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PRZEMOC W RODZINIE 
 
(Monika Płatek) 
 
 

1. Korzenie przemocy w rodzinie.  
 
 Dla nikogo nie jest tajemnicą, iŜ zjawiska znęcania się nad rodziną powoduje rozkład poŜycia 
małŜeńskiego i rodzinnego, demoralizację dzieci i młodzieŜy oraz zagroŜenie Ŝycia i zdrowia 
członków rodziny. 
 
 Nieco mniej chętnie jesteśmy skłonni dostrzegać związek między przemocą w rodzinie, a 
wzrostem kaŜdej z form przestępczości i zalewem patologii społecznej. Równie niechętnie 
przyznajemy, iŜ przemoc jest zaraźliwa; często wczorajsze ofiary są dzisiejszymi katami. Na co 
dzień, bowiem, rzadko staramy się połączyć wiedzę, którą posiadamy w ramach róŜnych 
dziedzin nauk społecznych. Łudzimy się, Ŝe to, co dzieje się w sferze prywatnej, zamknięte za 
czterema ścianami nigdy i w Ŝaden sposób nie przedostanie się i nie odbije się na tym, co 
decyduje o jakości Ŝycia społecznego. „Tradycyjne” wychowanie przy pomocy kar fizycznych w 
dorosłym Ŝyciu aŜ nazbyt często skutkuje nieumiejętnością radzenia sobie z agresją i 
wyładowywania jej na swoich bliskich. Wiemy, Ŝe to, co najbardziej ukryte jako wstydliwa 
tajemnica powraca niekiedy w postaci natręctw, nerwic, depresji, prób samobójczych. Wiemy 
równieŜ, Ŝe odpowiedzią na agresję i przemoc jest agresja i przemoc1. Zdecydowanie staramy 
się tuszować i pomijać fakt, iŜ tymi, którzy padają ofiarą przemocy w rodzinie są najczęściej 
kobiety i dzieci.  
 
 Raport – Sytuacja ofiar przestępstw w Polsce przygotowany w Biurze RPO i wydany w 2002 r. 
(Biuletyn RPO 45) wyraźnie wskazuje, iŜ przemoc w rodzinie wykazuje tendencje wzrostową. 
Na str. 46 raportu statystyka stwierdzonych przestępstw znęcania się nie pozostawia nam 
Ŝadnych złudzeń. W1989 r odnotowano 10 912 skazań, w roku 2000 – 23 308. Jednocześnie 
wiemy, Ŝe statystyka ta jest zdecydowanie zaniŜona w stosunku do samego zjawiska przemocy 
w rodzinie. W tym samym, bowiem czasie (rok 2000) statystyka samego telefonu „Niebieskiej 
Linii” wskazuje na 116 644 przypadki próśb o pomoc i interwencję. Wprowadzona w 1998 roku 
procedura „Niebieskich Kart” ma za zadanie ułatwiać rozpoznawanie przypadków przemocy 
domowej i jej dokumentowania oraz organizowania w środowiskach lokalnych pomocy 
rodzinom doznającym przemocy. Od 1998 roku procedura ta obowiązuje w policji i pomocy 
społecznej. W dokumentacji „Niebieskie Karty” zarejestrowano 113 793 ofiar przemocy 
domowej, z których 66 991 to kobiety, 26 305 - dzieci do lat 13; 14 908 – nieletni do 18 roku 
Ŝycia; i 5 589 męŜczyźni. Jeśli chodzi o sprawców przemocy – zarejestrowano 69 138 osób; w 
tym: 66 376 męŜczyzn, 2 361 – kobiet i 401 nieletnich2.  
 

                                                 
1 Miller, A. (1999) Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii. Media Rodzina. Poznań; Miller, A. (1991) Mury 
milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa. PWN Warszawa, Forward, S. (1992) Toksyczni rodzice. Jacek 
Santorski. Warszawa. Pipher, M. (1999) Ocalić Ofelie. Media Rodzina. Poznań.  
2 „Niebieska karta” jest przeznaczona dla słuŜb patrolowych, które w ciągu roku wzywane są do ok. miliona 
interwencji (1996 – 947 000 interwencji, pierwsze trzy kwartały 1997 r. – ponad 600 000 interwencji). Ma na celu 
sporządzenie dokładnego zapisu kaŜdego przypadku oraz udostępnienie ofiar przemocy informacji na temat jej 
uprawnień i działań jakie moŜe ona podjąć. 
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 Z ogólnej liczby 69 138 sprawców przemocy ponad 56 tysięcy było pod wpływem alkoholu, a 
29 874 przewieziono do izby wytrzeźwień3. Nie naleŜy tego jednak interpretować tak, iŜ 
przemoc w rodzinie jest jednoznaczna lub nawet bardzo zbliŜone do problemu naduŜywania 
alkoholu. Raczej oznacza to, Ŝe tam gdzie sprawca jest trzeźwy, szansa na interwencję policji 
dramatycznie maleje.   
 
 J. Malec, w raporcie poświęconym sytuacji ofiar przestępstw w Polsce zwraca uwagę, iŜ 
wprawdzie wśród sprawców przemocy figurują męŜczyźni i kobiety to jednak kobiety najczęściej 
dopuszczają się agresji słownej. „Przemoc wobec męŜczyzn daleko rzadziej powoduje 
uszkodzenia wymagające interwencji lekarskiej. W badaniach róŜnych autorów wskaźnik tego 
typu interwencji wynosi 5-7 % w przypadku męŜczyzn i nawet 42% w przypadku kobiet”4.  
 
