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Wstęp 

 

Przemoc to jedno z najbardziej niepokojących zjawisk we współczesnym świecie,                     

to mechanizm regulujący relacje między ludźmi z różnych grup, instytucji, środowisk                              

i systemów społecznych. Przemoc domową należy zakwalifikować do kategorii zachowań 

negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Od wielu lat stanowi duży problem i jedno                      

z głównych zagrożeń dla rodziny , ale i dla poszczególnych jej członków. Występowanie tego 

zjawiska jest sprawą tak bardzo niepokojącą gdyż rodzina jako podstawowa komórka społeczna 

odgrywa ogromna role w życiu człowieka gdyż kształtuje  osobowość, poglądy i system 

wartości.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r w art. 18 i 71 

wskazuje, że instytucja rodziny jest objęta szczególną troską i opieką Rzeczypospolitej 

Polskiej, a jej dobro, państwo ma obowiązek  uwzględnić w swojej polityce społecznej, 

zwłaszcza przez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

społecznej.1 Według definicji przyjętej w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) przemoc w rodzinie należy 

rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny2, w szczególności narażające te osoby 

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność , w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,                       

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.3 Mając na 

uwadze powyższe oraz mając świadomość tego jak bardzo ważnym problemem jest zjawisko 

przemocy w rodzinie pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, policjanci, psycholodzy, 

prawnicy wszyscy pochylają się nad przemocą w rodzinie i szukają metod, sposobów                                       

i rozwiązań aby zminimalizować negatywne efekty tego zjawiska i uczulić ludzi na ten temat.  

Zjawisko nie tylko dotyka społeczność lokalną , ale jest powiązane z innymi obszarami 

problemów społecznych dlatego powinno ono być wspólnym interesem, oraz polem do 

współpracy specjalistów różnych dziedzin. Zintegrowanie wspólnych zasobów organizacji, 

jednostek  do realizacji zadań daje ogromną szansę  do stworzenia ujednoliconych zasad pracy 

i podniesienia skuteczności działań i pomocy ludziom pokrzywdzonym.  Do zadań własnych 

 
1Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 2 kwietnia 1997 r art. 18,71, 
2Osoba najbliższa w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia 6  czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz. U z 2020 r.,  

poz. 30 z późn. zm. ) 
3 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.)   
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Gminy należy tworzenie  gminnego systemu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz 

opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie  przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych  przemocą, zapewnienie 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach wsparcia oraz tworzenie 

zespołów interdyscyplinarnych. 

 Niniejszy program  opracowany został przez pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Grębowie  we współpracy z przedstawicielami jednostek i instytucji, 

które w swych statutach mają pracę na rzecz rodziny. Celem  Programu jest ograniczenie skali 

zjawiska przemocy na terenie Gminy Grębów oraz zwiększenie skuteczności ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. 

1. Teoretyczne Podstawy Zjawiska Przemocy w Rodzinie 

1.1. Definicja i charakterystyka Przemocy w rodzinie 

Zjawisko przemocy w rodzinie zostało opisane w ustawie  o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, 

poz. 218, z późn. zm.) jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 

godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 

u osób dotkniętych przemocą. Cechami charakterystycznymi przemocy w rodzinie są: 

• Intencjonalność – działania sprawcy nie są przypadkowe. Intencjonalność nie 

musi oznaczać celowego krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu. Sprawca 

przemocy dąży do uzyskania pełnej kontroli, władzy nad osobą doznającą 

przemocy, do jej bezwzględnego posłuszeństwa. Jest przekonany, że tylko on 

wie co jest dobre dla pozostałych członków rodziny, a w związku z tym 

wyłącznie on ma prawo podejmować decyzje, ustalać zasady życia                          

w rodzinie – pozostali muszą się podporządkować. 

• Dysproporcja siły – nie chodzi tu jedynie o różnicę sił fizycznych, ale także 

przewagę związaną z pozycją społeczną, odpornością psychiczną, statusem 
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materialnym itp. W związku opartym na przemocy jeden z partnerów czuje się 

silniejszy, a drugi – słabszy. W wyniku kolejnych aktów przemocy różnica sił 

coraz bardziej się pogłębia, ofiara przemocy staje się coraz bardziej bezradna,  

sprawca – coraz bardziej silny i bezkarny. 

• Naruszanie godności i praw – sprawca przemocy narusza godność ofiary, 

poniża ją, ośmiesza, pozbawia wszelkich praw (np. do kontaktów z rodziną, 

godziwych warunków życia, itp.) 

• Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy doznają zarówno szkód 

fizycznych jak i psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść                 

do przekonania, że zasługują na takie traktowanie. 

Mając na uwadze powyższe można powiedzieć że przemoc domowa, to "zamierzone                               

i wykorzystujące przewagę sił działanie  skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza 

prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody”4. 

1.2. Formy i cykle przemocy w rodzinie 

Wokół zjawiska Przemocy narosło wile mitów  między innymi takich jak to, że przemoc 

występuje tylko w rodzinach patologicznych i jest zjawiskiem marginalnym. Tymczasem dane 

statystyczne mówią coś zupełnie innego i według tych informacji zjawisko przemocy                              

w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jeden z największych problemów 

współczesnego świata. Rodzina, w której dochodzi do aktów przemocy  ulega dezorganizacji, 

nie jest w stanie realizować swoich podstawowych obowiązków oraz zadań, zachowania 

członków rodziny stają się niezgodne z zasadami, normami i oczekiwaniami społecznymi. 

