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I. Wstęp 

 

Dom rodzinny powinien być miejscem pełnym miłości i opieki, miejscem bezpiecznym, 

schronieniem przed całym złem zewnętrznego świata. Zdarza się jednak, że dla niektórych ludzi 

dom rodzinny jest miejscem zagrożenia, cierpienia, poniżenia, lęku i rozpaczy. 

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, ma 

prawo do szacunku i godnego traktowania, ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu, ma 

prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania o sprawach dotyczących 

jego oraz jego rodziny. 

Od osób zajmujących się przemocą wymaga się zarówno wnikliwego rozumienia złożoności 

zjawisk występujących w życiu rodzinnym, oraz szczególnej rozwagi w trakcie interwencji.  

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 71. 1. „…Państwo w swojej polityce 

społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze 

strony władz publicznych...”. Konstytucja wskazuje, iż instytucja rodziny jest objęta szczególną 

ochroną i opieką państwa. Kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej 

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

W art. 72.1. Konstytucji czytamy, że „..Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw 

dziecka… Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją…” 

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. 

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała 

ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama 

siebie, sprawcę oraz innych ludzi.  

W myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) zadaniem jednostek i pracowników pomocy społecznej jest m.in. 

udzielanie wszelkiej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej. 

Stosownie do art. 7 ustawy przemoc w rodzinie jest jednym z powodów przyznawania świadczeń  

pomocy społecznej. 



 

 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  
na lata 2021-2025  

strona 5 z 34 

 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) 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; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

II. Przemoc w rodzinie – podstawy teoretyczne 

 

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym 

prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają 

obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw  

i wolności.   

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych,  

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.  

Zgodnie z ww. ustawą osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej 

pomocy, w szczególności w formie: 

1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego                           

i rodzinnego; 

2) interwencji kryzysowej i wsparcia; 
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3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc 

korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz 

zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia                             

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych                          

z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym 

przedmiocie; 

6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do 

zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

 

Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej ustawie 

środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 

administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. 

zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 

 

Przemoc w rodzinie jest poważnym zaburzeniem funkcjonowania rodziny, prowadzącym do 

naruszeń norm moralnych i prawnych. Osobami doznającymi przemocy domowej najczęściej są 

kobiety, dzieci, osoby chore i niepełnosprawne. Przemocą w rodzinie określane jest każde 

zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli  

i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko 

członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące 

cierpienie i szkody. 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę 

bliskiego, lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. 

Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych 

osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).  

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wychowanie-w-trzezwosci-i-przeciwdzialanie-alkoholizmowi-16791032
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Przemoc w rodzinie, w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również 

osobiste normy związane z życiem seksualnym. 

Przemoc w rodzinie jest: 

 zjawiskiem wynikającym z działania człowieka (działania lub zaniechanie działania), 

 intencjonalna (zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu), 

 wykorzystuje przewagę sił, 

 narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, 

 powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz cierpienie i krzywdy moralne  

u osób, które dotyka. 

 

Rodzaje przemocy: 

1) Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, 

pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. 

2) Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań 

seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. 

3) Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej 

wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 

4) Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie 

ofiary od sprawcy. 

5) Zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych  

i emocjonalnych. 

 

Cykle przemocy:  

1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, 

narastają sytuacje konfliktowe. 

2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może 

dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych.  

3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna 

dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, 

staje się uczynny i miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej.  

Do najczęstszych objawów będących skutkami przemocy należą: 

 poważne obrażenia ciała,  
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 zwiększona częstotliwość powstawania chorób somatycznych związanych  

z długotrwałym stresem,  

 przygnębienie, smutek, niepokój, stany depresyjne, niestabilność emocjonalna,  

 niekontrolowane wybuchy złości, agresji, płaczu, śmiechu, zmienność nastrojów, 

niepewność,  

 trudności w podejmowaniu decyzji, stany lękowe,  

 niska samoocena, bezsenność,  

 koszmary nocne, bezradność, kłopoty z koncentracją uwagi. 

 

Na szczególnie poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. 

Często są one bezpośrednimi ofiarami lub/i świadkami przemocy w rodzinie. Poza obrażeniami 

fizycznymi dziecko może doświadczać poczucia ciągłego niepokoju i zagrożenia. Może odczuwać, 

iż jest pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokojenie tych podstawowych 

potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i może być przyczyną wielu schorzeń 

psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazują wysoki 

poziom depresji, czują się osamotnione, mogą się u nich pojawić myśli samobójcze, zaburzenia snu, 

nadpobudliwość, agresja, niskie poczucie własnej wartości. Przemoc psychiczna wobec dzieci 

niekorzystnie wpływa na ich rozwój. Może prowadzić do nieprzystosowania społecznego, 

deficytów intelektualnych, trudności w relacjach rówieśniczych. Mogą się też pojawić trudności  

w nauce, wagarowanie, ucieczki z domu, wysoki poziom agresji, eksperymentowanie w używaniu 

środków psychoaktywnych. Konsekwencje przemocy ujawniają się często po długim czasie, kiedy 

dziecko dorasta,  lub w jego dorosłym życiu. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie ma wpływ 

na całe dorosłe życie. Podwyższa ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się w przyszłości 

krzywdzącymi rodzicami. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym, wieloaspektowym, rozpatrywanym  

w czterech perspektywach: prawnej, psychologicznej, moralnej oraz społecznej. Dlatego 

przeciwdziałanie jej wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Z punktu widzenia prawa przemoc 

uznawana jest za przestępstwo, co zobowiązuje służby policyjne i wymiar sprawiedliwości do 

interweniowania, podejmowania działań na rzecz ochrony ofiar, ścigania i karania sprawców.  

