np. w godzinach popołudniowych czy też w dni wolne od pracy np. w soboty. Wiąże
się to również ze statystyką tego przestępstwa – do największej liczby aktów przemocy
w rodzinie dochodzi w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy. Ważnym jest
również fakt, czy ta pomoc udzielana jest tylko w bezpośrednim kontakcie czy można
skorzystać również z porady telefonicznej czy mejlowej.
Po drugie – miejsce udzielania takiej pomocy. Chodzi o zapobieganie stereotypowym ocenom społecznym, spowalniającym proces przerwania przemocy
w rodzinie, rozdzielenie miejsc udzielania pomocy dla osób doświadczających przemocy
i osób stosujących przemoc, zapewnienie minimum komfortu, poczucia bezpieczeństwa
i dyskrecji.
Po trzecie – kto udziela takiej pomocy. Istotne są kwalifikacje osób udzielających
pomocy psychologicznej i prawnej, które – zwłaszcza w sytuacji kryzysowej – muszą
posiadać nie tylko stosowne wykształcenie w tym zakresie, ale również doświadczenie
w pracy z ofiarami tego rodzaju przestępstw, aby skutecznie zapobiegać zjawisku wtórnej
wiktymizacji.
Ponadto chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż problem jest mniejszy, jeśli punkt konsultacyjny ma w nazwie coś, co sugeruje pomoc w przeciwdziałaniu przemocy (np.
gmina prowadzi darmowe poradnictwo prawne w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu i dla Ofiar Przemocy) lub gdzieś ogłasza, że świadczy takie
usługi. Musimy pamiętać, że wbrew stereotypom przemoc i uzależnienie to dwa różne,
odrębne problemy. Faktem jest, że część rodzin, w których występuje problem przemocy,
boryka się także z problemem alkoholowym, ale to nie jest regułą i tak samo części rodzin
problem nadużywania alkoholu zupełnie nie dotyczy.
Wyobraźmy sobie osobę, która szuka pomocy, bo jej partner znęca się nad nią od
wielu lat. Kobieta w końcu chce przerwać zamknięty krąg i zaczyna szukać pomocy.
Dlaczego miałaby iść do ośrodka leczenia uzależnień? Skąd ma wiedzieć, że to właśnie
tam czeka na nią wykwalifikowany specjalista do spraw przemocy w rodzinie? A czy na
pewno czeka? Nie bez powodu mamy specjalistów leczenia uzależnień, którzy nie muszą
przecież jednocześnie być przygotowani do pracy z osobami doświadczającymi przemocy.
Wskazywanie przez gminy miejsc, w których osoba doświadczająca przemocy może
uzyskać pomoc jedynie takich, jak ośrodki zdrowia czy komisariaty policji
uważamy za nieprofesjonalne. Jeśli zestawimy te informacje z niskim wskaźnikiem
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uruchamianych procedur „Niebieskiej Karty” przez lekarzy, ich niechęcią do zajmowania
się tym tematem oraz zadaniami i charakterem służby ochrony zdrowia (która w swych
zdaniach nie ma rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie), to jasno widzimy,
że nie może to być jedyny ośrodek wskazywany przez gminę jako miejsce pomocy dla
osób doświadczających przemocy.
Ta sama sytuacja dotyczy policji – oczywiście, praca policji w kontekście przemocy
domowej jest ogromnie ważna, ale musimy pamiętać o interwencyjnym charakterze jej
działań. Nie jest to służba, która ma udzielać poradnictwa psychologicznego i prawnego,
ma jedynie przerwać konkretny akt przemocy i zapewnić bezpieczeństwo oraz zebrać
materiał dowodowy w przypadku popełnienia przestępstwa – stąd uruchamiane procedury „Niebieskich Kart”.
Gminy, które nie posiadają na swoim terenie miejsc pomocowych, kierują osoby
doświadczające przemocy do jednostek powiatowych, co wiąże się z dalszą podróżą.
Jest to dużą przeszkodą w uzyskaniu pomocy dla kobiet zależnych ekonomicznie od
męża/partnera, które dodatkowo są przez nich kontrolowane oraz opiekują się dziećmi.
Udzielanie pomocy poza miejscem zamieszkania stanowi kolejną barierę dla osób
pokrzywdzonych i narażając je na dodatkowe koszty, staje się przez to formą pomocy
mniej dostępną. Osoby doświadczające przemocy mają również utrudniony dostęp do
informacji poza miejscem zamieszkania.
W rozdziale „Działania skierowane do kobiet” podajemy przykłady realizowanych
w gminach akcji informacyjnych, warsztatów, projektów skierowanych do kobiet.
W tym rozdziale chciałybyśmy wspomnieć o innych inicjatywach naszym zdaniem
godnych polecenia, skierowanych do wszystkich osób, nie tylko zagrożonych przemocą
w rodzinie. Część działań ma charakter profilaktyczny i informacyjny.
Wracając do odpowiedzi na pytanie nt. świadczonej w gminach pomocy, warto wymienić podane przykłady programów i projektów, tym bardziej, że niewiele gmin takowe
realizuje.
Szczególnie godny uwagi i polecenia jest innowacyjny projekt „Kraina świetlików”
- realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia wraz z Urzędem Miejskim w Sosnowcu. Zadaniem programu jest edukacja emocjonalna dzieci w wieku
przedszkolnym (więcej informacji na stronie swietliki.moc-wsparcia.pl).
Gmina Konopiska realizowała projekt „Dzieciństwo bez przemocy”.
Zorganizowano warsztaty dla rodziców na temat wychowywania dzieci bez przemocy, imprezę integracyjną, opracowano plakaty i ulotki oraz prowadzono treningi
Tai-chi (projekty finansowane były z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
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w Rodzinie”. Realizowane przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Konopiskach.)
W Dąbrowie Górniczej psychologowie prowadzą program psychoedukacyjny
„Radzenie sobie ze stresem”, skierowany również do osób doświadczających przemocy
w rodzinie. W gminie Toszek, celem wsparcia dzieci i młodzieży realizowano projekt
„Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Rekomendacje
● Zaleca się świadczenie interdyscyplinarnej i profesjonalnej pomocy osobom
doświadczającym przemocy na terenie gminy w specjalnych, wydzielonych do tego
celu miejscach, nie związanych z leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, lub
odpowiednio opisanych(nazwanych), tak aby było jasne, że dana placówka/punkt,
świadczy pomoc osobom doświadczającym przemocy.
● Świadczona pomoc ma być realna, dlatego niezbędne jest wprowadzenie bezpłatnego
poradnictwa psychologicznego i prawnego we wszystkich gminach województwa.
Ważną kwestią jest także prowadzenie ww. porad w godzinach popołudniowych oraz
w dni wolne od pracy, również w formie telefonicznej.
● Specjalistyczne szkolenia dla zatrudnionej kadry w udzielania pomocy w sytuacji
przemocy domowej – m.in. psychologowie, terapeuci, prawnicy i inni specjaliści.
Nie wystarczy do tego celu specjalista ds. uzależnień, chyba, że jest osobą dodatkowo
przeszkoloną.
● Gminne programy przeciwdziałania przemocy muszą zawierać informację o organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla grup zawodowych pierwszego kontaktu (m.in.
lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, etc.)
● Gminy powinny zapewniać mieszkankom i mieszkańcom gmin możliwości skorzystania z całodobowej pomocy dla osób poszkodowanych (m. in możliwość skorzystania
ze środka transportu, telefonu, interwencje kryzysowe) poprzez umowy współpracy
z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej i innymi ośrodkami wspierającymi osoby
pokrzywdzone, prowadzone np. przez organizacje pozarządowe. Zmniejszenie
rozmiarów przemocy w polskich rodzinach i pomaganie ofiarom jest nadrzędnym
celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji
pozarządowych.
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Darmowe poradnictwo prawne

