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Wstęp 

 

 

W dzisiejszym społeczeństwie, korzystającym w pełni z cywilizacyjnych osiągnięć, przemoc 

w rodzinie wciąż występuje i wciąż pozostaje tematem tabu. O tym dramacie zamkniętym w 

przysłowiowych czterech ścianach nadal bardzo rzadko mówią osoby, których ten problem dotyka. 

Ów „mur milczenia” wydaje się być tak mocny, że ofiary przemocy wciąż częściej bez skutecznego 

sprzeciwu, całymi latami znoszą krzywdzenie, niż ujawniają uwikłanie w destrukcyjną relację ze 

sprawcą. Niestety bez wielopłaszczyznowej interwencji nie da się skutecznie przerwać przemocy i 

naprawić jej bolesnych konsekwencji. 

Same kampanie społeczne, zarówno te lokalne, jak i ogólnokrajowe, nie przyniosą znacznego 

postępu w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Aby skutecznie zapobiegać krzywdzeniu, a 

także pomagać osobom już uwikłanym w przemoc, potrzebne są działania zaplanowane, celowe, 

interdyscyplinarne i zakładające długotrwałą realizację we wszystkich możliwych obszarach. 

Działania takie muszą więc posiadać charakter systemowy, biorący pod uwagę różnorodność 

kompetencji służb, instytucji i organizacji oraz monitoring ich aktywności w realizacji przydzielonych 

zadań. 

Przystępując do opracowania Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie 

przyjęto założenie, że – tylko funkcjonowanie jednolitego, spójnego systemu łączącego profilaktykę, 

prewencję oraz reagowanie na przemoc i łagodzenie skutków już zaistniałej, może przyczynić się do 

zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie i zwiększyć skuteczność pomocy dla rodzin, w 

których ten problem występuje. 

Niniejsze opracowanie jest wypełnieniem zapisu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i stanowi dokument porządkujący działania  w obszarze 

przemocy domowej na terenie Gminy Pokój. 

W rozdziale I skupiono się na prezentacji definicji przemocy w rodzinie i osób w nią 

uwikłanych. Rozdział zawiera także charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie oraz jej diagnozę 

na terenie Gminy Pokój. Dodatkowo przedstawia także lokalne i ponadlokalne  zasoby oraz 

przedstawia analizę potrzeb w zakresie przeciwdziałania opisywanemu problemowi społecznemu. 

Rozdział II zawiera definicję systemu oraz przedstawia podstawy prawne działań służb i 

instytucji zobligowanych do interweniowania wobec przemocy domowej. W dalszej części 

umieszczono schemat- graficzną strukturę Systemu oraz wyznaczono cel główny, cele szczegółowe, 

wynikające z nich zadania, a także realizatorów owych działań. 

Rozdział III poświęcony jest szczegółom związanym z pomocą ofiarom przemocy w rodzinie 

oraz procedurom postępowania już w przypadku samego tylko podejrzenia wymienionego  

przestępstwa.  

 

ROZDZIAŁ I 

Terminologia i definicje pojęć 

 

Istnieje wiele definicji przemocy w rodzinie (domestic violence). Wszystkie z nich zawierają 

takie elementy jak: działanie zamierzone, intencjonalne, świadome; przewaga sił agresora; wywołanie 

cierpienia i szkody; działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny; działanie z intencją 

wyrządzenia komuś krzywdy, narzucenia mu władzy, dokonania bezprawnych czynów, godzenia w 

czyjąś osobistą wolność, naruszenia praw i dóbr osobistych; działanie wykraczające poza społeczne 

normy, zasady relacji międzyludzkich. Przemoc rodzinna według ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste, w szczególności narażające 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
1
”. 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. Nr 180, poz. 1493, 

z późn. zm. 
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Angielska organizacja „Aquarius” definiuje przemoc domową jako „każdą formę fizycznego, 

emocjonalnego, seksualnego lub finansowego nadużycia, która ma miejsce w relacji z kimś bliskim 

lub członkiem rodziny. Zaliczamy do tego znęcanie się, maltretowanie, kontrolowanie zachowania 

drugiej osoby”. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -

przemoc w rodzinie, zwana inaczej przemocą domową – określona jest jako „jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

wymienionych w pkt 1 (red.„małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii 

lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu” a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca”), 

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.”  

Przemoc w rodzinie często definiuje się także jako podjęcie lub zaniechanie określonych 

działań względem innego członka rodziny, z wykorzystaniem przewagi sił sprawcy nad ofiarą lub 

ofiarami, w celu wyrządzenia krzywdy, spowodowania szkody lub cierpienia. Działania takie (lub 

zaniechanie działania) godzi w prawa i dobra osobiste osób uwikłanych w przemoc, najczęściej w ich 

zdrowie fizyczne i psychiczne. Specjaliści zajmujący się problematyką przemocy wskazują na kilka 

aspektów charakterystycznych dla  jej występowania: 

Przemoc jest intencjonalna.  
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem jego działania. Ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

Siły są nierównomierne.  
Występuje tzw. „asymetria relacji”. Osoba stosująca przemoc ma przewagę nad ofiarą.  

Naruszone zostają prawa i dobra osobiste.  

Przemoc polega na naruszeniu przez osobę sprawcy podstawowych praw ofiary (np. prawo do 

godności, szacunku, nietykalności fizycznej itp.). 

Powoduje cierpienie i ból.  
Sprawca naraża zdrowie fizyczne i psychiczne, a często także i życie ofiary na poważne szkody. 

Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że zdolność do samoobrony ofiary, a także jej wiara w 

możliwość przerwania przemocy znacznie maleje. 

Ofiara przemocy w rodzinie to osoba/osoby dotknięta przemocą domową, niezależnie od płci, 

wieku, stanu zdrowia (w tym psychicznego) oraz sprawności intelektualnej. Ofiarami przemocy są 

również małoletnie dzieci, które – nie będąc bezpośrednio poszkodowanymi – doznają głębokich 

urazów jako świadkowie. 

W Kodeksie Karnym funkcjonuje natomiast pojęcie „pokrzywdzonego”: „pokrzywdzonym jest osoba 

fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez 

przestępstwo”.   

Sprawcą przemocy w  rodzinie jest osoba dokonująca aktu/aktów przemocy, niezależnie od 

jej formy, czasu trwania i powodów, dla których stosuje takie zachowania nawet, jeśli nie zostało 

wobec niej wniesione do oskarżenie.   

Świadkiem przemocy jest osoba, która bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy  w sytuacji 

przemocy (widzi, słyszy, wie lub podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy). Dzięki 

swoim działaniom (ujawnienie) może przyczynić się do przerwania przemocy. 

Zgodnie z art. 304, par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, każda osoba, która dowiedziała się o 

popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora 

lub Policję. Zaś zgodnie z zapisem art. 4 par. 2 ustawy  o postępowaniu w sprawach nieletnich – każda 

osoba, która dowie się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek 

zawiadomienia o tym Sądu Rodzinnego lub Policji. 

Zjawisko przemocy domowej może przyjmować następujące formy: 

 przemoc fizyczna polega na używaniu fizycznej siły w celu wymuszenia określonego 

postępowania (lub ukarania za złamanie reguł ustalonych przez sprawcę), wywołania lęku; 

odprowadzenia własnych, trudnych emocji (gniew, frustracja, niezadowolenie); 
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 przemoc psychiczna to szereg działań uruchamianych przez sprawcę celowo, nakierowanych 

na zmianę przekonania, nastawienia czy światopoglądu ofiary, a także zmianę potrzeb, ocen, 

uczuć, postaw ofiary tak, by osoba manipulowana działała zgodnie  z oczekiwaniami sprawcy, 

pod jego pełną kontrolą; 

 przemoc seksualna polega na wymuszaniu niechcianych i nieakceptowanych przez ofiarę 

zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy; 

 przemoc ekonomiczna to działania zmierzające do całkowitej finansowej zależności ofiary 

od sprawcy. 