 Włączenie do definicji przemocy „gróźb” i słownych form ubliŜania i poniŜania partnera sprawia, 
Ŝe liczby dotyczące stosowania przemocy przez męŜczyzn i kobiety stają się zbliŜone. Kobiety 
częściej niŜ męŜczyźni uciekają się do przemocy dopiero w odpowiedzi na przemoc partnera. 
 
 Badania przeprowadzone w latach 1976 – 1984 USA wskazują na spadek liczby kobiet, które 
zamordowały swoich męŜów. Koreluje to pozytywnie ze wzrostem poparcia społecznego i 
pojawienia się rozwiązań prawnych, które umoŜliwiały kobietom opuszczenie krzywdzących je 
partnerów. Mając dostęp do właściwych placówek i odpowiedniego wsparcia, kobiety nie muszą 
się uciekać do ostatecznych rozwiązań5. Działania, więc wspierające pokrzywdzonych 
przemocą w rodzinie ma bezpośredni efekt prewencji zapobiegającej wzrostowi przestępczości. 
  
 Gavin De Becker  (Dar Strachu), w swojej ksiąŜce poświęconej problematyce przemocy i 
gwałtom stwierdza bez ogródek, iŜ męŜczyźni w kaŜdym wieku i we wszystkich  częściach 
świata są bardziej skorzy do przemocy niŜ kobiety. Z tego teŜ powodu pisząc o przemocy, 
uŜywa on języka przewaŜnie odnoszącego się do męŜczyzn. W tym bowiem przypadku  
grzecznościowa poprawność oznacza poprawność statystyczną. 
 
 Dlaczego męŜczyźni? Nie tylko, dlatego, Ŝe są silniejsi i podobnie jak pozostała część 
społeczeństwa cierpią na niską samoocenę - wysoka samoocena i szacunek do samego siebie 
zdają się dobrze chronić nas przed napadami agresji i nakazują liczyć się z odczuciami ludzi, z 
którymi obcujemy. Nieobojętne w tym przypadku są warunki historyczne. Fridjof Capra (Punkt 
zwrotny, PIW, Warszawa 1987) zapowiadając zmierzch Patriarchatu podkreśla, Ŝe mając z nim 
do czynienia od co najmniej trzech tysięcy lat mamy trudności z przeniknięciem go właśnie 
dlatego, Ŝe jest tak zadomowiony i wszechwładny. Z niego zaś bierze się przekonanie silnie 
wzmocnione tradycją judeochrześcijańską, iŜ męŜczyźnie słuŜyć mają zarówno przyroda, jak i 
kobieta. 
 
 Rzymski pater familias miał prawo Ŝycia i śmierci nad członkami swojej rodziny. Mógł kazać 
dziecko lub Ŝonę zabić lub porzucić i jak pokazuje historia, korzystał z tego prawa dość często6. 
Tradycja niezaprzeczalnej władzy ojcowskiej jest obecna w kolejnych wiekach zarówno w Ŝyciu 
codziennym, jak i w obowiązujących prawach7. „Władza ojcowska nad dziećmi [i męŜowska nad 

                                                 
3 Informacja z : Niebieska Linia 5/22/2002, s. 30. 
4 Malec, Jan (2002) Raport – Sytuacja ofiar przestępstw w Polsce. Biuletyn RPO – Materiały Nr 45:49.  
5 Herzberger, Sharon D. (2002) Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa, s. 24.  
6 Veyne, P.(1998) Cesarstwo Rzymskie. W: Historia Ŝycia prywatnego, tom 1. (red.) P.Veyne. Ossolineum. 
Wrocław: 21-57. 
7 Dawni Fenicjanie i Kartagińczycy składali swym bóstwom ofiary z dzieci. W Sparcie dokonywano selekcji, 
skazując na śmierć dzieci słabe, kalekie, upośledzone. Prawa do Ŝycia dzieciom słabym odmawiali Platon i 
Arystoteles. Ewolucja w kierunku ochrony Ŝycia dziecka była powolna. W Rzymie, prawo Ŝycia i śmierci 
przysługujące ojcu zniesiono dopiero w 365 r. n.e. Nadal mógł on jednak porzucić dziecko słabowite i chore (z 
wyjątkiem pierworodnego) sprzedać w niewolę  lub oddać komuś , komu ewentualnie wyrządziło szkodę. W IV 



 3 

Ŝoną], określona przez ustawy, teksty prawne czy etyczne  była prawie Ŝe nieograniczona. 
Dzieci powinny okazywać głęboki szacunek i całkowite uszanowanie jako osobie dla nich 
świętej... UpowaŜniało się męŜów do wymierzania kary dzieciom, młodszemu bratu, jak równieŜ 
Ŝonie...KaŜde uchybienie, kaŜdy bunt, obelga, niedbałość (względem podeszłego w latach ojca) 
zostaną słusznie ukarane juŜ przez samego rodziciela, juŜ to przez sprawiedliwość publiczną”8. 
Nie lepiej rzecz się ma w wiekach średnich, a Kodeks Napoleona, uchodzący za arcydzieło 
myśli prawnej moŜe być równieŜ wzorcowym przykładem promowania w prawie mizoginizmu9. 
Wystarczy więc nawet krótkie spojrzenie na tradycję obecną w prawie rzymskim i wzmocnioną 
później zarówno przez prawo francuskie (patrz chociaŜby Kodeks Napoleona z 1804 r.), jak 
orzecznictwo angielskie. Kobieta w najgorszym stanie rzeczy, pozbawiona prawa stanowienia o 
sobie równa była własnością męskiego przedstawiciela rodziny (ojciec, mąŜ); w najlepszym 
uznawana za osobę potrzebowała zgody męskiego przedstawiciela rodu dla uznania 
podejmowanych przez nią działań za – w świetle prawa – waŜne.  
 