Nieodpłatne porady prawne, dostępne dla wszystkich osób doświadczających przemocy
w rodzinie, stanowi kluczową część w systemie pomocowym. Uwolnienie się od oprawcy
to wciąż długa i trudna droga, dlatego fachowe, nieodpłatne poradnictwo prawne ma tu
istotne znaczenie. Pierwszym i podstawowym krokiem jest zapewnienie bezpieczeństwa
osobom doświadczającym przemocy.
Zapytałyśmy czy gmina/miasto prowadzi darmowe poradnictwo prawne
dla ofiar przemocy domowej?
Otrzymałyśmy 160 odpowiedzi, z czego 70 odpowiedzi potwierdziły prowadzenie takiego
poradnictwa, a 90 gmin odpowiedziało, iż nie prowadzi takich porad.

Rys. 11. Ilość gmin, które prowadzą na swoim terenie darmowe
poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy
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Wykonałyśmy kilkanaście telefonów do punktów wskazanych przez gminy
jako udzielające tego typu pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Otrzymane odpowiedzi wskazują niestety na to, że wśród gmin, które odpowiedziały
twierdząco na zapytanie, istnieje jeszcze spory procent tych, gdzie realnie osoba poszkodowana przemocą nie otrzyma pomocy.
Przykładowo, z jednej z gmin otrzymałyśmy odpowiedź: „Tak, przy biurze posła, po
wcześniejszym umówieniu się.” Po wykonaniu telefonu okazało się, że Pan mecenas
owszem, udziela porad prawnych, ale z wyłączeniem prawa karnego (!) Oczywistym jest
fakt, że osoba ta nie może udzielać porad osobom doświadczającym przemocy.
Inna gmina w odpowiedzi napisała: „W Stowarzyszeniu Chrześcijańskim“. Po naszym
telefonie okazało się, że prawnik to wolontariusz, który przychodzi wtedy, kiedy ma czas.
Nigdy nie zapowiada swoich wizyt w ośrodku z góry i czasami nie ma go cały miesiąc.
Oczywiście w takiej sytuacji nie jest możliwe umówienie kogokolwiek na rozmowę
z prawnikiem.
Kolejna odpowiedź brzmiała: „Punkt konsultacyjny działa przy Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”. Był tam podany numer telefonu. Dzwoniłyśmy w różne
dni i o różnych porach. Niestety nikt nie podnosił słuchawki. To tylko trzy z kilkunastu
takich przypadków.
Podczas monitoringu z pozyskanych informacji wynikało, że nawet gdy pomoc prawna
jest w gminie oferowana, prawniczka/prawnik nie zajmuje się tematem przemocy
w rodzinie.
W monitorowanych gminach w dużej mierze porady udzielane są np. przez dwie, cztery
godziny w tygodniu, ale zdarza się również, że 4 godziny w miesiącu. Podczas naszych
rozmów telefonicznych okazywało się, że na wizytę u prawnika należy się zapisywać
i oczekiwać na swoją kolej. Istnieje więc potrzeba zwiększenia wymiaru godzinowego
poradnictwa prawnego.
Należy również poruszyć problem, o którym wspominamy w rozdziale „Świadczona
pomoc“, a który dotyczy miejsc, gdzie porady są udzielane. Najczęściej porad udziela
się w ośrodkach pomocy społecznej czy w miejscach, gdzie udziela się porad dla osób
z uzależnieniem alkoholowym. Przede wszystkim wprowadza to w błąd osobę poszukującą punktu porad prawnych, gdyż nazwa wskazywałaby na pomoc prawną dla osób
uzależnionych od alkoholu, a nie doświadczających przemocy.
Inną kwestią jest jakość świadczonych porad i kwalifikacje osób je świadczących.
Prawnik dostępny dla osób doświadczających przemocy często doradza w sprawach
dotyczących znęcania, prowadzi sprawy rozwodowe, doradza w postępowaniu ali51
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mentacyjnym. Niezbędna jest tu osoba, która jest specjalistą i od prawa karnego i od
postępowań cywilnych, zwłaszcza, że przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą
(art. 207 Kodeksu Karnego) jest często trudne do udowodnienia przed sądem i wymaga
dużej wiedzy w tym zakresie. Z kolei przed sądem cywilnym osoba wnosząca sprawę
musi sama udowadniać winę osoby pozwanej.
Wszystkie te czynności wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia. Dobrze prowadzona sprawa jest jedynym sposobem na to, aby uwolnić się od dręczyciela. Osoby
poszkodowane są często zależne ekonomicznie od oprawcy i nie są w stanie zapewnić
sobie płatnej pomocy prawnej, stąd niezbędnie potrzebne jest nieodpłatne poradnictwo
prawne w każdej z gmin.
Rekomendacje
● Punkty pomocowe powinny znajdować się na terenie każdej gminy. Pomoc prawna
w innej gminie lub powiecie jest dużo trudniejsza do uzyskania (z różnych powodów,
także finansowych) dla osób doświadczających przemocy.
● Porady muszą być udzielane przez prawników, specjalistów w zakresie prawa karnego,rodzinnego i cywilnego, posiadających kwalifikacje odpowiednie do udzielanie
porad prawnych w związku z przemocą w rodzinie.
● Należy zwiększyć liczbę godzin udzielanych porad i dostosowanie godzin poradnictwa prawnego do potrzeb osób oczekujących takiej pomocy (w dni wolne od pracy,
a w tygodniu w godzinach popołudniowych).
● Rekomendujemy utworzenie dodatkowych miejsc, których działalność (w tym
poradnictwo) skierowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie.
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Zespoły Interdyscyplinarne