Aspekt psychologiczny zwraca uwagę na mechanizmy przemocy w rodzinie, relacje między 

doznającym a stosującym przemoc, odczuwane przez doświadczających skutki przemocy, a także 

na możliwości wyjścia z przemocy. Spojrzenie od strony moralnej odwołuje się do wartości, takich 

jak: poszanowanie życia ludzkiego, zdrowia i godności ludzkiej. Zaś z punktu widzenia 



 

 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  
na lata 2021-2025  

strona 9 z 34 

społecznego, zwracają uwagę funkcjonujące mity i stereotypy usprawiedliwiając zachowania 

przemocowe. 

 W bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi przemocy czy stosującymi przemoc  

w rodzinie ważne jest rozumienie przemocy na każdej płaszczyźnie. Każda osoba podejmująca się 

pracy z pokrzywdzonymi czy stosującymi przemoc powinna robić to zgodnie ze swoim 

przygotowaniem zawodowym i możliwościami instytucji, jaką reprezentuje, a także ma mieć 

świadomość granicy swoich kompetencji. 

 

III. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w gminie Puchaczów 

 

Właściwe zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne. Przemoc 

domowa jest problemem złożonym, o którym trudno się rozmawia, a który jeszcze trudniej zbadać. 

Istniejące statystyki pozwalają oszacować jedynie jego przybliżone rozmiary. Oficjalne statystyki 

nie obejmują niezgłaszanych przypadków przemocy, a problematyka przemocy, często nadal jest 

traktowana jako sprawa wstydliwa, drażliwa, skrywana w czterech ścianach domu.  

 

Gminę Puchaczów na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 5708 osób, z czego na pobyt stały 

zameldowanych było 5589 osób, a na pobyt czasowy 119.  

Porównując dane do roku 2017 i 2018 należy zauważyć, iż liczba mieszkańców gminy 

nieznacznie wzrasta, z liczby 5580 w 2017 r. do liczby 5708 w 2019 r. W ostatnich latach liczba 

ludności w gminie Puchaczów kształtowała się następująco:  

 

Tabela 1 . Liczba mieszkańców w gminie Puchaczów 

Rok 
Liczba mieszkańców 

ogółem 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt 

stały 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt 

czasowy 

2017 5580 5471 109 

2018 5667 5544 123 

2019 5708 5589 119 

Źródło: opracowano na podstawie danych statystycznych Wydziału Ewidencji Ludności UG w Puchaczowie.  

 

Skala problemu przemocy w rodzinie w gminie Puchaczów została określona na podstawie 

informacji uzyskanych z danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie oraz 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  rodzinnie w Puchaczowie, 
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który funkcjonuje w gminie od czerwca 2012 r. Trudno jest w sposób jednoznaczny określić 

wielkość zjawiska przemocy w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w 

rodzinie czy w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej 

występowania. 

Trudno ocenić skalę zjawiska przemocy w rodzinie, najlepiej obrazują ją statystyki 

opracowane na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”. 

Procedura „Niebieskie Karty” jest procedurą postępowania/interwencji obejmującą działania 

wielu służb, mającą na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej 

sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowane do potrzeb danej rodziny. Uruchamianie 

procedury następuje w przypadku, gdy przedstawiciel jednej ze służb (policja, pomoc społeczna, 

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, oświata, ochrona zdrowia) poweźmie 

podejrzenie, że osoba z którą rozmawia/ma kontakt doznaje przemocy. Szczegółowe warunki 

realizowania procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa stosowne 

rozporządzenie Rady Ministrów. 

 

Gmina Puchaczów w roku 2019 realizowała Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Rodzinie na lata 2016-2020, który został zatwierdzony Uchwałą Nr 

XVIII/120/16 Rady Gminy Puchaczów w dniu 31 marca 2016 r. Cel główny Programu to 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego 

zjawiska w gminie Puchaczów. Ustawowe zadanie gminy, zawarte w Programie to funkcjonowanie 

gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie realizuje swoje zadania na podstawie 

Uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18.04.2012 r. w sprawie: trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. Kadencja Zespołu trwa 5 lat. Wójt Gminy Puchaczów 

Zarządzeniem Nr 32/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny na 

kolejną kadencję. Zespół składa się z przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na rzecz 

dziecka i rodziny. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie obsługi technicznej, 

administracyjnej i organizacyjnej GZI. W ciągu ostatnich dwóch lat z członkowstwa w GZI 

zrezygnowały 2 osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowej oraz 1 osoba – 

przedstawiciel oświaty. Natomiast Zespół zasilił pedagog z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej. Na chwilę obecną Zespół liczy 13 osób.  
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Zespół działa na podstawie porozumień o współpracy zawartych pomiędzy Wójtem Gminy 

Puchaczów a dyrektorami lub kierownikami poszczególnych instytucji. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny w Puchaczowie reprezentują przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Puchaczowie, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Puchaczowie, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puchaczowie, Zespołu Szkół w Puchaczowie, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu, 

Przedszkola w Puchaczowie, Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz Sądu Rejonowego w Lublinie zs. w Świdniku, tj. kurator III 

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz 

kurator IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach 

Rodzinnych i Nieletnich 

 
Tabela 1. Liczba sporządzonych formularzy NK oraz zakończonych procedur, z podaniem przyczyny 

zakończenia 

 

Rok 

Liczba 

sporządzonych 

formularzy NK cz. 

