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ctuk  WiLtAOW 

Odpowiadając na pismo z dnia 11 lipca 2018 r. znak ZSR.422.6.2018.AM informuję, 

że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco monitoruje działania 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie kraju, co wynika z zadań  

przypisanych Ministrowi zgodnie z art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390). 

Jednocześnie należy podkreślić, że nadzór nad realizacją  zadań  z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa 

zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy leży w gestii Wojewodów. 

W odniesieniu do realizowania zapisów dotyczących opracowania w gminach 

czy powiatach programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy, należy podkreślić  że w 2017 r. odnotowano wzrost liczby opracowanych 

programów w stosunku do lat poprzednich (2 327 programów gminnych oraz 313 programy 

powiatowe"). Brak realizowania programów we wszystkich gminach i powiatach może 

wynikać  z opracowywania i przyjmowania programów w pewnej perspektywie czasowej 

i braku podjęcia nowych uchwał  w tym zakresie. Niemniej jednak mając na względzie 

konieczność  skutecznego realizowania przepisów prawa służących ochronie osób 

krzywdzonych przez wszystkie samorządy na terenie kraju, odrębnym pismem Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpi do Wojewodów, z wnioskiem o podjęcie 

stosownych działań  w ramach pełnionego nadzoru nad realizacją  zadań  z zakresu 

1  Wstępne dane z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 
rok 2017 



przeciwdziałania przemocy w rodzinie mających na celu wyegzekwowanie stosowania prawa 

w tym zakresie przez wszystkie gminy i powiaty w kraju. 

W odniesieniu do niepowołania w mieście Zakopane zespołu interdyscyplinarnego 

oraz nieuchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

podejmowało dotychczas szereg działań  mających na celu wyegzekwowanie powołania 

w mieście zespołu oraz przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach powyższego kierowano pisma do władz samorządowych w mieście Zakopane 

o pilne powołanie zespołu interdyscyplinarnego w celu umożliwienia realizacji zadań  

wynikających z przepisów ustawy oraz stworzenia odpowiednich warunków prawnych 

do pracy przedstawicieli służb w ramach procedury „Niebieskie Karty". Z dokonanych 

ustaleń  wynikało, że brak przyjęcia w mieście stosowanych uchwał  w tym zakresie wynika 

z braku zgody na powyższe Rady Miasta. Samorząd miasta Zakopane wielokrotnie 

przygotowywał  projekty stosownych uchwał  w tym zakresie, jednak nie były one 

przyjmowane przez Radę  Miasta. 

Ministerstwo występowało też  z prośbą  o interwencję  w powyższej sprawie do Wojewody 

Małopolskiego pełniącego nadzór i kontrolę  nad realizacją  zadań  z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Z ustaleń  wynika, że Wojewoda regularnie na podstawie 

przeprowadzonych kontroli kierował  do władz samorządowych zalecenia pokontrolne mające 

na celu podjęcie działań  w powyższym zakresie. 
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