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Prof. nadzw. UR dr hab. Viktoria Serzhanova                                  Rzeszów, 23.06.2019 r. 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski 

 

Recenzja dysertacji doktorskiej 

Pana Mgr. Piotra Zalewskiego  

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

i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018” (Kielce 2019, s. 273) 

przygotowana dla Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) rozprawa doktorska powinna prezentować ogólną 

wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie  albo  dyscyplinach oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, zaś przedmiotem rozprawy  

doktorskiej winno być oryginalne rozwiązanie  problemu  naukowego, oryginalne  

rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze 

gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. Recenzja rozprawy 

doktorskiej powinna zatem zawierać ocenę, czy rozprawa odpowiada warunkom określonym 

w art. 187 ustawy. Może ona zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia             

lub poprawienia rozprawy. 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska Pana Mgr. Piotra 

Zalewskiego pt. „Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

przykładzie Kielc i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018” (Kielce 2019, s. 273), 

przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Jerzego Jaskierni jako promotora 

oraz dr Katarzyny Kita-Wałęki jako promotora pomocniczego.  

Wybór tematu rozprawy doktorskiej należy ocenić pozytywnie, gdyż Autor podjął 

niezwykle istotny obszar badawczy. Poruszone przez Doktoranta zagadnienie 

przeciwdziałania przemocy wprawdzie jest omawiane w literaturze przedmiotu w różnych 

aspektach i z perspektyw wielu nauk i dziedzin (głownie przez specjalistów z zakresu prawa 

karnego i kryminologii, ale również wiktymologii, pedagogiki, psychologii, socjologii, 

medycyny), tym niemniej sam problem przemocy w różnych jego przejawach, szczególnie    

w rodzinie wciąż pozostaje niezwykle ważny i niestety jego aktualność nie przemija. 

Dotychczasowe próby analizy zagadnienia przemocy w rodzinie miały charakter szczątkowy  

i przyczynkarski, a opracowania, które dotychczas ukazały się zarówno w polskiej, jak            
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i w obcojęzycznej literaturze przedmiotu, nie zawierają kompleksowej analizy tego 

zagadnienia, szczególnie jeśli chodzi o rolę, jaką w przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

odgrywa Policja. Nie powstała zatem dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu praca 

monograficzna w całości poświęcona roli Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

dokonująca w tak kompleksowy sposób analizy tego zagadnienia. Niemniej istotną zaletą tego 

opracowania jest również to, że Autor przebadał to zagadnienie w bardzo praktycznym 

wymiarze, tj. na przykładzie Kielc i całego obszaru powiatu kieleckiego w ostatniej dekadzie. 

Zawiera ono zatem wyniku jak najbardziej aktualnych badań, analiza wniosków i praktyczne 

zastosowanie których mogą i powinny przyczynić się do ograniczenia przemocy występującej 

w rodzinach i poprawy sytuacji ofiar. Z tego punktu widzenia powstała praca, jeśli nie 

pionierską, to jedna z nielicznych, mająca w danym zakresie charakter całościowy i pierwsza 

taka w polskiej literaturze przedmiotu. Praca ta wypełnia zatem lukę w polskich badaniach 

naukowych nad problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jej aspektów prawnych 

oraz roli Policji i szerzej środowisk lokalnych w tym zakresie.  

Ujęcie badanej problematyki w recenzowanej dysertacji jest bez wątpienia nowe          

i oryginalne, co stanowi jej duży walor naukowy. Praca ta bowiem może stworzyć podstawę 

do podejmowania konkretnych działań nad doskonaleniem i tworzeniem dalszych 

mechanizmów i rozwiązań prawnych, dostosowanych zarówno do wymogów współczesności, 

jak i przyszłości, mogących przysłużyć się rozwojowi tej jakże istotnej i drażliwej materii, 

jaką stanowi obecnie ochrona potencjalnych ofiar przed przemocą w rodzinie i jej 

zapobieganie. Nabiera to dodatkowo niezwykłej wagi nie tylko dla środowiska lokalnego, 

będącego przedmiotem analizy, ale równie istotne znaczenie może mieć dla innych regionów 