 Konsekwencję traktowania kobiety w wymiarze głównie reistycznym odczytujemy w 
regulacjach prawnych (np. Ustawa Litewska z XVI w.), które zwalniały od kary sprawców 
gwałtów, którzy wyrazili zgodę na poślubienie zgwałconej. Kobieta nie miała tu nic do 
powiedzenia, jej zdanie w ogóle się nie liczyło. Tradycyjnie bowiem prawa dotyczące gwałtu nie 
brały pod uwagę losu kobiety, jej odczuć, czy sytuacji społecznej. Ustawy te chroniły wszak nie 
kobiety, lecz interes męŜczyzn. Jak wskazywała Urszula Masny-Sokołowska w artykule na 
temat spraw o gwałty w Polsce (Prawa Kobiet, instytucje państwowe a społeczne, a przemoc 
wobec kobiet. Warszawa 1993:35) Kobieta niezamęŜna naleŜała do ojca, gwałt obniŜał jej 
wartość rynkową; nie była dziewicą i nie mogła znaleźć kandydata do małŜeństwa. Natomiast 
kobieta zamęŜna traciła wskutek gwałtu swą wartość jako Ŝona. Kobieta jako rzecz i własność 
doznawała  podobnej ochrony do tej jakiej przyznano innej rzeczy. Nadal więc jako rzecz sama 
w sobie moŜe liczyć na ochronę prawną gdy dochodzi do przemocy i gdy przemoc ta odparta 
jest z siłą co najmniej równą tej, z którą nastąpił atak10.  
 
 Za taki stan rzeczy starano się winić naturę – co jest jeszcze jednym, dobrym przykładem do 
jakich naduŜyć dochodzi gdy wykorzystujemy pojęcie praw naturalnych dla swych niezwykle 
przyziemnych, partykularnych interesów. Kobiety nie miały wpływu ani na treść prawa, ani na 
kierunek orzecznictwa. Dlatego teŜ jeszcze w XIX wieku  w kolebce  powszechnej równości i 
wolności – w Stanach Zjednoczonych mąŜ mógł „bezkarnie bić Ŝonę laską, kijem, ciągnąć za 
włosy, pluć jej w twarz i kopać”11.  LekcewaŜenie kobiet, zniewolenie psychiczne i fizyczne było 
koniecznym elementem potrzebnym do zaprzęgnięcia ich w karby bezpłatnej pracy domowej 
świadczonej na rzecz męŜczyzn. Towarzyszyło temu uniemoŜliwianie im przez stulecia 
zdobywania samodzielności zarówno zawodowej jak i finansowej.  Nadal trudnej emancypacji 
kobiet towarzyszy zestaw mitów skutecznie deformujących fakty dotyczące zarówno ich prawa 
do samostanowienia jak i prawa do obrony przed przemocą. 
 
 Przemoc wobec kobiet dotyczy zarówno przemocy fizycznej, seksualnej jak i psychicznej. 
Przenika wszystkie środowiska. Skłonni jesteśmy przyznawać, iŜ występuje w środowiskach 

                                                                                                                                                                            
w.n.e. zabicie lub porzucenie dziecka zaczęto uznawać w prawie rzymskim  za przestępstwo. Na ojca zaś 
nałoŜono obowiązek  wychowania i utrzymywania dzieci, aŜ do usamodzielnienia się. Patrz: Górecka H. (1997) O 
wychowaniu dziecka do bezpieczeństwa. Decora.Olsztyn: 50-54.  
8 Duby, G &al. (1999) Obrazy. W: Historia Ŝycia prywatnego. Od Europy feudalnej do Renesansu , tom 2. (red.) 
G.Duby) Ossolineum. Wrocław: 226 ( warto teŜ przeczytać strony następne). 
9 Płatek, M (1999) Ekspertyza nt. Prawne aspekty przeciwdziałania krzywdzenia dzieci. Dla Fundacji „Dzieci 
Niczyje”.  
10 Płatek, M. (1999) Czytając  Stephena J.Schulhofera NIECHCIANY SEX. Cywilizacja zastraszenia i fiasko prawa. 
(do publikacji) 
11 Davidson, T. (1977) A historical perspective . W: Battered Women. A psychological study of domestic violence. 
(red.) M.Roy. Cyt. za: Krawczyk, J. Przestępstwo znęcania się nad rodziną. Praca magisterska obroniona w 
Instytucie Prawa karnego, na Wydziale Prawa  UW w r. 1998: 4. 
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marginesu. Trudniej przychodzi nam uznać fakt, Ŝe jest wszechobecna. Dopuszczają się jej 
zarówno trzeźwi jak i pijani męŜczyźni, wielu z nich upija się, by mieć pretekst do bicia. Przemoc 
jakiej doświadczają kobiety w domu jest znacznie częstsza od tej na jaką ewentualnie są one 
naraŜone na ulicy. Zarówno gwałt jak i przemoc fizyczna spotyka kobietę o wiele częściej ze 
strony partnera niŜ obcego. Jedynie 9% gwałtów ma miejsce poza domem. W 83% przypadków 
sprawcami gwałtów są osoby, które kobieta zna i którym ufa. W 20% są to kochankowie, a w 
33% męŜowie ofiar12.  
 