A (wszczęcie 

procedury) 

Liczba 

zakończonych 

procedur NK 

Zakończenie 

procedury z 

powodu ustania 

przemocy  

w rodzinie 

Zakończenie 

procedury  

z powodu 

rozstrzygnięcia  

o braku 

zasadności 

podejmowania 

działań 

2017 18 12 4 8 

2018 18 10 5 5 

2019 14 17 5 12 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W 2017 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 18 

formularzy NK cz. A. Natomiast Zespół objął procedurą NK 16 rodzin (w 2 rodzinach sporządzono 

po 2 szt. formularzy NK. Niebieskie Karty zostały sporządzone przez przedstawicieli  

następujących instytucji:  

 Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej: 17, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie: 1. 

W 2018 r. do GZI wpłynęło 18 formularzy NK cz. A. Zespół objął procedurą NK 14 rodzin  

(w kilku rodzinach NK się powtarzały). NK zostały sporządzone przez przedstawicieli  

następujących instytucji:  
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 Policja: 13, w tym Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej: 12, Komisariat Policji  

w Bełżycach: 1; 

 Oświata: 2, w tym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu: 1, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ostrówku: 1; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie: 3. 

Łącznie w roku 2018 Zespół prowadził 24 procedury NK. 

W 2019 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 14 

formularzy NK cz. A. Zespół objął procedurą 13 rodzin (1 NK w tej samej rodzinie). Niebieskie 

Karty zostały sporządzone przez przedstawicieli  następujących instytucji:  

 KPP w Łęcznej: 13; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej: 1. 

 

Wykres 1. Liczba sporządzonych formularzy NK oraz zakończonych procedur, z podaniem przyczyny 
zakończenia 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Liczba

sporządzonych

formularzy NK

cz. A

(wszczęcie

procedury)

2017

2018

2019

styczeń- wrzesień 2020

 
Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W 2017 r. do GZI w Puchaczowie wpłynęło 18 formularzy NK cz. A, w 2018 r. również 18 

formularzy NK, natomiast w 2019 r. sporządzono  14 NK cz. A. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 

30 września 2020 r. zarejestrowano 16 formularzy NK (do końca roku 19). 

 

Tabela 2. Liczba sporządzonych formularzy NK z podziałem na podmioty wszczynające procedurę 
 

 

Rok Policja Ośrodek Pomocy Społecznej Szkoła 

2017 17 1 0 
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2018 14 2 2 

2019 13 0 0 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 
 

W 2017 r. podmiotem wszczynającym procedurę NK była głównie policja - 17 formularzy 

NK, OPS w Puchaczowie wszczął 1 procedurę. W 2018 i 2019 r. policja także wszczęła najwięcej 

procedur. W 2017 r. GZI w Puchaczowie zamknął 12 procedur NK. W 4. przypadkach zakończono 

procedurę z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy i zrealizowania indywidualnego planu pomocy. W 8. sytuacjach 

rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań, np. nie stwierdzono przemocy rodzinie 

tylko silny konflikt, sprawy około rozwodowe, nieporozumienia na tle majątkowym, zmiana 

miejsca zamieszkania. Łącznie w roku 2017 Zespół prowadził 24 procedury NK. 

W 2018 r. GZI zakończył 10 procedur NK. W 5. przypadkach zakończono procedurę  

z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy i zrealizowania indywidualnego planu pomocy. W 5. rodzinach 

rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań.  

Z kolei w 2019 r. Zespół zakończył 17 procedur NK. W 5. przypadkach zakończono 

procedurę z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy i zrealizowania indywidualnego planu pomocy. W 12. rodzinach 

rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań (konflikty, umieszczenie w zakładzie 

karnym, brak nierównowagi sił). Łącznie w roku 2019 Zespół prowadził 22 procedury NK. 

Wykres 2. Liczba zakończonych procedur NK  

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2017

2018

2019

 
Źródło: opracowanie własne GZI. 
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W 2020 r. do GZI wpłynęło 19 formularzy NK, natomiast nowych procedur wszczęto 13, 

łącznie prowadzono 20 postępowań. Zespół zakończył procedurę NK w 14. przypadkach, w tym  

z powodu ustania przemocy w rodzinie: 3, z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności 

podejmowania działań: 11.  

W celu realizacji procedury „Niebieskie Karty” powoływano grupy robocze do 

bezpośredniej pracy z osobami i rodzinami uwikłanymi w przemoc. Grupa robocza powołana przez 

Zespół Interdyscyplinarny ma na celu budowanie i realizację strategii postępowania dla konkretnej 

rodziny dotkniętej przemocą. W skład grupy wchodzą przedstawiciele instytucji  

i służb posiadający kompetencje do pracy przy rozwiązywaniu specyficznych problemów  

w konkretnej rodzinie (wśród nich mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego). 