Istotną rzeczą jest fakt ,że przemoc w rodzinie przybiera różne formy do których należy: 

• fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których 

rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub 

przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni. 

• Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, 

wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, 

 
4A. Nowakowska, Dziecko –ofiara domowej przemocy ,(w:)Patologie naszych czasów, red. A. Drążek, E. 

Drążek, Białystok 2007,s 22 
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zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, 

ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie. 

• Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu 

zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk 

seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także 

krytykowanie zachowań seksualnych. 

• Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego                           

od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 

pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów 

i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka. 

• Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych                                           

i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb 

fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).5 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem pogłębiającym się, nie jest jednorazowym incydentem. 

Osoby które zawodowo zajmują się problematyką przemocy w rodzinie zauważają że przemoc 

kształtuje się  w oparciu o charakterystyczny schemat, który nazwany jest cyklem przemocy. 

Badaniami nad poniższymi cyklami przemocy zajmowała się psycholog amerykańska  Leonora 

E. Walker, opisała je następująco: 

 
5W. Badura- Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy „ Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia” 

Kraków 2000, s. 15 
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Cykle przemocy. 1 

 

• Faza narastania napięcia 

Tę pierwszą fazę cyklu przemocy charakteryzuje pojawienie się co raz więcej sytuacji 

konfliktowych oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku. Partner staje się drażliwy, każdy 

drobiazg wyprowadza go z równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany, swoje emocje 

wyładowuje na partnerce: może ją poniżać, krytykować. Sprawia wrażenie, jakby nie panował 

nad swoim gniewem. Każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu                                

i awantury. W tej fazie partner może więcej pić alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne 

substancje odurzające. 
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• Faza ostrej przemocy 

W tej fazie napięcie , które narastało w partnerze znajduje upust. Zachowanie jego staje się 

bardzo nieprzewidywalne , gwałtowne, często wpada w szał. Wybuchy gniewu mogą wywołać 

małe drobiazgi np. pozostawienie jakiejś rzeczy w danym miejscu, opóźnienie posiłku. 

Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem pięściami, 

przedmiotami ( książka, garnek, kabel itp.), kopaniem, grożenie bronią, duszeniem. Można 

zaobserwować również silne natężenie agresji słownej. 

 

• Faza miodowego miesiąca 

W momencie, kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i wie, że przekroczył różne granice, 

zmienia się w zupełnie inną osobę. Zaczyna przepraszać partnerkę za to co zrobił, szczerze 

żałuje swojego zachowania, obiecuję że to już nigdy się nie powtórzy, że nie wie zupełnie                    

co się z nim stało, starając się znaleźć zewnętrzne wytłumaczenia dla swojego zachowania.                

W tej fazie sprawca tej przemocy zaczyna okazywać skruchę, ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, 

prezenty, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Dba o ofiarę, spędza z nią 

czas i utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne , itp. Patrząc z zewnątrz na takie osoby 

można odnieść wrażenie, że są szczęśliwą, świeżo zakochaną parą. Prawdziwe zagrożenie jakie 

niesie za sobą faza miodowego miesiąca, jest związane z tym że przemoc w następnym cyklu 

jest zazwyczaj gwałtowniejsza.6 

 

1.3. Zespół stresu pourazowego PTSD (post traumatic stress disorder) 

Zaburzenia lękowe PTSD występują u ofiar napadów, gwałtów i innych traumatycznych 

wydarzeń, np. wojen, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych. Dotyczą sytuacji, w których 

człowiek jest narażony na utratę zdrowia i życia. Nasilenie PTSD zależy od intensywności                      

i czasu trwania traumy. Ponadto objawy PTSD są intensywniejsze u osób, które przeżyły traumę 

w wyniku aktywności człowieka (gwałt, przemoc domowa), niż u ofiar zjawisk naturalnych 

(powódź, huragan). Objawami PTSD są m.in. zaburzenia snu, drażliwość, wybuchy gniewu, 

złości, czujność, natarczywe wspomnienia, koszmary senne. 

 
6S. Spurek, „Izolacja sprawcy od ofiar, instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2013, s 26 
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1.4. Proces wiktymizacji 

Każdy „wchodząc” w związek z drugą osoba ma pewne wyobrażenia na temat swojego 

przyszłego życia, swojego małżeństwa, swojej rodziny. Akt przemocy burzy te wyobrażenia             

i wizję świata, partnera, siebie. Specjaliści nazywają to mianem burzenia utrwalonych 

przekonań. Osoba doznająca przemocy czuje rozpacz i ma poczucie krzywdy, często na tym 

etapie zaczyna szukać pomocy. Niestety zdarza się, że spotyka się z nieprawidłowymi 

reakcjami osób, z którymi dzieli się swoimi problemami i od których oczekuje pomocy                                 

i wsparcia. Takie zachowanie służb, które przejawia się bagatelizowaniem problemów czy 

obwinianiem ofiary nazywamy wtórnym zranieniem. 

 

1.5. Syndrom sztokholmski 

Takim mianem określono mechanizm, który zaobserwowano u ofiar zamachu 

terrorystycznego w Sztokholmie. U osób przetrzymywanych przez terrorystów, a następnie 

uwolnionych przez policję pojawiły się reakcje, które większość obserwatorów uznała                           

za irracjonalne. Otóż niedawni zakładnicy zaangażowali się w proces obrony swoich 

oprawców, zamiast żądać sprawiedliwości, czy nawet odwetu (co w tej sytuacji byłoby bardziej 

zrozumiałe). Jedna z ofiar tak związała się z terrorystą, iż zawarła z nim związek małżeński. 