Analiza związków, w których kobiety były maltretowane wskazuje, iż występuje często 

charakterystyczny cykl przemocy, składający się z trzech powtarzających się faz: 

faza narastającej agresji – narasta napięcie sprawcy; jest coraz bardziej rozdrażniony, każdy 

drobiazg wyprowadza go z równowagi, staje się powodem do wszczęcia awantury; coraz więcej 

pije, prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara stara się opanować sytuację 

– robi wszystko tak, jak oczekiwałby tego sprawca, unika rozmów, bezpośredniego kontaktu 

(„chowa” się, wychodzi z domu; przeczekuje). Żyje w coraz większym napięciu (dolegliwości 

fizyczne – bóle głowy, żołądka, bezsenność) a widząc, że jej strategie są nieskuteczne popada w 

apatię lub ogarnia ją silny lęk, który powoduje prowokację wybuchu – „żeby już mieć to za sobą”; 

faza gwałtownej przemocy – z mało istotnych powodów następuje atak agresji;  „rozładowanie” 

złości. Ofiara doznaje zranień fizycznych i psychicznych; odczuwa przerażenie, złość, bezradność 

i wstyd; traci ochotę do życia; 

faza „miodowego miesiąca” – po akcie przemocy sprawca zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, 

co zrobił. Stara się więc znaleźć wytłumaczenie; przeprasza, usprawiedliwia się, stara się 

wynagrodzić krzywdę. Obiecuje poprawę, okazuje ciepło, zainteresowanie potrzebami ofiary; 

świadomy konsekwencji – stara się „udowodnić’, że było to działanie incydentalne. 

Faza „miodowego miesiąca” nie trwa długo. W sprawcy znów gromadzi się złość, narasta 

napięcie, a tym samym rozpoczyna się kolejny cykl przemocy. 

Związki pozostają stabilne tak długo, jak koszty przemocy i korzyści z zachowań przejawianych w 

fazie  miodowego miesiąca są mniej więcej równe. Z czasem zachowania z fazy II stają się coraz 

bardziej dotkliwe, a fazy I i III coraz krótsze. Gdy koszty przeważają nad korzyściami ofiara może 

próbować odejść. Sprawca wówczas  nasila przemoc lub próby naprawiania krzywd, uwodzenia 

ofiary. 

Ofiary przemocy domowej doświadczają lęku, cierpienia, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy; 

doznają ostrych psychofizycznych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu.  

Osoby doznające przemocy domowej charakteryzuje: niska samoocena, bierne strategie 

radzenia sobie ze stresem, silna zależność, lęk, obniżony nastrój, izolacja społeczna, skłonność do 

obwiniania siebie, dolegliwości psychosomatyczne a bywa, że – nadużywanie alkoholu i branie 

narkotyków. 

Ofiary przemocy żyją w silnym poczuciu winy, przypisując sobie odpowiedzialność za 

zdenerwowanie, frustracje itp. sprawcy; są przekonane, że to ich działanie powoduje akty przemocy. 

Czują, że nie mają wpływu na własne życie; nie kontrolują tego, co dzieje się  z nimi i wokół nich, 

stąd też są nieufne wobec otoczenia. Życie w ciągłym napięciu, poczuciu zagrożenia powoduje, iż 

ofiary cały swój wysiłek skupiają na analizie bieżącej sytuacji, przetrwaniu, a nie poszukiwaniu 

możliwości zmiany. 

Sprawca przemocy w rodzinie charakteryzuje się niskim poczuciem własnej wartości, co powoduje u 

niego zniekształcenia poznawcze; słabo kontroluje impulsy, stąd jest mało odporny na stres; nie 

rozumie uczuć partnera, nie jest więc empatyczny, nie potrafi zobaczyć sytuacji z punktu widzenia 

ofiary. Jego antyspołeczne zachowania wynikają  z braku możliwości współodczuwania z partnerem. 

Sprawca przeżywa ciągłe frustracje, ma nikłe możliwości budowania i utrzymania 

satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, gromadzi więc napięcia  i pragnie doznać ulgi. Sprawca 

nie zna konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami. 

 Podobnie, jak nie istnieje typowy portret ofiary przemocy, tak też trudno nakreślić portret 

sprawcy, zarówno jeśli chodzi o wiek, wykształcenie, jak i status społeczny oraz cechy osobowości. W 

świadomości społecznej istnieje przekonanie, że sprawcy przemocy domowej to po prostu psychopaci, 

bo tylko psychopata może krzywdzić najbliższych.  
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Obecnie, wśród profesjonalistów funkcjonuje termin osobowości nieprawidłowej. Cleckleya 

sformułował  kryteria diagnostyczne, wg których osobowość nieprawidłowa to
2
: 

 niezdolność przewidywania skutków swojego postępowania, 

 utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne, 

 bezosobowy stosunek do życia seksualnego (przedmiotowe traktowanie partnera), 

 brak poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności, 

 nieumiejętność odraczania satysfakcji (dążenie do natychmiastowego zaspokojenia popędów i 

potrzeb), 

 trwała niezdolność do związków uczuciowych z innymi ludźmi, 

 autodestrukcyjny wzorzec życia (np. po okresie dobrego przystosowania , a nawet sukcesów, 

niszczenie dotychczasowych osiągnięć z przyczyn niezrozumiałych dla otoczenia),  

 nieumiejętność planowania odległych celów (koncentracja na teraźniejszości), 

 niezdolność wyciągania wniosków z przeszłych doświadczeń (nieefektywność uczenia się), 

 w miarę sprawna ogólna inteligencja, formalnie niezaburzona, 

 nie dające się logicznie wyjaśnić przerywanie konstruktywnej działalności, 

 swoisty brak wglądu, 

 nierozróżnianie granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą a kłamstwem, 

 brak lęku, 

 nietypowa lub niezwykła reakcja na alkohol, 

 częste szantażowanie samobójstwem, 

 tendencje do samouszkodzeń. 

Badania potwierdzają, że osoby z osobowością nieprawidłową stanowią znaczny odsetek mężczyzn 

uporczywie znęcających się nad swoją rodziną. 

 Według statystyk znaczna większość przypadków bicia partnerki ma związek  z alkoholem. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy w rodzinach alkoholowych jest ponad dwukrotnie 

wyższe niż w pozostałych. W przypadku kobiet maltretowanych przez mężów nadużywających 

alkoholu, wyraźna jest tendencja do powtarzania się w ich małżeństwie sytuacji rodzinnej z 

dzieciństwa.  

Badania potwierdzają, że alkohol wzmaga chemiczne uszkodzenia mózgu i działa silniej na osoby z 

nieprawidłową osobowością. Mechanizmy wpływu alkoholu na przestępczość (Pernanen)
3
: 

 alkohol redukuje zahamowania i wyzwala zachowania przestępcze, dewiacyjne, 

 alkohol zmienia aktywność neuroprzekaźników, co wiąże się z rozwojem zachowań 

agresywnych, 

 przewlekły alkoholizm prowadzi do dysfunkcji kory mózgowej, szczególnie płata 

skroniowego, co również sprzyja patologii zachowania. 

Powyższe wskaźniki należy jednak traktować jako czynniki ryzyka. Nie każdy sprawca przemocy pije 

bowiem alkohol, ani nie wszyscy alkoholicy stosują przemoc. Należy pamiętać, że wbrew 

stereotypowi sprawca przemocy w rodzinie równie dobrze może być bardzo dobrze wykształconym 

człowiekiem, posiadającym odpowiedzialne stanowisko i wysoką pozycję w środowisku lokalnym. 

Bardzo często jest „poważanym obywatelem” danej społeczności, cieszącym się ogólnym szacunkiem 

i zaufaniem, a jedynie w domu, wobec najbliższych podejmuje zachowania przemocowe. 

Przemoc w rodzinie jest problemem społecznym. Osoby jej doznające nie są w stanie 

funkcjonować poprawnie w relacjach interpersonalnych, są wyizolowane i bezradne. Dzieci 

wychowywane w rodzinach, w których dochodziło do przemocy z dużym prawdopodobieństwem będą 

ujawniać zaburzenia zachowania, zachowywać się agresywnie, powtarzać zaobserwowane zachowania 

w późniejszym życiu. Prawdopodobne jest również kontynuowanie schematu rodzinnego poprzez 

wybieranie agresywnego partnera. 

Zakres programu 

Obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoczywa na organach 

administracji rządowej oraz organach jednostek samorządu terytorialnego.  Artykuł 6 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.05.180.1493 z późn. zm.) 