świata oraz w skali uniwersalnej, gdyż zjawisko to ma charakter globalny. Sformułowanie 

tematu rozprawy także jest prawidłowe. Zatem zarówno wybór tematu ocenianej rozprawy 

doktorskiej, rozumiany jako pewne pole badawcze, jak i jego ujęcie oraz zakres przedmiotu   

z pewnością zasługują na aprobatę. Stąd, co podkreślam raz jeszcze, podjęcie kompleksowej 

analizy tego zagadnienia przez Doktoranta było w pełni uzasadnione i godne dysertacji 

doktorskiej, a wartość przedłożonej mi do recenzji rozprawy jest wysoka. 

Cel naukowy rozprawy został przez Doktoranta wyłożony jasno. Jest nim, jak trafnie 

określił Autor, przede wszystkim ustalenie roli Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz jej współpracy w tym zakresie z instytucjami administracji rządowej               

i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Jest to problematyka złożona                   

i wielowymiarowa oraz dotyczy różnych kategorii ofiar. Stąd znajduje się w polu 

zainteresowania osób wykonujących różne zawody niosące pomoc i podejmujące działania   
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w związku z przemocą w rodzinie, takich jak: pracownicy socjalni, oświaty, służby zdrowia, 

wolontariusze, działacze organizacji pozarządowych, no i nade wszystko funkcjonariusze 

Policji. Przedmiot rozprawy został osadzony w cezurze czasowej 2010-2018 i przebadany na 

przykładzie środowiska lokalnego Kielc i powiatu kieleckiego. Cele rozprawy zostały 

zrealizowane w trakcie badań prawidłowo, a ich efekt stanowi recenzowana praca. 

Doktorant równie jasno sformułował kilka założonych i zweryfikowanych                  

w dysertacji hipotez badawczych. Hipoteza pierwsza zakłada, że zjawisko przemocy w 

rodzinie, występujące w Kielcach i powiecie kieleckim w latach 2010-2018, wprawdzie 

odnotowało tendencję spadkową, lecz w dalszym ciągu pozostaje istotnym wyzwaniem dla 

władz państwowych, samorządowych i innych podmiotów, zwłaszcza jeśli chodzi                  

o poszukiwanie i stosowanie adekwatnych sposobów przeciwdziałania. Szczególnie ważnym 

problemem społecznym jest przemoc wobec kobiet, które wymaga znalezienia bardziej 

skutecznych metod przeciwdziałania.  

W hipotezie drugiej Autor założył, że w badanym okresie Policja podejmowała szereg 

działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wskazanym terytorium, 

polegających przede wszystkim na jej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 

w Kielcach, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, 

które okazały się jednak tylko częściowo skuteczne, gdyż w wyniku tych działań nie udało się 

całkowicie wyeliminować tego zjawiska. W konsekwencji prawdziwym i aktualnym obecnie 

wyzwaniem dla władz publicznych jest poszukiwanie lepszych instrumentów prawnych oraz 

kształtowanie ich skuteczniejszej praktyki stosowania, która byłaby w stanie ten cel osiągnąć.  

W hipotezie trzeciej Doktorant założył, iż współpraca Policji z różnymi organizacjami 

i instytucjami Kielc i powiatu w zakresie zwalczania przemocy, która ograniczyła się do 

podejmowania wspólnych działań z powyższymi podmiotami, nie objęła szerszej współpracy 

ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz zwalczania przemocy w rodzinie na szczeblu 

wojewódzkim i powiatowym, a stan taki nie sprzyjał efektywnemu prowadzeniu polityki        

i wymaga doskonalenia.  

