
UCHWAŁA NR 205/XXVII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka 2021 2027” 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713, z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się program pod nazwą „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka 2021-2027”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 

Uzasadnienie  
Przepis art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 821, z późn. zm.) przewiduje, iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy 
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar 
przemocy w rodzinie. Opracowany projekt dokumentu pod nazwą „Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka 2021-2027”, stanowiący załącznik do 
niniejszego projektu uchwały, stanowi wypełnienie dyspozycji przepisu art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem „Programu” jest promowanie działań 
profilaktycznych, wspieranie osób doświadczających przemocy na każdym etapie ich powrotu do normalnego 
życia, jak również praca ze sprawcami przemocy nad zmianą ich zachowań. Z uwagi na powyższe, konieczne 
jest podjęcie uchwały w tym zakresie.
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WPROWADZENIE 

 

Na zagadnienie przemocy domowej możemy spojrzeć z wielu perspektyw, bowiem 

przemocą domową zajmuje się szereg dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, 

pedagogika, prawo, socjologia, polityka społeczna itp. Dlatego też precyzyjne zdefiniowanie 

tego zjawiska nastręcza wielu problemów interpretacyjnych. Przemoc w rodzinie można 

oceniać w kategoriach prawnych, moralnych, psychologicznych i społecznych. 

Najprostszą i dostępną dla przeciętnego człowieka definicją przemocy jest definicja 

zawarta w Słowniku Języka Polskiego. Określa ona przemoc jako „fizyczną przewagę 

wykorzystywaną do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, lub narzuconą bezprawnie 

władzę, panowanie”. Na potrzeby niniejszego Programu, najbardziej odpowiednią jest definicja 

przemocy zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. Nr 180 poz. 1493). Artykuł 2 pkt. 2 tejże ustawy definiuje przemoc w rodzinie jako 

„jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie 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”. 

Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy, które mają swoje charakterystyczne 

wyznaczniki, ale też wiele elementów wspólnych. Każda forma przemocy powoduje ból, 

cierpienie, zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary i jest intencjonalna. Przemoc  

w rodzinie ogranicza się do czterech podstawowych rodzajów. Jest to przemoc fizyczna, 

przemoc psychiczna, przemoc seksualna i przemoc ekonomiczna. 

Ofiarami przemocy w rodzinie są na ogół kobiety i dzieci. Rzadko mężczyźni, chociaż 

ostatnio w literaturze fachowej spotykamy się coraz częściej z odnotowaniem faktu 

stosowania przemocy także wobec mężczyzn. Kategorią ofiar przemocy, o której mówi się 

nieco rzadziej niż o dzieciach i kobietach, są osoby niepełnosprawne i ludzie starzy.  

Ofiary przemocy to osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej 

wartości, zależne w jakiś sposób od sprawcy. Zależność ta może mieć wymiar psychiczny, 

fizyczny i ekonomiczny. Czasami ofiara staje się ofiarą z przyzwyczajenia. Bywa, że kobieta 

uzyskuje niezależność ekonomiczną, ale poddawanie się atakom przemocy stało się, jak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25C83F74-72F2-46A1-8C18-E26625BDB633. Podpisany Strona 3



PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE PRASZKA 2021-2027   

 

 3 

gdyby jej codziennością. Przyzwyczaiła się i mimo braku zależności od sprawcy, nie znajduje                    

w sobie siły i odwagi, by przeciwstawić się sytuacji, w której dochodzi do przemocy.  

Ofiara przemocy, jeśli przez lata była poniżana i wykorzystywana, potrzebuje dużo 

czasu, aby odbudować świadomość swojej wartości. Wielu ofiarom udaje się przeciwstawić 

sprawcy, niemniej jednak większość potrzebuje pomocy innych. Bez odpowiedniego 

wsparcia ofiara destrukcyjnych działań nigdy nie zdobędzie się sama na odwagę, żeby 

przeciwstawić się stosowaniu wobec niej przemocy.   