                                                 
2
 http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=158 

3
 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/251-alkohol-przemoc-i-agresja.html 
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nakłada na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ustawodawca położył więc nacisk nie tyle na opracowanie pewnych zasad i reguł oraz ich przyjęcie w 

postaci określonego dokumentu, ale na zorganizowanie i praktyczne realizowanie działań w zakresie 

problemu przemocy w rodzinie. Wydaje się, że zarówno tworzenie, jak i funkcjonowanie systemu 

powinno w szczególności opierać się na współpracy różnych służb i organizacji, co daje możliwość 

podjęcia kompleksowych i interdyscyplinarnych działań. Współpraca ta może mieć sformalizowaną 

postać lokalnego porozumienia zawartego pomiędzy organami administracji, instytucjami i 

organizacjami, którego realizacja umożliwi udzielenie - w ramach systemu - wszechstronnej i 

niezwłocznej pomocy osobom doświadczającym przemocy
4
.  Gminny system powinien więc objąć 

wszystkie pozostałe zadania wyliczone w art. 6 ust. 2. 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.). 

Program jest skorelowany z następującymi aktami prawnymi i programami 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pokój.  

 Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.  1362 z 

późn. zm.) 

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

U. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 

Analiza występowania zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Pokój 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do oszacowania, ze względu na fakt, iż dotyka 

najbardziej osobistych sfer życia człowieka. Trudno jest ustalić rzeczywistą liczbę przypadków 

przemocy, gdyż nie istnieje ujednolicony system zbierania danych na ten temat.  Jak wynika z danych 

liczbowych Posterunku Policji w Pokoju, w 2008 roku na terenie Gminy Pokój przeprowadzono 35 

interwencji, w tym 18 interwencji domowych. W 10 przypadkach interwencje zakończyły się 

procedurą „Niebieskiej Karty. Analogicznie w roku 2009 policjanci z Posterunku Policji w Pokoju 

przeprowadzili 50 interwencji, w tym 31 interwencji domowych. Procedurą „Niebieskiej Karty” 

zakończyło się 31 interwencji, w tym w 14 przypadkach były to rodziny z dziećmi. W porównaniu z 

rokiem 2008 liczba interwencji domowych uległa zwiększeniu o 6 interwencji. W 2010 roku w okresie 

od stycznia do listopada  podjęto 31 interwencji domowych, w tym w 16 przypadkach zakończonych 

procedurą „Niebieskiej Karty”. W 9 przypadkach były to rodziny z dziećmi. w 2 rodzinach 

interwencje miały miejsce 2 – krotnie. We wszystkich przypadkach w latach 2008 – 2010 sprawcy 

przemocy byli pod wpływem alkoholu.   Podkreślić należy, że z doświadczenia osób i organizacji 

zajmujących się przemocą domową wynika, iż statystyki nie oddają powagi problemu. Najczęściej 

ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, które z reguły nie potrafią same poprosić o pomoc. Również 

przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie instytucji i organizacji w walce 

z tym zjawiskiem. W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 

roku figurowało 24 osoby zgłoszone przez członków rodziny, pracowników socjalnych, policję, 

prokuraturę oraz inne osoby celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia od 

alkoholu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 B. Gawroński, Jak budowaliśmy system, Niebieska Linia 2007, nr 1, s. 17 i n. 
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Wykres. Zróżnicowanie terytorialne występowania przemocy w rodzinie z udziałem agresorów 

uzależnionych od alkoholu 

 
 

 

Przedstawione dane wskazują, że zjawisko przemocy występuje. Na tle ogólnej liczby mieszkańców – 

zjawisko przemocy w rodzinie nie stanowi problemu społecznego Gminy. Biorąc jednak pod uwagę 

fakt, iż przemoc domowa jest nadal procederem marginalizowanym i przemilczanym można uznać, iż 

dotyka ona wiele rodzin, które nie ujawniają problemu. 

Ten stan rzeczy może powodować wiele czynników, m.in.: 

 niechęć ofiar przemocy domowej do wszczęcia wobec sprawcy formalnych działań  (w 

zdecydowanej większości przypadków jest to wynik psychologicznego uwikłania ofiary w 

przemoc i/lub jej zależność od osoby sprawcy przemocy); 

 nieufność ofiar wobec służb pomocowych, brak wiary w skuteczność ich działania; 

 nieznajomość przepisów prawa i obowiązujących procedur (zarówno przez ofiarę, jak i osoby 

pomagające); 

 brak wiedzy, umiejętności gromadzenia i właściwego wykorzystania dowodów w sprawie; 

 brak wsparcia ze strony najbliższych; 

 przyzwolenie na stosowanie przemocy w najbliższej rodzinie; 

 akceptacja przemocy domowej w środowisku lokalnym; 

 długotrwała procedura, która obciąża ofiarę (konieczność szukania schronienia często poza 

dotychczasowym miejscem zamieszkania i w następstwie także konieczność zmiany szkół przez 

dzieci, ciągłego czuwania nad bezpieczeństwem); 

 niechęć świadków do składania zeznań (często podyktowana strachem o własne 

bezpieczeństwo lub np. groźbami zniszczenia mienia); 

 niska karalność (większość umorzeń lub wyroków z zawieszeniem wykonania kary), co  w 

konsekwencji często skutkuje  koniecznością powrotu do codziennego funkcjonowania ze 

sprawcą. 

Szczególnie istotne znaczenie ma współwystępowanie przemocy w rodzinie wraz z innymi 

problemami społecznymi. Należy wymieć tutaj przede wszystkim ubóstwo, bezrobocie, 
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uzależnienia, choroby, niepełnosprawność czy inne, podnoszące poziom frustracji. W zestawieniu 

z deficytami umiejętności prospołecznych, a także często wyuczonymi w rodzinach generacyjnych 

przemocowymi formami reakcji na stres i frustrację, ryzyko zachowań agresywnych 

podejmowanych wobec domowników znacznie wzrasta. 

Zauważalna jest konieczność intensyfikacji działań edukacyjnych, uwrażliwiających  i 

uświadamiających w kwestiach związanych z przemocą domową, kierowanych do wszystkich 

mieszkańców Gminy. Najpilniejsze potrzeby w tym względzie dotyczą: 

 stałych akcji edukacyjno – informacyjnych w celu uświadomienia wagi problemu oraz 

indywidualnych i społecznych skutków przemocy w rodzinie; 

 podnoszenia świadomości i odpowiedzialności osób zatrudnionych w instytucjach 

zobowiązanych do informowania policji lub prokuratury o sytuacjach przemocy w rodzinie oraz 

pomocy ofiarom i sprawcom przemocy domowej; 

 systematycznych, specjalistycznych szkoleń dla kadry pomocowej; 

Zaniedbanie w/w działań może skutkować: 

 niechęcią ofiar i świadków do podejmowania czynności procesowych, przeciwstawienia się 

przemocy w rodzinie (z uwagi na narażanie się na dodatkowe urazy, wtórną traumę); 

 powielaniem patologicznych wzorców zachowań, wchodzeniem w destrukcyjne zależności 

(sprawca – ofiara), nieumiejętnością rozpoznawania i reagowania na sytuacje przemocowe 

w środowisku; 

 wtórną wiktymizacją, dalszymi urazami ofiar i świadków związanymi z niewystarczającą wiedzą 

i umiejętnościami służb pomagających; 

 obniżaniem skuteczności niesionej pomocy w sytuacji braku orzekania i/lub egzekwowania 

nakazu podjęcia leczenia odwykowego oraz długo trwającej procedury; 

 poczuciem bezkarności sprawcy i akceptacji społecznej jego zachowań oraz pogłębieniem 

wyuczonej bezradności ofiary, a także demoralizacją społeczności lokalnej w przypadku braku 

orzekania środków probacyjnych, a w końcowym etapie postępowania - braku orzekania kary 

wobec sprawcy przemocy w rodzinie;  

 Skuteczna walka z problemem przemocy w rodzinie wymaga podejmowania działań 

interdyscyplinarnych, celowych, specjalistycznych, systematycznych i realizowanych  w sposób 

zaplanowany. Warunkiem koniecznym jest, aby adresatami były wszystkie osoby uwikłane w 

zjawisko przemocy: - ofiary sprawcy i ich świadkowie. Przyjmując takie założenie, a także obierając 

za cel pracę w konkretnym, gminnym środowisku, niezwykle istotne jest precyzyjne określenie 

zasobów lokalnych. Ścisła i skoordynowana współpraca między tymi instytucjami będzie bowiem 

gwarancją efektywności podejmowanych działań.  

