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Streszczenie pracy doktorskiej pt:  

„Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie na przykładzie Kielc  

i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018” 

praca doktorska z dziedziny nauki o polityce napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. 

hab. Jerzego Jaskierni, promotor pomocniczy dr Katarzyna Kita-Wałęka. 

 

Przemoc w rodzinie jest  poważnym problemem społecznym, obejmującym różne 

aspekty życia. Zjawisko to ma charakter wielowymiarowy, stąd musi być analizowane pod 

kątem różnych perspektyw badawczych. Uwzględnia bowiem aspekty prawne, 

wiktymologiczne , psychologiczne , socjologiczne  i medyczne. 

Celem pracy jest określenie roli Policji oraz zakresu jej współpracy z instytucjami 

administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

dotyczy różnych kategorii ofiar, stąd też wyznacza wspólne pola działania dla przedstawicieli 

różnych profesji i zawodów niosących pomoc lub podejmujących działania w związku z 

przemocą w rodzinie, między innymi pracowników socjalnych, oświaty, ochrony zdrowia, 

Policji, wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Zagadnienie to zostało poddane analizie 

na przykładzie miasta Kielce i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018. 

Rozdział pierwszy dotyczy ogólnych zagadnień związanych z przemocą w rodzinie. 

Omawia on problematykę dotyczącą rodziny jako podstawowego środowiska życia, 

charakteryzuje rodzaje, przyczyny i skutki przemocy, a także osoby, wobec których 

najczęściej stosowana jest przemoc rodzinna. Ponadto analizie poddano w nim zachowania 

sprawców  

i ofiar przemocy. 

Rozdział drugi opisuje działania podejmowane przez Policję na rzecz zapobiegania 

przemocy w rodzinie, w kontekście regulacji prawnych określających podstawowe zadania  

i zakres działań Policji, szczególnie czynności w zakresie profilaktyki, a także rolę i zadania 

dzielnicowego. Omawia okoliczności i metody interwencji podejmowanych w sprawach 

przemocy w rodzinie,  dokumentację związaną z realizacją procedury Niebieskich Kart. 



Rozdział trzeci porusza problematykę związaną z instytucjami i innymi podmiotami 

świadczącymi pomoc społeczną i wspomagającymi rodziny, w których występuje przemoc. 

Charakterystyce poddano przede wszystkim specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz domy dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży.  

W rozdziale czwartym została zawarta analiza systemu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w środowisku lokalnym. Omówiono zadania administracji rządowej i samorządowej 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu ogólnokrajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Przeanalizowano również formy pomocy oraz 

działania zespołów interdyscyplinarnych i przeszkody, jakie występują w skutecznej realizacji 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Rozdział piąty przedstawia szczegółową analizę skali zjawiska przemocy 

występującego na terenie Kielc i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018, w oparciu o dane 

statystyczne, oraz jego oceny na podstawie przebadanych statystyk policyjnych, z 

uwzględnieniem liczby interwencji domowych, ustalonych i zatrzymanych w 

pomieszczeniach prawnej detencji sprawców. Analizy ta przedstawiona jest w kontekście 

charakterystyki społeczno-gospodarczej Kielc i powiatu kieleckiego.  

Rozdział  szósty zawiera charakterystykę i identyfikację rodzajów pomocy, jaką 

Policja wspólnie z instytucjami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz 

organizacjami pozarządowymi skierowała do ofiar i sprawców przemocy w rodzinie na 

terenie Kielc i powiatu w latach 2010-2018. W rozdziale zidentyfikowane i przeanalizowane 

zostały najistotniejsze problemy występujące w podejmowaniu skutecznych działań w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zakończenie stanowią wnioski końcowe, które stanowią syntezę wyników badań oraz 

zawiarają wynikające z nich konkluzje.  
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