 Przemoc ta wbrew temu, co stara się wmówić społeczeństwu na róŜnych szczeblach władza 
nie jest sprawą prywatna ofiar. Jest nie tylko przestępstwem, ale i powaŜnym problemem 
społecznym13. Czas, by wreszcie to sobie uświadomić.  
 
 

2. Prawna ocena zjawiska przemocy w rodzinie.  
 
 Przemoc w rodzinie jest przestępstwem (art.207 kk). Przestępstwem ściganym z oskarŜenia 
publicznego. Fakt, Ŝe po interwencji policyjnej ofiara często się wycofuje, nie anuluje samego 
czynu i nie zwalnia od działania organów ścigania. Tym bardziej, Ŝe prowadzona od kilku lat 
akcja „niebieskich kart” wypełnianych w trakcie interwencji pozwala na zgromadzenie danych, 
wynikających z kart i świadków zdarzenia – policjantów, których moŜna wykorzystać na etapie 
postępowania prokuratorskiego lub/i sądowego do podejmowania odpowiednich działań. 
 
 Przestępstwo z art. 207 jest przestępstwem, o co najmniej podwójnym przedmiocie ochrony. 
Głównym przedmiotem ochrony jest rodzina, jej prawidłowe funkcjonowanie lub instytucja 
opieki. Drugim przedmiotem ochrony - w zaleŜności od tego, jaką formę i natęŜenie znęcanie 
przybrało – będzie Ŝycie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, część i godność człowieka14.
   
 W wytycznych wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawnokarnej ochrony rodziny Sąd 
NajwyŜszy stwierdził, iŜ przestępstwo znęcania się godzi „w podstawowe zasady współŜycia w 
rodzinie, decydujące o jej spoistości i trwałości, stanowi raŜące naruszenie obowiązków 
rodzinnych i istotny czynnik wpływający na rozkład małŜeństwa oraz rozbicie rodziny”15. 
Znęcanie się moŜe przybrać formę znęcania się fizycznego lub psychicznego. Nazwę „znęca 
się” naleŜy interpretować w duŜym stopniu obiektywnie, tzn. dla przyjęcia lub odrzucenia 
wystąpienia tego znamienia nie jest wystarczające samo odczucie pokrzywdzonego, a jedynie 
miarodajne jest hipotetyczne odczucie wzorcowego, obywatela tzn. człowieka o właściwym 
stopniu socjalizacji i wraŜliwości na krzywdę drugiej osoby. O przyjęciu, więc znęcania się 
rozstrzygają społecznie akceptowane wartości wyraŜające się w normach etycznych i 
kulturowych16. 
 
 Pokrzywdzeni przemocą często wycofują swoje skargi lub nie zgłaszają zdarzeń 
wymagających interwencji z powodu źle pojętego wstydu. Wstydu, Ŝe jest się ofiarą oraz wstydu 
za zachowanie najbliŜszych. Niektórych od zgłoszenia faktu znęcania się powstrzymuje 
nadzieja, Ŝe sprawca się zmieni. Liczne są jednak przypadki, gdy ofiara po prostu się boi 
zemsty sprawcy i mając świadomość, Ŝe działalność organów ochrony porządku prawnego jest 
często ani nie dość szybka, ani dość efektywna. Nie są to, niestety uprzedzenia lub błędne 
wyobraŜenia ofiary, ale rzeczywistość.   
 

                                                 
12 Jeśli jesteś ofiarą przemocy. Poradnik prawny (1998) Centrum Praw Kobiet. Warszawa: 7-9. 
13 Lipowska-Teutsch A. (brak roku wydania) Rodzina, a przemoc. PARPA. Warszawa.  
14 Buchała Kazimierz, i inni. (1999) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 kodeksu karnego. 
Zakamycze, Kraków: 611. 
15 OSNKW 1976, z. 7, poz. 86. 
16 Buchała K i inni (1999) Kodeks karny z komentarzem op.cit.: 612. 
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 Postawa reprezentowana przez organa ścigania, iŜ jest to sprawa prywatna, w którą nie naleŜy 
ingerować pogłębia wiktymizację i poczucie winy u pokrzywdzonych. Gotowi są uwierzyć, iŜ to 
w nich widać jest feler skoro spotyka ich to, co ich spotyka. Jednocześnie postawa taka jest 
zdecydowanie w świetle prawa nieuprawniona. Nikt nie wymaga od nas, byśmy byli kilkakrotnie 
okadzeni, by przyjąć, iŜ mamy do czynienia z kradzieŜą; kilkakrotnie dotknięci włamaniem, czy 
pobiciem przez osobę nam nieznaną, by uznać, Ŝe mamy do czynienia z włamaniem lub 
pobiciem. Czy rzeczywiście taka postawę organów ścigania miał ustawodawca na myśli 
wzorzec hipotetycznego obywatela oraz odniesienie do społecznie akceptowanych wartości 
wyraŜających się w normach etycznych i kulturowych? Czy nasze normy rzeczywiście wyraŜają 
przyzwolenie na przemoc w rodzinie? Wydaje się, Ŝe zarówno normy uroczyste, jak i codzienne 
w sposób zdecydowany, pomimo rubasznego i prześmiewczego traktowania kobiety, Ŝony, 
baby nie zawierają przyzwolenia na przemoc ani fizyczną, ani psychiczną.  
 