Do podstaw prawnych niniejszego dokumentu należy zaliczyć tak akty jak:  

 Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

 Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

 Ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności: 

 Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

 Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

Niniejszy Program został opracowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce przy 

merytorycznym wsparciu eksperta zewnętrznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25C83F74-72F2-46A1-8C18-E26625BDB633. Podpisany Strona 4



PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE PRASZKA 2021-2027   

 

 4 

 

 

 

1. SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W KRAJU 

 

Przestępstwa polegające na znęcaniu się nad osobą najbliższą (z art. 207 Kodeksu 

Karnego) należą w Polsce, obok kradzieży cudzej rzeczy, przestępstw drogowych, kradzieży 

z włamaniem, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przestępstw narkotykowych, fałszerstw       

i oszustw kryminalnych i gospodarczych, do najczęściej popełnianych. Wyszczególniona 

przez GUS kategoria przestępstw przeciwko rodzinie i opiece obejmuje kilka ich rodzajów 

(art. 206-211 kodeksu karnego). Przestępstwo znęcania się nad osobami najbliższymi zostało 

opisane w Kodeksie karnym w art. 207 w trzech jednostkach redakcyjnych jako jeden typ 

podstawowy (art. 207 § 1 kk) oraz dwa typy kwalifikowane (art. 207 § 2 i 3 kk). 

Typ podstawowy przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 kk posiada następujące 

znamiona ustawowe (przesłanki): 

- znęcanie się fizyczne lub psychiczne; 

- nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 

stosunku zależności od sprawcy; 

- nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. 

Za takie zachowanie ustawodawca przewidział sankcję w postaci kary pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kolejnym typem jest przestępstwo kwalifikowane znęcania 

się z art. 207 § 2 kk charakteryzujące się dodatkową przesłanką, a mianowicie stosowaniem 

szczególnego okrucieństwa. Sankcją jest w tym przypadku kara pozbawienia wolności od 

roku do lat 10. Ostatnim typem kwalifikowanym z art. 207 § 3 kk jest przestępstwo znęcania 

się, w wyniku, którego doszło do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. Sankcją 

jest tutaj kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Do 2015 roku zadania w zakresie diagnozowania przypadków występowanie 

przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie wykonywały rodzinne ośrodki diagnostyczno-

konsultacyjne na zlecenie, zarówno sądu, jak i w sprawach pozasądowych. Od 1 stycznia 

2016 roku rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zastąpiono opiniodawczymi 

zespołami sądowych specjalistów, których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub 

prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. 
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Prowadzą one także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach 

nieletnich oraz świadczą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. 

W 2018 roku w Polsce sądy powszechne odnotowały 15,9 tys. oskarżonych                               

o stosowanie przemocy w rodzinie, w tym 11,2 tys. z art. 207 kk. W tym samym okresie 

skazano 13,2 tys. osób, w tym 0,6 tys. kobiet (4,8%) i 12,6 tys. mężczyzn (95,2%). Skazanych 

wyłącznie z art. 207 kk zostało 9,3 tys. osób, w tym 0,3 tys. kobiet (3,7%) i 9,0 tys. mężczyzn 

(96,3%). W omawianym roku najczęściej zasądzoną karą wobec osób stosujących przemoc                        

w rodzinie było pozbawienie wolności - taką sankcję wymierzono 8,6 tys. osobom. 

Szerszy obraz zjawiska przemocy domowej w kraju wyłania się z badań regularnie 

przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika z nich 

m.in., że  

 przemoc w rodzinie jest zjawiskiem dostrzeganym w polskim społeczeństwie; dotyczy 

ono średnio około połowy rodzin, 

 znaczna część społeczeństwa uważa za normalne podczas kłótni w rodzinie obrażanie           

i wyzwiska (24%) oraz szarpanie i popychanie (18%), 

 znaczny odsetek, bo prawie dwie trzecie Polaków (64%), zna w swoim otoczeniu 

(sąsiedztwie) rodziny dotknięte problemem przemocy, 

 najczęściej dostrzeganymi formami przemocy są przemoc psychiczna (52%)  

