
UCHWAŁA  Nr XIII/90/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XIII/90/16 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

NA LATA 2016-2020 
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WSTĘP 

Przemocą w rodzinie określone jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest 

utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zmierzone, wykorzystujące przewagę siły działanie, 

przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wonność, powodujące cierpienie 

i szkody. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.) 

definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszają-

ce 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 cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, 

poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej 

rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorga-

nizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, ła-

mane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami 

prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zakwalifi-

kować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naruszeń 

norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych 

okaleczeń czy zabójstw. 

I. RODZAJE I TYPY PRZEMOCY 

• Przemoc psychiczna - umyślne, agresywne działania, wykorzystujące nie tyle siłę fizyczna, lecz mechanizmy 

psychologiczne, powodujące zachwianie u ofiary pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżeniu u niej poczucia 

własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych. Zachowania sprawcy maja na ogół charakter poniżający 

i wywołują emocjonalny ból i cierpienie (m.in. wyśmiewanie, krytykę, groźby, ograniczenie kontaktów z inny-

mi osobami). 

• Przemoc fizyczna - to każde agresywne zachowanie polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nie-

tykalności cielesnej zranień, stłuczeń, złamań (m.in. popychanie, szarpanie, policzkowanie, kopanie, duszenie). 

• Przemoc ekonomiczna - przejawia się w uniemożliwianiu dostępu do środków finansowych, prowadzącym do 

całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy (m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspoko-

jenie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy). 

• Przemoc seksualna - wymuszenie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych przez ofiary 

praktyk seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy. 

Osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełno-

sprawne, ale bywają też nimi mężczyźni.  

Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, 

jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana 

jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu Karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm). 

Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi: 

„§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inna osobą pozostającą w stałym lub przemi-

jającym stosunku zależności od sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny 

i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”. 
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II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA  

Z danych ewidencji ludności (stan na 31.12.2015 r.) wynika, że w Gminie Gnojno zamieszkuje 4.660 osób, 

z czego 2.366 to mężczyźni. Dominująca grupą wiekową są mieszkańcy między 19 a 55 rokiem życia.  

Z danych Komisariatu Policji w Stopnicy wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba sporządzonych „Niebie-

skich Kart”. 

Tabela 1. Interwencje domowe policji. 

 2013 2014 2015 

Przemoc  domowa 34 43 26 

Sporządzenie Niebieskiej Karty 1 9 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Stopnicy. 

Tabela 2. Zestawienie liczbowe działań GKRPA 

 2013 2014 2015 

Liczba udzielonych porad w punkcie konsultacyjnym dla osób 

uzależnionych i ofiar przemocy. 
69 75 66 

Liczba podjętych działań profilaktyczno-terapeutycznych dla 

osób uzależnionych i ofiar przemocy. 
25 32 34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z GKRPA. 

Według statystyki GOPS w latach 2013-2015 sporządzono 22 „Niebieskie Karty” dotyczące podejrzenia 

przemocy w rodzinie, w tym: 

w 2013 roku - 1  w 2014 roku - 9  w 2015 roku - 12. 

Ofiarami przemocy w rodzinie były kobiety oraz dzieci, natomiast sprawcami - mężczyźni będący często pod 

wpływem alkoholu, a zatem prawdopodobieństwo wystąpienia ataków przemocy jest znacznie większe w rodzi-

nach alkoholowych niż w pozostałych. 

Z danych dotyczących rodziny oraz obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie niechętnie przyznają się 

do przemocy w rodzinie, uważając to za temat wstydliwy, często zatajany aż do chwili zaistnienia sytuacji dra-

stycznych i bezpośredniej przemocy fizycznej. Stad też trudno jest określić dokładnie skalę tego zjawiska na obsza-

rze gminy, gdyż co roku zgłaszanych jest zaledwie kilka spraw o znęcanie nad rodziną, a w tym czasie policja reje-

struje kilkadziesiąt awantur domowych, do których jest wzywana. 

Na podstawie informacji otrzymanych ze szkół ustalono, że wśród uczniów podczas przerw lekcyjnych zda-

rzały się akty przemocy - były to sporadyczne wypadki agresji fizycznej oraz werbalnej: wyśmiewanie, przezywa-

nie, skarżenie czy szyderstwa.  

III. Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 znajomość środowiska, 

 gotowość do współpracy instytucji, 

 dobrze układająca się współpraca ze szkołami, sołec-

twami, parafiami, policją, służba zdrowia, 

 mobilność i elastyczność działania kadr jednostek 

gminnych, 

 systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę 

zajmującą się problemami przemocy w rodzinie. 

 niski poziom świadomości społecznej na temat 

przemocy w rodzinie i jej konsekwencji i wynika-

jąca z tego bierność i tolerancja społeczna dla te-

go zjawiska, 

 brak zaufania ze stron ofiar przemocy do instytu-

cji oraz strach przed opinią społeczną, 

 brak rozwiniętej infrastruktury socjalnej gminy 

(mieszkań chronionych, lokali socjalnych, 

 brak środków finansowych na szkolenia z zakresu 

przeciwdziałania przemocy. 
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Szanse Zagrożenia 

 zwiększająca się świadomość społeczna na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie, 

 realizowana procedura „Niebieska Karta”, 

 wzrost świadomości zarówno wśród kadr instytucji 

jak i społeczności lokalnej w kwestii przemocy w 

tym przemocy domowej, 

 liczne akcje informacyjno- edukacyjne, kampanie 

medialne ogólnopolskie i gminne, mające na celu 

zmianę świadomości społeczności w zakresie pro-

blemu przeciwdziałania przemocy. 

 poczucie bezkarności u osób stosujących prze-

moc, 

 brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadcza-

jących przemocy, 

 ukrywanie przez rodzinę występowania aktów 

przemocy, niechęć do współpracy, 

 brak zaplecza zabezpieczającego egzekucje eks-

misji sprawców przemocy, 

 niskie kary dla sprawców przemocy, wydłużony 

tryb postepowania karnego. 

IV. CEL GŁÓWNY 

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i sku-

teczności pomocy udzielanej ofiarom przemocy. 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy. 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiarom przemocy w rodzinie. 

VI. SPOSÓB REALIZACJI 

1. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy. 

Działania Termin Odpowiedzialni za realizację 

 zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu 

przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą, mających na celu zapobieganie zjawisku, 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidual-

nych przypadkach, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz moż-

liwościach udzielenia  pomocy w środowisku lokalnym, 

 zwiększenie świadomości społecznej dotyczące zagro-

żeń płynących z przemocy w rodzinie, upowszechnianie 

informacji o możliwościach i formach udzielania pomo-

cy zarówno osobom dotkniętym przemocą jak i stosują-

cym przemoc, 

 podejmowanie działań w celu zapewnienia pomocy, 

poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia i bez-

piecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie. 

2016-2020 
Zespół Interdyscyplinarny, 

GOPS 
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2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie  

Działania Termin Odpowiedzialni za realizację 

 podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach 

zagrożonych przemocą, 

 rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawi-

ska przemocy, 

 edukacja dzieci,  młodzieży i dorosłych w zakresie 

przemocy, 

 szkolenia oraz prowadzenie kampanii wśród dzieci 

i młodzieży w zakresie ograniczenia oglądania przemo-

cy w telewizji, grach komputerowych, 

 propagowanie skutecznych sposobów powstrzymania 

przemocy, 

 organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców. 

2016-2020 

Zespół Interdyscyplinarny, 

GOPS, 

GKRPA. 

Placówki Oświatowe, 

Służba Zdrowia 

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Działania Termin Odpowiedzialni za realizację 

 podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu 

o procedurę „Niebieska Karta”, 

 podejmowanie działań interwencyjnych w związku ze 

zgłoszeniem przemocy w rodzinie, 

 udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schro-

nienia osobom dotkniętych przemocą, 

 zapewnienie ofiarom przemocy wsparcia przez psycho-

loga i prawnika. 

 praca socjalna prowadzona przez pracowników GOPS 

w rodzinach uwikłanych w różnego rodzaju konflikty.  

2016-2020 

Zespół Interdyscyplinarny, 

GOPS, 

Policja, 

Szkoły, 

Służba Zdrowia 

 

VII. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU NA LATA 2016-2020 

Lp. Zadania Realizator Termin Wskaźnik 

1. Diagnozowanie przemocy 

w rodzinie, opracowanie i reali-

zacja planu pomocy w indywi-

dualnych przypadkach. 

Zespół Interdy-

scyplinarny 

Spotkania, dia-

gnozowanie nie-

zwłocznie po 

zgłoszeniu 

Rodzaj podejmowanych dzia-

łań i liczba korzystających 

z pomocy 

2. Rozpowszechnianie informacji 

o instytucjach oraz możliwo-

ściach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym. 

GOPS, 

Ośrodek Zdrowia, 

Szkoły,  

Urząd Gminy 

Praca ciągła 

Rodzaj i liczba wydanych 

i rozpowszechnionych mate-

riałów 

3. Prowadzenie dokumentacji dzia-

łań podejmowanych wobec ro-

dzin, w których dochodzi do 

przemocy efekt ich działań. 