 RównieŜ w przypadku znęcania się nad członkiem rodziny ani prawo, ani orzecznictwo nie 
wymaga ani wielokrotności, ani w rzeczy samej spowodowania jakichkolwiek skutków. 
Przestępstwo znęcania się, określone a §1 i §2 art. 207, jest, bowiem przestępstwem 
formalnym z działania lub zaniechania. Dla jego bytu nie jest wymagane spowodowanie 
jakichkolwiek skutków. W przypadku znęcania się, które pociągnęłoby za sobą skutki, np. w 
postaci uszkodzenia ciała lub spowodowania rozstroju zdrowia, wchodzić w grę będzie 
kwalifikacja kumulatywna z odpowiednim przepisem określającym przestępstwa skutkowe (np. 
z art. 156, 157 kk). Jest faktem, iŜ od strony przedmiotowej pojęcie „znęcania” oznacza 
zazwyczaj zachowanie złoŜone z jedno lub wielorodzajowych powtarzających się 
systematycznie pojedynczych czynności naruszających róŜne dobra, jak np. nietykalność 
osobista, czy godność osobistą, jednak moŜna uznać za znęcanie się równieŜ postępowanie 
jednostkowe ze względu na jego intensywność17. Pokrzywdzona nie musi w Ŝadnym przypadku 
czekać, aŜ jej Ŝycie zostanie zagroŜone, by uznać, Ŝe doszło do złamania prawa. Pojecie 
„znęcania się”, bowiem oznacza na gruncie art. 207 istnienie przewagi sprawcy nad osoba 
pokrzywdzona, której nie moŜe się ona przeciwstawić lub moŜe to uczynić w niewielkim 
stopniu18   
 
 RozbieŜność pomiędzy prawem, które statuuje zakaz i ściganie przestępstwa przemocy z 
urzędu i faktyczna „wyuczona” niemoc organów ścigania jest groźna. Burzy zaufanie do 
organów ścigania, karze wątpić w sprawność państwa prawa i rzeczywiste, nie uroczyste, ale 
codzienne wymiary praworządności. Obywatel ma prawo zgodnie z art. 47 Konstytucji RP i art. 
8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do poszanowania jego Ŝycia prywatnego. Nie moŜe 
to jednak oznaczać bezczynności organów państwa w sytuacji, gdy bezpieczeństwo obywateli 
jest naruszane w ich własnym domu przez współdomowników.  

 
 
3. Zobowiązania rządu do działań mających na celu 
eliminacje przemocy w rodzinie. 
 
 W ankiecie adresowanej do rządu i administracji publicznej zawierającej postulaty słuŜące 
osiągnięciu celów platformy działania rząd miał za zadanie przedstawić i uzasadnić działania, 
które mają słuŜyć:  
 

1. stworzeniu systemu ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i poza nią, 
 
2. edukacji szkolnej i społeczeństwa przeciwko przemocy, 

                                                 
17 Ibidem; OSNKW 1976, z. 7, poz. 86. 
18 OSP 1992, z. 4, poz. 78. 
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3. działaniom resocjalizacyjnym i terapeutycznym wobec sprawców przemocy.  

 
 W rekomendacjach do programu działań na rzecz kobiet, w aneksie do Raportu na IV 
Światową Konferencje w Sprawach Kobiet, rząd, w ramach Biura Pełnomocnika Rządu ds. 
Rodziny i Kobiet zobowiązał się w 1995 r. do wypełnienia ww. zadań19.  
 

                                                 
19 W 1997 roku, rząd Włodzimierza Cimoszewicza  przyjął program „Przeciw Przemocy – wyrównane szanse”. 
Polityka pro rodzinna była hasłem pod którym ekipa rządząca  z Jolantą Banach, pełnomocnikiem ds. rodziny i 
kobiet  w rządzie W. Cimoszewicza rozumiała wdroŜenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
dofinansowanie działań Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz prowadzenia działań mediacyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. Rząd ten nakreślił działania jednak w praktyce sam za wiele nie zdziałał. Z pewnością odegrał tu rolę 
czynnik czasu. Nieobojętny był jednak równieŜ dominujący deklaratywny stosunek i brak efektywnej pomocy reszty 
rządu w pracach podejmowanych przez J.Banach.     
 
