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WPROWADZENIE 
  

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie stanowi podstawę 

komplementarnego i zintegrowanego planowania działań społecznych, 

mających na celu identyfikację, ukazanie skali tego problemu na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki oraz podjęcie próby wskazania metod ich 

rozwiązania, zgodnie z możliwościami, jakie wynikają z zadań nałożonych na 

samorząd. Diagnoza stanowi zatem bazę opracowania i realizacji programu 

dążącego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenia skuteczności udzielanej pomocy osobom jej doświadczającym,                         

do stworzenia którego obliguje samorząd Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy                       

w rodzinie.  

Niniejszy dokument obrazuje zjawisko przemocy w rodzinie w roku 

2021. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem dynamicznym i wielowymiarowym.                      

Ostatnie 2 lata to czas poszukiwania nowych rozwiązań, pokonywania 

trudności, dostosowywania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 

dyktowanej przez pandemię COVID – 19, która zamknęła przemoc w czterech 

ścianach naszych domów. Izolacja społeczna utrudniała znacznie kontakt               

z drugim człowiekiem, ograniczała możliwości wyjścia z domu z domu i w razie 

potrzeby proszenia o pomoc. Dlatego dla dokładniejszego określenia skali 

tego zjawiska i wnikliwej diagnozy w dokumencie wykorzystane zostały 

również dane z 2020 roku. Dane te pozwolą na bardziej szczegółowe 

określenie tego jak bardzo pandemia COVID -19 wpłynęła na skalę zjawiska 

przemocy w mieście Mińsk Mazowiecki.  

Diagnoza została opracowana w oparciu o dane liczbowe, 

udostępnione na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez 

Zespół Interdyscyplinarny, Sąd Rejonowy, Komendę Powiatową Policji, 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji 

Warszawsko - Praskiej oraz dane statystyczne Ośrodka, odnoszące się do 

świadczenia w 2021 roku pomocy na rzecz osób i rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Celem niniejszej diagnozy jest ustalenie skali 

zagrożeń związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie występującym 

na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz wskazanie kierunków 

strategicznego rozwoju lokalnego systemu wsparcia osób zagrożonych           

i doznających przemocy domowej. Adresatami niniejszej diagnozy są 

mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki, a w szczególności osoby 
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doświadczające przemocy w rodzinie, osoby ją stosujące, a także podmioty 

zajmujące się pracą z rodzinami uwikłanymi w przemoc oraz wszyscy, którym 

zależy na promowaniu życia bez przemocy w środowisku lokalnym. 

2. PRZEMOC W RODZINIE 
 

Osoby pracujące z członkami rodzin z problemem przemocy często 

posługują się definicją, według której przemoc domowa to intencjonalne                   

i oparte na przewadze sił działanie lub brak działania naruszające prawa lub 

dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.  

Przemoc domowa we współczesnym świecie staje się zjawiskiem 

coraz bardziej powszechnym. Jej zasięg, różnorodność form oraz 

konsekwencje natury wychowawczej, psychologicznej, zdrowotnej                            

i ekonomicznej powodują, że należy traktować ją, jako zjawisko społeczne 

doniosłej rangi. W trakcie pandemii COVID – 19 często ofiary przemocy 

zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami, a w wielu 

domach konflikty eskalowały.  

 Analiza statystyk dotyczących zjawiska przemocy domowej pozwala 

zaobserwować, iż na przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo się 

nasila.  Dane przedstawiające liczbę wszczynanych procedur Niebieskie Karty 

pokazują, że liczba ta niemal z roku na rok wzrasta. Przemoc to zjawisko 

bardzo niepokojące współczesną rodzinę, jej skala poszerza się i dotyczy w 

większości kobiet i dzieci. 

Zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem złożonym                                  

i wieloczynnikowym. Formy, w jakich występuje są bardzo różnorodne,                    

a przyczyny trudne do określenia i często indywidualne dla każdej rodziny                

i każdego sprawcy. Niemniej jednak jest to proces występujący w określonym 

czasie i charakteryzujący się określonym przebiegiem i dynamiką. Ze względu 

na swoją dynamikę ma tendencje do powtarzania się i eskalacji.  