Wreszcie hipoteza czwarta stanowi o tym, że mimo odnotowania w badanym okresie 

w Kielcach i powiecie spadku liczby osób skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie, to 

jednak wciąż stan ten nie można uznać za zadawalający. Aby uczynić politykę państwa w tym 

zakresie efektywniejszą, należałoby włożyć większy wysiłek w podejmowanie działań 

profilaktycznych oraz we współpracę Policji z organizacjami samorządowymi, 

pozarządowymi i stowarzyszeniami, a także ze wszystkimi instytucjami wspomagającymi 

funkcjonowanie rodzin. Nadto wskazane jest wykorzystywanie istniejących instrumentów 
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prawnych oraz programów, mających na celu realizację zadań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Skuteczność stosowanych instrumentów prawnych i programów należy 

poddawać okresowym analizom i ocenom w celu stwierdzenia wadliwości i niedostatków     

w ich funkcjonowaniu oraz poszukiwania bardziej adekwatnych i efektywnych rozwiązań. 

Takie sformułowanie hipotez badawczych ocenić należy jako trafne i poprawne         

w swojej treści, nie wzbudzające żadnych zastrzeżeń. 

Dysertacja została napisana przede wszystkim w oparciu o metodę analizy prawno-

dogmatycznej. Dokonano bowiem w niej analizy i egzegezy licznych aktów prawnych, w tym 

postanowień Konstytucji RP, norm zawartych w ustawodawstwie, aktach wykonawczych,      

a także regulacji prawa międzynarodowego publicznego o charakterze umownym                    

i „miękkiego prawa”. Ze względu na interdyscyplinarny charakter dysertacji Autor ponadto 

wykorzystał również inne metody badawcze, a to: metodę analizy systemowej, historycznej    

i empirycznej. Zastosowanie metody analizy systemowej umożliwiła Doktorantowi zbadanie 

zjawiska przemocy w rodzinie w szerszym kontekście niż tylko z perspektywy prawnej, gdyż 

pozwoliło ukazać szerszą perspektywę przyczyn i skutków towarzyszących funkcjonowaniu 

współczesnych rodzin oraz ułatwiło zrozumienie mechanizmów powstawania patologii w tym 

obszarze. Zastosowanie przez Autora dodatkowo metody analizy historycznej pozwoliło na 

zbadanie genezy i ewolucji form i metod zwalczania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem 

dotychczas stworzonych instrumentów prawnych w prawie krajowym i międzynarodowym. 

Wreszcie w oparciu o metodę analizy empirycznej Doktorant przebadał działania 

podejmowane przez Policję w Kielcach i powiecie kieleckim w latach 2010-2018 w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Dobór metod badawczych uznać należy za prawidłowy. Świadczą one przede 

wszystkim o tym, że praca ta ma charakter w dużej mierze prawniczy. Pomocnicze 

zastosowanie innych metod ukazuje nadto charakter interdyscyplinarny niektórych rozważań, 

a takie podejście samo w sobie jest dodatkową zaletą recenzowanej dysertacji. Niewątpliwym 

walorem pracy jest także to, że Autor uzasadnia, dlaczego sięgnął po takie, a nie inne metody 

badawcze i co zamierza w oparciu o nie ukazać i udowodnić. 

Na systematykę rozprawy składają się – poza wstępem i wnioskami końcowymi – 

sześć rozdziałów merytorycznych. 

Wstęp do dysertacji stanowi prawidłowo skonstruowaną część opracowania, 

zawierającą solidne wprowadzenie do tematyki będącej jego przedmiotem oraz wszelkie 

niezbędne dla tej części rozprawy elementy. Poza omówionymi wyżej celem, hipotezami        

i metodami badawczymi zawiera solidne uzasadnienie wyboru tematyki oraz jej bardzo 
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rzetelnie przeanalizowane, najistotniejsze aspekty, które w sposób bezpośredni wiążą się        

z badaną problematyką.  

Pierwszy, trzeci, czwarty i piąty rozdziały zostały podzielone na podrozdziały            

w systematyce trójstopniowej, podczas gdy rozdziały drugi i szósty opierają się na 

systematyce dwupoziomowej. Zastanawiać się można nad brakiem konsekwencji                   

w systematyce tych rozdziałów. Wydaje się bowiem, że zachowanie w miarę możliwości 

podziału dwustopniowego w całej pracy dałoby jej większą przejrzystość. Nie stanowi to 

jednakże wady, ani żadnego błędu formalnego opracowania, jedynie wynik autorskiej wizji 