W tej sytuacji można mówić o „patologicznej wdzięczności” za to, co zamachowiec mógł 

zrobić, a w rezultacie tego nie uczynił. Mógł zabić, a tego nie zrobił. Był panem ich życia                        

i śmierci i darował im to życie, więc tylko dzięki niemu żyją. Podobny mechanizm obronny 

pojawia się u ofiar przemocy domowej. Są one wdzięczne sprawcom za drobne przywileje, 

które jeszcze mają, za „miodowe miesiące”, za chwile spokoju i namiastkę uczucia, a czasem 

nawet za to, że żyją. 

 

1.6. Mechanizm „psychologicznej pułapki” 

Ofiara nie jest w stanie zrezygnować ze związku, w, który dużo zainwestowała czasu, 

zapału, energii. Budzi zdziwienie fakt, że trwa ona w związku, który przynosi jej cierpienie,                 

w którym jest upokarzana i nie respektuje się jej praw. Ciągle żyje nadzieją, że będzie lepiej, 

dlatego też inwestuje w ten związek. Obwiniając siebie za całe zło, wierzy, że jeśli bardziej się 

postara, to będzie lepiej. Ma poczucie, że zależy to właśnie od niej. Im więcej się stara i wkłada 

w to działanie więcej energii, tym trudniej jej zrezygnować.7 

 
7fragm. książki „Przemoc w rodzinie” K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, Wydawnictwo PARPAMedia 2007 
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2. Podstawy prawne 

Przemoc wobec najbliższych jest przestępstwem ściganym przez prawo, niestety wciąż w 

naszym społeczeństwie wiedza ta ten temat jest niewielka. Sprawcy przemocy czują się 

bezkarni, natomiast ofiary nie zawsze wiedzą że czyny, których dopuścił się sprawca są 

uznawane za przestępstwo. Według polskich regulacji prawnych jeżeli przemoc ma charakter 

ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną zgodnie z art. 207 

Kodeksu karnego (Dz.U z 2020r, poz. 30 z późn. zm.),  które jest ścigane z urzędu. Mimo 

wszystko  ludzie  nie zdają sobie sprawy, że przemoc w rodzinie została usankcjonowana 

szeregiem aktów prawnych. Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy jest:   

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 199 r. ( Dz. U z 1997 r., nr 78, 

poz. 483 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2020 

r., poz. 218 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2020 r., poz. 1876 z 

późn. zm. ), 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U z 2020 r.,  

poz. 30 z późn. zm. ), 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2019 r., poz. 

2086 z późn. zm. ), 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm. ).  

 

Art. 207  Kodeks karny. 

§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, 

stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 



 

11 
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                    

ORAZ OCHRONY OFIAR  PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2026 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 

własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2020 r., poz. 218 z 

późn. zm.), oraz innych ustaw do zadań własnych Gminy należy: 

•  opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                                                         

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

• zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

• tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością 

dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z Urzędu są zobowiązane niezwłocz-

nie poinformować o tym prokuraturę lub policję. Zaniechanie tego obowiązku może skut-

kować odpowiedzialnością karną.  Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i ochronie ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grębów na lata 2021 – 2026 jest realizo-

wany zgodnie z art 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy                     

w rodzinie ( Dz. U z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.). 

 

3. Zadnia służb w zakresie przemocy w rodzinie i  ochrony ofiar przemocy   

w rodzinie 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji                              

w środowisku wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie odbywa się zgodnie z procedurą       

„Niebieskiej Karty”, której założenie nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą                              

w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych                                         

i realizowanych przez  jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminnych komisji do spraw 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia. W  związku                       
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z powyższym każda z wyżej wymienionych instytucji ma własny zakres działania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

• Pomoc Społeczna 

Ustawa o pomocy społecznej mówi, że celem działań pomocy społecznej jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których sami 

nie są w stanie pokonać oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.  Jedną z przyczyn 

udzielania pomocy społecznej jest występowanie w rodzinie przemocy. Pracownicy socjalni 

zajmują się bezpośrednim kontaktem i pomocą osobom potrzebującym, zgodnie ze wcześniej 

ustaloną rejonizacją. Pracownik socjalny ma za zadanie dokonać diagnozy i oceny potrzeb 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; udzielić 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy w tym psychologicznej, prawnej,  socjalnej; 

zorganizować niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej w sytuacji złego stanu zdrowia osoby 

poszkodowanej; zapewnić schronienie osobie co do której istnieje podejrzenie że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie (całodobowa placówka świadcząca pomoc, specjalistyczny ośrodek 

wsparcia dla ofiar pomocy w rodzinie); pracownik socjalny podejmuje rozmowy z osobami,                

co do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy wobec najbliższych, dotyczące 

możliwości podjęcia leczenia lub terapii ;wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie                  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Ponadto pracownicy socjalni są członkami 

zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych współpracujących z Zespołem 

Interdyscyplinarnym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka                          

w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe 

wspólnie z funkcjonariuszem  Policji, lekarzem , ratownikiem medycznym lub pielęgniarką ma 

prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i o umieszczeniu go w całodobowej 

placówce opiekuńczo – wychowawczej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, lub 

rodzinie zastępczej. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu 

opiekuńczego o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 

• Służba Zdrowia 

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Jednakże zjawisko 

przemocy domowej zalicza się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi gdyż 

uszkodzenia zdrowia psychicznego, somatycznego są częstym skutkiem  przemocy w rodzinie. 