i fizyczna (44%), w mniejszym stopniu ekonomiczna (26%), a szczególnie seksualna 

(9%),  

 kiedykolwiek jakiejkolwiek formy przemocy od członka rodziny doświadczył więcej 

niż co trzeci Polak (36%); większość z nich było ofiarami przemocy co najwyżej 

kilkukrotnie i wcześniej niż przed 12 miesiącami, 

 przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem występującym stosunkowo często (14% 

respondentów żyje w gospodarstwie, w którym ofiarą przemocy było dziecko), 

 spożywanie alkoholu ma duży wpływ na występowanie przemocy w rodzinach; 46% 

ofiar – niezależnie od rodzaju przemocy – stwierdziło, że przynajmniej raz sprawca był 

w momencie zdarzenia pod wypływem alkoholu. 

Przytaczając powyższe dane należy pamiętać, że przemoc w rodzinie wiąże się  

z lękiem ofiar i świadków przed ujawnianiem takich przypadków, w związku z czym 

przedstawione informacje mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistą skalę tego 

zjawiska. 
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Tabela 1. Skala zjawiska przemocy na podstawie formularzy „Niebieska Karta” 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”           

w RP  

74 313 

(w tym 61 076 wszczynających 

procedurę i 13 237 dotyczących 

kolejnych przypadków w trakcie 

procedury) 

Ogólna liczba ofiar przemocy   88 032 

Liczba ofiar – kobiet   65 195 

Liczba ofiar – mężczyzn   10 676 

Liczba ofiar – małoletnich   12 161 

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc 74 910 

Liczba podejrzewanych sprawców – kobiet   6 448 

Liczba podejrzewanych sprawców – mężczyzn   68 148 

Liczba podejrzewanych sprawców – nieletnich   314 

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących pod 

wpływem alkoholu 

42 583 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety 2 126   

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 

mężczyźni 

40 435   

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu – 

nieletni 

22 

Liczba dzieci umieszczonych w niezagrażającym im 

miejscu (np. rodzina zastępcza, placówka opiekuńcza) 

309 

Źródło: dane KG Policji w Warszawie. 

 

 W wymiarze wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

realizuje samorząd województwa opolskiego. Tylko w   2019 r. w ramach środków                          

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeszkolił on 165 osób                

z 5 tematów szkoleniowych w cyklu 5-dniowym i 3-dniowym. W szkoleniu 

„Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka w rodzinie –pomoc psychologiczna dla dziecka                

i jego rodziców” udział wzięło 17 osób i „Pomoc grupowa osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie” -15 osób oraz „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci –

rozpoznawanie i udzielanie dziecku pomocy psychologicznej” -35 osób. W szkoleniu 

„Krzywdzenie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym – diagnoza                                          

i pomoc” uczestniczyło 36 osób, a w „Procedurze odebrania dziecka w razie bezpośredniego 
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zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie” przeszkolone zostały 62 

osoby. 

 

2. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE  

 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Praszce została oparta na badaniu źródeł 

zastanych i analizie skonstruowanych specjalnie do tego celu ankiet. Te ostatnie zostały 

zrealizowane podczas warsztatów strategicznych zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Praszce.  

 

2.1. ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W OCENIE ŚRODOWISKA 

LOKALNEGO 

 

Poniższe wykresy ukazują skalę problemu przemocy w rodzinie w środowisku 

lokalnym oraz prezentują opinie badanych na temat przyczyn tej patologii społecznej oraz 

oferty pomocy dla osób nią dotkniętych. 

 

Wykres 2.1 Przemoc w rodzinie jako istotny problem społeczny 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Aż (64 %) ankietowanych oceniło skalę problemu przemocy w rodzinie na terenie 

gminy jako średnią, (22 %) jako wysoką, a (14 %) respondentów oceniło nie i raczej nie. 

 

 

22% 

64% 

7% 

7% 

tak raczej tak raczej nie nie
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Wykres 2.2 Przyczyny przemocy w rodzinie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Respondenci wskazali na następujące najczęstsze przyczyny przemocy w rodzinie: 

alkoholizm (45%), narkomania (16%), konflikt międzypokoleniowy (16%), niedopasowanie 

charakteru małżonków (16%), ubóstwo (7%). 