 
Tabela 3. Liczba utworzonych grup roboczych w ramach pracy GZI oraz liczba posiedzeń 

 

Rok Liczba utworzonych grup roboczych Liczba posiedzeń grup roboczych 

2017 16 63 

2018 14 113 

2019 9 79 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W 2017 r. utworzono 16 grup roboczych do rozwiązania indywidualnych spraw  

w rodzinach. Odbyły się 63 posiedzenia grup roboczych. W spotkaniach grup uczestniczyło średnio 

4/5 przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów, także spoza składu Zespołu. Ponadto w celu 

monitorowania podejmowanych działań w ramach procedury NK odbywały się wizyty  

w środowisku realizowane przez dzielnicowego, pracownika socjalnego lub wspólne.  

W kwartalnych spotkaniach GZI uczestniczyło średnio 10/12 osób. 

W 2018 r. utworzono 14 grup roboczych, które spotkały się łącznie 113 razy.  

W posiedzeniach grup roboczych średnio uczestniczyło 4/5 osób, również spoza składu Zespołu. 

Przez cały czas trwania procedury, zgodnie z indywidualnym planem pomocy odbywały się 

regularne wizyty w środowisku realizowane przez dzielnicowego i pracownika socjalnego.  

W kwartalnych spotkaniach GZI uczestniczyło średnio 8 osób. 

W 2019 r. utworzono 9 grup roboczych, odbyło się 79 posiedzeń. W spotkaniach 

uczestniczyło średnio 4 przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów. Podobnie jak  

w latach ubiegłych, w celu monitorowania podejmowanych działań w ramach procedury NK 
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odbywały się wizyty w miejscu zamieszkania dzielnicowego i pracownika socjalnego.  Odbyło się 5 

spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w których średnio brało udział 8 osób. 

 

Tabela 4. Liczba sporządzonych formularzy NK oraz zakończonych procedur, z podaniem przyczyny 
zakończenia 

 

Rok 

Liczba 

sporządzonych 

formularzy 

NK cz. A 

(wszczęcie 

procedury) 

Liczba 

sporządzonych 

formularzy 

NK cz. C 

Liczba 

sporządzonych 

formularzy 

NK cz. D 

Liczba 

zakończonych 

procedur NK 

Zakończenie 

procedury  

z powodu 

ustania 

przemocy  

w rodzinie 

Zakończenie 

procedury  

z powodu 

rozstrzygnięcia  

o braku 

zasadności 

podejmowania 

działań 

2020 19 10 4 14 3 11 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Puchaczowie wpłynęło 19 formularzy NK cz. A, procedurę wszczęto w 13. rodzinach. 

„Niebieskie Karty” zostały sporządzone przez przedstawicieli  następujących instytucji:  

 KPP w Łęcznej – 18. 

 Zespół Szkół w Puchaczowie – 1. 

GZI zakończył procedurę NK w 14. rodzinach, w tym z powodu ustania przemocy  

i zrealizowania planu pomocy w 3. rodzinach, a w pozostałych przypadkach rozstrzygnięto o braku 

zasadności podejmowania działań, np. nie stwierdzono przemocy rodzinie, sprawy około 

rozwodowe, konflikty na tle majątkowym, pobyt w zakładzie karnym.  

 

Tabela 5. Liczba sporządzonych formularzy NK z podziałem na podmioty wszczynające procedurę 

 

Rok Policja Pomoc społeczna Oświata 

2020 
 

15 

 

0 1 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. podmiotem wszczynającym procedurę NK  

najczęściej była Policja (interwencje domowe), sporządziła 18 formularzy NK, natomiast 1 

procedurę wszczął przedstawiciel oświaty.  
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Tabela 6. Liczba utworzonych grup roboczych w ramach pracy GZI oraz liczba posiedzeń: 

 

Rok Liczba utworzonych grup roboczych Liczba posiedzeń grup roboczych 

2020 13 44 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W 2020 r. utworzono 13 grup roboczych do rozwiązania indywidualnych spraw  

w rodzinach. Odbyły się 44 posiedzenia grup roboczych.  

 

Tabela 7.  Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 

 

Okres Kobiety Mężczyźni Dzieci Ogółem 

styczeń -

wrzesień 

2020 

15 6 12 33 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W okresie od stycznia do września 2020 r. liczba osób dotkniętych przemocą kształtowała 

się w sposób następujący: kobiety – 15, mężczyźni – 6, dzieci – 12, ogółem – 33 osoby.  

 

W ramach współpracy z lokalnymi mediami zamieszczano informacje w dwumiesięczniku 

„Wieści z gminy” oraz na stronach internetowych UG i OPS. Upowszechniano również materiały 

informacyjne dot. działalności GZI oraz placówek udzielających pomocy.  

W dniu 23.11.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla wszystkich 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie oraz członków grup roboczych 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, 

osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują  

z rodzinami przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, konieczne było wprowadzenie  

i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.  

Zatem w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych zaleca się:  

 działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań (np. do 

powoływania grup roboczych), wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji; 
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 prace na rzecz rodzin dotkniętych przemocą prowadzić w oparciu o działania grup 

roboczych; 

 o ile jest możliwe przyjmować zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy  

w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków 

komunikacji elektronicznej; 

 w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przekazywać informację do Policji i ustalać dalszy tok postępowania; 

 bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury 

„Niebieskie Karty” dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem 

rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy 

korespondencji elektronicznej;                                            

 w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny 

bezwzględnie stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2; 

 po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy 

roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie (tzw. opiekun osoby 

doznającej przemocy - preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela 

grupy roboczej do kontaktu z osobą stosującą przemoc (tzw. opiekun osoby stosującej 

przemoc - preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny, o ile to 

możliwe, za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji 

elektronicznej; 

 dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą 

pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu 

miejscach i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego 

czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą 

rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej; 

 preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy e-mailowego) nie wykluczają  

w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy 

Roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania 

przeprowadzać w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa 

sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie 

zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie  
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z ograniczeniami zawartymi w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w spawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; 

 w sytuacjach szczególnych i tego wymagających możliwe są również wizyty członka 

Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy  

w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie możliwe 

środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki, jednorazowe rękawiczki czy płyny 

dezynfekujące).  