Powołanie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (ZI) reguluje m.in. art. 9
a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jego celem jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Zespoły
działają w gminach, w ramach jej zadań własnych, a cytowana ustawa określa również
szczegółowo przedstawicieli wchodzących w jego skład. Zespół interdyscyplinarny powołuje w drodze uchwały wójt/burmistrz/prezydent. W skład zespołu interdyscyplinarnego
obligatoryjnie wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- policji;
- oświaty;
- ochrony zdrowia.
W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą również wchodzić kuratorzy, prokuratorzy
i przedstawiciele innych podmiotów np. organizacji pozarządowych działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół
interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze (GR), których celem i zadaniem jest
rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, jednak już przedstawicielki/przedstawiciele organizacji pozarządowych robią to społecznie. Spotkania ZI w trakcie pracy
powodują często niską frekwencje na spotkaniach z powodu braku czasu, a jednocześnie
brak rekompensaty finansowej może wpływać na niską efektywność działań.
53
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Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na ZI obowiązek organizowania posiedzeń w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące (art.
9 a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy). Spośród 147 gmin, które udzieliły
odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości spotkań ZI w 2012 i 2013 roku – 125
odbyło posiedzenia zgodnie z wymogami prawa.
Bardzo ważną kwestią są kwalifikacje osób wchodzących w skład ZI i GR pod kątem
kontaktu i pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Często są to osoby pierwszego
kontaktu z poszkodowaną/poszkodowanym.
Niezmiernie ważne jest posiadanie umiejętności rozmowy z osobą, która doświadcza
przemocy, czy to fizycznej czy psychicznej. Dlatego systematyczne szkolenia podnoszące
wiedzę i umiejętności osób wchodzących w skład ZI i GR powinny zostać wprowadzone
jako obowiązkowe, a gminy powinny zapewnić finansowanie takich szkoleń.
Wnioskowałyśmy również o podanie składu ZI. Mimo, że osoby tworzące ZI są osobami
wykonującymi funkcje publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, a ich imiona,
nazwiska i funkcje mieszczą się w katalogu art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wiele gmin odmówiło udzielenia nam tej informacji.
Na szczęście są także gminy, które same publikują skład ZI na swoich stronach
internetowych czy ośrodków pomocy społecznej lub na wyodrębnionej stronie Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Jako przykład mogą posłużyć strony www: Rybnik — na BIP w zarządzeniu prezydenta
w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udostępnia wszystkie nazwiska jej członków/członkiń; Gmina
Pawłowice podaje pełny skład ZI na stronie OPS w zakładce Zespół Interdyscyplinarny.
Nazwiska osób wchodzących w skład ZI znajdziemy także na stronie OPS w Koziegłowach.
W zakresie prac ZI i GR wnioskowałyśmy również o skany list obecności ze spotkań ZI
i GR. Wszystkie takie listy stanowią informację publiczną, jednak w wielu przypadkach
nie otrzymałyśmy wnioskowanych dokumentów (rys. nr 12).
Wśród gmin, które nie przesłały nam list obecności otrzymałyśmy trzy główne typy
odpowiedzi:
1. Brak skanera/zepsuty skaner, więc nie ma możliwości przesłaniania zeskanowanych
list.
2. Brak zgody członków zespołu oraz grup roboczych na przesłanie list obecności.
3. Listy nie zostaną przesłane ze względu na ochronę danych osobowych.
„Brak odpowiedzi, lub odpowiedz negatywna na prośbę przesłania składu ZI,
oraz list obecności ze spotkań Zi i GR, stanowi naruszenie zasad dostępu do
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Rys. 12. Ilość gmin, które przysłały listy obecności ze spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych

informacji publicznej”. Opinia prawna na ten temat zawarta jest w rozdziale
Podstawy prawne.
Rekomendacje
● Wypełnianie założeń ustawy i organizacja pracy ZI i GR zgodnie z ustawą (np. spotkania ZI min. raz na kwartał).
● Organizacja systematycznych szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności dla członkiń i członków ZI i GR – finansowane ze środków własnych gminy.
● Zmiana zapisów ustawy w zakresie wynagradzania finansowego dla osób pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, szczególnie tych, które
/którzy wykonują swoje zadania poza obowiązkami służbowymi i zawodowymi.
● Opracowanie wewnętrznych procedur związanych ze standaryzacją pierwszej rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc.
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Procedura „Niebieskiej Karty”

Procedura Niebieskiej Karty to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.7
Pracownicy uprawnionych do tego służb, w obecności osoby pokrzywdzonej, wypełniają
formularz „Niebieska Karta – A”. Po jego wypełnieniu osoba otrzymuje do wypełnienia
formularz „Niebieska Karta – B”. Osoba, która doświadczyła przemocy nie musi wyrażać
zgody na uruchomienie procedury NK.
Następnie w ciągu 7 dni dokument trafia do gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
który zwołuje spotkanie, na które zaprasza osobę doznającą przemocy. Na spotkaniu,
podczas rozmowy, wypełniana jest „Niebieska Karta – C”. Jeżeli osoba poszkodowana
nie będzie obecna na spotkaniu, taka sytuacja nie wstrzymuje prac zespołu. Na spotkanie Zespołu wzywana jest również osoba wskazana jako stosująca przemoc, dla której
jest przeznaczona część „Niebieska Karta – D”. W następnej kolejności obowiązkiem
Zespołu jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy, przygotowanie planu pomocy rodzinie
i realizowanie go w dalszej części procedury.
„Niebieska Karta” na Śląsku
W województwie śląskim uruchomiono ogółem: w roku 2012 – 10424 i w 2013 10841
procedur „Niebieskiej Karty”.
Przyjrzyjmy się, jak poszczególne służby realizują swój obowiązek uruchamiania
procedury niebieskiej karty (rys. nr 13).
Jak widać, w województwie śląskim najmniej procedur uruchamiają placówki oświaty,
przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i służba
zdrowia. Wszystkie te służby mają zarówno prawny, jak i moralny obowiązek reagowania
w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.
7 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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2013
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2012 r. 2013 r.