problematyki, który nie zakłóca w żądnej mierze odbioru całego opracowania. Można by się 

jedynie spodziewać, że Autor uzasadni przyjęcie takiej, a nie innej struktury. Wszak niektóre 

jednostki są bardzo małe i być może warto byłoby zastanowić się nad ich likwidacją                

i połączeniem w większe jednostki systematyzacyjne w przypadku przygotowywania pracy 

do druku. W pozostałym zakresie struktura nie wzbudza jakichkolwiek wątpliwości, gdyż     

w zasadzie – poza rozdziałem pierwszym, bardziej rozbudowanym w stosunku do innych – 

zachowuje ona prawidłowy podział zagadnień na poszczególne jednostki systematyzacyjne,    

o poprawnych proporcjach, a co za tym idzie, stopień szczegółowości w analizie 

poszczególnych zagadnień również wydaje się zachowywać jednakowy poziom.  

Rozdział pierwszy został poświęcony ogólnym zagadnieniom przemocy 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.  

Pozytywnie należy ocenić wysiłek podjęty przez Autora w celu wyjaśnienia bardzo 

zróżnicowanej definicyjnie i bardzo niedoskonałej ze względu na multidyscyplinarność siatki 

pojęciowej, związanej ze zjawiskiem przemocy i samej jego istoty. Do pozytywnych cech tej 

części opracowania, bardzo potrzebnych, należy zaliczyć również próbę kategoryzacji 

zjawiska przemocy, klasyfikacji jego form i postaci oraz wyjaśnienia jego różnorakich źródeł, 

przyczyn, uwarunkowań i okoliczności, a także analizę jego faz i występujących w nim 

zachowań, w tym zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy. 

Warto byłoby, jak się wydaje, poza samym przytoczeniem definicji, nieco więcej 

skupić się jednak na i odnieść do istoty definicji występujących w doktrynach różnych nauk 

oraz ich treści. Brakuje w tym miejscu własnego komentarza Autora. I jeszcze jedna drobna 

uwaga: polemiczne w moim odczuciu jest przytoczenie na s. 29-30 definicji przemocy na 

Cyprze, w kontekście tuż za tym przedstawionej definicji tego pojęcia, występującej              
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w dokumentach Komitetu Ministrów Rady Europy nr R/85/4 w sprawie przemocy w rodzinie 

z 1985 r. Brak tutaj jakiegokolwiek komentarza ze strony Autora, dotyczącego powodu, dla 

którego wybrał on te przykłady. Stąd niezrozumiałe jest, czemu ma służyć ich przytoczenie. 

Czy stanowią one jakiś określony wzorzec? Najwcześniej powstały? Godny naśladowania? 

Przykład oryginalnego rozwiązania lub odmienności? Dlaczego akurat Cypr? Pytania w tym 

kontekście można mnożyć. Brakuje dla mnie jednak odpowiedzi na nie.  

Dopracować należałoby dwa występujące po sobie akapity (2 i 3) na s. 44:  

„Istotną przyczyną konfliktów w rodzinie jest także występująca rozbieżność 

pomiędzy ukształtowaną normą pełnienia roli a rzeczywistym jej realizowaniem.                  

W badaniach, które przeprowadziła D. Kubacka-Jasiecka stwierdzono, że najczęściej przemoc 

wobec kobiety stosują mężczyźni, którzy zajmują zbyt niską pozycję w rodzinie i są 

zdominowani przez żonę. Przemoc w tym wypadku jest próbą przywrócenia siła autorytetu 

męża.    

Z kolei I. Pospiszyl doszła do wniosku, że najczęściej stosują przemoc wobec żony 

mężowie zajmujący niską pozycję w rodzinie, zdominowani przez żonę. Przemoc jest tutaj 

najprawdopodobniej próbą przywrócenia siła należytego mężowi (zgodnie z normami 

obyczajowymi) autorytetu. Źródłem konfliktów są także próby zmuszania kobiety 

wychowanej w duchu emancypacji do posłuszeństwa wobec męża”. 

Zawierają one w gruncie rzeczy podobne, jeśli nie identyczne stwierdzenia, i ich 

konfrontowanie jest nielogiczne.  