 

W zakresie działań skierowanych do rodzin objętych procedurą NK zaleca się:  

 monitorować sytuację rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne, zarówno 

przedstawicielom służb realizującym procedurę „Niebieskie Karty”, jak i osobom  

i rodzinom doświadczającym przemocy;  

 kontakty osobiste - jeżeli to możliwe - zastąpić np. kontaktami telefonicznymi (jednakże 

biorąc pod uwagę specyfikę problemu, rozmowy prowadzić w ten sposób, aby nie 

wpływało to na bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy); 

 zobowiązać osobę doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze „Niebieskie 

Karty” do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji; 

 kontaktować się np. telefonicznie z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy  

i będącą w procedurze „Niebieskie Karty” w celu m.in. motywowania do powstrzymywania 

się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach 

stosowania przemocy; 

 w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszać konieczność interwencji Policji; 

 szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objąć 

rodziny, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci 

doświadczających przemocy, zwłaszcza mając na względzie fakt, że w związku  

z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych dzieci nie mają obecnie kontaktu  

z pracownikami szkół/przedszkoli/żłobków (m.in. systematycznie monitorować stan 

bezpieczeństwa dzieci, systematycznie motywować osoby podejrzane o stosowanie 

przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informować  

o konsekwencjach czynów przemocowych, o ile to możliwe utrzymywać systematyczne 

kontakty z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu 

bezpieczeństwa dziecka, np. babcia, ciocia, sąsiadka); 
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 ponadto stosować zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują  

z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

 

W okresie epidemii nie zaobserwowano gwałtownego wzrostu liczby przypadków użycia 

przemocy domowej wobec osób najbliższych na terenie gminy Puchaczów. Mimo wprowadzonych 

ograniczeń pracownicy starają się na bieżąco monitorować sytuację rodzin objętych procedurą NK, 

uwzględniając specyfikę problemu.  

 Osoby i rodziny z problemem przemocy domowej były informowane o dostępnym na 

terenie gminy wsparciu specjalistycznym udzielanym za pośrednictwem środków komunikowania 

się na odległość, tj.: 

 poradnictwo psychologiczne: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-18.00 (telefon,  aplikacja 

Messenger, WhatsApp); 

 poradnictwo pedagogiczne: wtorek – piątek w godz. 12.00-17.00 (telefon, aplikacja 

Messenger; e-mail); 

 poradnictwo socjalne, rodzinne: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00 (telefon, e-mail). 

Ponadto przekazywane były informacje o telefonicznym wsparciu psychologicznym  

i prawnym udzielanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, oraz  

o  uruchomionej przez Komendę Główną Policji aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi 

praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.  

Poza tym osoby doświadczające przemocy otrzymały poradnik opracowany przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich pt.: „Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej  

w epidemii Koronowirusa”.   

Mimo trwającej epidemii pracownicy zaangażowani w realizację zadań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Puchaczów starają się, by osoby zagrożone 

przemocą otrzymały konieczne wsparcie. 

  

IV. Podstawy prawne opracowania Programu 

 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze 

zm.), 
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 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 218 z późn. zm.), 

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

z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

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

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1359),  

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

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 180, poz. 1245).  

 

Program jest skorelowany z następującymi Programami:  

 Projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na rok 2021; 

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021; 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2021- 2025; 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok; 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.  

 

V. Założenia Programu 

 

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie określono cztery 

podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec 

różnych grup odbiorców: 

I. Profilaktyka i edukacja społeczna – obszar kierowany do ogółu mieszkańców, w tym do 

osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 

II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – obszar kierowany do osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym: do kobiet, mężczyzna, dzieci, współmałżonków 

lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, niepełnosprawnych, zależnych).  

III. Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie – obszar kierowany do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów 

zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc. 
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IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie – obszar kierowany do przedstawicieli 

instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 

VI. Adresaci Programu 

 

Program jest skierowany do: 

1) społeczności lokalnej, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, 

2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

3) osób stosujących przemoc, 

4) świadków przemocy w rodzinie, 

5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie. 