Do zadań ochrony zdrowia należy: 
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1)  udzielenie podstawowej pomocy medycznej oraz umiejętne przeprowadzenie 

rozmowy umożliwiającej rozpoznanie przemocy i pokierowanie osoby krzywdzonej 

do miejsc, gdzie może uzyskać pomoc. 

Do obowiązków pracownika ochrony zdrowia należy też wydanie zaświadczenia 

lekarskiego  o doznanych obrażeniach i poinformowanie osoby krzywdzonej                     

o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji. 

Obdukcja jest wystawiana tylko przez uprawnionego lekarza sądowego. Jeżeli jest 

wystawiana na życzenie pacjenta jest płatna, bezpłatnie jest robiona jeśli zleci jej 

przeprowadzenie policja lub prokuratura. Obdukcja jest dowodem w sądzie. 

Również do obowiązków pracowników ochrony zdrowia należy powiadomienie 

organów ścigania gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa (np. ślady 

ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady wykorzystania seksualnego, itp.) 

2) Po ujawnieniu przemocy lub powzięciu podejrzenia o przemocy w rodzinie pracownik 

ochrony zdrowia powinien: 

- umieścić w dokumentacji pacjenta wpisu o objawach przemocy oraz wystawić 

bezpłatnie zaświadczenie o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, 

- przekazać informacje o przemocy przełożonemu (kierownikowi przychodni, 

ordynatorowi szpitala, pielęgniarce oddziałowej), 

- uruchomić procedurę "Niebieskiej Karty" przewidzianą dla przedstawicieli ochrony 

zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie 

- poinformować pacjenta o możliwościach uzyskania pomocy w związku z przemocą                        

w rodzinie, 

- w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osoby 

doznającej przemocy w rodzinie-wezwać policję, 

- zgłosić na policję lub do prokuratury podejrzenie o możliwości popełnienia 

przestępstwa przemocy w rodzinie. 

Gdy ofiarą przemocy jest dziecko: 

- w tej sytuacji, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego odizolowania dziecka, 

które jest ofiarą przemocy, należy wezwać policję. 

• Policja 

  Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. 

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza Policji  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to: 
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- udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

niezbędnej pomocy, w tym udzielania pierwszej pomocy; 

- wszczyna procedurę Niebieskiej Karty zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 

13.09.2011r. oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”; 

- organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie                            

z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego, 

- przeprowadza , o ile to jest możliwe, z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, rozmowy w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 

fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od osoby wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje ona 

przemoc w rodzinie, 

- przeprowadzenie w miejscu zdarzenia w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności 

procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów                       

i dowodów przestępstwa, 

- informuje osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie o możliwości wzięcia udziału 

w programach terapeutycznych dla osób stosujących  przemoc w rodzinie, 

- bierze udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

• Oświata 

Ustawa o systemie Oświaty zobowiązuje szkoły do wspomagania wychowawczej roli 

rodziny oraz zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Rola 

szkoły w systemie ochrony dziecka jest znacząca. Nauczyciele mają możliwość regularnego 

obserwowania funkcjonowania dziecka oraz zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog  

szkolny ma możliwość zdiagnozowania sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka.  

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 roku życia jest ofiarą 

przemocy lub przestępstwa nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

- przeprowadzić rozmowę z osobą doznającą przemocy, w warunkach gwarantujących jej 

bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowania godności, 

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie. 
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- udziela kompleksowych informacji o możliwościach udzielania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach                          

i pomiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą                             

w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych  działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie że jest ofiarą przemocy w rodzinie, 

- organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

- udziela informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej                     

o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia 

rodzinie, w tym w formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty                            

w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13.09.2011r. oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”. 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu GKRPAS podejmuje 

następujące działania: 

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie,  że jest ofiarą przemocy 

w rodzinie; 

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach                    

i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na 

celu poprawę sytuacji osoby, co do której  istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy                             

w rodzinie, 

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie że jest ofiarą przemocy w rodzinie, 

- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby                    

o możliwościach leczenia lub terapii i udział w programach oddziaływań korekcyjno- 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13.09.2011r. oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”. 
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• Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                                  

w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem 

Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Oświaty 

ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

-  diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

-  inicjowanie interwencji w środowisku  dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy                             

w środowisku  lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności: 

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie, 

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy, 

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, których dochodzi do przemocy oraz 

efektów działań. 

4. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędzie 

Wojewódzkim, Sądach Okręgowych, Jednostkach Penitencjarnych, 

Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz Prokuraturze Apelacyjnej pracę służb 

wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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Województwo – 

osoba w Urzędzie 

Wojewódzkim 

Kurator Okręgowy Sądu 

Okręgowego  

Jednostki 

penitencjarne 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji 

Prokuratura 

Apelacyjna 

Województwo 

Podkarpackie 

 

Podkarpacki Urząd 

Wojewódzki Ewa 

Kloc (17) 867-13-17 

ekloc@rzeszow.uw.g

ov.pl 

Wydział (17) 867-13-

00 

SO Krosno  

Małgorzata Parylak 

(13) 420-16-31 

malgoskap@vp.pl 

 Komenda 

Wojewódzka 

Policji w 

Rzeszowie 

podkom. Elżbieta 

Siupik 

tel. (17) 858-25-36 

fax. (17)  858-23-49 

elzbieta.siupik@rz.