 

Zasoby instytucjonalne i prawne: 

 

POLICJA –telefon ALARMOWY 997- czynny  całodobowo, 

Od 1 stycznia 2011 roku zmieniły się zasady funkcjonowania telefonu interwencyjno - 

informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Zmiany dotyczą przede wszystkim 

przypadków, gdzie sprawcą przemocy jest osoba uprzednio skazana za przestępstwo z użyciem 

przemocy lub groźby wobec członka rodziny. Nowe zasady funkcjonowania Niebieskiej Linii (numer 

telefonu 0801 12 00 02) weszły w życie na mocy porozumienia Komendanta Głównego Policji z 

Ministrem Sprawiedliwości i Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Od 1 stycznia 2011r obsługę  telefonu  prowadzą konsultanci Ogólnopolskiego 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia". Zgodnie z porozumieniem mają oni 

obowiązek powiadomienia właściwej dla miejsca zdarzenia jednostki Policji, jeżeli z uzyskanej 

informacji wynika uzasadnione przypuszczenie stosowania przemocy w rodzinie. W szczególności 

dotyczy to przypadków, kiedy sprawcą przemocy jest osoba karana w przeszłości za przestępstwo z 

użyciem przemocy lub groźby na członku rodziny, lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca 

narusza zakazy i nakazy nałożone na niego przez sąd. Podpisane porozumienie przewiduje też ścisłą 

współpracę pomiędzy Policją a kuratorami sądowymi w przypadku zatrzymania przez Policję sprawcy 

przemocy, co daje możliwość dokładniejszego monitorowania zachowań i sposobu realizacji nakazów 
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i zakazów sądowych nałożonych na sprawcę. Wszystkie wprowadzone porozumieniem zmiany mają 

na celu usprawnić działania podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. 

Powiatowa Komenda Policji w Namysłowie  tel. 77/ 40-39-143/144/ 

 

Posterunek Policji w Pokoju tel. nr 77 /469-30-07 

godziny przyjęć interesantów: 

poniedziałek - piątek od 8:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00 

Realizuje zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. 

zm.) . Działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie opierają się na ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r oraz Zarządzeniu nr 162 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań 

w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty” (Dz. Urz. Komendy 

Głównej Policji z dnia 20 lutego 2008 r., Nr 4, poz. 30).  

Do podstawowych zadań Policji należą: 

 ochrona życia i zdrowia ludzi,  

 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,  

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w tym prowadzenie 

interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie,  

 zapewnianie ofiarom doraźnego bezpieczeństwa,  

 informowanie ofiar i świadków o przysługujących prawach, możliwościach i miejscach 

uzyskania pomocy,  

 prowadzenie działań prewencyjnych wobec sprawców. 

Posterunek Policji w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5 

dzielnicowy:  
sierż. Daniel Marel, tel. 077/469-30-07, Kierownik Posterunku Policji w Pokoju 

mł. asp. Aleksander Puszczewicz ,tel. 695 872 217, tel. 077/469-30-07 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Kluczborku 

z siedzibą w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3b, 46-100 Namysłów, tel. 77 4039 190, godziny 

urzędowania: Pn - Pt: 7.30 - 15.30 

Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole,  tel. 77 4001 200, godziny 

urzędowania: Pn - Pt: 7.30 - 15.30 
- zobowiązane są przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 

poz. 555, z późn. zm.) do: 

 w sytuacji istnienia uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa - 

wszczęcia postępowania przygotowawczego celem sprawdzenia czy doszło do przestępstwa, 

 wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, zebrania i zabezpieczenia dowodów,  

 ujęcia sprawcy,  

 zastosowania - w uzasadnionych przypadkach - środka zapobiegawczego wobec sprawcy 

przemocy w formie dozoru policyjnego bądź tymczasowego aresztowania. 

Sąd Okręgowy w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole. Godziny urzędowania: od 

poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30  

Sądy okręgowe rozpoznają odwołania od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe, a więc 

funkcjonują jako sądy II instancji (odwoławcze); jednocześnie rozpatrują niektóre sprawy o większym 

ciężarze gatunkowym, wymagające od sędziów dużego doświadczenia i praktyki (bardzo duża wartość 

roszczenia, poważne przestępstwa itp.) i wówczas funkcjonują jako sądy I instancji. 

Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. Katowicka 2,46-200 Kluczbork  
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Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 

553, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 

89, poz. 555, z późn. zm.), 

Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork  – Wydział III Rodzinny 

i Nieletnich  

Realizuje m.in. przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny  i opiekuńczy  (Dz. U. Nr 

9, poz. 59, z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. Rozpatruje sprawy dotyczące opieki nad małoletnimi dziećmi, ograniczenia, sprawowania 

władzy rodzicielskiej (ograniczenia, pozbawienia jej, czy zawieszenia), dokonuje wglądu w sytuację 

rodzinną małoletnich, podejmuje decyzje w sprawie umieszczenia małoletnich w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach zastępczych, decyduje o przyznaniu nadzoru kuratorskiego 

itd. 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i 

Nieletnich, ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork   

Realizuje określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, 

profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu,  

a w szczególności: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu lub sędziego 

Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego i Okręgowego w Opolu, sprawowanie nadzorów 

orzeczonych przez Wydział III Rodzinny i Nieletnich SR w Kluczborku , wykonywanie orzeczeń 

wydanych przez Wydział Rodzinny, organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych, 

współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się 

opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku 

otwartym. 

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych,  ul. 

Katowicka 2, 46-200 Kluczbork   
Kuratorzy tego Zespołu wykonują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, 

diagnostycznym, profilaktycznym, i kontrolnym związanym z wykonywaniem orzeczeń sądu, 

w szczególności: sprawowanie dozoru związanego z wykonywaniem orzeczenia o warunkowym 

zawieszeniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym umorzeniu 

postępowania karnego. Wykonywanie orzeczeń przy karze ograniczenia wolości i przy zawieszeniu 

wykonywania kary ograniczenia wolności, realizacja czynności związanych z przygotowaniem 

skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, nadzorowanie i organizowanie kary 

ograniczenia wolności, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu i innych 

instytucji, organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych, współpraca z właściwym 

samorządem i organizacjami społecznymi które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem 

i resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym. 

Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju 

46-034 Pokój, tel. 077 427 11 60 

Wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie określone 

w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), 

 Do zadań należy w szczególności:  

 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz z załączoną procedurą „Niebieskiej Karty”, 

umożliwiającą zidentyfikowanie przemocy w rodzinie, 

 przygotowanie kompleksowego planu pomocy i monitorowanie podjętych działań, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych, 

 udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy, 

 kierowanie do specjalistycznych instytucji pomagających ofiarom przemocy oraz 

wskazywanie miejsc oferujących schronienie, 

 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

ul. Plac Wolności 12a 

46-100 Namysłów, 

Tel. 077 410 5 193 

email:pcprnamyslow@poczta.onet.pl 

godziny urzędowania 

pon. 8:00 – 16:00 

wt. - czw. 7:30 – 15:30 

pt. 7:00 – 15:00 

Realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, m. in.: 

-udzielanie wsparcia psychologicznego dla każdej osoby potrzebującej pomocy, 

- prowadzenie terapii rodzinnej (indywidualnej i grupowej), 

- prowadzenie poradnictwa socjalnego, rodzinnego, prawnego, 

- realizowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi w obszarze pomocy 

społecznej 

*Pomocy i informacji udzielają zatrudnieni pracownicy socjalni oraz psycholog. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

ul. Pułaskiego 3b, 

46-100 Namysłów, 

Tel. 0509133523 

e-mail: oik.namyslow@o2.pl 

godziny urzędowania 

pon.-pt. – 7:00 -14:00 

- udzielanie natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa 

prawnego i socjalnego, 

- zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz ofiarom handlu ludźmi, 

- ochrona ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, 

- diagnoza sytuacji rodzinnej ofiary przemocy, 

- wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, 

- zapewnienie całodobowego okresowego pobytu w pokojach interwencyjnych na okres 3 miesięcy, 

- udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego, 

* W godzinach urzędowania pomocy udziela pracownik. Psycholog przyjmuje we wtorek od godz. 