 

 

VII. Analiza SWOT - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
 

 

Mocne strony Słabe strony 

 prowadzenie programów korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc (zadanie powiatu); 

 dobrze działające służby zajmujące się 

profilaktyką i wsparciem rodzin 

zagrożonych; 

 dobrze przygotowana i stale doskonaląca 

umiejętności kadra instytucji działających 

na rzecz rodziny; 

 funkcjonowanie sprawdzonych procedur 

„Niebieskie Karty”; 

 gotowość do współpracy instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie; 

 doświadczenie we współpracy 

interdyscyplinarnej; 

 sprawny przepływ informacji pomiędzy 

służbami; 

 znajomość personalna osób 

zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie z poszczególnych 

instytucji w gminie. 

 niewystarczająca oferta pomocy 

specjalistycznej na terenie gminy; 

 brak dostatecznie dobrej współpracy ze 

strony osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że doświadczają przemocy  

w rodzinie; 

 bierna postawa osób poszkodowanych, 

niechęć do współpracy, ukrywanie 

problemu przemocy, lęk przed zmianami, 

rezygnacja z proponowanych form 

pomocy; 

 niewystarczające zainteresowanie osób 

stosujących przemoc programami 

korekcyjno-edukacyjnymi; 

 brak narzędzi motywujących osoby 

stosujące przemoc do uczestnictwa  

w programach korekcyjno-edukacyjnych; 

 zbyt mała liczba sądowych nakazów 

uczestnictwa w programach korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy; 

 brak narzędzi egzekwujących udział osób 

stosujących przemoc w pracach grup 
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roboczych; 

 niedostateczne wykorzystanie przez 

organy ścigania i wymiar sprawiedliwości 

już istniejących rozwiązań prawnych; 

 brak wypracowanych systemów 

wspomagania działań profilaktycznych; 

 brak mieszkań socjalnych, chronionych 

dla osób doświadczających przemocy; 

 brak na terenie powiatu łęczyńskiego 

ośrodka interwencji kryzysowej/ 

specjalistycznego ośrodka wsparcia dla 

osób dotkniętych przemocą; 

 problemy alkoholowe ofiar i  

i sprawców przemocy w rodzinie; 

 niska skuteczność nakazów sądowych 

dot. konieczności poddania się leczeniu 

odwykowemu; 

 ograniczone środki finansowe na 

realizację zadań związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

(działania informacyjne, edukacyjne, 

profilaktyczne); 

 brak skutecznych narzędzi monitorowania 

działań oraz pomiaru efektywności  

i skuteczności realizowanych działań; 

 wzrost liczby przypadków wszczęcia 

procedury NK względem tej samej 

rodziny; 

 wykorzystywanie procedury NK  

w sytuacjach konfliktu w rodzinie,  

w sprawach okołorozwodowych (tzw. 

„karta przetargowa”); 

 niedostateczne zaangażowanie wszystkich 

podmiotów w procedurę „Niebieskie 

Karty”; 

 niskie zaangażowanie ochrony zdrowia  

w realizację procedury NK; 

 nadmierne obciążenie pracą pracowników 

socjalnych, ograniczenia kadrowe, 

wypalenie zawodowe; 

 trudne warunki lokalowe do 

przeprowadzania spotkań grup roboczych. 

 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości społecznej na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie, w tym 

m.in. dzięki ogólnopolskim kampaniom 

 wzrastające uzależnienia członków 

rodzin; 

 społeczna akceptacja wobec aktów 
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oraz poruszaniu tego tematu w mediach; 

 wzrost zgłaszalności i liczby 

podejmowanych działań w zakresie 

procedury NK; 

 funkcjonowanie GZI, wsparcie, wymiana 

informacji, interdyscyplinarność, 

kompleksowość działań; 

 zwiększenie działań informacyjnych 

dotyczących problematyki uzależnień  

i przemocy w rodzinie; 

 realizacja programów profilaktycznych 

umożliwiających rodzinie dotkniętej 

przemocą lub inną sytuacją kryzysową 

przezwyciężenie trudności; 

 realizacja programów profilaktycznych  

w szkołach; 

 zmiany prawne umożliwiające skuteczne 

formy niesienia pomocy rodzinom 

zagrożonym przemocą; 

 realizacja szkoleń dla członków GZI lub 

przedstawicieli instytucji i organizacji 

zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

 

 

przemocy w rodzinie, ukrywanie przez 

rodzinę występowania zjawiska 

przemocy; 

 zbyt mała liczba specjalistycznej kadry; 

 brak skutecznej współpracy 

interdyscyplinarnej; 

 brak współdziałania rodziny w zakresie 

przezwyciężania problemów, zrzucanie 

odpowiedzialności na instytucje; 

 utrzymywanie się stygmatyzacji ofiar 

przemocy i postaw sprzyjających 

ukrywaniu problemu; 

 niska liczba kampanii społecznych; 

 brak dostatecznej wiedzy i umiejętności  

w zakresie aplikowania o środki 

finansowe z programów rządowych i 

resortowych; 

 przewlekłość procedur sądowych, 

umarzanie spraw przez sąd, prokuraturę, 

zwłaszcza w przypadku stosowania 

przemocy psychicznej, co zniechęca 

rodziny do  podejmowania działań; 

 brak zabezpieczenia finansowego  

i uregulowania prawnego superwizji dla 

członków zespołów interdyscyplinarnych  

i grup roboczych. 
 

 

VIII. Cele, kierunki działań, wskaźniki, podmioty realizujące 

 

 

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie 

dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin w których stosowana jest przemoc. 

 

Cele szczegółowe: 

 
1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie.  

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie.  

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Cel główny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin                  

w których stosowana jest przemoc. 
 