Zespół Interdy-

scyplinarny 
Praca ciągła Stosownie według potrzeb 

4. Współpraca z instytucjami pro-

wadzącymi domy samotnej mat-

ki, hostele. 

GOPS 

PCPR 
Według potrzeb 

Liczba osób objętych działa-

niem 

5. Kierowanie do psychologa ofiar 

oraz sprawców przemocy. 

GOPS, 

Policja,  

Sąd, GKRPA 

Według potrzeb Liczba osób kierowanych 
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6. Kierowanie osób uzależnionych 

do GKRPA. 

GOPS, Policja, 

Zespół Interdy-

scyplinarny 

Praca ciągła Liczba osób kierowanych 

7. Systematyczne podnoszenie 

wiedzy i kwalifikacji dla osób 

realizujących działania w zakre-

sie przeciwdziałania przemocy. 

Szkolenia dla 

Zespołu Interdy-

scyplinarnego 

2x w roku 
Liczba szkoleń  

Liczba uczestników 

8. Utworzenie gablot informacyj-

nych. 
GOPS 3 x w roku Liczba utworzonych gablot 

9. Rozpowszechnianie broszur 

i ulotek dotyczących zjawiska 

przemocy. 

GOPS Praca ciągła 

Rodzaj i liczba wydanych 

i rozpowszechnionych mate-

riałów 

10. Umieszczenie powyższych in-

formacji na stronie internetowej 

Urzędu Gminy. 

Urząd Gminy  Praca ciągła Na bieżąco 

11. Praca socjalna z ofiarami prze-

mocy. 
GOPS Praca ciągła Liczba udzielonych porad 

12. Pomoc materialna dla ofiar 

przemocy. 
GOPS 

Stosownie do 

potrzeb 

Rodzaj świadczeń i liczba 

osób korzystających 

13. Pomoc specjalistyczna (konsul-

tacje prawne pomoc psycholo-

giczna). 

Punkt konsulta-

cyjny, GOPS,  

GKRA, Służba 

zdrowia 

Zgodnie z bieżą-

cymi potrzebami 

Rodzaj porady, 

Liczba osób 

14. Zatrzymanie i izolowanie spraw-

cy przemocy. 

Policja, Sąd,  

Prokuratura 

Stosownie do 

potrzeb 

Liczba osób objętych działa-

niem 

15. Zawiadomienie Policji lub Pro-

kuratury o podejrzeniu przestęp-

stwa. 

GOPS 

Oświata 

Służba zdrowia 

GKRPA 

Praca ciągła  Liczba zawiadomień 

VIII. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM 

1. Urząd Gminy w Gnojnie. 

2. GOPS w Gnojnie. 

3. Policja. 

4. Służba Zdrowia. 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Kuratorzy Rodzinni. 

7. Szkoły. 

8. Organizacje Pozarządowe. 

IX. MONITOROWANIE 

Monitorowanie odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość realizatorów Programu, składaną w termi-

nie do 31 grudnia każdego roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W celach statystycznych 

i ewaluacyjnych gromadzone będą dane związane z realizacją zadań ujętych w programie, dotyczących m. in. in-

stytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzi-

nie. 

W oparciu o zebrane informacje zostanie dokonana ocena programu i w razie potrzeby jego korekta. 
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X. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z realizacji Pro-

gramu w terminie do 31 marca każdego roku. 

XI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Budżet Gminy. 

2. Budżet Państwa. 

3. Inne źródła. 

Id: CAEA2548-47EE-4F96-B0A0-A79141FEC563. Podpisany Strona 8 z 9



UZASADNIENIE 

Art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r., 

poz. 1390 ze zm.) nałożył na gminy jako zadanie własne obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziała-

nia przemocy w rodzinie, poprzez: 

- opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

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

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Program określa kierunki działań, wskazuje zadania pomocowe kierowane do poszczególnych członków ro-

dzin, w których przemoc występuje oraz proponuje działania zwiększające kompetencje i profesjonalizm osób 

udzielających pomocy. 

Program uwzględnia problemy różnych grup społecznych doznających przemocy w rodzinie oraz odpowiada 

na istniejące potrzeby wskazywane przez społeczność lokalną, a także wyznacza zadania, które należy bezwzględ-

nie podjąć, dotyczące ochrony praw osób najsłabszych, w szczególności dzieci.  

Realizacja zadań zawartych w Programie pozwoli na systemowe podejście do problemu przemocy w rodzinie 

oraz skuteczne podejmowanie działań kierowanych do rodzin, w których ten problem występuje. 
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