Do zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

zalicza się grupy, instytucje i organizacje funkcjonujące na terenie miasta lub 

obejmujące zasięgiem działania jego mieszkańców, prowadzące działalność 

na rzecz osób uwikłanych w przemoc. W Mińsku Mazowieckim należą do nich 

takie podmioty, jak: Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Prokuratura 

Rejonowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mińskie Centrum 

Profilaktyki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji 
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Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, placówki oświatowe, 

placówki ochrony zdrowia. 

  

3. WYNIKI  BADANIA 

3.1.   Podejmowanie interwencji w oparciu o procedurę   

  Niebieskie    Karty 
 

Procedura Niebieskie Karty to instytucjonalne narzędzie służące                          

do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedura obejmuje 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. 

Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury Niebieskie Karty ma na 

celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji 

osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 

 Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza Niebieska 

Karta – A przez przedstawiciela jednej z ww. instytucji, który w toku 

prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację                

o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia 

dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 

przemocy w rodzinie. Podejrzenie to nie jest pewność poparta konkretnymi 

dowodami, samo wszczęcie procedury nie ma skutków prawnych wobec danej 

osoby czy rodziny, której dotyczy. Nie jest to równoznaczne z oskarżeniem czy 

postępowaniem karnym. Jest to sygnał, aby specjaliści ze służb pomocowych 

sprawdzili sytuację w rodzinie. 
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Schemat 1. Liczba założonych Niebieskich Kart A przez przedstawicieli podmiotów 

wszczynających procedurę w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego                   

             za rok 2020 i 2021. 

 

W 2021 roku nastąpił wzrost liczby wszczętych procedur 

Niebieskie Karty. W stosunku do 2020 roku przedstawiciele podmiotów 

uprawnionych wszczęli o 31% procedur więcej. Podobnie jak w latach 

poprzednich, najczęściej procedurę wszczynali przedstawiciele Policji (67)               

w dalszej kolejności jednostki organizacyjne pomocy społecznej (20). 

 

liczba załażonych Niebieskich Kart- A przez 

przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę 

w 2021 roku wynosi – 92 

w 2020 roku liczba założonych procedur wynosiła - 70 
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 Tabela 1. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2020 i 2021. 

 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Liczba Niebieskich Kart, które zostały założone ponownie w 

trakcie trwania tej samej procedury 
15 9 

Liczba powołanych grup roboczych 53 70 

Liczba zakończonych 

procedur: 

z 2020 roku / z 2021 30 30 

 z 2020 roku / z 2021 roku 41 65 

Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach 

wsparcia 
0 0 

Odebranie dziecka na podstawie art. 12  ustawy                                 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
0 0 

Liczba eksmisji z lokalu w trybie art. 11a ustawy                               

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
0 0 

Liczba wydanych skierowań do programu oddziaływania 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 
4 11 

Źródło: Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020 i 2021.  

W roku 2021 w stosunku do roku 2020 odnotowano spadek liczby 

Niebieskich Kart, które zostały założone ponownie w trakcie trwania tej samej 

procedury. W 2021 roku wzrosła liczba powołanych grup roboczych o 32% 

w porównaniu do roku 2020. 

Znacznie wzrosła w stosunku do 2020 roku o 175% liczba wydanych 

skierowań do programu oddziaływania wobec osób stosujących przemoc           

w rodzinie. 

Podobnie jak w latach poprzednich w analizowanym okresie nie było 

przypadków odebrania dziecka na podstawie art. 12 oraz eksmisji z lokalu                 

w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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3.2.  Udzielanie rodzinom dotkniętym przemocą domową           

świadczeń z pomocy społecznej  
 

Przemoc w rodzinie jest jednym z powodów uzasadniających 

udzielanie świadczeń z pomocy społecznej. Rodzaje świadczeń oraz zasady             

i tryb ich udzielania określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

 

Schemat 2. Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2021. 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MOPS za rok 2021. 