16.00 do 19.00, prawnik przyjmuje w czwartek od godz. 16.30 do 13.30. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Opolu,  

ul. Małopolska 20a, Opole, tel.077/ 455-63-90, 077/ 455-63-91, 077/ 455-63-92  

– realizuje zadania wynikające m.in. z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).  

Ośrodek m.in. realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

1. Pomoc interwencyjna – udzielenie schronienia, opieka, plan pomocy i wspieranie w 

przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. 

2. Pomoc socjalna – zapewnienie wyżywienia, odzieży, obuwia, leków, środków 

czystości, pomoc finansowa. 

3. Pomoc prawna – konsultacje, poradnictwo prawne, pomoc w pisaniu pism procesowych, 

towarzyszenie ofiarom przemocy podczas rozpraw sądowych. 

4. Pomoc terapeutyczna – diagnoza sytuacji rodzinnej, terapia indywidualna, grupowa i 

systemowa, zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi, grupy wsparcia. 

5. Pomoc medyczna - zapewnienie pomocy lekarskiej ofiarom przemocy. 

6. Praca korekcyjno-edukacyjna ze sprawcami przemocy (indywidualna i grupowa) 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Pokoju,  ul. Sienkiewicza 5 

Do zadań Komisji określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) należy miedzy 

innymi:  
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 inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia (przez sąd) o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej.  

W przypadku gdy uzależnieniu od alkoholu towarzyszy przemoc - do zadań Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy: 

 rozpoznanie sytuacji w rodzinie w drodze przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wraz 

z załączoną procedurą „Niebieskiej Karty”, umożliwiającą zidentyfikowanie przemocy 

w rodzinie, 

 wezwanie osoby nadużywającej alkoholu i stosującej przemoc na rozmowę ostrzegawczą, 

informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, 

 udzielanie wsparcia socjalnego, psychologicznego i prawnego ofiarom przemocy, 

 informowanie rodzin uwikłanych w przemoc o możliwościach uzyskania pomocy, 

 wnioskowanie do sądu o zastosowanie wobec osoby nadużywającej alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Główna 15 

46-100 Namysłów, tel. 077 419 65 55 
Ośrodek Leczenia Odwykowego świadczy usługi zdrowotne w zakresie leczenia uzależnień. 

Pomoc udzielana jest w formie całodobowych świadczeń na oddziałach szpitalnych: Oddziale 

Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziale Terapii Uzależnień 

oraz w formie porad ambulatoryjnych w Poradni Odwykowej. 

*Pacjentami ośrodka zajmują się specjaliści psychoterapii uzależnień i lekarze psychiatrzy. 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, ul.Wodociągowa 4, 

45-221 Opole świadczy usługi zdrowotne w zakresie leczenia uzależnień. Pomoc udzielana jest w 

formie całodobowych świadczeń na oddziałach szpitalnych. 

Placówki działające w systemie edukacji: 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Namysłowie 
działająca w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 kwietnia 1991 r. (D. U. z 2004 Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz 

rodzicom (diagnoza, poradnictwo, terapia),  

Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne,  

– działające na mocy ustawy o systemie oświaty z dnia 7 kwietnia 1991 r. (D. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) 

Obok funkcji edukacyjnej i wspierającej rodziców w wychowaniu dziecka szkoły mają obowiązek 

dbania o dobro dziecka, w tym - przede wszystkim: 

 zapobiegania krzywdzeniu, wykorzystywaniu dzieci, 

 diagnozowania przemocy domowej, 

 zapewnienia bezpieczeństwa i udzielania pomocy, 

 zawiadamiania Policji lub prokuratury  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec 

małoletniego. 

Przedszkola: 

Publiczne Przedszkole w Pokoju z oddziałami zamiejscowymi w Domaradzu i Lubnowie 

Szkoły podstawowe: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im.W.Witosa w Pokoju 

Szkoła Podstawowa z odziałem przedszkolnym w Domaradzu 

Publiczne gimnazja: 

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju 

Opieka medyczna 

Zakłady Opieki Zdrowotnej (publiczne i niepubliczne) – zobowiązane do udzielania pomocy 

medycznej a także, w przypadku występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu 
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przemocy domowej – zawiadamiania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Policji lub prokuratury 

oraz do informowania ofiar o możliwościach uzyskania pomocy, wystawiania na prośbę osoby 

pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego z opisem obrażeń i podjętego leczenia; informowania ofiar 

o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji. NZOZ WW. Med. w Pokoju. 

Opieka całodobowa świadczona przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego    

Innymi ważnymi problemami Gminy Pokój związanymi z przeciwdziałaniem przemocy domowej są: 

 brak bazy lokalowej i mieszkań chronionych, 

 brak możliwości izolowania sprawców przemocy, 

 brak współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zły 

przepływ informacji, 

 długi okres rozstrzygania spraw w sądach, 

 niska świadomość społeczna, 

 funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy. 

Do chwili obecnej problemami związanymi z przemocą w rodzinie zajmowali się głównie pracownicy 

socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej, policjanci – dzielnicowi oraz członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie rozszerza krąg osób zajmujących się problematyką przemocy o przedstawicieli 

oświaty, służby zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

Istota Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby 

stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat, przyczyn i skutków przemocy 

w rodzinie, oparty jest na zasadach: 

 wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organizacji 

pozarządowych, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do 

inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem 

występowania przemocy i jej negatywnych następstwom. 

 jawność działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby. 

 szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez 

udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania. 

Cel główny, cele szczegółowe. 

Cel główny: 

Ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie występującej na terenie gminy Pokój 

oraz podniesienie skuteczności pomocy osobom uwikłanym w przemoc. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w obszarze przemocy domowej. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy. 

3. Korekcja postaw i zachowań podejmowanych przez osoby stosujące przemoc. 

4. Zwiększenie efektywności działań poprzez zintensyfikowanie współpracy służb, instytucji 

i organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy 
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Zadania, realizatorzy, wskaźniki. 

 

Cel szczegółowy: Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w obszarze przemocy domowej. 

 

 

 

Lp. 
Zadania Realizatorzy 

 

Wskaźniki 

1. 

 

 

Spotkania z mieszkańcami gminy – 

przekazywanie wiedzy na temat przemocy 

w rodzinie, obowiązujących przepisów 

prawa i miejsc, gdzie można uzyskać 

pomoc 

 

Odpowiedzialny za 

organizację - Zespół 

Interdyscyplinarny 

- liczba spotkań, 

- liczba uczestników 

2. Edukacja mieszkańców w kontakcie 

indywidualnym 

- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

- szkoły 

liczba osób, którym 

udzielono informacji 

3. 

 

 

 

Kampanie/akcje informacyjne (plakaty, 

ulotki, broszury) 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

ilość i rodzaj 

przekazanych 

mieszkańcom 

materiałów 

4. 

 

 

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie 

zjawiska przemocy domowej 

Wszystkie placówki 

edukacyjne 

- liczba spotkań/akcji, 

- liczba uczestników 

5. Stałe informowanie i monitoring rodzin 

z tzw. grup ryzyka 

- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

- Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

- Wszystkie placówki 

edukacyjne, 

- Placówki służby zdrowia 

liczba środowisk 

objętych 

monitoringiem 

 

Cel szczegółowy: Zapewnienie bezpieczeństwa i specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy. 

Realizacja zadań przewidzianych w Programie ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Cel szczegółowy: Korekcja postaw i zachowań podejmowanych przez osoby stosujące przemoc. 

 

Lp. Zadania Realizatorzy 
 

Wskaźniki 

1. Konsekwentne stosowanie procedur 

dot. motywowania do leczenia 

i zobowiązania do leczenia 

odwykowego - monitoring leczenia 

osób, które dobrowolnie 

zobowiązały się do terapii - 

realizacja postanowień sądu 

o zobowiązaniu do leczenia  

- Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- Sąd, 

- Ośrodek Leczenia Uzależnień  

- Policja 

- liczba wniosków 

złożonych do sądu  o 

zobowiązanie do leczenia 

odwykowego, 

- liczba osób, które 

dobrowolnie podjęły 

leczenie 

2. Motywowanie sprawców do 

uczestniczenia w zajęciach 

korekcyjno  - edukacyjnych 

- Policja, 

- Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

- Gminna Komisja 

liczba osób/sprawców 

objętych oddziaływaniem 
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Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

2. 