W rozdziale drugim Doktorant przebadał prorodzinne działania podejmowane przez 

Policję na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie. Przeanalizował je w kontekście 

przedstawienia regulacji prawnych określających podstawowe zadana i zakres działań Policji, 

szczególnie czynności wykonywanych na rzecz profilaktyki, a także wyeksponował rolę         

i zadania dzielnicowego w tym zakresie. Autor ponadto omówił okoliczności i metody 

interwencji podejmowanych w sprawach przemocy w rodzinie, scharakteryzował 

dokumentację związaną z realizacją procedury zakładania i prowadzenia Niebieskich Kart,    

a także przemoc w rodzinie w świetle obowiązujących przepisów prawnych.  

Istotnymi działaniami Policji pozostają tutaj nie tylko te, skierowane na eliminację 

patologicznych zachowań sprawców przemocy, ale również działania o charakterze 

edukacyjnym i profilaktycznym, podnoszące poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa na 

temat przemocy, a także sprzyjające prewencji popełnianych w tym zakresie przestępstw. 

Dyskusyjnym w moim odczuciu pozostaje natomiast umieszczenie w rozdziale o roli              

i zadaniach dzielnicowych także genezy tego stanowiska. Jest to podejście dość 
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niekonsekwentne, gdyż idąc tym tokiem myślenia, należałoby omówić genezę wszystkich 

instytucji przedstawianych w pracy, a to mijałoby się z jej celem. Ponadto wywiedzenie 

genezy stanowiska dzielnicowego nic nie wnosi do istoty i głównego tematu opracowania, 

stąd wątek ten uważam za niepotrzebny. Istotna natomiast bez wątpienia pozostaje jego rola 

w rozpoznawaniu oraz zapobieganiu występowania przemocy w rodzinie w podległym mu 

rewirze. Równie ważna w tym względzie jest cała, omówiona przez Autora, warstwa prawna, 

zarówno na poziomie konstytucyjnym, aktów prawa międzynarodowego, jak i ustawowym, 

która stanowi podstawę do podejmowania działań w celu zapewnienia ochrony praw osób 

doświadczających przemocy i udzielenia im pomocy oraz wyposaża organy państwowe, 

samorządowe oraz inne instytucje i organizację pozarządowe w niezbędne w tym celu 

instrumenty prawne. 

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. Istotny element tej części opracowania sanowi wątek zadań 

pracowników socjalnych i asystentów rodziny, którzy w swoim założeniu mają przyczyniać 

się do udzielania pomocy i zapobiegania występowania przemocy w rodzinie. Ponadto 

rozdział ten zawiera rozważania na temat zagadnień dotyczących instytucji, organizacji           

i stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

Uwagą moją, czy raczej sugestią dotyczącą tego rozdziału, jest skrócenie genezy 

polityki społecznej do niezbędnego minimum. W moim odczuciu wątek ten jest nadmiernie 

rozbudowany o elementy, które nie koniecznie wnoszą cokolwiek istotnego do tematyki 

rozprawy. Proponowałabym Autorowi rozważenie tego w razie przygotowania pracy do 

druku i pozostawienie tylko tych zagadnień, które bezpośrednio dotyczą głównego tematu 

opracowania. Z drobnych mankamentów: tytuł podrozdziału 3.2.4 powinien konsekwentnie 

być albo w liczbie pojedynczej, albo mnogiej (zarówno w treści opracowania, jak i w jej 

spisie). 

W rozdziale czwartym została zawarta analiza systemu przeciwdziałania przemocy    

w rodzinie w środowisku lokalnym. Zostały omówione 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             
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w skutecznej realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Te 

ostatnie wydają się mieć zasadnicze znaczenie. 

Uważam, że pierwsze cztery strony tego rozdziału są zupełnie zbędne, gdyż zawierają 

one dosyć podstawowe, wręcz podręcznikowe informacje dotyczące organizacji administracji 

państwowej w Polsce, struktury władz centralnych i lokalnych na szczeblu rządowym oraz 

organów samorządowych i nie wnoszą nic nowego czy oryginalnego do tematyki 

opracowania.   