 

Rodziny objęte 
pomocą w formie 

świadczenia 
przyznanego decyzją             

w ramach zadań 
zleconych i zadań 

własnych  

→ 596    

Liczba rodzin 
objętych pomocą             

z powodu 
przemocy w 

rodzinie w formie 
swiadczeń na 

podstawie decyzji             

→ 16 

Liczba osób                        
w rodzinach objętych 

objętych pomocą                      
z powodu przemocy                    
w rodzinie w formie 

pracy socjalnej 

→ 184   

Liczba osób 
objętych 

poradnictwem 
psychologicznym - 

uwikłanych w 
sytuację przemocy                 

w rodzinie 

→ 54  

Liczba osób 
objętych 

poradnictwem 
psychologicznym 

→ 166 
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W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął 16 rodzin 

pomocą w formie świadczenia przyznanego decyzją z powodu przemocy                   

w rodzinie.  

W odniesieniu do ogólnej liczby przyznanych świadczeń liczba rodzin 

dotkniętych przemocą stanowiła 3% ogólnej liczby rodzin korzystających                  

ze świadczeń przyznanych decyzją. Praca socjalna była prowadzona we 

wszystkich rodzinach objętych procedurą Niebieskie Karty. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostały objęte poradnictwem 

psychologicznym 166 osoby, w tym 36 osób uwikłanych w sytuację 

przemocy w rodzinie. 

3.3 Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjnego "STOP 

przemocy" 
 

 W ramach projektu socjalnego ponownie został utworzony Miejski 

Punkt Konsultacyjny „STOP przemocy”, którego działalność została 

wznowiona w miesiącu wrzesień 2021 roku i prowadzona do grudnia 2021 

roku.  Głównym celem realizowanego projektu było zwiększenie skuteczności 

udzielanej pomocy oraz wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym bądź 

dotkniętym przemocą w rodzinie  z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. 

Poradnictwo specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

psychologiczne, prawne oraz rodzinne realizowane było w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz w formie 

teleporad.  
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Schemat 3. Poradnictwo realizowane w ramach Miejskiego Punktu Konsultacyjnego       

"STOP przemocy"- edycja V w roku 2021. 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS za rok 2021. 

 

Schemat 4. Poradnictwo realizowane w ramach Miejskiego Punktu Konsultacyjnego 

"STOP przemocy"- edycja V w roku 2021. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS za rok 2021. 

 

 

Liczba osób objętych 
poradnictwem:  

49 
w tym: 

   
mężczyzn: 

3 

 

kobiet: 

46  

 

Liczba osób 
objętych 

pomocą w 
formie 

poradnictwa 
ogólnie: 

46 

 

Pradnictwo            
z zakresu 

przeciwdziałani
a przemocy           
w rodzinie: 

8 

 

Poradnictwo 
psychologiczne:  

11 

 

Poradnictwo 
rodzinne:  

2 

 

Poradnictwo 
prawne: 

25 
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 Podczas działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP 

przemocy” w miesiącach wrzesień- grudzień 2021 r. udzielono łącznie 63 

porady. Ze specjalistycznego wsparcia skorzystało 46 osób. Zgodnie z 

danymi z działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego "STOP przemocy" 

największym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem wśród mieszkańców 

miasta spotkały się porady prawne (54%), w następnej kolejności porady              

z zakresu poradnictwa psychologicznego (24%).  

3.4. Ochrona przed przemocą osób i rodzin z problemem        

alkoholowym  
 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela 

członkom rodzin z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej                      

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. Komisja prowadzi 

działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu             

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Schemat 5. Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym w roku 2021.  

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MKRPA w Mińsku Mazowieckim                   
za rok 2021.  
 

Dane Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wskazują  na nieznaczny spadek liczby osób przyjmowanych w Mińskim 

Centrum Profilaktyki (19% w stosunku do 2020 roku). W 2021 roku liczba osób 

zgłaszających problem występowania przemocy w rodzinie wyniosła 108                   

i stanowiła 18% ogółu osób przyjętych w Mińskim Centrum Profilaktyki. 