 Przewidywał on utworzenie dziewięciu ośrodków dla ofiar przemocy rodzinnej, w których miała być udzielana 
kompleksowa pomoc. Klientki ośrodków miały m.in. otrzymywać poŜyczkę na usamodzielnienie się. Program 
rozpoczęła kampania bilboardowa przeciwko przemocy domowej, uświadamiająca, iŜ zjawisko przemocy w 
rodzinie jest niestety częścią polskiej codzienności. Kampania ta, rozpoczęta w listopadzie 1997  miała znaleźć 
ciąg dalszy w programie realizowanym przez rząd polski, ONZ i organizacje pozarządowe.  
 
 Program powstał w oparciu o pekińską Platformę działania z 1995 r. Był adresowany do kobiet i dzieci – ofiar 
przemocy w rodzinie. Miał na celu stworzenie w Polsce podstaw prawnych instytucjonalnego systemu pomocy dla 
maltretowanych kobiet i zapewnienie im skutecznej ochrony. Centra miały zapewnić klientom kompleksową pomoc: 
medyczną, prawną, psychologiczną i ekonomiczna. Istota programu było stworzenie kobietom – ofiarom przemocy 
moŜliwości odzyskania pełni praw społecznych i ekonomicznych. Pierwsze ośrodki, wbudowane w lokalne struktury 
społeczne miały funkcjonować w oparciu o współprace z lokalnym samorządem. Miały zapewnić ochronę 180 
kobietom i 360 dzieciom.   
 
 Po likwidacji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Kobiet i Rodziny w 1997 roku,  i powołania na to miejsce Biura 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny zobowiązanie rządu na rzecz zmian szkodliwych stereotypów 
dotyczących przemocy w rodzinie nie tylko nie zostało podjęte, lecz sam rząd przyczynił się do utrwalenia tego 
stereotypu stwierdzając, Ŝe prowadzenie kampanii przeciwko przemocy w rodzinie jest w rzeczy samej zamachem 
na  te instytucję. Przemoc w rodzinie uznana raz jeszcze została za sferę prywatną obywateli. 
 
 9 grudnia 1997 roku, realizacja programu – finansowana, co istotne, nie z budŜetu, lecz z funduszy zagranicznych, 
została ostatecznie wstrzymana przez Ministra Kaperę. Minister wstrzymał program juŜ w październiku 1997, 
zapowiadając jednak wówczas tylko chwilowy „przestój”). Fundusze otrzymane na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przekazane zostały na rzecz rozwoju lokalnych poradni rodzinnych, przy czym, juŜ samo 
mówienie o przemocy potraktowane zostało jako zamach na rodzinę. Nie było teŜ juŜ mowy, ani o prawie do 
usamodzielnienia się maltretowanej kobiety, ani o prawie zmiany sytuacji np. poprzez rozwód. Działo się to w 
sytuacji gdy, co piąta kobieta w Polsce przyznawała, Ŝe jest bita przez męŜa (badania    Centrum Praw Kobiet). 
Towarzyszyło temu konsekwentne niszczenie wypracowanego dorobku wyraŜające się między innymi w decyzjach 
o zamknięciu placówek juŜ funkcjonujących lub arbitralnemu przekazywaniu ich podmiotom nie gwarantującym 
właściwej opieki nad ofiarami przemocy (patrz kazus zamknięcia domu dla maltretowanych kobiet w Krakowie) 
 
 Rząd zobowiązał się do traktowania tego zjawiska jak naruszenia praw człowieka (XV.2.5 – Krajowy Program 
Działań - KPD). Jednocześnie likwidacja kobiet nawet w nazwie instytucji powołanej pierwotnie do działań na rzecz 
równouprawnienia kobiet i męŜczyzn i wyznaczenie na Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny konserwatywnych 
przedstawicieli, którzy rolę kobiety ograniczają do macierzyństwa i rodziny uniemoŜliwiały realizacje tych zadań. 
Od listopada 1997 do 25 sierpnia 1999 urząd ten piastował Kazimierz Kapera. Od 30 sierpnia 1999, przez kolejne 
dwa lata urząd ten pełniła Maria Smereczyńska. Zmiana stała się więc zaledwie formalnością, jako, Ŝe bez zmian 
pozostała linia ideologiczna i niechęć do realizacji przyjętych przez rząd zobowiązań. Na ironię zakrawa fakt, iŜ to 
właśnie Kapera  mianowany został koordynatorem w negocjacjach Polski z Unia Europejską w sprawach 
dotyczących równego statusu kobiet i męŜczyzn. Sytuacja zmieniła się wraz z mianowaniem przez nowy rząd 
Pełnomocniczki d.s. równego statusu kobiet i męŜczyzn. Urząd ten objęła Izabella Jaruga-Nowacka, która na nowo 
podjęła kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – uznając go za jeden z priorytetów, w czym jest w pełni 
wspierana przez rzecznika Praw Obywatelskich.  
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 Miało to słuŜyć: (1) stworzeniu systemu ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i poza nią; (2) 

edukacji szkolnej i społeczeństwa przeciwko przemocy (3) stworzeniu działań resocjalizacyjnych i 

terapeutycznych wobec sprawców przemocy.  

 Wydaje się na co wskazują doświadczenia Austrii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, państw 
skandynawskich, ale takŜe Czech i Słowacji pokazują wyraźnie, Ŝe nie da się przeciwstawić, ani 
zwalczyć zjawiska znęcania się i przemocy w rodzinie bez zdecydowanej woli politycznej, by 
zjawisko to rzeczywiście zlikwidować.  
 