W rozdziale piątym Autor podjął próbę postawienia „diagnozy”, jak sam to określił, 

przemocy domowej, na terenie Kielc i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018. Innymi 

słowy, dokonał bardzo szczegółowej analizy skali zjawiska przemocy występującego na tym 

obszarze we wspomnianym okresie czasu w oparciu o liczne dane statystyczne, oraz jego 

oceny na podstawie przebadanych statystyk policyjnych, z uwzględnieniem liczby interwencji 

domowych, ustalonych i zatrzymanych w pomieszczeniach prawnej detencji sprawców. 

Analizy tej dokonał w kontekście charakterystyki społeczno-gospodarczej Kielc i powiatu 

kieleckiego.  

Rozdział  szósty zawiera charakterystykę i identyfikację rodzajów pomocy, jaką 

Policja skierowała do sprawców przemocy w rodzinie na terenie Kielc i powiatu w latach 

2010-2018. Analizy dokonano z uwzględnieniem rodzajów przemocy, działań 

podejmowanych wobec sprawców, współpracy Policji z instytucjami i organami administracji 

rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Doktorant ponadto również 

zidentyfikował i przeanalizował najistotniejsze problemy występujące w podejmowaniu 

skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Rozprawę zamykają wnioski końcowe, w których Autor syntetyzuje wyniki swoich 

badań oraz formułuje konkluzje. Czyni to w szczególności w drodze weryfikacji 

postawionych we wstępie dysertacji hipotez. Zgodzić się należy z Doktorantem, gdy dochodzi 

On do wniosku, że mimo posiadania dosyć obszernych danych statystycznych, określenie 

rzeczywistej skali zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne, gdyż pewna liczba tego 

rodzaju incydentów i zachowań nie jest ujawniana, stąd skala ta nie jest do końca znana. Nie 

sposób się również nie zgodzić z Autorem, że naturalną tego konsekwencją jest to, że sprawca 

przemocy może czuć się bezkarny i utwierdzony w przekonaniu, iż milczenie członków 

rodziny i brak ich reakcji sprzeciwu na zewnątrz stanowi w jakiejś mierze przyzwolenie do 

stosowania wobec nich przemocy.  

W zasadzie wszystkie hipotezy, a także bardziej szczegółowo sformułowane wnioski 

Autora są w moim przekonaniu w pełni poprawne i nie wzbudzają większych wątpliwości. 
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Pozytywna zaś weryfikacja wszystkich czterech hipotez postawionych w rozprawie dowodzi 

prawidłowości przeprowadzonych badań oraz tego, iż Doktorantowi bez wątpienia udało się 

zakończyć je z sukcesem.  

Niepotrzebne jedynie wydaje się w mojej ocenie powtórzenie w zakończeniu             

in extenso celu opracowania oraz wszystkich postawionych wcześniej hipotez, wszak znajdują 

się one we wstępie, a uważny czytelnik miał już okazję się z nimi dogłębnie zapoznać. Stąd 

posunięcie to osobiście uważam za zbędne. 

Recenzowana rozprawa posiada rzetelnie przygotowaną, obszerną bibliografię. Składa 

się ona z obfitego wykazu literatury przedmiotu (219 pozycji) oraz źródeł (16 aktów 

normatywnych i jeden dokument). Podzielenie całej bibliografii na części, które odpowiednio 

zawierają wykaz wydawnictw zwartych (68) oraz studiów i artykułów naukowych (151), bez 

wątpienia należy ocenić pozytywnie, gdyż ułatwia to czytelnikowi poruszanie się po tak 

rozległym spisie, zaś podawanie wydawnictw, w których ukazały się cytowane pozycje, 

dodatkowo podnosi wartość dysertacji.  

Zarówno źródła, jak i pozostałe pozycje literatury przedmiotu zostały dobrane 

rzetelnie i kompetentnie. Autor sięgnął tu nie tylko do literatury polskiej, ale także do 

opracowań anglojęzycznych. Stanowi to dodatkowy walor rozprawy. Doktorant wykazuje 

zasługującą na aprobatę znajomość doktryny w zakresie będącym przedmiotem Jego 

zainteresowań, poddając stanowiska Autorów zajmujących się powyższą problematyką 

przede wszystkim solidnej analizie, ale także ocenie. 