 W okresie sprawozdawczym osoby objęte procedurą Niebieskie 

Karty stanowiły 61% wszystkich osób zgłoszonych do objęcia procedurą 

leczenia z powodu problemu alkoholowego. Wskaźnik ten w roku 2020 

utrzymywał  się na podobnym poziomie. 

 

 

Liczba osób zgłoszonych do objęcia procedurą leczenia:   

46  

• w tym liczba osób objętych procedurą Niebieskie Karty, 

uwikłanych w przemoc:  28 

Liczba osób przyjętych w Mińskim Centrum Profilaktyki:  

602  
 

• w tym liczba osób zgłaszających problem występowania 

przemocy w rodzinie: 108 
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3.5. Działania Policji w ramach wykonywania zadań                        

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

 Podstawowym zadaniem Policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 

mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.                   

Przemoc w rodzinie ewidentnie łamie podstawowe prawa osoby jej 

doświadczającej, dlatego też realizowanie działań chroniących ofiary 

przemocy domowej podejmowane przez Policję zgodnie z obowiązującym 

prawem bezpośrednio wpisują się w zasadnicze obowiązku funkcjonariusza.  

Policja jest instytucją posiadająca największe uprawnienia w zakresie 

podejmowania interwencji i zatrzymywania sprawcy przemocy. 

Funkcjonariusze Policji mogą zatrzymać osoby stwarzające zagrożenia dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Mogą zabezpieczyć dowody 

przemocy, przyjmować zawiadomienia o przestępstwie, a także wszczynać 

procedurę Niebieskie karty.  

 

Tabela 2. Działania Policji w ramach procedury Niebieskie Karty w latach                         

2020 i 2021.  
 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Liczba wypełnionych formularzy 

Niebieskie Karty – A 

 

 

Liczba formularzy 

wszczynających procedurę 
57 105 

Liczba formularzy dotyczących 

kolejnych przypadków 

przemocy w rodzinie w trakcie 

trwającej procedury 

14 15 

Liczba osób, co do których 

istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą 

Ogółem 65 134 

Kobiet 

- do 65 roku życia 

- pow. 65 roku życia 

57 
57 
8 

106 
91 
15 

Mężczyzn 

- do 65 roku życia 

- pow. 65 roku życia 

6 
5 
1 

9 
8 
1 

 

Małoletnich 

- dziewcząt 

- chłopców 

1 

1 

0 

19 

11 

8 



14 

 

Liczba osób, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie  

Ogółem 71 118 

Kobiet 4 3 

Mężczyzn 67 115 

Nieletnich 

- dziewcząt 

- chłopców 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Liczba zatrzymanych osób, 

wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie 

Ogółem 19 23 

Kobiet 0 2 

Mężczyzn 19 23 

Nieletnich 

- dziewcząt 

- chłopców 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Liczba osób, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie będących 

pod wpływem alkoholu 

Ogółem 52 114 

Kobiet 1 1 

Mężczyzn 51 113 

Nieletnich 0 0 

Liczba sprawców przemocy 

domowej doprowadzonych do 

policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych do 

wytrzeźwienia 

Ogółem 10 41 

Kobiet 0 0 

Mężczyzn 10 41 

Nieletnich 0 0 

Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej 

wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo – wychowawczej 
0 

 
0 

Liczba przypadków 

poszczególnych rodzajów 

przemocy : 

Fizycznej 62 117 

Psychicznej 64 116 

Ekonomicznej 0 0 

Seksualnej 0 0 

Innego rodzaju przemocy 0 0 

Ilość umorzonych spraw w związku z art. 207 k.k. i art. 209 k.k. 36 26 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Mińsku Mazowieckim                  

za rok 2020 i 2021.  
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Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim wynika, iż w roku 2021 nastąpił znaczący wzrost, w stosunku 

do roku 2020, liczby wszczętych procedur Niebieskie Karty – A.               

W związku z tym zdecydowanie wzrosła również liczba osób, co do których 

istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz tych, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W stosunku do roku 2020 

liczba wszczętych formularzy wzrosła o 54%, liczba domniemanych ofiar 

przemocy o 48%, natomiast liczba domniemanych sprawców aż o 60%.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymuje się stała tendencja, która 

ukazuje, iż zdecydowaną większość osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są ofiarami przemocy stanowią kobiety (90%), natomiast w 

grupie osób, co do których istniej podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

wyraźną przewagę stanowią mężczyźni (94%).  