 

Stosowanie środków probacyjnych 

(kierowanie sprawców do 

programów korekcyjno – 

edukacyjnych) 

Sąd liczba orzeczeń w sprawie 

użycia środków 

probacyjnych 

3. Realizacja zajęć korekcyjno- 

edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w zakresie radzenia sobie 

ze złością, agresją  

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

Liczba sprawców 

uczestniczących w 

zajęciach 

Cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności działań poprzez zintensyfikowanie współpracy służb, 

instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania 

przemocy. 

 

 

Lp. Zadania Realizatorzy 
 

Wskaźniki 

1. Zarządzanie Gminnym Systemem 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  

Zespół Interdyscyplinarny 

 

Coroczna ocena zjawiska 

przemocy w rodzinie; 

efektywności 

podejmowanych działań 

2. Systematyczne, coroczne spotkania 

– ewaluacja Systemu, korekta zadań  

przedstawiciele instytucji 

działających w Systemie 

(Zespół Interdyscyplinarny- 

koordynatorzy) 

Liczba spotkań roboczych 

3. Wnioskowanie w sprawie 

dostosowania form pomocy, metod 

pracy i zasobów do bieżących 

potrzeb  

przedstawiciele instytucji 

działających w Systemie 

(Zespół Interdyscyplinarny- 

koordynatorzy) 

rodzaj i liczba wniosków 

złożonych w sprawie 

działania Gminne 

Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Praca zespołu interdyscyplinarnego 

Zespół interdyscyplinarny swoje działania skieruje przede wszystkim w stosunku do dzieci, osób 

starszych i niepełnosprawnych, a także do rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniem oraz w 

sytuacjach powtarzalności zjawiska przemocy. 

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3. Policji, 

4. Oświaty, 

5. Ochrony zdrowia,  

6. Organizacji pozarządowych 

7. Kurator sądowy. 

 

Zasady pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie 

Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający 

skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu skupiają 

specjalistów z różnych dziedzin. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia 

rodziny, na strategii postępowania z danym przypadkiem, na zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, 

ich rodzin i sprawców. Przyjmuje się, że najlepszą odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest interwencja 

w przemocy domowej oraz pomoc ofiarom przemocy jest praca zespołu interdyscyplinarnego. 

Stosowany w takim zespole sposób podejścia często wykracza poza wspólne badanie przypadku i 

koordynację działań poszczególnych instytucji, obejmując również zespołowe podejmowanie decyzji. 
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Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa i współpracy członków zespołu, którzy 

wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności. 

Organizatorem spotkań będzie Przewodniczący Zespołu. 

Do zadań zespołu należy:  

1. Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz 

przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie. 

2. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku 

podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb. 

3. Diagnoza na temat skali zjawiska przemocy na terenie gminy oraz przekazywanie uzyskanych 

informacji do środowiska lokalnego  

4. Gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób uprawnionych do 

udzielania pomocy, a także możliwością udzielania w środowisku lokalnym oraz inicjowanie 

tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych. 

5. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy 

kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, warsztatów itp. 

 

Koszty Programu i źródła finansowania 

1. koszty administracyjno – biurowe (w tym zakup materiałów biurowych, koszty podróży 

służbowych, szkolenia członków zespołu, prowadzenie kampanii informacyjnej, koszty 

korespondencji itp.), 

2. koszty zatrudnienia i wynagrodzenia personelu (np. psycholog, prawnik), 

3. koszty porozumień w sprawie umieszczania ofiar przemocy w specjalnych ośrodkach 

wsparcia (wg potrzeb). 

4. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie mogą być środki własne 

Gminy, w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Ewaluacja Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący w sposób 

przedstawiony w niniejszym dokumencie obejmuje zarówno zadania gminy, jak i powiatu w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. 

Systemu pokazuje wysoki stopień jego zorganizowania, a przedstawione procedury – spójność działań 

profilaktycznych, prewencyjnych, interwencyjnych i pomocowych wobec ofiar i sprawców przemocy 

w rodzinie. 

Istotą efektywności funkcjonowania Systemu jest realizacja zadań w zakresie, formie i stopniu 

dostosowanym do potrzeb mieszkańców gminy, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz stała 

współpraca uczestników Systemu i monitoring działań. 

 

Ewaluacja oznacza systematyczne zbieranie, analizę i interpretację danych w celu określenia 

wartości polityki społecznej lub programu; dane te mają być wykorzystane przy podejmowaniu 

decyzji dotyczących tej polityki czy programu.  

Ewaluacja jest więc procesem, który rozpoczyna się już w momencie tworzenia 

programu/projektu. Wtedy bowiem podejmuje się decyzję co do obszarów ewaluacji  i sposobu jej 

przeprowadzania (tworzenie narzędzi, gromadzenie dokumentacji). W trakcie realizacji projektu trwa 

ciągła analiza połączona z oceną jakości wykonywanych zadań. 

 

Wybór obszarów ewaluacji i sposobów jej prowadzenia; monitoring realizacji zadań. 

  

 Finalnie - ewaluacja Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie służyć 

będzie określeniu skuteczności zaplanowanych działań i sposobu współpracy instytucji i służb 

realizujących zadania w zakresie przemocy domowej. 

System monitorowany będzie corocznie. Do końca kwietnia każdego roku członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzać będą aktualizację diagnozy oraz sprawozdania z realizacji 

zadań. Powyższe informacje służyć będą ewaluacji funkcjonowania Systemu.  
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Ewaluacja ilościowa przeprowadzona będzie na podstawie analizy danych liczbowych 

zawartych w aktualizacji diagnozy z dotychczasowym opisem, co pozwoli na określenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie. Natomiast dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach określą aktualne zasoby 

oraz poziom realizacji zadań.  

Zestawienie w/w danych oraz wskazanie i analiza występujących zależności (ewaluacja 

jakościowa) pozwoli na ocenę skuteczności działania tak skonstruowanego Systemu, 

a w szczególności: 

1. ilości i jakości posiadanych zasobów (materialne, niematerialne, ludzkie), 

2. funkcjonalności opracowanych procedur, 

3. skuteczności stosowanych form i metod pracy, 

4. poziomu realizacji zadań, 

5. dystrybucji zasobów wewnątrz systemu, 

6. sposobów pozyskiwania zasobów. 

 

Każdego roku, Zespól Interdyscyplinarny sporządzać będzie sprawozdanie zawierające dane 

zgromadzone w procesie ewaluacji oraz  wnioski w sprawie zmian rodzaju zadań, sposobu ich 

realizacji, wykonawców, a także uwagi dotyczące funkcjonalności Systemu. 

Tak prowadzona ewaluacja Systemu umożliwi bieżącą korektę zmiennych, w celu maksymalizacji 

efektów prowadzonych działań.  

ROZDZIAŁ III 

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 

 

Ofiary przemocy domowej doświadczają lęku, cierpienia, bezradności, przygnębienia i rozpaczy; 

doznają ostrych psychofizycznych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu, 

skutkiem którego wykształcają się charakterystyczne, specyficzne mechanizmy funkcjonowania, tj
5
.: 

Degradacja własnego obrazu polegająca na nieadekwatnej samoocenie, niskim poczuciu własnej 

wartości, nieustannym przeżywaniu poczucia winy, lęku, podporządkowania i bezkrytycznego 

przyjęcia rzeczywistości wykreowanej przez sprawcę; 

Mechanizm błędnego koła - ofiary przemocy powielają wzorce  funkcjonowania rodzin 

generacyjnych we własnych na zasadzie modelowania. Bite dzieci stają się  

w przyszłości oprawcami lub ofiarami swoich bliskich; 

Syndrom wyuczonej bezradności polegający na poddaniu, rezygnacji, zaprzestaniu wszelkich 

działań i przyjęciu przekonania, że cokolwiek się zrobi nie przyniesie to żadnego skutku. Syndrom ten 

dotyczy wszelkich sfer funkcjonowania ofiar, tj.: sfery poznawczej (przejawia się w myśleniu: nic nie 

można zrobić, nikt mi nie jest w stanie pomóc), motywacji (polega na całkowitej bierności, rezygnacji 

z działań) oraz emocjonalnej, objawiającej się pod postacią apatii, lęku, depresji, zmęczenia, poczucia 

niekompetencji i wrogości. 