8303 8477
1694 1901

2012 r. 2013 r.
Policja

256
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Rys. 13. Ilość uruchomionych procedur „Niebieskiej Karty” z podziałem na uruchamiające je służby
Dane pochodzą od Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie śląskim.

Służba zdrowia
Najmniej procedur uruchamiają od lat pracownicy służby zdrowia: lekarze i lekarki,
pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni. Jest to o tyle szokujące, że to właśnie do nich
przede wszystkim przychodzą osoby pokrzywdzone, to oni widzą obrażenia pacjentek
i pacjentów i... nie pytają, w jaki sposób powstały.
Podobnie jak pozostałe służby do tego uprawnione, które mogą mieć kontakt z sytuacją
przemocy w rodzinie, również pracownicy służby zdrowia mają w tym temacie bardzo
wiele do nadrobienia.
Jeśli mówimy o lekarzu, to mamy tu na myśli nie tylko lekarza o specjalizacji chirurgicznej czy też lekarza przyjmującego w szpitalnej izbie przyjęć, ale każdego lekarza
i lekarkę, każdej specjalności – dentystę, pediatrę, internistę, czy ginekologa. Ale nie
tylko, bo zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
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za przedstawiciela ochrony zdrowia uprawnionego do działań rozporządzenie uznaje
osobę wykonująca zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną i ratownika medycznego. Jeżeli przedstawiciel ochrony zdrowia uzyska informację
(albo podejrzenie), że osoba będąca u niego na konsultacji może być ofiarą
przemocy w rodzinie, ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty” (dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci).8
Przypomnijmy, że w 2013 roku w 167 gminach województwa śląskiego służby
ochrony zdrowia uruchomiły 98 procedur. To nawet nie jest jedna karta
rocznie w każdej gminie. Brak uczestnictwa służb medycznych w systemie wsparcia
ofiar przemocy w rodzinie jest bardzo poważnym problemem.
Dodajmy, że 22 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
Zaświadczenie to lekarz ma obowiązek wypełnić bezpłatnie. Treść zaświadczenia zawiera
opinię o stanie zdrowia osoby badanej – będącą wynikiem przeprowadzonego badania,
ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych
przyczyn i czasu ich powstania. Zaświadczenie nabiera zatem znaczenia jako materiał
dowodowy w zakresie ustalenia obecności obrażeń ciała.
Obecnie PARPA realizuje kampanię pod nazwą „Lekarzu, reaguj na przemoc”
[www.lekarzureagujnaprzemoc.pl], która ma na celu poszerzenie wiedzy lekarzy na
temat ich obowiązku wystawiania wyżej opisanego zaświadczenia czy uruchamiania
procedury NK.
W 2013 r. Naczelna Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez
administrację publiczną zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odnośnie NK, kontrola wykazała m.in., że procedura jest zbyt skomplikowana, rozbudowana
i zbytnio zbiurokratyzowana, co powoduje wydłużenie się czasu pomocy poszkodowanym.
Funkcjonariusze policji często nie są w stanie jej wypełnić w warunkach przeprowadzania interwencji. Powoduje to spadek ujawnionych przez policję przypadków przemocy
w rodzinie. Wpływ ten ma również wzywanie osób, wobec których stosowana jest przemoc, na spotkania zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam w obecności
kilku lub kilkunastu osób ofiara musi opowiedzieć o tym, co ją spotkało. Sytuacja ta nie
jest dla takiej osoby komfortowa, a może być nawet upokarzająca. Uważamy, że potrzebne
jest całościowe przyjrzenie się systemowi pomocowemu jaki obecnie funkcjonuje, przeprowadzenie szczegółowej analizy działań pomocowych, przeorganizowanie całościowe
struktury oraz opracowanie kompleksowego systemu pomocy, uruchamiając platformę
8 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” http://www.niebieskalinia.pl/serwis-prawny/kompetencje-i-zadania-sluzb/4141-sluzba-zdrowia, (dostępność na dzień 21.10.2014 r.).
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współpracy wszystkich jednostek działających w tym obszarze.
Rekomendacje
● Wszystkim pracownikom wymienionych w ustawie służb, ze szczególnym wskazaniem
pracowników służby zdrowia, oświaty i GKRPA zalecamy zwiększenie wrażliwości
na sygnały mogące świadczyć o przemocy w rodzinie.
● Rekomendujemy organizowanie warsztatów szkoleniowych dla pracowników służby
zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i lekarek pierwszego kontaktu,
pielęgniarek środowiskowych i położnych – w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz możliwości i obowiązku uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty.”
A także edukacja lekarzy i lekarek o możliwości i obowiązku wystawienia darmowego
zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem
przemocy w rodzinie.
● Zalecamy szkolenia dla pracowników placówek oświatowych ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników przedszkoli, nauczycielek i nauczycieli klas 1-3 oraz
wychowawców i pedagogów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz
możliwości i obowiązku uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”. Pamiętajmy, że
niestety często osoby, które uzyskały tytuł magistra pedagogiki, nie mają absolutnie
żadnej wiedzy na temat przemocy domowej. Jeśli nie zdobędą tej wiedzy podczas
swojej drogi zawodowej, to często będą uciekały od problemów przemocy w rodzinie.
Stwórzmy im możliwość edukacji, a oni stworzą dzieciom możliwość wyrwania się
z kręgu przemocy.
● Placówkom oświatowym rekomendujemy większe zaangażowanie w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reagowanie na przejawy przemocy (obserwacja
uczniów i uczennic, niebagatelizowanie sygnałów świadczących o przemocy).
● Oczywiście w temacie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji nie możemy zapomnieć
o grupach zawodowych tzw. pierwszego kontaktu – pracownikach różnych służb
społecznych.
● Rekomendujemy zakładanie formularzy NK przez wszystkie jednostki do tego
uprawnione, zgodnie z założeniami ustawodawcy, że procedurę uruchamiamy już
„w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie”.
● Podnoszenie świadomości społecznej i edukacja wszystkich mieszkańców gminy.
Częste stereotypy i fałszywe wyobrażenia na temat „Niebieskiej Karty” powodują
wiele nieporozumień, opór i niechęć. A przecież jest to procedura mająca na celu
pomoc rodzinie – zarówno osobom doświadczającym, jak i stosującym przemoc.
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Informowanie o świadczonej pomocy