policja.gov.pl 

Prokuratura 

Apelacyjna  w 

Rzeszowie  

Mariusz 

Chudzik 

(17) 858-03-22 

SO Przemyśl 

Lucyna Majer-Torba 

(16) 676-13-80 

kurator@przemysl.so.gov.

pl 

ZK Medyk 

Ewa Zwierzyńska, 

Robert Stefanowicz 

(16) 671-57-46 

 

SO Rzeszów 

Krystyna Worek 

(17) 875-62-39 

k.worek@rzeszow.so.gov.p

l 

ZK Dębica            

Anna Kotopka 

Maciej Betlej 

(14) 681- 56-56 

 

 

ZK Rzeszów 

Załęże 

Bogumiła Bieniek- 

Pasierb, Paweł 

Grzyb  

(17) 858-07-00 

SO Tarnobrzeg 

Ewa Kubica 

(15) 688-26-55 

kurator@tarnobrzeg.so.go

v.pl 

 

 

5. Ważne telefony 

800 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- 

„Niebieska linia” 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka- SOS 

mailto:ekloc@rzeszow.uw.gov.pl
mailto:ekloc@rzeszow.uw.gov.pl
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22 696 55 50 - Telefon Informacyjno- Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw 

Dziecka  

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „ Dzieci Niczyje” 

116 006- Telefon dla Ofiar Przestępstw  

 

Powyższe numery telefonów, pozwolą ofiarom na szybki i bezpłatny dostęp między innymi do 

specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz psychologów, którzy służą wsparciem, poradami 

prawnymi i konsultacjami psychologicznymi. 

 

6. Wykaz Punktów Konsultacyjnych, Punktów Interwencji Kryzysowej 

 

Lp Powiat 

Gmina 

Nazwa podmiotu Dane teleadresowe Zakres 

udzielanej 

pomocy 

Dni pracy 

 

POWIAT TARNOBRZESKI 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnobrzeg Punkt Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Kościuszki 30 

39-400 Tarnobrzeg 

15 847 94 10,  
15 847 94 11 

Pomoc prawna, 

pedagogiczna, 

psychologiczna 

Od 

poniedziałku 

do piątku 

Sobota i 

niedziela 

telefon 

zaufania 

2 Tarnobrzeg  Punkt Interwencji 

Kryzysowej 
Miejski Ośrodek Po-

mocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu 

ul. Kopernika 3, 

 39-400 Tarnobrzeg 

tel/fax: (0-15) 823-07-

38, 822-60-97 

e-mail: mopr@mopr.pl 

 

Poradnictwo 

psychologiczno- 

pedagogiczne 

oraz wsparcie i 

pomoc dla osób 

dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie, 

będących w 

trudnej sytuacji 

życiowe, 

przeżywających 

kryzysy, 

problemy 

wychowawcze 

Od 

poniedziałku 

do piątku 

3 Grębów Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

Ul. Rynek 7 

39-410 Grębów 

Tel. (15) 811-27-17 

gopsgrebow@gmail.com 

Monitorowanie 

sytuacji rodzin 

dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie  

Wg potrzeb 

tel:158479410
tel:158479411
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POWIAT STALOWOWOLSKI 

 

1 Stalowa 

Wola 

Stalowowolski 

Ośrodek Wsparcia 

i Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Polna 18, 37-464 

Stalowa Wola tel.: 15 

642 52 93 

Schronienie, 

pomoc 

psychologiczna 

 

2 Stalowa 

Wola 

Stowarzyszenie na 

rzecz osób 

dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie ”tarcza” 

ul. Popiełuszki 4, II 

piętro, pokój nr 21 37-

450 Stalowa Wola 

512 939 994 

Punkt 

informacyjny, 

Pomoc prawna, 

psychologiczna 

Od 

poniedziałku 

do piątku 

 

 

7. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie  na terenie gminy Grębów 

Przemoc domowa jest doświadczana każdego roku w Polsce przez niemal 90 tysięcy 

osób. Podstawowym problemem jaki pojawia się w refleksji na tym zjawiskiem jest pytanie                      

o trafne i rzetelne diagnozowanie przemocy przez profesjonalistów pracujących z rodzinami 

doświadczających przemocy. 

7. 1 Diagnoza zjawiska przemocy w perspektywie  danych instytucji 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Grębów została przeprowadzona                  

w oparciu o dane statystyczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie oraz 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                

w Rodzinie na lata 2021-2026 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu 

na lata 2015-2020r. Podstawowym elementem Programu jest koordynacja działań 

podejmowanych przez Gminę na rzecz osób doświadczających przemocy  oraz sprawców 

przemocy. Dotychczas podejmowane działania potwierdzają ich skuteczność zarówno w sferze 

udzielania profesjonalnej pomocy jak również w sferze działań prewencyjnych. Podstawę 

programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na rzecz 

pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów z różnych dziedzin, 

będących przedstawicielami  różnych instytucji i organizacji. 

Jednocześnie należ stwierdzić wzrost interwencji domowych i prowadzenie                        

w ich wyniku procedury „ Niebieska Karta”. Większa liczba osób korzysta także z konsultacji- 

pracy socjalnej udzielanej przez pracowników oraz z pomocy specjalistów z PCPR                                    

w Tarnobrzegu lub Przychodni Leczenia Uzależnień w Tarnobrzegu. 
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Trudno obiektywnie  ocenić skalę przemocy w rodzinie na terenie gminy Grębów. 