 Stronę merytoryczną rozprawy oceniam pozytywnie. Rozważania toczone są 

kompetentnie i nie wzbudzają moich zastrzeżeń. A jeśli te ostatnie już się pojawiają, to mają 

one charakter bardziej polemiczny, niż krytyczny. 

Wysoko oceniam również warsztat Doktoranta. Nie wzbudza zastrzeżeń także 

poprawne posługiwanie się nomenklaturą oraz aparaturą i siatką pojęciową z zakresu nauk 

prawnych i szerzej nauk społecznych. W zakresie poparcia poszczególnych tez w pracy Autor 

wykazuje daleko idącą rzetelność. Dość powiedzieć, że na ich dokumentację składa się liczba 

534 przypisów i kompetentnych objaśnień. Nie sposób pominąć także szczegółowo 

udokumentowane dane statyczne w postaci imponujące liczby 54 tabeli, 38 wykresów oraz 13 

rycin, sporządzonych głównie samodzielnie, w celu przeprowadzenia rzetelnej analizy 

statystycznej materiałów źródłowych.   

Strona formalno-językową także nie wzbudza większych zastrzeżeń, gdyż pozostaje 

ona w zgodzie ze standardami obowiązującymi w odniesieniu do dysertacji doktorskich        

w dziedzinie nauk społecznych. Co do zasady praca jest napisana językiem klarownym               
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i zrozumiałym, wywody są logiczne, a sposób narracji nie wywołuje uwag o charakterze 

zasadniczym. Od strony lingwistycznej zatem opracowanie jest rzetelne i przygotowane          

z dużą dyscypliną językową-redakcyjną. Autor zaprezentował umiejętność syntetycznego 

myślenia i formułowania wniosków, co stanowi styl oczekiwany w odniesieniu do rozpraw 

doktorskich z dziedziny nauk społecznych.  

Można jedynie odnotować pewne drobne niedociągnięcia językowe, mające raczej 

charakter techniczny: za pierwszym razem zazwyczaj podaje się pełne imię i nazwisko 

cytowanego autora, dopiero za drugim i następnym razem może to być jedynie inicjał imienia 

(chodzi o W. Eichelberger i A. Gutek  – s. 17, T. Szlendak, M. Ziemska, T. Żółkowska – s. 

18, K. Silventoinen, K. Perola i M. Monteleone – s. 19, E. Ozorowski – s. 23, R. Gelles i M. 

A. Straus – s. 24, etc.); używanie błędnej odmiany wyrazów oraz niewłaściwych przypadków 

i końcówek: s. 31 „Zjawisko to dotyczy różnych środowiskach”, s. 24, wiersz 12 – 

„przemocy” zamiast „przemoc”, s. 64 ostatni akapit – wszystkie punkty zaczynają się od  

rzeczowników, a powinny od czasowników, s. 238: „Wypalony zawodowo pracowników 

pomocy społecznej”, etc.; słowa i zwroty obcojęzyczne zapisujemy kursywą (family violence  

i domestic violence – s. 27, tension-building i the acute battering incident (literówka) – s. 50); 

mnóstwo innych „literówek”, np. s. 47, wiersz 2: „psychodyanmicznym”. W niektórych 

miejscach należałoby zlikwidować tautologię: s. 48 „Uczucie gniewu często jest „wyrażane” 

lub „tłumione”, objawiając się często wybuchami „wściekłości” albo „irytacją”, s. 172: 