Informowanie o udzielanej pomocy stanowi kolejny ważny czynnik mający duże znaczenie w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadajmy sobie pytanie, skąd mieszkańcy
mają wiedzieć o oferowanych na terenie danej gminy formach pomocy, placówkach,
ich zakresie działań, godzinach pracy punktów, specjalistach, numerach telefonu itd.?
Zapytałyśmy gminy, w jaki sposób informują o prowadzonych w tym temacie działania.
Najwięcej gmin (około 80%) przekazuje informacje poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych oraz za pomocą informacji w gablotkach urzędów gmin/miast czy
ośrodków pomocy społecznej. Rozpowszechniane są także ulotki i plakaty zarówno
na terenie gmin, jak i w szkołach, ośrodkach zdrowia, czasami w parafiach. W kilku
gminach informacje te umieszczane są również w lokalnej prasie i telewizji, a problem
przemocy poruszany jest w szkołach, na spotkaniach z rodzicami i uczniami. W miastach
powiatowych zdarzają się również organizowanie konferencji czy spotkań na temat
przeciwdziałania przemocy. Kilka gmin pozyskało ulotki skierowane do dzieci, osób
dorosłych, zarówno świadków, jak i poszkodowanych przemocą w rodzinie w ramach
kampanii „Reaguj na przemoc”. W 7 gminach o udzielanej pomocy nie informuje się
w ogóle.
Rekomendacje i dobre praktyki
Im więcej mówi się o zjawisku/problemie przemocy, tym większa szansa, że osoby
jej doświadczające zdecydują się wyrwać z kręgu milczenia i zwrócić o pomoc. Niektóre
gminy wykazały się pomysłowością i nie ograniczały się do strony internetowej czy
plakatu w MOPS-ie.
Oto kilka przykładów dobrych praktyk, a jednocześnie rekomendacji, jak można
ciekawie informować mieszkańców.
Gmina Myszków zorganizowała spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską
dla uczniów i uczennic gimnazjum oraz dla mieszkańców miasta (osobno dla młoRaport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”
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dzieży szkolnej, osobno dla mieszkańców – na oba spotkania wstęp był nieodpłatny).
Tychy informację o miejscach pomocy służących rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy domowej zamieszczają m.in. na tablicach widocznych dla czytelników
we wszystkich oddziałach Miejskiej Biblioteki Publicznej, a ulotki z tymi informacjami
rozdysponowano m.in. w tyskich organizacjach pozarządowych i kościołach.
W gminie Tworóg członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego sami zaprojektowali
plakaty, które rozwiesili w miejscach swojej pracy oraz foldery informacyjne, które zostały
rozpowszechniane przez sołtysów we wszystkich sołectwach należących do gminy Tworóg.
Rudnik informuje podczas spotkań i zebrań wiejskich z mieszkańcami.
W Raciborzu w mediach lokalnych emitowany był filmy edukacyjno-informacyjny
pn. „Przemóc przemoc”.
Piekary Śląskie opracowały poradnik dla osób doświadczających przemocy „Wiem
gdzie”, dostępny także na stronie internetowej MOPR.
Bardzo dobrym źródłem informacji są także lokalne media i to zarówno jednorazowe
artykuły tłumaczące zjawisko przemocy, jak i – jak ma to miejsce w Pawłowicach –
stała informacja w każdym numerze o telefonie dla ofiar przemocy w lokalnych „Racjach
Gminnych”.
Chciałybyśmy również zwrócić uwagę na strony internetowe urzędów
gmin.
W ramach projektu zostały przeanalizowane strony www wszystkich powiatów, miast
oraz gmin w województwie śląskim pod kątem zawartych tam (lub nie) informacji
przydatnych osobom doświadczającym przemocy – w sumie sprawdzone zostały 183
strony. Każdorazowo sprawdzane było, czy na stronie znajdują się informacje dotyczące
przeciwdziałania przemocy, jakie to są informacje oraz czy są zamieszczone numery
telefonów osób, z którymi należy się kontaktować w razie doświadczania przemocy.
Jeżeli takie informacje nie znajdowały się na głównej stronie, szukane było w zakładkach:
aktualności, informacje dla mieszkańców oraz w zakładce pomocy społecznej.
Województwo śląskie posiada 17 powiatów. Na stronach 6 powiatów w ogóle nie
zamieszczono informacji dotyczącej przeciwdziałania przemocy (wobec kobiet, rodziny,
itp.) Na pozostałych stronach odnaleźć można było informacje dotyczące albo Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie albo Ośrodków Pomocy Społecznej.
Najgorzej na tle pozostałych gmin wypadły gminy mieszczące się w powiecie bielskim.
Na prawie połowie stron miast i gmin w powiecie nie znajduje się żadna informacja
pomocna osobom doświadczającym przemocy. W pozostałych gminach najczęściej są
tylko informacje o lokalnych OPS-ach. Ze wszystkich sprawdzonych stron miast i gmin
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w województwie śląskim, 18 w ogóle nie posiadało żadnych informacji dotyczących
przeciwdziałania przemocy.
W przypadku 17 miejscowości można było znaleźć pełne informacje wraz z numerami
telefonów lub z danymi osób, z którymi należy się kontaktować w razie doświadczania
przemocy (bądź zaobserwowania jej w swoim najbliższym otoczeniu).
W pozostałych miejscowościach znaleźć można było jedynie odsyłacze do Ośrodków
Pomocy Społecznej. W przypadku około 50% ww. stron znalezienie informacji o OPS-ach wymagało dłuższego szukania na stronie miasta/gminy. W przypadku pozostałych
miejscowości, informacja o stronach OPS-ów była dość łatwa do zlokalizowania.
Około 60% wszystkich stron posiada informację o zespołach interdyscyplinarnych,
ale informacje te dotyczą jedynie terminów spotkań ww. zespołów.
W przypadku około 30% wszystkich stron znaleźć można informacje o postępach,
jakie miasta poczyniły w przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku połowy tych
stron można również odnaleźć informacje z numerami telefonów dla osób dotkniętych
alkoholizmem bądź dla ich członków rodzin.
Jako przykłady dobrze opracowanych merytorycznie stron internetowych mogą posłużyć
m.in. strony www Dąbrowy Górniczej (www.pomocrodzinie.idabrowa.pl) lub MOPS-u
w Będzinie (www.mops.bedzin.pl/przemoc-w-rodzinie). Na stronach łatwo można
znaleźć adresy kontaktowe, adresy miejsc, w których otrzymamy pomoc, godziny świadczonych porad, informacje o prowadzonych kampaniach itp.
Ciekawe inicjatywy, pomysły i działania są szczególnie ważne w przełamywaniu stereotypów i docieraniu z ofertą pomocową do osób doznających
przemocy. Naszym zdaniem ulotki i plakaty nie powinny pojawiać się tylko w ośrodkach
pomocy społecznej i urzędach, ale także w miejscach, gdzie mieszkańcy spędzają wolny
czas, jak np. biblioteki, kościoły czy ośrodki kultury. Fantastycznie byłoby, gdyby ulotki
znajdowały się w kinach, kawiarniach czy np. zakładach fryzjerskich.
Pamiętajmy także o podawaniu jak najbardziej szczegółowych informacji. Jeśli osoba
wykwalifikowana do pomocy osobom doświadczającym przemocy pracuje w MOPS-ie,
podajmy numer pokoju, w którym pracuje, bezpośredni numer jej służbowego telefonu, adres mejlowy, aby można było umówić się na spotkanie. Wyobraźmy sobie, jak
trudne jest przyjście do wielkiej placówki i otwieranie się przed każdą kolejną osobą, aby
w końcu trafić na tą właściwą, która tak naprawdę może nam pomóc.
Przypominamy wszystkim Państwu także o prowadzonej przez naszą Fundację specjalnej „MAPIE – REAGUJEMY przeciwko przemocy”. Zachęcamy
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serdecznie do przesyłania nam informacji dotyczących udzielania pomocy, a my będziemy
aktualizować Mapę i redagować tak, aby była bazą informacji dla wszystkich – osób
doświadczających przemocy domowej, osób stosujących przemoc, świadków przemocy,
pracowników wszystkich służb związanych z tematem i wszystkich zainteresowanych
osób. Prosimy o nadsyłanie informacji na adres mejlowy: biuro@pozytywnezmiany.org.
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ROZDZIAŁ IV