Kierunki działań Podmiot odpowiedzialny Termin realizacji 

Cel szczegółowy 1: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie 

 diagnoza problemu przemocy w rodzinie na 

terenie gminy Puchaczów; 

 podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 

mieszkańców gminy w zakresie instytucji 

udzielających pomocy osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie; 

 podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 

mieszkańców gminy Puchaczów w zakresie 

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie; 

 monitorowanie zjawiska przemocy  

w rodzinie na terenie gminy Puchaczów; 

 realizacja projektów z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i ochrony osób jej doświadczających; 

 realizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie 

promowania programów w środkach 

 

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

 

szkoły i placówki oświatowe 

 

świetlice profilaktyczno-wychowawcze 

 

Stowarzyszenie Nasza Świetlica - „Pomocna Dłoń” 

 

inne 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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masowego przekazu pozbawionych treści 

przemocowych (telewizja, Internet, gry 

komputerowe, prasa); 

 promowanie wśród dzieci i młodzieży 

różnorodnych form spędzania  czasu wolnego 

z pominięciem zachowań agresywnych; 

 promowanie metod wychowawczych bez 

użycia przemocy, informowanie o zakazie 

stosowania kar cielesnych wobec dzieci; 

 upowszechnianie i dystrybucja materiałów 

informacyjnych w zakresie możliwości i form 

uzyskania pomocy, przyczyn i skutków 

przemocy  w rodzinie; 

 organizacja lokalnych kampanii społecznych, 

np. plakaty, spotkania z sołtysami, radnymi, 

ulotki, broszury, artykuły w prasie lokalnej, 

itp.; 

 włączanie się w ogólnopolskie kampanie 

społeczne, np. Tydzień pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem, itp.; 

 prowadzenie poradnictwa, w szczególności 

poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczo-wychowawczych 

kompetencji rodziców, zwłaszcza w 

rodzinach zagrożonych przemocą; 

 podejmowanie działań mających na celu 
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uwrażliwienie mieszkańców gminy na 

problem przemocy w rodzinie; 

 współpraca z placówkami służby zdrowia w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie; 

 udział w szkoleniach członków Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępności i skuteczności oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 
 koordynowanie i doskonalenie współpracy 

pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

 zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców 

gminy na temat podmiotów świadczących 

pomoc osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie oraz form udzielanej pomocy; 

 zapewnienie pomocy i wsparcia, a także w 

miarę potrzeby bezpiecznego schronienia w 

całodobowej placówce osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie; 

 uruchomienie grupy wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy domowej; 

 funkcjonowanie i rozwój Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, prowadzenie przez 

Zespół skoordynowanych i zintegrowanych 

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Gminna Komisja Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Punkt Konsultacyjny 

 

świetlice 

profilaktyczno-wychowawcze 

 

 

GOZ 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2025 
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działań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 prowadzenie działań terapeutycznych dla 

osób doświadczających przemocy; 

 uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla 

osób dotkniętych przemocą i zagrożonych 

przemocą w rodzinie – świadczenie 

poradnictwa psychologicznego, socjalnego, 

rodzinnego, zawodowego i prawnego; 

 zwiększenie dostępności do informacji  

w zakresie możliwości i form pomocy 

psychologicznej, medycznej, socjalnej, 

zawodowej, rodzinnej i prawnej; 

 propagowanie dostępności telefonów 

zaufania oraz telefonów interwencyjnych  

i informacyjnych dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie (m.in. „Niebieska 

Linia”, „Pomarańczowa Linia”); 

 współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej w ramach kierowania 

osób doświadczających przemocy do 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu 

Samotnej Matki, ośrodka wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą, ofiar przemocy, itp.; 

 sporządzanie wniosków do Sądu Rodzinnego 

o wgląd w sytuację rodziny; 

 

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej 

 

placówki oświatowe 

 

organizacje pozarządowe 

 

PCPR  

 

MONAR 

 

poradnie terapii uzależnień  i współuzależnień 
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 monitorowane sytuacji rodzin, w których 

dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

 dokumentowanie działań podejmowanych 

wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy. 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  

 podejmowanie działań interwencyjnych  

w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” 

wobec osób stosujących przemoc; 

 działania w zakresie uniemożliwienia osobom 

stosującym przemoc korzystania ze wspólnie 

zajmowanego z innymi członkami rodziny 

mieszkania oraz zakazu kontaktowania się  

i zbliżania do osoby pokrzywdzonej; 

 udzielanie informacji oraz kierowanie osób 

stosujących przemoc do udziału w Programie 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,  

realizowanym w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łęcznej; 

 zobowiązanie do konsultacji, podjęcia terapii, 

leczenia, itp. w placówkach udzielających 

specjalistycznej pomocy; 

 sporządzanie wniosków do GKPiRPA o 

leczenie odwykowe osób uzależnionych od 

alkoholu, stosujących przemoc w rodzinie; 

 

GZI 

grupy robocze 

OPS 

KPP, dzielnicowy 

Sąd Rejonowy 

Prokuratura Rejonowa 

placówki oświatowe 

placówki służby zdrowia 

GKPiRPA 

PCPR w Łęcznej 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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 sporządzanie wniosków do Sądu Rejonowego 

- Wydział Karny dot. zobowiązania osób 

stosujących przemoc w rodzinie do 

uczestnictwa w programach korekcyjno-

edukacyjnych; 

 sporządzanie wniosków do Prokuratury 

Rejonowej o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z użyciem przemocy w 

rodzinie; 

 monitorowanie sytuacji osób stosujących 

przemoc w rodzinie, kontrola nałożonych 

zobowiązań. 