Zjawisko to nie zawsze jest ujawnione, gdyż nadal w niektórych środowiskach akceptuje się 

bicie, kary cielesne w tym wobec dzieci. Tym samy rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie jest utrudnione. Dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” umożliwiają częściowe oszacowanie tego zjawiska na naszym 

terenie. 

Tabela nr. 1. Liczba założonych Niebieskich kart w latach 2017-2020  przez Instytucje. 

Instytucja 

zakładająca 

„NK” 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2017 2018 2019 2020 

Razem 42 44 30 56 

Policja 39 43 29 56 

GOPS 2 1 1 0 

Oświata 1 0 0 0 

Służba zdrowia 0 0 0 0 

GKRPA 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Grębowie. 
 

Udział przedstawicieli poszczególnych podmiotów w działaniach wszczynających 

procedurę „Niebieskiej Karty” w analizowanych latach, przy uwzględnieniu nieznacznych 

wahań kształtował się  w podobny sposób. Z powyższej tabeli wynika, iż wśród przedstawicieli 

służb instytucji uprawnionych do wszczęcia procedury zdecydowanie dominowała Policja,                      

a na drugim miejscu znajdowała się jednostka organizacyjna pomocy społecznej, w których 

osoba wszczynającą procedurę najczęściej jest pracownik socjalny. Funkcjonariusze Policji                    

(Ogniowo Prewencji Grębów, KMP Tarnobrzeg) niejednokrotnie są wzywani do awantur 

domowych, których sprawcami są osoby pod wpływem alkoholu, a podczas interwencji 

podawane przez osoby poszkodowane informacje dają podejrzenie stosowania przemocy                       

w rodzinie. Pracownicy socjalni jako grupa zawodowa darzona zaufaniem społecznym, 

również są informowani o dysfunkcjach  w rodzinie. Ponadto, wykonując obowiązki służbowe 

w środowisku - podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych mogą zauważać 

zachowania dające podejrzenie występowania przemocy w rodzinie. 

Na podstawie powyższej tabeli  można wnioskować, iż na terenie gminy Grębów zjawisko 
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przemocy w rodzinie jest zjawiskiem narastającym, co może również świadczyć o wzrastającej 

świadomości osób doświadczających przemocy oraz jej świadków i chęci zmiany sytuacji 

osobistej i minimalizowania stereotypu przemocy jako zjawiska „zacisza domowego”. 

Podejmowanie działań pomocowych rodzinie z tytułu podejrzenia występowania przemocy,                                 

w ramach pracy interdyscyplinarnej, daje szanse na zwiększenie skuteczności realizowanych 

zadań. 

Tabela. 2 Członkowie rodzin w których została założona „Niebieska karta”. 

Członkowie rodzin w których została założona „Niebieska karta” 

Rok 2017 2018 2019 2020 

kobiety 60 52 36 68 

mężczyźni 27 33 16 29 

dzieci 24 28 30 36 

Razem 111 113 82 133 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Grębowie. 

Powyższa tabela wskazuje, iż w okresie objętym analizą zdecydowaną większość ofiar 

przemocy domowej stanowią kobiety. Drugą co do wielkości grupę stanowią  niepełnoletnie 

dzieci. Dziecko wychowujące się w rodzinie przemocowej, nawet jeśli samo nie jest 

bezpośrednio ofiara maltretowania, ale jedynie świadkiem znęcania się jednego z rodziców 

(opiekunów) nad drugim, nie jest w stanie prawidłowo się rozwijać, zarówno w sferze 

psychofizycznej, jak i społecznej. 

 Powyższe dane nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie Gminy Grębów. 

Zjawisko nie zawsze jest ujawnione, co utrudnia rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja wzrostowa osób szukających wsparcia  

i pomocy w sytuacjach przemocy domowej dlatego też, liczba „ Niebieskich Kart” wzrasta. 

Prowadzone działania lokalne jak i ogólnopolskie powodują zmiany świadomości społecznej                       

i z jednej strony zwiększa się gotowość domniemanych ofiar przemocy do ujawniania takich 

spraw, a z drugiej wiążą się z większym profesjonalizmem przedstawicieli służb 

zobowiązanych do podejmowania interwencji i udzielania pomocy. 

7.2 Analiza SWOT 

Nazwa SWOT jest akronimem słów Strengths (mocne strony), Weaknesses                           

(słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). To 
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efektywna metoda, która pozwala zidentyfikować słabe, silne strony oraz szanse i zagrożenia, 

jakie stoją przed instytucją w obliczu występującego problemu. 

Mocne Strony Słabe strony 

- kampanie społeczne: krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe, gminne 

nagłaśniające problem przemocy, 

-zjawisko przemocy rozpowszechniane            

w mediach lokalnych:, strona internetowa, 

ulotki, 

-zaangażowanie oraz dobra współpraca 

wielu podmiotów tj. Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Grębowie , Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Grębowie , Pedagogów, 