„MAPA
REAGUJEMY
– przeciwko
przemocy
domowej”

Zebrane informacje posłużyły nam również do uzupełnienia stworzonego przez nas
narzędzia internetowego: „MAPY REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej”.
Mapa dostępna jest na stronie

www.mapa-reagujemy.slask.pl
„MAPA REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej” to interaktywne narzędzie, dzięki
któremu osoba doznająca przemocy szybko i w dostępny sposób uzyska informacje, gdzie
szukać pomocy w poszczególnych gminach województwa śląskiego. Po wejściu na stronę
otwiera się mapa województwa śląskiego z zaznaczonymi 167 gminami.
Mapa zawiera adresy strony www oraz dane teleadresowe urzędów gmin miejskich
i powiatowych. Drugą część stanowią pliki do pobrania, takie jak Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych oraz Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Trzecią, najważniejszą część stanowi wykaz placówek, miejsc, adresów organizacji
pozarządowych, komisariatów policji itp., do których można zwrócić się o pomoc.
Dążymy do tego, aby Mapa stała się kompletną bazą wszystkich śląskich instytucji.
Uzupełniamy ją dzięki informacjom nadsyłanym z Urzędów Gmin, Miejskich Ośrodków
Pomocy Społecznej, organizacji i osób prywatnych, a także dzięki Komendzie Wojewódzkiej Policji.
Zwracamy się również z prośbą do wszystkich instytucji i osób, które
posiadają informacje o dodatkowych miejscach/formach pomocy, które
nie znajdują się na naszej mapie, o kontakt z nami w celu jej uzupełnienia.
Dysponujemy także ulotkami i plakatami informującymi o Mapie. Bardzo chętnie
prześlemy je każdej instytucji i osobie, która zwróci się do nas z w tej sprawie.
Z przyjemnością informujemy także, że Mapa otrzymała honorowy patronat Wojewody
Śląskiego Piotra Litwy.
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Podsumowanie

Dane dotyczące przemocy wobec kobiet są druzgocące i jasno pokazują ogromne dysproporcje w kontekście płci osób doświadczających przemocy i płci osób stosujących
przemoc (zachęcamy do przeczytania kluczowego rozdziału naszego raportu: „Dlaczego
przemoc wobec kobiet?”)
Według statystyk policyjnych największą grupę ofiar przemocy domowej stanowią kobiety.
Dane z 2013 r. wskazują, iż liczba kobiet doświadczających przemocy na Śląsku wynosi
8187, a w całej Polsce 58 3109 , co stanowi dokładnie 86% zarówno w skali ogólnopolskiej,
jak i województwa śląskiego. Jeśli chodzi o sprawców, to sytuacja wygląda odwrotnie – tu
kobiety stanowią 7%, a mężczyźni 93 %. Mężczyźni doświadczają przemocy głównie ze strony innych mężczyzn. Statystyki policyjne to oczywiście wierzchołek góry
lodowej. Według badań prof. Gruszczyńskiej liczba kobiet doświadczających przemocy
w Polsce może wynosić nawet od 700 tys. do miliona. Poniżej przedstawiamy w formie
graficznej, najważniejsze dane opracowane na podstawie badań prof. Gruszczyńskiej.10

Rys. 1. Zegar przemocwy w Polsce

Najnowszy raport Centrum Praw Kobiet „Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie”11 udowadnia, że liczba kobiet,
które giną w wyniku przemocy domowej może wynosić nawet około 500 rocznie, czyli
trzykrotnie więcej niż dotychczasowe, szacunkowe dane.