 Nie ma dobrych argumentów, ani dla przyzwolenia na znęcanie się nad bliskim, ani na 
udawanie, Ŝe zjawisko to nie istnieje, bądź powinno być rozwiązane tylko przez samych 
zainteresowanych. Nie odbierając im szansy w dochodzeniu do ewentualnego porozumienia 
chociaŜby wykorzystując mediację, trzeba zapewnić programy i środki dla oddziaływania na 
sprawców. 
 
 Państwa, które odnotowują wyraźną poprawę i zmniejszenie się zjawiska przemocy w rodzinie, 
po pierwsze konsekwentnie przestrzegają zasady, iŜ przemoc w rodzinie – nawet jednostkowa 
jest przestępstwem. Nie czekamy, aŜ złodziej ukradnie drugi, czy trzeci raz, by uznać, Ŝe mamy 
do czynienia z kradzieŜą, nie ma teŜ dobrych powodów, by zmuszać ofiarę do wielokrotnego 
znoszenia przemocy zanim jej sytuacja uznana zostanie za „dojrzałą” do interwencji organów 
ścigania.  
 
 Po drugie przyjęto zasadę, Ŝe procedurę raz wszczętą prowadzi się nawet, jeśli ofiara wycofa 
się ze sprawy. Pozostaje sprawca. Nie chodzi o to, by go od razu skazać na karę pozbawienia 
wolności. Nie chodzi nawet o to, by go skazać. MoŜna za granicą, i równieŜ nasze prawo 
dostarcza moŜliwości oddziaływania w inny sposób, np. poprzez skierowanie sprawcy na 
terapię. W tym celu jednak muszą istnieć ośrodki i miejsca i specjaliści oferujący podobną 
terapię. Terapia taka jest juŜ w Polsce prowadzona. Jest równieŜ prowadzona 
eksperymentalnie terapia w oparciu o doświadczenia amerykańskie „leczenia” z przemocy dla 
więźniów w zakładzie karnym w Radomiu20.  
 
 Po trzecie, przyjęto zasadę, iŜ to sprawca, a nie ofiara opuszcza mieszkanie. Nie potrzeba było 
do Ŝadnego z tych załoŜeń zmieniać prawa – wystarczyło zacząć je stosować! Często o fakcie 
przemocy w rodzinie wie nie tylko policja, ale równieŜ najbliŜsi, przyjaciele, znajomi. I oni nie 
podejmują działań, i oni milczą, nie ingerują. Dopiero, gdy dochodzi do tragedii – niestety, 
niekiedy dopiero nad trumną, dopiero na cmentarzu pada pytanie – dlaczego nie było policji, 
dlaczego nikt nie ingerował, przecieŜ ofiara mogła Ŝyć. Nikt nie ingerował – to prawda, ale 
pytanie – dlaczego? Powinniśmy, zadać równieŜ sami sobie. Społeczeństwo obywatelskie nie 
rozwinie się i nie utrzyma bez wraŜliwości i solidarności między ludzkiej. Nie oznacza to 
wtrącanie się w Ŝycie prywatne naszych bliźnich. Oznacza jednak konieczność reagowania, gdy 
nasi bliźni w stosunku do drugich naszych bliźnich łamią podstawowe normy i zasady 
współŜycia. Przyznać tu jednak trzeba, iŜ raczej bez zmiany postawy organów władzy i 
zdecydowanej polityki państwa, społeczeństwo samo się nie zmobilizuje. Zbyt długo trwało 
milczące przyzwolenie – utrwalone kulturowo, by „prać własne brudy we własnym domu”, 
obok przekonania, Ŝe „jak się baby nie bije to jej wątroba gnije”, by liczyć powaŜnie na to, Ŝe 
się obudzimy z letargu. Zresztą nawet jak się obudzimy – nie obejdzie się bez sprawnego, 
odpowiedzialnego współdziałania władzy.  
 
 Nie obejdzie się równieŜ bez działań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec sprawców 
przemocy. Dziś, gdy się o tym mówi dominuje zaniechanie działań, co niekiedy tłumaczy się 

                                                 
20 Wykorzystano w niej wieloletnie doświadczenia Jamesa Gilligana – lekarza psychiatrii, dyrektora Centrum  
Badań nad Przemocą Uniwersytetu Harvarda.; patrz: Gilligan, James (2001) Wstyd i przemoc. Refleksje nad 
śmiertelną epidemią. Media Rodzina. Poznań.; Grochowska, Magdalena (2002) śołnierz łagodnie dotknięty. 
Gazeta Wyborcza” 28-29 września 2002:2  
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brakiem funduszy. Zastępuje to alarmistyczne podkreślanie spadku urodzin (i brak wyciągania 
logicznych wniosków odnośnie przyczyn takiego stanu rzeczy) i pełna ślepota na występujący 
związek między przemocą w rodzinie, a patologią społeczną. Związek ten juŜ dawno 
wyeksponowały inne państwa (m.in. kraje skandynawskie, czy USA). Czas juŜ, byśmy 
dostrzegli go równieŜ w Polsce.  
 
 Materiały informacyjne, szkolenia i działalność edukacyjna odbywa się najczęściej w ramach 
działań wyspecjalizowanych N.G.O, które swoją działalność finansują z grantów otrzymywanych 
od zagranicznych sponsorów (np. Ford, Soros, UNDP, Ambasady: Kanadyjska, Holenderska21). 
 