 

Wykres 2.3 Ofiara przemocy w rodzinie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

45% 

16% 

7% 

16% 

16% 

alkoholizm

narkomania

ubóstwo

niedopasowanie charekteru
małżonków

konflikt międzypokoleniowy

9% 

48% 

35% 

4% 
4% 

mąż

żona

dzieci

seniorzy

inni członkowie rodziny
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Respondenci uznali, że najczęstszą ofiarą przemocy w rodzinie jest żona (48%), dzieci 

(35 %), seniorzy (4%) i inni członkowie rodziny (9%). 

 

Wykres 2.4 Sprawca przemocy w rodzinie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Jednoznacznie ankietowani stwierdzili, że najczęstszym sprawcą przemocy                         

w rodzinie jest mąż (76%), inni członkowie rodziny (12%), żona (6%) oraz dzieci (6%). 

 

Wykres 2.5 Ocena realizowanych w gminie działań profilaktycznych związane z 

problemem przemocy w rodzinie (powszechność, dostępność, różnorodność ofert) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

76% 

6% 

6% 

12% 

mąż

żona

dzieci

inni członkowie rodziny

43% 

43% 

14% 

dobrze

nie wystarczająco

nie mam zdania
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Respondenci ocenili realizowane w gminie działania profilaktyczne związane z problemem 

przemocy w rodzinie jako: dobre (43%), niewystarczające (43%), (14%) respondentów nie 

było w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wykres 2.6 Ocena realizowanej oferta pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Ankietowani ocenili, że realizowana w gminie oferta pomocy dla ofiar przemocy                

w rodzinie jest: raczej wystarczająca (43%), raczej niewystarczająca (29%). Natomiast 14 % 

respondentów nie było w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wykres 2.7 Ocena realizowanej oferta pomocy dla sprawców przemocy w rodzinie  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

43% 

29% 

14% 

14% 

raczej tak

raczej nie

nie

trudno powiedzieć

29% 

21% 
14% 

36% 
raczej tak

raczej nie

nie

trudno powiedzieć
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Ankietowani ocenili, że realizowana w gminie oferta pomocy dla sprawców przemocy 

w rodzinie jest: raczej wystarczająca (29%), raczej niewystarczająca (21%). Natomiast (36 %) 

respondentów nie było w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wykres 2.8 Przemoc wobec dzieci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

(57 %) ankietowanych stwierdziło, że słyszało o rodzinach, w których dzieci są bite               

i krzywdzone. Natomiast (36 %) że zna takie rodziny, a tylko (7%) nie słyszało o takich 

rodzinach. 

 

Wykres 2.9 Rejony wymagające szczególnej interwencji ze względu na sytuację dziecka 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

36% 

57% 

7% 

znam wiele takich rodziin słyszałem o takich rodzinach

nie słyszałem o takich rodzinach

7% 

29% 

64% 

tak nie nie wiem
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Tylko (7 %) ankietowanych potrafiło wskazać rejony na terenie gminy wymagające 

szczególnej interwencji ze względu na przemoc wobec dzieci, (29 %) takowych nie zna, 

natomiast (64 %) nie potrafi się odnieść do tak postawionej kwestii.  

 

2.3. ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZNIE Z PERSPEKTYWY 

INSTYTUCJONALNEJ 

 

Obraz zjawiska agresji i przemocy uzyskany dzięki badaniom ankietowym 

przeprowadzonym wśród przedstawicieli placówek oświatowych i środowiska lokalnego 

dopełniają dane pochodzące z instytucji i organów działających na terenie miasta bądź 

obejmujących swoim zasięgiem działania jej mieszkańców. Wśród nich szczególną uwagę 

należy zwrócić na Ośrodek Pomocy Społecznej, policję oraz kuratorów sądowych. 