„Dysfunkcje, które występując w rodzinie, gdzie występuje przemoc, w powiązaniu                

z występującymi rodzajami patologii społecznych (alkoholizm, narkomania itp). powoduje 

ujawnienie konfliktu i podejmowanie działań przez służby powołane do interwencji w takich 

przypadkach”, s. 241: „Z prowadzonego rozpoznania i analizy działań, działających na terenie 

powiatu kieleckiego instytucji …”, a także różnego rodzaju błędy i „niezręczności” 

morfologiczne lub stylistyczne: s. 26 „Określenie przemocy w tym przypadku odnosi się do 

agresji fizycznej w sytuacjach społecznych i uwzględniono przemocy emocjonalnej                 

i psychicznej”, tamże: „Intencje sprawcy przemocy jako będące jednym z kryteriów 

przemocy …”, s. 28: „…które godzą w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się…”, 

s. 29: „Stąd też rodzina jako całość, a także poszczególni jej członkowie, podlegają 

szczególnej ochronie określonej  w systemie prawnym państwa, określonym w przepisach 

prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego”; s. 46: „… mocne obniżone poczucie 

własnej wartości osoby pozostające bez pracy prowadzi do jej wycofania się z życia 

rodzinnego rodzinnych, relacji z bliskimi do selektywnej ekspresji uczuć”, s. 54: „Z analizy 

danych literaturowych wynika…”, s. 62: „zgodnie  komendant główny Policji został 
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upoważniony …”, s. 119: „Cały ten przepis rozumieć trzeba niejako jako zbiór postulatów, 

wytycznych oraz standardów, jakie powinien spełniać system oświaty w Polsce”, etc. Ponadto 

w wielu miejscach brakuje lub źle postawione są znaki interpunkcyjne, głównie przecinki, 

stąd należałoby to również dopracować. W tym zakresie Autor mógłby się wykazać odrobinę 

większą starannością. 

Reasumując, należy stwierdzić, że powyższe uwagi lingwistyczne są nieliczne i nie 

wpływają w żadnej mierze na wartość merytoryczną opracowania. Ewentualne przygotowanie 

pracy do druku wymagałoby ponownego i bardziej dokładnego zredagowania niektórych jej 

fragmentów pod względem językowym. 

Rozprawę oceniam wysoko, a sygnalizowane powyżej uwagi merytoryczne także       

w niczym nie podważają pozytywnej oceny i nie deprecjonują wartości dysertacji. Pozostają 

bardziej natury polemicznej, niż krytycznej i służyć mają jedynie jej udoskonaleniu            

przy przygotowaniu do wydania.  

Pragnę podkreślić, iż Autor zdołał przedstawić ciekawy i pełnowymiarowy obraz 

zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a szczególnie roli i zadań Policji w tym 

zakresie. Wykazał się dużą wiedzą interdyscyplinarną, zarówno w zakresie zagadnień 

prawnych, jak też politologicznych, socjologicznych i psychologicznych. Rzetelnie                 

i prawidłowo dokonał analizy aktów prawnych i właściwie wykorzystał doktrynę. W sposób 

trafny wydobył dylematy dotyczące badanej problematyki, umiejętnie konfrontując 

stanowiska prezentowane w literaturze przedmiotu oraz wzbogacając je o własne poglądy.   

W efekcie powstał kompleksowy obraz problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz zadań i działań Policji w tym zakresie, stworzony na podstawie doświadczeń zdobytych 

na terenie Kielc i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018. Zaprezentowana w rozprawie 

narracja naukowa wykazała dużą dojrzałość analityczną Autora i umiejętność prowadzenia 

syntetycznych rozważań złożonych problemów towarzyszących rozwojowi omawianej 

problematy. Poglądy swoje przedstawił On w sposób jasny, posługując się prawidłową 

techniką pisania prac naukowych w dziedzinie nauk społecznych, dowodząc tym samym 

umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych.  

Konkludując, przedstawiona mi do recenzji dysertacja doktorska                    

Pana Mgr. Piotra Zalewskiego „Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy       

w rodzinie na przykładzie Kielc i powiatu kieleckiego w latach 2010-2018” (Kielce 2019, 

s. 273) w mojej ocenie stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, który 

dotychczas był jedynie przedmiotem analiz fragmentarycznych, oraz odpowiada 

wymogom stawianym przez art. 187 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 roku Prawo              
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o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie przez 

Wysoką Radę Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach rozprawy oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

 

 

 

/Prof. nadzw. UR dr hab. Viktoria Serzhanova/ 