9 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html (dostępność na dzień 19.10.2014).
10 Dane oprac. prof. Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, UW.
11 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec kobiet, Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet,
http://www.promocjakobiet.pl/Przeciwdzialanie_przemocy_wobec_kobiet_U.Nowakowska.pdf. (dostępność na
dzień 19.10.2014).
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Rys. 2. Przemoc wobec kobiet - zabójstwa w Polsce

Dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości: większość wśród osób stosujących
przemoc w rodzinie to mężczyźni, a wśród osób doświadczających przemocy – kobiety.
Świadome rozmiarów przemocy domowej nie możemy pomijać faktu, że to właśnie
głównie kobiety są jej ofiarami. Nie jest możliwe rozwiązanie problemów przemocy
domowej i budowanie polityki antyprzemocowej z pominięciem tego jakże istotnego
aspektu. Postanowiłyśmy przyjrzeć się, jak pomoc kobietom doświadczającym przemocy
funkcjonuje na Śląsku.
Korzystając z prawa do informacji publicznej zapytałyśmy – za pomocą wniosków
o informację – w jaki sposób w 167 śląskich gminach są realizowane zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy. Przeanalizowałyśmy i opracowałyśmy wszystkie nadesłane odpowiedzi.
Co z nich wynika?
Po pierwsze, w ogromnej większości gminy nie przeznaczają żadnych lub przeznaczają
minimalne środki na realizację działań wynikających z gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
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Rys. 3. Ilość gmin, które przeznaczyły środki/nie przeznaczyły na realizację GPPPwR w
latach 2012 i 2013 (dział 852, rozdział 85205 klasyfikacji budżetowej)

Głównym problemem gmin jest niewłaściwa klasyfikacja środków na działania pomocowe,
przy której często dochodzi do łamania prawa. Podstawowym źródłem finansowania tych
działań są środki z tzw. „funduszu korkowego”, z którego – zgodnie z obowiązującym
prawem – mogą być finansowane wyłącznie zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Rys. 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację GPPPwR w roku 2012 i 2013
(dział 852, rozdział 85205 klasyfikacji budżetowej).
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Jeśli chodzi o działania pomocowe skierowane do kobiet, tylko 18 na 160 gmin
odpowiedziało twierdząco, że takie działania prowadzi.

Rys. 5. Ilość gmin prowadzących programy/projekty/ działania pomocowe skierowane bezpośrednio do kobiet

Tylko 3 śląskie gminy – ze 160, które odpowiedziały na wniosek – prowadzą ośrodki
dla kobiet (powstałe i prowadzone z myślą właśnie o kobietach), w których te mogą się
na jakiś czas zatrzymać.

Rys. 6. Czy w gminie/mieście istnieje ośrodek tymczasowy dla
kobiet ofiar przemocy?

Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzone są na wiele lat, co nie
pozwala na odpowiednie określenie ich finansowania. Bardzo częsty jest także proceder
uchwalania programu pod koniec roku jego formalnego obowiązywania!
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Rys. 7. Na ile lat został uchwalony GPPPwR?

Programy nie zawierają podstawowych informacji dotyczących zadań do realizacji, nie ma
wyznaczonej konkretnej osoby, która byłaby odpowiedzialna za realizację poszczególnych
zadań oraz brak określonych wymagań dotyczących kwalifikacji osób zatrudnianych
w systemie pomocowym.
W przeważającej większości w programach monitorowanych gmin nie została zawarta
szczegółowa informacja o finansowaniu programu, nie wspominając o przyporządkowaniu konkretnych kwot do konkretnych zadań. Nie istnieje procedura odizolowania
sprawcy przemocy od rodziny – informacji o tym, gdzie w danej gminie kieruje się
sprawcę lub osobę doznająca przemocy.
W przeważającej większości programy nie są także poddawane konsultacjom społecznym i konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, nie mówiąc już o konsultowaniu ich
z osobami, które z tej pomocy korzystają. Jeżeli konsultacje są prowadzone, to niestety
sposób ich prowadzenia – głównie umieszczanie programu w Biuletynie Informacji
Publicznej – jest formalnością, co powoduje, że program nie trafia do szerokiego grona
zainteresowanych i w żaden sposób nie aktywizuje do składania uwag.
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Rys. 8. Ilość gmin, które poddały GPPPwR konsultacjom społecznym

Rys. 9. Ilość gmin które poddały GPPPwR konsultacjom z organizacjami pozarządowymi

Kolejna sprawa to formy świadczonej pomocy
Pomoc udzielana jest głownie w Punktach Konsultacyjnych, które przeważnie działają przy ośrodkach pomocy społecznej. Godziny pracy punktów są niestety związane
Raport „REAGUJEMY – przeciwko przemocy”

72

z godzinami pracy urzędu, co powoduje, że uzyskanie pomocy w innym godzinach
oraz w dni wolne od pracy nie jest możliwe. W Punktach udzielane są również porady
dla sprawcom przemocy domowej, jak i ofiarom. Zdecydowanie należałoby wydzielić
odrębne miejsce, w którym osoby doświadczające przemocy będą czuły się bezpiecznie
i komfortowo.
Ogromna większość gmin nie prowadzi w ogóle darmowego poradnictwa prawnego.

Rys. 11. Ilość gmin, które prowadzą na swoim terenie darmowe
poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy

Jeśli już jest prowadzone, to często przez osoby, które nie zajmują się prawem rodzinnym
lub karnym.
Kolejną ważną sprawą jest uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty”.
W województwie śląskim najmniej procedur uruchamiają przedstawiciele gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki oświaty i służby zdrowia.
Niezmiernie ważne jest, aby osoby pracujące w tych instytucjach zwracały baczną uwagę
na sygnały świadczące o występowaniu przemocy (rys. nr 13).
Jak widać, opracowany system pomocy wciąż wymaga wielu pozytywnych
zmian.
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2013

2012

2012 r. 2013 r.

8303 8477
1694 1901

2012 r. 2013 r.
Policja

256

276

99

98

72

87

Rys. 13. Ilość uruchomionych procedur „Niebieskiej Karty” z podziałem na uruchamiające je służby
Dane pochodzą od Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie śląskim.

