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STRESZCZENIE

W XXI wieku zjawisko przemocy w rodzinie jest wciąż zjawiskiem powszechnym, 

które dotyczy wszystkich grup społecznych bez względu na wykształcenie, pochodzenie, 

wysokość dochodów. Od prawie 20 lat państwo polskie kładzie szczególny nacisk 

na przeciwdziałanie temu zjawisku. W 1998 roku Policja, jako pierwszy podmiot, zaczęła 

wcielać w życie procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie - „Niebieska Karta". 

W 2005 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

M’ rodzinie, nakładając szereg obowiązków na organy administracji rządowej i samorządowej. 

Jednocześnie ustawa ta określiła uprawnienia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz 

formy pomocy świadczonej przez poszczególne organy administracji rządowej 

i samorządowej. W 2010 roku powyższa ustawa została znowelizowana, na mocy której 

to nowelizacji każdy samorząd gminny został zobowiązany do przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w szczególności w ramach pracy zespołów interdyscyplinarnych. Kolejnym 

obowiązującym aktem prawnym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

Rozporzqdzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta". Przytoczone akty prawne nałożyły 

również na samorządy gminne, miejskie i powiatowe określone zadania w systemie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stopień realizacji tych zadań jest na bardzo 

zróżnicowanym poziomie. Zależy to od wielkości jednostek samorządu terytorialnego 

i funkcjonujących na terenie tych jednostek instytucji profesjonalnej pomocy oraz zakresu 

oferowanego przez nie wsparcia. Często pomoc świadczona rodzinom doświadczającym 

przemocy nie jest skuteczna. Gminy wiejskie, jak również niewielkie samorządy miejskie nie 

mają możliwości, w tym również dostatecznych środków finansowych na realizację 

wszystkich form pomocy dla osób doznających przemocy, ale również osób stosujących 

przemoc (wsparcie specjalistyczne, pomoc psychologiczna, oddziaływania korekcyjno- 

edukacyjne dla osób stosujących przemoc itp.).

W dysertacji ukazano działania podejmowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa rodzin doświadczających przemocy 

w rodzinie na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin województwa mazowieckiego 

w latach 2014 - 2018 oraz zbadano i zaprezentowano opinie ofiar przemocy, które 

skorzystały z różnych form wsparcia oferowanych przez instytucje pomocowe na terenie 

jednostek objętych badaniami. Ponadto zaprezentowano opinie pracowników poszczególnych 

instytucji zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty" i wchodzących w skład 

zespołów interdyscyplinarnych na temat skuteczności działań przez nich podejmowanych.



Opisano działalność zespołów interdyscyplinarnych, ich skład, kwalifikacje i kompetencje 

osób pracujących w tych zespołach, zaprezentowano formy pomocy oferowane przez zespoły, 

omówiono środki i narzędzia, jakimi dysponują. Ukazano instytucje profesjonalnego wsparcia 

i zakres świadczonej przez nie pomocy na terenie objętym badaniami.
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