U większości mężczyzn, wobec których istnieje podejrzenie,                

że stosują przemoc w rodzinie istnieje problem alkoholowy, w roku 2021 

odsetek osób będących pod wpływem alkoholu wśród domniemanych 

sprawców przemocy wynosił 76%. W grupie kobiet – domniemanych 

sprawców przemocy wskaźnik ten jest  niższy, wynosi 25%. 

Według danych Komendy Powiatowej Policji w analizowanych 

okresach najczęściej występującymi rodzajami przemocy była przemoc 

psychiczna i fizyczna.  

W roku 2021, analogicznie jak w ubiegłych latach, żadne dziecko nie 

zostało umieszczone u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, 

rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Osoby, co do 

których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą nie skorzystały                         

z przewidywanych form pomocy tj. umieszczenia w specjalistycznym ośrodku 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodku wsparcia, ośrodku interwencji 

kryzysowej, umieszczenia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety  

w ciąży czy umieszczenia w szpitalu.  

3.6.  Orzeczenia sądowe wydane w sprawach z zakresu                      

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

Sąd to organ państwowy, który został powołany jako instytucja 

służąca do praktycznego stosowania prawa. Przedmiotem ochrony z art. 207 

k.k. jest rodzina, (jej prawidłowe funkcjonowanie). Przepis chroni zdrowie oraz 
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bezpieczeństwo osobiste osób, do których zaliczamy nie tylko osoby 

najbliższe, ale także osoby nienależące do rodziny sprawcy (osoby 

pozostające wobec sprawcy w stałym lub przemijającym stosunku zależności, 

małoletni oraz osoby nieporadne  ze względu na swój stan psychiczny lub 

fizyczny).  

Pojęcie osoby najbliższej zdefiniowane jest w art. 115 § 11 k.k., odnosi się ono 

do współmałżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych,                    

a także do osób pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu.   

 

Schemat 6. Liczba i rodzaj orzeczeń sądowych wydanych w 2021 roku w sprawach                

o znęcanie.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Sądu Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim za rok  2021.  

  

W roku 2021 odnotowano znaczny spadek liczby osób oddanych 

pod dozór kuratora w stosunku do roku 2020 o 33%. Liczba osób skazanych 

na podstawie art. 207 k.k. w odniesieniu do roku 2020 zmalała o 52%. 

Podobne tendencje spadkowe pojawiają się w ilości rozpoznanych spraw w 

związku z art. 207 k.k. gdzie w 2021 roku było ich o 43% mniej niż w 2020 

roku.  

Liczba i rodzaj 
orzeczeń 
sądowych 

wydanych w 2021 
roku w sprawie                 

o znęcanie  

Ilość 
rozpoznanych 

spraw w 
związku                 

z art. 207 k.k.: 

25 

Ilośc osób 
skazanych                     

w związku z 
art. 207 k.k.: 

21 

Liczba osób 
oddanych pod dozór 

kuratora na podst. 
art. 207 k.k. w tym: 

1 kobieta 

 6 mężczyzna 

Ilość spraw 
umorzonych w związku 

z art. 207 k.k.:  

2 
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3.7.   Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie 
 

Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, prowadzonych w formie 

programów psychologicznych, socjalizacyjnych i edukacyjnych jest zmiana 

zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko 

stosowania przez nich przemocy i jednocześnie zwiększy ich zdolność do 

samokontroli zachowań agresywnych i do konstruktywnego współżycia                     

w rodzinie. Program ten, stanowiący integralną część systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest uzupełnieniem różnych form 

interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców 

przemocy w rodzinie.     

Zasadniczym celem programu jest zatrzymanie przemocy, nabycie 

umiejętności kontroli emocji i rozwiązywania problemów bez użycia przemocy.                    