Niekorzystne doświadczenia w poszukiwaniu pomocy odgrywają istotną rolę  

w powstawaniu wyuczonej bezradności.  

Syndrom Sztokholmski –mechanizm  polegający na destrukcyjnym przystosowaniu do 

traumatycznych przeżyć. Jest to paradoksalna reakcja obronna ofiary, mechanizm adaptacyjny, 

strategia przetrwania, która przejawia się swoistym uwielbieniem sprawcy, chorym przywiązaniem i 

toksyczną miłością do oprawcy. Krzywdziciel w oczach ofiary jest dobry, bo sporadycznie 

doświadcza od niego życzliwości i oszczędził jej życie. Syndrom ten rozwija się, gdy: 

-życie ofiary jest realnie zagrożone, 

-ofiara nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym, jest odizolowana od jakiegokolwiek systemu 

wsparcia, 

-zachowanie sprawcy cechuje pewnego rodzaju uprzejmość, incydentalnie nagradza on ofiarę 

emocjonalnie lub fizycznie; 

Efekt psychologicznej pułapki wyjaśnia zachowanie ofiary jako przyjęcie przez nią aktywnej 

strategii obronnej polegającej na przejęciu całkowitej odpowiedzialności za powodzenie związku. 

Decyzja ofiary o trwaniu w krzywdzącym związku wynika z poczucia, że zbyt wiele zainwestowała 

aby z niego zrezygnować. Osoba przejawia pełną odpowiedzialność za powodzenie i trwałość relacji 

                                                 
5
 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/251-alkohol-przemoc-i-agresja.html 
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oraz poczucie zobowiązania do kontynuowania go. Podejmuje się wypełniania kolejnych żądań 

sprawcy w oczekiwaniu ustania przemocy; 

PTSD- Zespół Stresu Pourazowego to charakterystyczny zespół objawów  dotyczący osób będących 

świadkami wydarzenia w trakcie którego odczuwały intensywny strach, przerażenie, bezradność, 

realne zagrożenie życia przekraczające zwykłe ludzkie zdolności przystosowawcze. Dotychczasowe 

sposoby reagowania okazują się nieskuteczne a nowe nieprzystosowawcze sposoby radzenia utrwalają 

się. 

Objawami zespołu stresu pourazowego są: 

 powtórne przeżywanie traumy - natarczywe wspomnienia, koszmary senne, nagłe uczucie jakby 

wydarzenie znów miało miejsce tzw. wtargnięcia; potrzeba odtwarzania sytuacji urazowej, 

 uporczywe unikanie  bodźców związanych z wydarzeniem lub utrata wrażliwości na bodźce - 

obojętność, brak zainteresowania ważnymi czynnościami, brak perspektyw, 

 utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia –drażliwość, wybuchy gniewu, poczucie 

wyobcowania, niepokój, trudności w koncentracji, nadmierna czujność, bezsenność, przesadne, 

impulsywne reakcje, dysforia, anhedonia, częściowa lub całkowita amnezja. 

 PTSD rozpoznaje się u 60% bitych kobiet. Nasilenie objawów uzależnione jest od stopnia 

nasilenia przemocy. 

Proces stawania się ofiarą 

U osób doświadczających przemocy domowej, chronicznego stresu i lęku często rozwija  się 

tzw. proces wiktymizacji, który prowadzi  do całkowitej zmiany tożsamości osoby oraz rozwoju 

szeregu dezintegrujących osobowość mechanizmów przystosowawczych. Osoba  traci poczucie 

zaufania do otaczającego ją świata który jest niebezpieczny zagrażający i nieprzewidywalny. 

Obserwując własną bezsilność wobec doświadczanej krzywdy traci również zaufanie do siebie samej. 

Przestaje oczekiwać poprawy swojej sytuacji, traci nadzieję i poczucie godności. Proces ten przebiega 

na trzech dających wyodrębnić się etapach: 

 zaburzenie utrwalonych przekonań ofiary o sobie i świecie; 

 wtórne zranienia- utwierdzanie ofiary w poczuciu bezradności, niemocy przez osoby                            

i instytucje, które powinny jej pomóc; 

 przyjęcie tożsamości ofiary-przekonanie że tak musi być, nic nie da się zrobić, taki mój los.  

Efektem procesu wiktymizacji są cechy charakterystyczne ofiar przemocy: niska samoocena, bierne 

strategie radzenia sobie ze stresem, deficyty w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych, 

zależność, lęk i obniżony nastrój, izolacja społeczna, obwinianie siebie, nadużywanie lekarstw, 

alkoholu, dolegliwości psychosomatyczne, problem z granicami własnego „ja”. Czasem, w całkowitej 

desperacji wobec utraconych mocy sprawczych, braku kontroli nad swoimi działaniami ofiara 

podejmuje  zamach na swoje życie lub życie oprawcy. 

Mity i stereotypy związane z maltretowaniem 

Ofiary funkcjonujące w asymetrycznych, przemocowych relacjach  oprócz powyżej opisanych 

mechanizmów, narażone są również na bolesne doświadczenia związane 

 z mentalnym postrzeganiem przez społeczeństwo zarówno ofiar jak i samego zjawiska. Wśród 

najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących przemocy funkcjonujących  

w społeczeństwie i powodujących umniejszanie problemu, niechęć do reagowania  

i pejoratywny stosunek do ofiar należą m.in.  

-maltretowanie to prywatna sprawa rodzinna 

-kobiety prowokują pobicie 

-kobiety lubią być bite 

-prawdziwa przemoc zdarza się rzadko, kobiety wyolbrzymiają problem 

-maltretowanie występuje wyłącznie w rodzinach problemowych, o niskim statusie materialnym i 

społecznym 

-gdyby naprawdę cierpiała to by odeszła 

Powyższe powszechnie funkcjonujące fałszywe przekonania i nastawienie do problemu przemocy 

powoduje, że ofiary oprócz osobistych cierpień i psychologicznych skutków utrudniających 

przerwanie przemocy, są torpedowane zewnętrznymi nakazami trwania w związku i obarczane winą 

za jakość relacji. Z uwagi na fakt, że decyzja o przerwaniu przemocy- odejściu od sprawcy, złożeniu 

zeznań, lub poszukaniu pomocy wiąże się dla ofiar z realnym niebezpieczeństwem i zagrożeniem ze 
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strony sprawcy, ofiary podejmują szereg nieskutecznych strategii mających na celu zmianę  zachowań 

i relacji w związku. 

Są to: 

rozmowa ze sprawcą – ofiary opowiadają o swoim cierpieniu próbując wzbudzić  

w sprawcy poczucie winy; część kobiet komunikuje to w sposób zwięzły, krótki, część – ciągle 

„narzeka”, „gdera”. Na skutek tej „rozmowy” sprawca albo obiecuje poprawę pod warunkiem, że 

ofiara w pełni dostosuje się do jego oczekiwań, albo – złości się jeszcze bardziej, co często kończy się 

kolejnym aktem agresji. Reakcja sprawcy uczy kobiety milczenia; 

uzyskanie obietnicy poprawy – ofiary odwołują się do opinii publicznej („co ludzie powiedzą?”), 

wiary, miłości. Strategia ma szansę powodzenia, szczególnie w pierwszym okresie przemocy. 

Mechanizm stosowania agresywnych zachowań wskazuje jednak, iż taka motywacja jest skuteczna 

przez bardzo krótki okres; 

straszenia sprawcy – ofiary grożą sprawcy powiadomieniem policji, rodziny, rozwodem, 

opuszczeniem domu; czasem – incydentalnie, częściowo – realizują groźbę (zawiadomienie policji i 

wycofanie sprawy; krótkotrwałe opuszczenie domu, wniesienie sprawy rozwodowej i – wycofanie jej). 