Policji, oraz Ośrodek Zdrowia w działaniach 

na rzecz dzieci i rodzin w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, 

-zapewnienie wsparcia asystenta rodziny, 

-podjęcie pracy z kuratorem sądowym, 

-doświadczenia, wiedza i kwalifikacje 

pracowników instytucji działających na 

rzecz rodziny zwłaszcza tej uwikłanej                   

w przemoc, 

-organizowanie szkoleń dla kadry, 

podmiotów stanowiących trzon Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- brak mieszkań socjalnych, chronionych dla 

osób doświadczających przemocy, 

- zbyt mała dostępność do specjalistów; 

psychologa, terapeuty rodzinnego, 

- zjawisko przemocy silnie zakorzenione              

w obyczajowości, utrwalone                                               

i podtrzymywane przez stereotypy, 

- brak zainteresowania programami 

korekcyjno-edukacyjnymi dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

- brak środka przymusu do udziału 

sprawców w zajęciach korekcyjno –

edukacyjnych, 

- niedostateczne wykorzystanie przez organy 

ścigania i wymiar sprawiedliwości już 

istniejących rozwiązań prawnych, 

-zbyt duża liczba zadań spoczywających na 

pracownikach socjalnych GOPS i 

dzielnicowych  Ogniwa Prewencji 

uniemożliwiająca skuteczną pracę socjalną  

z rodzinami, 

 

 

Szanse Zagrożenia 

- zmiany prawne umożliwiające skuteczne 

formy niesienia pomocy rodzinom 

zagrożonym przemocą domową, 

- brak konsekwentnych działań w stosunku 

do sprawców przemocy domowej, poczucie 

bezkarności u osób stosujących przemoc, 
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- wzrost świadomości społecznej dotyczącej 

problemu uzależnienia i współuzależnienia 

oraz rosnąca liczba osób objętych leczeniem 

odwykowym, 

-zmiana postaw społecznych, obalanie 

mitów i stereotypów o tematyce przemocy, 

- zwiększenie działań informacyjnych 

dotyczących problematyki uzależnień                        

i przemocy w rodzinie, 

- stale kształcąca się kadra służb 

działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

-zbyt niskie kary w stosunku do rangi 

popełnionych czynów, najczęściej kara            

w zawieszeniu, 

- brak gwarancji bezpieczeństwa                           

osób doświadczających przemocy, 

- niechęć do współpracy osób 

doświadczających przemocy domowej, 

- zbyt rozbudowana sprawozdawczość, 

pochłaniająca zbyt wiele czasu osób 

pomagającym, 

 

 

Można zdefiniować, iż mocne strony to atuty danej instytucji, które ją wyróżniają, słabe 

strony zaś to konsekwencje ograniczeń zasobów instytucjonalnych, kadrowych, finansowych. 

Z kolei szanse można określić jako możliwości, które odpowiednio wykorzystane mogą stać 

się impulsem rozwoju i co istotne, mogą osłabić spodziewane zagrożenia. Natomiast zagrożenia 

to czynniki spostrzegane jako bariery w rozwoju powodujące utrudnienia i ograniczające 

wykorzystanie szans i mocnych stron. 

8. Cel główny i cele szczegółowe programu 

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 jest „Tworzenie skutecznego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności profesjonalnej pomocy oraz 

ochrona ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Grębów”. Cel bazowy zostanie 

osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych i wyodrębnionych w ramach celów zadań. 

Określone w programie zadania będą realizowane przez włączone w realizację Programu 

instytucje: pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Policji, oświacie, ochronie zdrowia, organizacjach pozarządowych, ich zasobach ludzkich oraz 

kompetencyjnych. 
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Cele szczegółowe  Programu: 

1) Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą. 

2) Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

3) Działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej. 

4) Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez kierowanie ich na 

działania korekcyjno- edukacyjne. 

Cel szczegółowy 1. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

1 Zapewnienie 

schronienia osobom 

doświadczającym 

przemocy 

Ścisła współpraca z 

organizacjami 

zapewniającymi 

schronienie osobom 

doświadczającym 

przemocy w rodzinie. 

- Zespół 

Interdyscyplinarny,      

- Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w 

Gorzycach 

- Ogniwo Prewencji w 

Grębowie 

2021-2026 

2. Zapewnienie 

wsparcia 

instytucjonalnego 

- organizacja poradnictwa 

psychologicznego i 

prawnego, 

-praca socjalna, 

- pomoc w znalezieniu 

pracy, 

- edukowanie ofiar w 

zakresie przysługujących 

im praw, 

- pomoc dzieciom w 

związku z 

występowaniem przemocy 

w rodzinie. 

-GOPS Grębów 

- Placówki oświatowe 

- Ośrodek Zdrowia w 

Grębowie 

- Przychodnia Terapii 

Uzależnienia od 

Alkoholu i 

Współuzależnienia w 

Tarnobrzegu 

- GKRPA w 

Grębowie. 

2021-2026 

https://www.facebook.com/sowgorzyce/
https://www.facebook.com/sowgorzyce/
https://www.facebook.com/sowgorzyce/
https://www.facebook.com/sowgorzyce/
https://www.facebook.com/sowgorzyce/
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Cel szczegółowy 2. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i 

organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Lp. Zadanie Sposób Realizacji Realizatorzy  Termin 

realizacji 

1 Podnoszenie 

kwalifikacji w 

zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy 

Uczestnictwo              

w szkoleniach 

organizowanych 

przez inne 

instytucje oraz 

zapewnienie 

osobom 

zaangażowanym w 

przeciwdziałanie 

przemocy                   

w rodzinie dostępu 

do literatury. 

- Zespół 

Interdyscyplinarny 

- GOPS Grębów 

- Policja 

- Placówki 

oświatowe 

- GKRPA 

 2021-

2026 

 

 

Cel szczegółowy 3. Działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Edukacja 

Społeczności 

lokalnej 

Propagowanie informacji               

o placówkach pomocowych i 

programach profilaktycznych 

realizowanych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

- budowanie wrażliwości 

społeczeństwa na zjawisko 

występowania przemocy w 

środowisku lokalnym, 

- Zespół 

Interdyscyplinarny 

- GOPS Grębów 

- Policja 

- Placówki 

oświatowe 

- GKRPA 

2021-2026 
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- prowadzenie działań 

profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i 

młodzieży ze środowisk 

szczególnie zagrożonych, 

-organizowanie akcji 

informacyjnych, ulotek, 

informatorów. 