W trakcie trwania programu utrzymywany jest kontakt z osobami mającymi 

wgląd w sytuację rodziny i za zgodą uczestników, zawartą w kontrakcie, 

następuje wymiana informacji. Pozwala to na bieżące monitorowanie sytuacji.  

   

Tabela 3. Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 

realizującego program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy 
w rodzinie w latach 2020 i 2021. 
 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Liczba osób z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, które 
przystąpiły do programu oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych 

6 4 

Liczba osób zgłoszonych do udziału w programie przez 
Zespół Interdyscyplinarny  

4 11 

Liczba osób zobowiązanych przez Sąd do uczestnictwa                 
w programie, które przystąpiły do programu oddziaływań 
korekcyjno – edukacyjnych 

2 0 

Liczba osób, które zgłosiły się samodzielnie 0 1 

Liczba osób, które ukończyły program oddziaływań 
korekcyjno – edukacyjnych z uwzględnieniem kategorii 
wymienionych wyżej 

2 4 

Liczba osób uczestniczących w 50% spotkań 4 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Mińsku Mazowieckim              
za rok 2020 i 2021. 
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W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny w Mińsku Mazowieckim 

wydał 11 skierowań na zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla sprawców 

przemocy w rodzinie. Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mińsku Mazowieckim, realizującego program oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wynika, że do udziału w 

programie przystąpiły zaledwie 3 osoby skierowane przez Zespól 

Interdyscyplinarny, co stanowi  zaledwie 27% wszystkich osób skierowanych 

w związku z prowadzoną  w rodzinie procedurą Niebieskie Karty. Jedna osoba 

zgłosiła się samodzielnie, natomiast żadna nie została zobowiązana do 

udziału w tych zajęciach przez Sąd.  

Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 4 osób z czego wszyscy 

uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć.  

3.8 Formy pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas 

Diecezji Warszawsko –  Praskiej 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko – 

Praskiej działający w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej jest 

wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia, działającym 24 godziny na dobę 

zapewniając schronienie. Zadaniem placówki jest udzielanie pomocy, 

wsparcia, czasowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej, w tym  związanej z przemocą w rodzinie.  

 
Tabela 4. Liczba osób z terenu miasta objętych pomocą Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w roku 2021. 
 

Wyszczególnienie 

Liczba osób z terenu miasta objętych pomocą w 
formie: 

2020 2021 

- schronienia 4 
5 kobiety       
i 4 dzieci 

- poradnictwa, wsparcia 20 20 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim                             
za rok 2020  i 2021. 
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Z danych Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynika, że w roku 2021 

pomoc w postaci schronienia została udzielona łącznie 9 osobom (5 kobietom 

i 4 dzieciom). Liczba osób korzystających z poradnictwa i wsparcia 

pozostaje na tym samym poziomie w porównaniu do roku wcześniejszego                

i niezmiennie wynosi ona 20.  

WNIOSKI  I  REKOMENDACJE 
 

WNIOSKI 
 

1. W 2021 roku nastąpił wzrost liczby wszczętych procedur Niebieskie Karty.            

W stosunku do 2020 roku przedstawiciele podmiotów uprawnionych 

wszczęli o 31% procedur więcej.  

2. W 2021 roku wzrosła liczba powołanych grup roboczych o 32%                       

w porównaniu do roku 2020. 

3. Znacznie wzrosła w stosunku do 2020 roku o 175% liczba wydanych przez 

Zespół Interdyscyplinarny skierowań do programu oddziaływania wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. W odniesieniu do ogólnej liczby przyznanych świadczeń w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej liczba rodzin dotkniętych przemocą 

stanowiła 3% ogólnej liczby rodzin korzystających ze świadczeń 

przyznanych decyzją.  

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostały objęte poradnictwem 

psychologicznym 166 osoby, w tym 33% tych osób było uwikłanych                   

w sytuację przemocy w rodzinie. 

6. Zgodnie z danymi z działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego 

"STOP przemocy" największym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem 

wśród mieszkańców miasta spotkały się porady prawne (54%),                           

w następnej kolejności porady z zakresu poradnictwa psychologicznego 

(24%). 