Naszym celem nie jest udowodnienie, że lokalny system pomocy nie działa. Wskazujemy
jedynie jego słabe punkty po to, aby można było nad nimi pracować. Pokazujemy również
pomysły i dobre praktyki z różnych gmin województwa śląskiego.
Mamy szczerą nadzieję, że ten raport będzie źródłem wiedzy, a opracowane z ekspertką
i ekspertami rekomendacje posłużą do refleksji i ponownego przemyślenia zawartych
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy działań pomocowych skierowanych
do osób doświadczających przemocy.
Pragniemy także zainicjować konstruktywną dyskusję, która przyczyni się do stworzenia
platformy komunikacji i zwiększenia kręgu osób, organizacji i instytucji mających wpływ
na ostateczny kształt lokalnego systemu pomocy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które w jakikolwiek
sposób są związane z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aby
z uwagą i otwartością przeczytały opracowane przez nas wyniki i rekomendacje.
Zebrane informacje posłużyły nam także do stworzenia narzędzia internetowego:
„MAPA - REAGUJEMY przeciwko przemocy”. Mapa zawiera informacje na temat miejsc,
w których udzielana jest pomoc osobom doświadczającym przemocy na terenie wszystkich gmin woj. śląskiego. Adres strony: mapa-reagujemy.slask.pl
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Wykaz
skrótów, pojęć
i aktów
prawnych

Wykaz skrótów i pojęć

ZI zespół interdyscyplinarny
GR grupa robocza
KPP komenda powiatowa Policji
GOPS gminny ośrodek pomocy społecznej
MOPS miejski ośrodek pomocy społecznej
OPS ośrodek pomocy społecznej
GKRPA gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
NK niebieska karta, formularz wypełniany przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku ze stwierdzeniem przemocy w rodzinie
Procedura „Niebieskiej Karty” (NK)
obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku ze stwierdzeniem przemocy
w rodzinie
Zespół interdyscyplinarny
tworzony przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych, jak również kuratorów sądowych; a dodatkowo mogą być
włączeni prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Grupa robocza powoływana przez zespół interdyscyplinarny spośród przedstawicieli:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w celu m.in. opracowania
i realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie
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Wykaz aktów prawnych.

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005
r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, ze zm.) – obowiązująca od 1 stycznia 2010 r.
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 j.t.).
6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1592).
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., poz. 142,
poz. 1590).
8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., Nr 287 poz. 1687 j.t.).
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych (Dz. U. Nr 127, poz. 890) – uchylone 2 lutego 2011 r.
10. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259) – obowiązujące od 2 lutego 2011 r.
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
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w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718).
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(Dz. U. Nr 28, poz. 146).
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca
2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania
dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku
z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81, poz. 448).
15. Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie
w ramach procedury„Niebieskie Karty”.
16. Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dniu 7 grudnia 2011 r. sprawie sposobu
postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” (Dz. Urz.
KGP, Nr 10, poz. 77).
17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2012/29/UE z dnia 25 października
2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar
przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.
18. Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej.
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Informacje
na temat
organizacji

Fundacja Pozytywnych Zmian

Fundację Pozytywnych Zmian założyły w lutym 2012 roku - Alina Kula i Anna Chęć.
Głównym celem fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych w wybranych obszarach
życia ludzkiego. Fundacja prowadzi działania na terenie Bielska-Białej, całego województwa śląskiego i na terenie kraju. Jesteśmy organizacją strażniczą i obywatelską.
Od 2013 r. realizowałyśmy projekt dofinansowany z Fundacji im. Stefana Batorego p.n
„REAGUJEMY – przeciwko przemocy - monitoring 167 gmin województwa śląskiego pod
kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy
oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
którego podsumowanie stanowi niniejszy raport.
Obecnie realizowane projekty Fundacji:
„§ 207 KK – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów”.
W ramach projektu przeprowadzimy monitoring sądów rejonowych na terenie woj.
śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie
się nad osobą najbliższą”.
Karioka Girls Rock Camp Poland- we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobieca Transsmisja z Krakowa.Karioka jest częścią międzynarodowego ruchu Girls Rock Camp, którego
celem jest promowanie kobiet na scenie muzycznej i organizacja muzycznych obozów
dla dziewczynek. Organizacja partnerska- Stelpur Rokka! z Islandii.
„Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych”.
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona
Fides z Katowic. Projekt ma na celu budowanie silnych i trwałych grup mieszkańców,
którzy organizują się i sami rozwiązują problemy występujące w ich lokalnej społeczności.
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Poza realizowaniem projektów, współorganizujemy śląskie Manify, bierzemy udział
w Akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, od 3 lat organizujemy wydarzenie
„Dzień Kobiet czy mamy co świętować”.
Jesteśmy inicjatorkami Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej, które
skupia blisko 50 bielskich stowarzyszeń i fundacji.
Jesteśmy w Koalicji przeciwko mowie nienawiści oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Pomagamy lokalnie organizacjom i mieszkankom/mieszkańcom
Bielska-Białej w dostępie do informacji publicznej.
Fundacja Pozytywnych Zmian
Adres do korespondencji: ul. Cicha 7/1, 43-300 Bielsko-Biała
Biuro Fundacji: ul. Krasińskiego 5a/9, 43-300 Bielsko-Biała
Strona www: pozytywnezmiany.org
“Mapa Reagujmemy”: mapa-reagujemy.slask.pl
Kontakt:
biuro@pozytywnezmiany.org
Alina Kula- alina@pozytywnezmiany.org, tel. 695 176 240
Anna Chęć - anna@pozytywnezmiany.org, tel. 608 500 024
Alina Kula – aktywistka społeczna, feministka. Działaczka organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych. Z wykształcenia inż. ochrony środowiska. Obecnie uczestniczka
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Akademii Testów Dyskryminacyjnych prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
Absolwentka kursu dla osób z organizacji strażniczych „Na straży”, organizowanego
przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.
Anna Chęć – kulturoznawczyni i pedagożka. Od lat aktywnie działa na rzecz praw kobiet,
równości płci, praw człowieka oraz praw obywatelskich w różnych dziedzinach. Zajmuje
się edukacją nieformalną. Członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian, członkini
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, inicjatorka i koordynatorka Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej. Obecnie uczestniczka Studium
Przeciwdziałania Przemocy.
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