 

Cel szczegółowy 4. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez kierowanie ich 

na działania korekcyjno- edukacyjne. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Prowadzenie przez 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

zintegrowanych  i   

skoordynowanych 

zadań w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

- monitorowanie i 

diagnozowanie 

sytuacji rodzin 

dotkniętych 

przemocą, 

- inicjowanie 

działań w 

stosunku do osób 

stosujących 

przemoc w 

rodzinie, 

- podejmowanie 

działań w 

środowisku 

zagrożonym 

przemocą w 

rodzinie mających 

na celu 

przeciwdziałanie 

- Zespół 

Interdyscyplinarny 

- GOPS Grębów 

- Policja 

- Placówki 

oświatowe 

- GKRPA 

- Prokuratura/Sąd 

2021-2026 
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temu zjawisku, 

- motywowanie 

osób stosujących 

przemoc do 

udziału w 

programach 

korekcyjno –

edukacyjnych. 

 

9. Adresaci Programu 

Adresatami programu są: 

- rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 

- świadkowie przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc, 

- rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy,  

- przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą. 

10.  Realizatorzy Programu 

1) Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Grębowie. 

3) Ogniwo Prewencji w Grębowie KMP w Tarnobrzegu. 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5) Placówki oświatowe. 

6) Kluby. 

7) Służba zdrowia. 
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11. Spodziewane efekty Programu 

Realizując działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 zamierza się osiągnąć następujące 

efekty: 

- świadczenie kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz świadków 

przemocy w rodzinie, 

- zmiana postaw społecznych wobec przemocy, 

- zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy, jak i poradnictwa specjalistycznego zarówno 

dla osób doznających przemocy i dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie na temat zjawiska 

przemocy – udział w szkoleniach, 

- zmniejszenie poczucia bezradności ofiar przemocy. 

12. Miejsce i czas realizacji programu  

Program będzie realizowany na terenie Gminy Grębów w latach 2021-2026. Wdrażanie 

rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji będą wprowadzane 

w formie ciągłej. 

13. Monitorowanie i ewaluacja programu 

Realizacja programu będzie  systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi wgląd                    

w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań 

korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań, rozwijanie programu                   

w przyszłości. Monitoring realizacji Programu prowadzić będą wszystkie służby, które                             

w ramach swoich kompetencji realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy                       

w rodzinie oraz podmioty, którym te zadania zlecono na podstawie odrębnych umów. 

Ostateczne efekty podsumowane zostaną po zakończeniu jego realizacji. 

  

Przy ocenie programu będą brane pod uwagę następujące wskaźniki: 

1) Liczba osób/rodzin objętych pomocą, 

2) Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
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3) Ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, 

4) Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 

5) Liczba uruchomianych procedur „Niebieska Karta”, 

6) Liczba ofiar przemocy w rodzinie, 

7) Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno- edukacyjnych, 

8) Liczba postepowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy, 

9) Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie. 

14. Sprawozdawczość 

Sprawozdawczość z realizacji Programu będzie odbywać się w oparciu o sprawozdawczość 

podmiotów zaangażowanych w jego realizacje. 

Sprawozdania częściowe będą opracowane przez Kierownika GOPS w Grębowie do 31 marca 

każdego roku i przekładane Wójtowi Gminy Grębów oraz na sesji Rady Gminy Grębów 

zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego                                     

w Grębowie.  

 

15.Finansowanie Programu 

Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Grębów, dotacji oraz ze 

środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 
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 Zakończenie 

Przemoc w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. 

Interwencje w przypadku przemocy domowej określa m.in. ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie i jej nowelizacja. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie będzie możliwa tylko przy ścisłej współpracy instytucjonalnej                                    

i społecznej. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga wnikliwego rozumienia 

złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi                        

w trakcie interwencji. Skuteczność działań w zakresie poprawy bytu rodzin dotkniętych 

przemocą nie polega wyłącznie na zabezpieczeniu finansowym. Edukacja społeczności                          

na terenie gminy jest szansą na zmniejszenie tolerancji dla przemocy. Skoordynowany system 

pomocy na poziomie jednostki, rodziny i społecznym jest szansą na ograniczenie zjawiska 

przemocy w rodzinie. Jednocześnie należy pamiętać, by działania interwencyjne, 

zapobiegawcze nie skutkowały naznaczeniem niewinnych osób. Ostatecznie dom, rodzina                      

to synonim prywatności, dlatego szczególnej rozwagi wymaga decyzja  

o ingerencji instytucjonalnej. W świadomości społecznej przemoc coraz bardziej jawi się jako 

akt barbarzyństwa, który wymaga szybkiego działania. Nie można godzić się na złe 

traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to, by być bitym i znieważanym - czy to 

kobieta, czy dziecko, czy osoba starsza, czy niepełnosprawny. Jeżeli przemoc w rodzinie jest 

twoim udziałem albo jeśli borykają się z tym problemem twoi sąsiedzi, można zwrócić się                       

o pomoc do różnych instytucji i ośrodków. 

https://portal.abczdrowie.pl/przemoc-w-rodzinie-wobec-dzieci
https://portal.abczdrowie.pl/przemoc-domowa