7. W 2021 roku liczba osób zgłaszających problem występowania przemocy                     

w rodzinie wyniosła 108 i stanowiła 18% ogółu osób przyjętych w Mińskim 

Centrum Profilaktyki. 

8. W okresie sprawozdawczym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2021 roku osoby objęte procedurą Niebieskie Karty 
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stanowiły 61% wszystkich osób zgłoszonych do objęcia procedurą 

leczenia z powodu problemu alkoholowego. 

9. Według danych Komendy Powiatowej Policji w stosunku do roku 2020 

liczba wszczętych formularzy Niebieskiej Karty – A w 2021 roku wzrosła o 

54%, liczba domniemanych ofiar przemocy o 48%, natomiast liczba 

domniemanych sprawców aż o 60%. 

10.  Podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymuje się stała tendencja, która 

ukazuje, iż zdecydowaną większość osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są ofiarami przemocy stanowią kobiety (90%), natomiast  

w grupie osób, co do których istniej podejrzenie, że stosują przemoc                 

w rodzinie wyraźną przewagę stanowią mężczyźni (94%). 

11.  U większości mężczyzn, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie istnieje problem alkoholowy, w roku 2021 odsetek 

osób będących pod wpływem alkoholu wśród domniemanych sprawców 

przemocy wynosił 76%. 

12.  Według danych Komendy Powiatowej Policji w analizowanych okresach 

najczęściej występującymi rodzajami przemocy była przemoc psychiczna                    

i fizyczna. 

13.  W roku 2021 w Sądzie Rejonowym odnotowano znaczny spadek liczby 

osób oddanych pod dozór kuratora w stosunku do roku 2020 o 33%. 

14.  Liczba osób skazanych na podstawie art. 207 k.k. w odniesieniu do roku 

2020 zmalała o 52%. Podobne tendencje spadkowe pojawiają się w ilości 

rozpoznanych spraw w związku z art. 207 k.k. gdzie w 2021 roku było ich 

o 43% mniej niż w 2020 roku. 

15.  Zachęcenie osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa                

w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bardzo trudne              

i stanowi wyzwanie dla organizatora programu. W 2021 roku Zespół 

Interdyscyplinarny wydał 11 skierowań na zajęcia korekcyjno- edukacyjne 

dla sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programie przystąpiły 

zaledwie 3 osoby. 

16.  Z danych Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko – 

Praskiej w Mińsku Mazowieckim wynika, że w roku 2021 pomoc w formie 

schronienia oraz poradnictwa i wsparcia pozostaje na podobnym poziomie                   

w porównaniu do roku wcześniejszego. 
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REKOMENDACJE 
 

1. Kontynuacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz edukacji społecznej ukierunkowanej na 

wzrost wiedzy mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie 

rozpoznawania różnych form przemocy w rodzinie, jej przejawów, 

skutków i konsekwencji, a także zwiększenia motywacji mieszkańców 

do bardziej świadomego i aktywnego przeciwstawiania się tego 

rodzaju zachowaniom z uwzględnieniem szczególnych okoliczności           

tj. pandemia COVID-19. 

2. Zwiększenie wiedzy mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki                   

w zakresie kompetencji instytucji pomocowych oraz obowiązujących 

rozwiązań prawnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Edukacja dotycząca przemocy w rodzinie oraz propagowanie 

pozytywnych praktyk i zachowań wśród dzieci i młodzieży w szkołach 

na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. 

4. Prowadzenie Miejskiego Punktu Kosultacyjnego „STOP przemocy. 

5. Poszerzanie oferty wsparcia dla osób zagrożonych i doznających 

przemocy w rodzinie w postaci grup samopomocowych, oddziaływań 

terapeutycznych oraz edukacyjno-informacyjnych. 

6. Zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania               

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Realizacja działań wynikających z Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na rok 2022 Miasta Mińsk Mazowiecki, z udziałem 

przedstawicieli wszystkich podmiotów realizujących zadania miasta              

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  
Anna Piotrowska – członek Zespołu Monitorującego  
realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie na rok 2022 Miasta Mińsk Mazowiecki. 
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