 

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług 

 zapewnienie możliwości udziału w różnych 

formach doskonalenia zawodowego 

(wewnętrznego i zewnętrznego), których 

celem jest podnoszenie kwalifikacji oraz 

doskonalenie umiejętności osób pracujących 

bezpośrednio z osobami stosującymi 

przemoc, jak i doświadczającymi przemocy; 

 zapewnienie możliwości podnoszenia 

kompetencji osób pracujących  

z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

rozpoznawania wczesnych symptomów 

 

GZI 

grupy robocze 

szkoły i placówki 

inne 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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występowania zjawiska przemocy w rodzinie; 

 zapewnienie poradnictwa i wsparcia dla osób 

pracujących bezpośrednio z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie   

w formie superwizji bądź grupy wsparcia; 

 zaopatrywanie się w wydawnictwa i literaturę 

fachową dot. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 
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Przy ocenie Programu będą brane pod uwagę następujące wskaźniki:  

 

 liczba wszczynanych procedur  NK; 

 liczba osób doznających przemocy w rodzinie; 

 liczba osób stosujących przemoc w rodzinie; 

 liczba posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 liczba utworzonych grup roboczych; 

 liczba posiedzeń grup roboczych;  

 liczba interwencji związanych z przemocą domową; 

 liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy w rodzinie; 

 liczba sporządzonych formularzy NK cz. A z podziałem na poszczególne podmioty; 

 liczba sporządzonych formularzy NK cz. C; 

 liczba sporządzonych formularzy NK cz. D; 

 liczba osób stosujących przemoc skierowanych do programów korekcyjno-edukacyjnego; 

 liczba osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno-

edukacyjnych; 

 liczba wniosków do GKPiRPA o podjęcie stosownych działań w zakresie leczenia 

odwykowego; 

 liczba zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie; 

 liczba pism/wniosków sporządzonych do Sądu; 

 liczba instytucji prowadzących zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z dziećmi  

i młodzieżą; 

 liczba osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocą w rodzinie, które podniosły 

swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe; 

 liczba upowszechnianych materiałów informacyjnych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 liczba osób objętych pomocą GZI; 

 liczba rodzin objętych pomocą GZI; 

 liczba osób objętych pomocą grup roboczych; 

 liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych; 
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 liczba osób korzystających z pomocy w całodobowych placówkach pomocowych dla osób 

doświadczających przemocy; 

 liczba zakończonych procedur NK z uwagi na ustanie przemocy; 

 liczba zakończonych procedur NK z uwagi na brak zasadności podejmowania działań. 

IX. Realizatorzy Programu 

 

Realizatorami Programu są w szczególności podmioty wchodzące w skład Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie, tj.: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie, 

2) Zespół Szkół w Puchaczowie, 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu, 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku, 

5) Przedszkole w Puchaczowie, 

6) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Puchaczowie, 

7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Puchaczowie, 

8) Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, 

9) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku - III Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, IV Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, 

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. 

 

Ponadto w celu właściwej realizacji Programu Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

w Puchaczowie będzie współpracował z placówkami funkcjonującymi w Powiecie Łęczyńskim, tj. 

Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej, Regionalne Centrum 

Trzeźwości „MAKSYMILIAN” w Łęcznej, poradnie terapii uzależnień, placówki służby zdrowia, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitalne oddziały odwykowe i inne. 

 

X. Przewidywane efekty realizacji Programu 
 

Zakłada się, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 będzie miał charakter interdyscyplinarny  

i realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania 
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działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie. Ze względu na 

interdyscyplinarny charakter Programu cele realizowane będą w formie pracy ciągłej przez okres 

pięciu lat. Działania skierowane do społeczności lokalnej, instytucji, organizacji będą miały 

charakter: 

 profilaktyczny – promowanie, propagowanie zachowań alternatywnych wobec przemocy, 

nowatorskich i systemowych rozwiązań; 

 edukacyjny – upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków, 

kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy; 

 pomocowy – specjalistyczne poradnictwo, działania profilaktyczno-terapeutyczne, 

korekcyjno-edukacyjne, informowanie o miejscach i możliwościach udzielenia pomocy; 

 wspierający – wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, wzmacnianie  

i aktywizowanie instytucji i organizacji, współpraca i wymiana doświadczeń, dobre 

praktyki. 

 

Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia 

skuteczności pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą poprzez:  

 wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 podniesienie świadomości wśród mieszkańców gminy w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą, 

 zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczających 

przemocy, 

 podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc  

w rodzinie, 

 zwiększenie kompetencji i umiejętności osób realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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XI. Miejsce i czas realizacji Programu 
  

Program będzie realizowany na terenie gminy Puchaczów w latach 2021 – 2025. Wdrażanie 

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

w formie ciągłej. 

 

XII. Monitorowanie i ewaluacja 

 

Program będzie monitorowany raz na kwartał podczas spotkań Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, oraz po zakończeniu każdego roku kalendarzowego w oparciu  

o wskaźniki i sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację.  

W miesiącu grudniu każdego roku Zespół zaplanuje działania na kolejny rok  

z uwzględnieniem szczegółowych terminów oraz podmiotów/osób odpowiedzialnych za ich 

realizację.  

Do dnia 31 marca każdego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie przedłoży 

sprawozdanie z realizacji Programu Radzie Gminy Puchaczów. 

 

XIII. Sposób finansowania 

 

Program będzie finansowany ze środków budżetu giny Puchaczów, dotacji oraz ze środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 