 W efekcie, wskutek braku wyraźnej polityki społecznej nadal, wśród organów porządku 
publicznego, dominuje przekonanie, iŜ przemoc przeciwko kobietom i dzieciom jest sferą 
prywatną. Prowadzi to do sytuacji, w których naraŜone na śmiertelne niebezpieczeństwo 
kobiety nie otrzymują pomocy pomimo wezwania i przybycia Policji na miejsce zbrodni.  
 
 Ostatnio wydany wyrok na policjantów, którzy pomimo wezwania nie interweniowali, 
przyczyniając się tym samym do zabójstwa kobiety śmiertelnie pobitej przez swojego męŜa 
moŜe być znakiem, iŜ przynajmniej w sądzie, brak jest zgody na notoryczne zaniedbywanie 
przez Policje swoich ustawowych obowiązków ochrony obywateli przed groŜącym im 
niebezpieczeństwem. RównieŜ w efekcie niestosowania obowiązującego prawa mnoŜymy 
propozycje nowych ustaw licząc na to, Ŝe zmienia one obecną sytuację. W ramach   myślenia 
magicznego ustawy te mają same z siebie, za nas „załatwić problem”, „rozprawić się z 
problemem”, bądź wręcz go zlikwidować. W praktyce zaś, proponują rozwiązania juŜ istniejące 
lub swobodnie dające się wyinterpretować z istniejącego prawa (jak np. zakaz zbliŜania się do 
ofiary, czy nakaz opuszczenia mieszkania przez małŜonka dopuszczającego się przemocy) 
 
 Proces legislacyjny jest zazwyczaj długi i nie zawsze daje efekty, na które liczyliśmy nawołując 
o nowe przepisy takŜe z dobrej woli. Usprawiedliwia jednak niejako naszą bezczynność w 
oczekiwaniu na zmiany.  
 
 Nie oznacza to, by nie zmieniać przestarzałego prawa dopasowując stan prawny do nowych, 
obowiązujących standardów. Oznacza to tylko, iŜ w praktyce ociągamy się z zastosowaniem 
prawa, które mamy pod ręką, i które wymaga, co najwyŜej zmiany dotychczasowej rutyny, 
rezygnacji ze stereotypów myślenia, starannego przestrzegania prawa i autentycznej woli 
zobowiązanych organów, do wypełniania nałoŜonych na nie przez ustawy obowiązków. 
Najczęściej, więc gdy potykamy się o kolejną niemoŜność lub przeszkodę nie tkwi ona w 
samym prawie, lecz dotyka szczebla efektywnej, rzetelnej egzekucji. 
 
 WyraŜa się to równieŜ(mimo wielu monitów) w braku realizacji przez Rząd zadań, których się 
podjął polegających na stworzeniu kategorii statystycznych, które wskazywałyby na płeć ofiary 
w tzw. przestępstwach przeciwko rodzinie, oraz płeć na sprawcy. Nie zrealizował tego, ani 
poprzedni, ani obecny rząd. Co więcej, przestępstwa, które dotyczą znęcania się, gdzie 
tradycyjnie ofiara jest kobietą w ogóle pomijane są w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości 
(patrz: są Statystyka Sądowa i Penitencjarna Min. Sprawiedliwości, Warszawa 1998: s. 164). 
Dominujący nadal stereotyp kobiety winnej za to, co ją potkało nie sprzyja rozpoznaniu skali 
zjawiska.  
 
 Pytanie więc o to, jak to się dzieje, Ŝe blisko milion interwencji skutkuje zaledwie kilku tysiącami 
skazań w skali roku za przestępstwo znęcania się i kilkaset skazań za gwałt, wydaje się, więc 

                                                 
21 Pewnym wyjątkiem od zasady jest działający od 3 lipca 1995 roku działa bezpłatny, ogólnopolski telefon 

interwencyjno-informacyjny dla ofiar przemocy tzw. „Niebieska linia” sponsorowany przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..  
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nie na miejscu. Statystyka ta wciąŜ jeszcze jest raczej świadectwem dąŜenia do przerzucania 
cięŜaru radzenia sobie z problemem na ofiary, niŜ reprezentacją rzeczywistej skali zjawiska.  
 
 Sprawca otrzymuje najczęściej karę w zawieszeniu i wraca do ofiar, nie rzadko po to, by 
jeszcze tego samego dnia, w którym otrzymał wyrok na nowo znęcać się nad członkami 
rodziny. Zdesperowane kobiety często nie widzą sensu wzywania pomocy policji, ani wymiaru 
sprawiedliwości. Nie wierzą w skuteczność policji, tym bardziej nie wierzą w wymiar 
sprawiedliwości, który nie jest ich w stanie chociaŜby odizolować od oprawcy.  
 
 Miejmy nadzieję, Ŝe te stwierdzenia nie będą przyjęte jako szukanie sensacji czy godzenie w 
rodzinę, lecz będą wzięte pod uwagę przy budowaniu programu, przyjętemu równieŜ przez 
obecny rząd, w którym dominować będzie rzeczywista wola zwalczania i przeciwdziałania 
przestępstwu przemocy w rodzinie oraz uwzględnione, przedstawione równieŜ tu 
doświadczenia z pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. 