W ostatnich latach Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce udzielał wsparcia rodzinom 

i przebywającym w nich osobom w interesującym nas obszarze z powodu alkoholizmu                       

(w 2019 – 23 rodziny), który niejednokrotnie prowadzi do wystąpienia kolejnych problemów 

związanych z przemocą. Zależność tę potwierdzają dane Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, według których – co wspomniano we wprowadzeniu, do 

przemocy w rodzinie najczęściej dochodzi pod wpływem alkoholu.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w 2019 roku prowadził sprawy oparte na 21 niebieskich kartach. Zespół 

przeprowadził liczne spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli pracownicy socjalni, 

dzielnicowi, pedagodzy szkolni, kuratorzy zawodowi. Główną przyczyna zakładania 

niebieskich kart była przemoc związana z nadużywaniem alkoholu. 

 

 

2.4. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  

W RODZINIE  

 

Zasobami umożliwiającymi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie określa się 

instytucje i organizacje znajdujące się na terenie miasta lub obejmujące swoim zasięgiem 

działania jej mieszkańców, które prowadzą działalność na rzecz ofiar i sprawców ww. 

zjawiska. Poniższa tabela zawiera wykaz tego rodzaju podmiotów świadczących wsparcie 

ludności Miasta Praszka. 
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Tabela 2. Zasoby umożliwiające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Lp. Nazwa jednostki 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Praszce 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

5. Komisariat Policji w Praszce 

6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Oleśnie 

7. Sąd Rejonowy w Oleśnie  

8. Kurator Sądu Rejonowego w Oleśnie 

Źródło: opracowanie własne. 

Każda z wymienionych instytucji - wskazano kluczowe- w ramach swoich kompetencji 

zobowiązana jest do podejmowania działań zmierzających do udzielenia wsparcia osobom 

doznającym przemocy w rodzinie. Część zadań wyznacza także procedura „Niebieskiej 

Karty” w jej ramach:  

1. Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: 

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

dotknięta przemocą 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 specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach                    

i podmiotach świadczących tę pomoc, 

 możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, 

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

 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                          

w rodzinie; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25C83F74-72F2-46A1-8C18-E26625BDB633. Podpisany Strona 14



PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE PRASZKA 2021-2027   

 

 14 

 zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                      

w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce 

świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla 

ofiar 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 podjęcia leczenia lub terapii i udziale                              

w programach oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

2. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 

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

dotknięta przemocą w rodzinie, 

 udziela kompleksowych informacji o: 

o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą                   

w rodzinie, 

o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz                    

o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, 

o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

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

 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                          

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 podjęcia leczenia lub terapii i udziale                              

w programach oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

3. Funkcjonariusz Policji: 

 udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                            

w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy; 
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 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                           

w rodzinie;  

 podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, 

zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą             

w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku 

do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków 

przymusu bezpośredniego i zatrzymania; 

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

stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, 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 przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną 

ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego                         

z prawem i zasadami współżycia społecznego; 

 przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności 

procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia 

śladów i dowodów przestępstwa; 

 podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować 

w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan 

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

rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 

grupę roboczą. 

4. Przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach 

uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego 

zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych 

z użyciem przemocy w rodzinie. 

Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz "Niebieska 

Karta - A" wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została 

przewieziona. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba 
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wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik 

medyczny. 

5.  Przedstawiciel oświaty: 

 podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 i 5 

Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”; 

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

dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci; 

 udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu 

lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej               

i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom 

świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na 

rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

 

 

3. CELE PROGRAMU 

 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY  

W RODZINIE I SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE  

PROBLEMÓW Z NIM ZWIĄZANYCH 
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Graficzna prezentacja celu głównego i celów operacyjnych 

 

 

Cel operacyjny 1: Rozwój współpracy w zakresie budowy spójnego systemu  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Systematyczne monitorowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie; włączanie w tę 

działalność społeczności lokalnej. 

Sprawozdanie roczne z działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

2. Analiza istniejącej infrastruktury instytucji 

pomagającym ofiarom przemocy  

w rodzinie. 

