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Materiały instruktażowe  

dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny  

dla sprawców przemocy w rodzinie 

(podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

– Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.) 

 

 

 

1. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy powinien być zgodny  

z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 

ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180, poz. 1493 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych 

przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji 

osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. 

Nr 50, poz. 259). 

2. Realizacja programu winna odbywać się zgodnie z programem przesłanym 

do Wojewody Wielkopolskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie.  

3. Program będzie dofinansowany w oparciu o posiadane przez Wojewodę 

wielkopolskiego środki finansowe. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne 

z dofinansowaniem programu. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, także w trakcie trwania programu, winny być 

przesyłane na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej WUW w celu akceptacji. 

5. Program winien zapewniać realizację następujących celów: 

a) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 

przemocy; 

b) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; 

c) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania 

przemocy w rodzinie; 

d) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za 

stosowanie przemocy; 

e) zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy  

w rodzinie; 

f) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie 

bez stosowania przemocy; 

g) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

6. Program nie może być realizowany w miejscu, w którym udziela się wsparcia ofiarom 

przemocy w rodzinie, a w przypadku, gdy na realizację programu wykorzystywane 

są zasoby lokalowe, w których również udziela się wsparcia ofiarom przemocy  

w rodzinie, program nie może być realizowany w czasie, w którym udziela się 

wsparcia ofiarom. Realizator winien zapewnić ofiarom przemocy w rodzinie 

możliwość swobodnego opuszczenia lokalu, bez styczności ze sprawcami przemocy  

w rodzinie.  

7. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie 

od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji 

psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności 

na terapię uzależnienia. 
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8. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie przez klienta kontraktu, który 

ustala zasady uczestnictwa w programie i jego ukończenia. 

9. Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi 

prowadzonymi przez powiat lub podmioty, którym powiat zlecił realizację 

prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, a wyniki tych działań 

są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych 

metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Działania monitorujące winny trwać 

co najmniej 3 lata od dnia zakończenia programu.  

10. Program winien być realizowany przede wszystkim w formie zajęć grupowych,  

w małych grupach od 8 do maksymalnie 15 osób oraz dodatkowo w formie zajęć 

indywidualnych. Zajęcia grupowe powinny jednak przeważać.  

11. Łączny czas trwania programy obejmuje od 60 do maksymalnie 120 godzin 

zegarowych. Przerwy pomiędzy kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż 

1 tydzień.  

12. Program powinien być prowadzony przez dwie osoby, najlepiej kobietę i mężczyznę.  

13. Każde uczestnictwo sprawcy przemocy w rodzinie w zajęciach (zarówno grupowych, 

jak i indywidualnych) powinno być odnotowane na liście obecności, obejmującej: datę 

spotkania, czas trwania spotkania, temat spotkania, listę uczestników spotkania wraz  

z ich podpisami, podpis prowadzących/prowadzącego.  

14. Warunkiem ukończenia programu korekcyjno – edukacyjnego jest uczestniczenie 

sprawcy przemocy w rodzinie w co najmniej 75% godzin zegarowych wszystkich 

spotkań w edycji (zarówno grupowych, jak i indywidualnych przypadających 

na danego uczestnika). Frekwencja dla danego uczestnika jest obliczana w odniesieniu 

do całkowitej liczby godzin w ramach danej edycji programu, niezależnie od momentu 

dołączenia tego uczestnika do programu. 

15. Z każdych zajęć należy sporządzić krótką informację zawierającą: temat spotkania, 

formę spotkania, zastosowane metody, przebieg spotkania oraz podpisy osób 

prowadzących. 

16. Realizator programu jest zobowiązany do uzyskania końcowego sprawozdania 

od prowadzących program w dowolnej formie, zawierające co najmniej: imię 

i nazwisko prowadzącego, kwalifikacje prowadzącego, daty i liczby godzin 

poszczególnych zajęć, wnioski z przeprowadzonego programu, listę osób, które 

uczestniczyły w programie, listę osób, które ukończyły program, datę sprawozdania, 

podpis sporządzającego sprawozdanie.  

17. Program będzie dofinansowany w oparciu o posiadane przez Wojewodę 

Wielkopolskiego środki finansowe. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne  

z dofinansowaniem programu. W pierwszej kolejności środki finansowe przeznaczane 

są na wynagrodzenia dla prowadzących, w dalszej (w miarę ich posiadania) 

na superwizję, materiały biurowe, edukacyjne, wynajem sal itp. Nie przewiduje się 

dofinansowania pomocy pracownika socjalnego, praca socjalna jest zadaniem 

własnym gmin o charakterze obowiązkowym, zatem w tym zakresie pomocy 

sprawcom przemocy w rodzinie winna udzielać gmina.   

18. Realizator programu winien zapewniać zatrudnienie (na umowę o pracę, umowę 

zlecenia) prowadzących program o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnych  

z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-
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edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób 

prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259). 

19. Sprawozdania z realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego należy nadsyłać  

w formie tabelarycznej (dostępnej w zakładce: Obsługa klienta/Pomoc 

społeczna/Wsparcie dziecka i jego rodziny/Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie/Sprawozdawczość) z dodatkowo załączoną kalkulacją kosztów w terminie 

do 15 stycznia następnego roku. Sprawozdanie przesyła realizator programu. Łączna 

liczba sprawców przemocy wykazana w tym sprawozdaniu winna być identyczna 

z liczbą sprawców przemocy w rodzinie wskazaną w tabeli 3.3.5, rocznego 

sprawozdania z przemocy opracowywanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej 

CAS. Podmioty niepubliczne realizujące program korekcyjno – edukacyjny dane 

zawarte w przesyłanym sprawozdaniu winny przekazać do właściwego powiatowego 

lub miejskiego centrum pomocy rodzinie, celem wypełnienia sprawozdania w CAS.   
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