Sprawozdanie roczne z działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

3. Współpraca i przepływ informacji 

pomiędzy placówkami oświatowymi, 

jednostkami pomocy społecznej, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, ośrodkami zdrowia, 

policją, sektorem pozarządowym – 

prowadzenie wspólnych działań o 

Nakład plakatów ulotek, liczba 

udzielonych informacji, liczba 

odsłon strony internetowej OPS. 

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY  
W RODZINIE 

I SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE  
PROBLEMÓW Z NIM ZWIĄZANYCH 

Rozwój współpracy w 
zakresie budowy 

spójnego systemu  
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Podnoszenie 
świadomości 

mieszkańców miasta  
w zakresie skali i 

możliwości 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Zwiększenie dostępności 
pomocy rodzinom,  w 

których stosowana jest 
przemoc, a w 
szczególności  

zwiększenie skuteczności 
ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25C83F74-72F2-46A1-8C18-E26625BDB633. Podpisany Strona 18



PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE PRASZKA 2021-2027   

 

 18 

charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. 

 

Cel operacyjny 2: Podnoszenie świadomości mieszkańców miasta  

w zakresie skali i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Systematyczne podnoszenie wiedzy 

mieszkańców na temat przemocy w 

rodzinie, poprzez organizowanie 

pogadanek i prelekcji. 

Liczba wspieranych inicjatyw 

społecznych/nakłady/liczba 

uczestników poszczególnych imprez   

i akcji. 

2. Analiza istniejącej infrastruktury instytucji 

pomagającym ofiarom przemocy  

w rodzinie. 

Liczba szkoleń organizowanych dla 

organizacji pozarządowych, liczba 

uczestników szkoleń. 

3. Opracowanie przystępnych informacji na 

temat procedur ochrony prawnej  

i wsparcia psychicznego dla świadków 

przemocy w rodzinie. 

Liczba wspieranych inicjatyw 

pozarządowych/wartość nakładów. 

 

4. Profesjonalizacja pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, poprzez 

systematyczne szkolenia. 

Liczba szkoleń uczestników 

Zespołu. 

 

 

Cel operacyjny 3: Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana 

jest przemoc, a w szczególności zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie, w tym socjalnej, 

finansowej, rzeczowej, terapeutycznej, 

prawnej, w zakresie uzyskania schronienia, 

aktywizacji zawodowej. 

Kart usług doradczych, liczba rodzin 

objętych pracą socjalną na podstawie 

sprawozdania rocznego. 

Wartość świadczeń materialnych  

i finansowych z systemu pomocy 

społecznej 
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2. Oddziaływanie na sprawców przemocy w 

rodzinie poprzez motywowanie ich  

i kierowanie do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych. 

Liczba osób objętych 

oddziaływaniem 

3. Upowszechnianie procedury „Niebieskiej 

Karty”. 

Liczba zgłoszeń  

 

 

 

Realizacja celów operacyjnych 

Odpowiedzialni za realizację 

kierunków działań 

Rada Miejska, jednostki organizacyjne samorządu 

miejskiego, w tym jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej. 

Środki finansowe 

 

Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane                             

z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, 

programów unijnych. 

Partnerzy 

 

Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji pożytku publicznego. 

Termin realizacji  W ramach działań bieżących. 
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4. MONITOROWANIE I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

Realizacja Programu przewidziana jest na lata 2021-2027 zgodnie z głównym 

dokumentem strategicznym. Dla realnej oceny funkcjonowania dokumentu konieczny jest 

zestaw wskaźników. Przypomnijmy zestaw najważniejszych: 

 dane statystyczne na temat przestępczości związanej z przemocą w rodzinie, 

 liczba spotkań zespołu monitorującego zjawisko przemocy w rodzinie, 

 liczba rodzin wspomaganych z systemu pomocy społecznej z powodu problemu przemocy 

w rodzinie, 

 liczba porad udzielonych ofiarom przemocy, 

 liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi, 

 liczba realizowanych programów, organizowanych akcji i spotkań informacyjnych oraz 

liczba ich uczestników, 

 liczba osób przeszkolonych i wyedukowanych. 

Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Środki finansowe na realizację programu pochodzą ze źródeł własnych samorządu 

gminnego oraz ze źródeł zewnętrznych. 
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