Brak konsekwentnego działania utwierdza sprawcę w przekonaniu o bezsilności ofiary; braku 

sprawstwa z jej strony i własnej bezkarności; 

ukrywanie się przed sprawcą – ucieczki przed agresją (chowanie się  

w bezpiecznym miejscu w domu dla „przeczekania” złości, podobnie – na krótki czas opuszczenie 

mieszkania), jeśli nie stanowią początku procesu przeciwstawienia się przemocy z reguły pogarszają 

tylko sytuację; są pretekstem do następnych aktów przemocy. Sprawca, który poprzez zachowania 

przemocowe utwierdza swoją władzę i dominację, musi kontrolować zachowania i miejsca, w których 

przebywa ofiara. Powrót do domu utwierdza sprawcę w poczuciu władzy i bezkarności; 

pasywna obrona – stosowane odruchowo osłanianie się rękami, różnymi przedmiotami przed 

uderzeniami sprawcy rzadko osiąga zamierzony skutek. Wręcz przeciwnie – w wielu sytuacjach 

rozdrażnia bardziej sprawcę; dla sadystycznych sprawców – stanowi dodatkową stymulację 

agresywnych zachowań;  

unikanie ataku – posłuszeństwo, „schodzenie z oczu”, unikanie sytuacji czy zachowań wywołujących 

agresję, przemilczanie zaczepnych zachowań sprawcy, nie wdawanie się w dyskusję. To również 

metoda krótkotrwale skuteczna. Ofiara nie jest w stanie przewidzieć/uprzedzić wszystkich oczekiwań 

sprawcy, które często zmieniają się. Sprawca chce rozładować napięcie, dąży do konfrontacji, nie 

zadowala się spolegliwością ofiary; 

walka obronna – skuteczna (również krótko) jest tylko wówczas, gdy sprawca widzi desperację ofiary 

i czuje realne zagrożenie („zabiję cię, jak będziesz spał”, „otruję cię”). Z reguły jednak utwierdza 

sprawcę w poczuciu siły; często – wzmaga agresję; daje sprawcy powód do ukarania ofiary; 

strategie poniżające – całkowite podporządkowanie się sprawcy, poniżanie się przed nim. To 

zachowania, które wprawdzie są w stanie powstrzymać sprawcę przed agresją (potwierdzają jego 

władzę, siłę), jednak szybko niszczą podmiotowość ofiary i całkowicie uzależniają ją od sprawcy.  

Czynniki utrudniające przerwanie przemocy  

Wg Badań większość kobiet maltretowanych opuszcza związki  średnio trzy do sześciu razy , z 

różnym stopniem wytrwałości w tym postanowieniu.  

Przyczyny pozostawania kobiet w krzywdzących relacjach, nie maja jednak, co należy  

z całą stanowczością podkreślić nic wspólnego z prezentowanymi wcześniej w opracowaniu mitami i 

stereotypami, związane są natomiast z psychologicznymi mechanizmami i sposobem myślenia i 

funkcjonowania ofiar. 

Najczęstszymi hamulcami przerwania przemocowego związku są
6
: 

Zależność ekonomiczna  od sprawcy; Jeżeli ofiara nie pracuje, już od dawna „wie o tym”, że jest 

beznadziejna, nic nie potrafi i przy takiej konkurencji na rynku pracy, jaka jest obecnie – nie ma szans 

na jej znalezienie. Nawet, jeśli znajdzie zatrudnienie, to dochody nie starczą na utrzymanie rodziny.  

Lęk przed utrata zdrowia lub życia swojego lub dzieci: lęk przed zemsta partnera, utratą dzieci, dalszą 

przemocą zagrożenie ze strony sprawcy często jest realnie uzasadnione.  

Obowiązek bycia razem na dobre i na złe z uwagi na dobro dzieci: „dopóki dzieci nie bije – 

wytrwam”, „nie mogę rozbijać rodziny”, „tak wybrałam, trudno, taka jest teraz moja rola”.  

                                                 
6
 Tamże 
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Ponoszenie konsekwencji za własne zachowania: ofiara jest przekonana o swojej winie, uważa, że 

zasługuje na takie traktowanie (w czym mocno utwierdza ją sprawca); to takie normalne: zrobiła coś 

źle, więc jest ukarana – musi więc skupić się na naprawianiu błędów. 

Brak poczucia własnej wartości: bezpośrednio związane z pkt. wyżej – nic nie umiem, moja wina, 

jestem do niczego, kto by mnie chciał (również bardzo wzmacniane przez sprawców: „beze mnie byś 

zginęła”, „kto by chciał takiego tłuka”). Trudno oczekiwać szacunku, miłości, życzliwości jeśli się na 

to nie zasługuje. 

Przekonanie że tak funkcjonują wszystkie związki, taka jest norma-wcześnie wyuczony model roli 

znęcającego się rodzica powoduje że ofiara wierzy iż tak funkcjonują wszystkie związki 

Zaprzeczanie przemocy lub błędne przekonania na temat przemocy nie ma takiej potrzeby,  

w mojej rodzinie nie ma przemocy; uruchamiany przez ofiary mechanizm zaprzeczenia powoduje, iż 

własnej sytuacji nie oceniają jako przemocowej, zagrażającej – „sąsiadkę to mąż naprawdę traktuje 

źle,  u nas to są zwykłe sprzeczki małżeńskie”. 

Lęk przed zmianą, czymś nowym: co będzie, jak będzie bez niego?, lęk przed nieznanym,  

w myśl zasady „lepszy swój wróg, niż obcy przyjaciel”. To, co dzieje się teraz jest znane, 

„okiełznane” (wiem co zrobi, powie, kiedy wybuchnie, jak go wyciszyć, kiedy uciekać), nowe – niesie 

niepewność, całkowita reorganizację. Jak reorganizować codzienność, zmieniać życie, jeśli jest się tak 

beznadziejnym? 

Wiara w poprawę  sprawcy: on na pewno się zmieni: „miał trudne dzieciństwo”, „ma paskudną pracę”, 

ale potrafi być wspaniały, opiekuńczy (miodowy miesiąc); zależy mu na rodzinie, zawsze obiecuje 

poprawę i bardzo się stara – jeszcze trochę (jak zmieni pracę, żeby tylko syn wziął się do nauki) i na 

pewno mu się uda. 

Uczucie do sprawcy: przecież go kocham -ma za sobą trudne doświadczenia, doznał dużo złego od 

innych, swoją miłością, powoli spowoduję, że się zmieni. 

Ochranianie sprawcy: przecież go kocham – złamię mu życie, przeze mnie pójdzie do więzienia (mój 

mąż, ojciec moich dzieci). 

Brak wiedzy, informacji o formach pomocy- a co ja właściwie mogę zrobić?, czy to jest przemoc?, 

„przecież nikt nie będzie się wtrącał w sprawy rodziny”, „gdzie pójść z tym problemem?” 

Brak wsparcia ze strony policji i innych służb. 

Uwarunkowania kulturowo-religijne 

Kiedy ofiara jest zrozpaczona na tyle, że zaczyna wewnętrznie oswajać się, przygotowywać do 

odejścia, sprawca zwykle wyczuwa tą gotowość i reaguje okresowym powstrzymaniem się od 

przemocy. Wówczas u kobiety pojawia się nadzieja na dalszy, udany związek; wiara w dojrzałość 

sprawcy, zrozumienie własnych błędów, uspokojenie. Wtedy też ze zdwojoną siłą stara się odbudować 

związek, narażając się tym samym na jeszcze większą uległość i aktywność w zapewnieniu dobrego 

samopoczucia sprawcy. 

Krzywdzenie dzieci 

Krzywdzenie dotyka wszelkich sfer funkcjonowania dziecka na poziomie fizjologicznym, 

(rozwojowym), psychologicznym (sfera poznawcza, emocjonalna, behawioralna) oraz społecznym. 

Konsekwencje i skutki jakie ponosi dziecko są jednocześnie czynnikami, na podstawie  których 

odbywa się diagnoza  krzywdzenia. 

Konsekwencje krzywdzenia-symptomy 

fizyczne (somatyczne skutki krzywdzenia): 

 siniaki, zranienia, uszkodzenia ciała, złamania, blizny, opuchlizny, ślady oparzeń, obrażenia 

wewnętrzne, 

 zaburzenia rozwoju fizycznego (wzrost, waga poniżej normy), 

 dolegliwości psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy, nudności, biegunki, moczenie, 

zanieczyszczanie z niewyjaśnioną etiologią), 

 mimowolne ruchy mięśni-tiki; 

 analgezja-brak odczuwania bodźca bólowego 

 psychologiczne-emocjonalne, behawioralne: 

 obniżona samoocena, 

 apatia, depresja, anhedonia, wycofanie, 

 poczucie krzywdy, winy, 
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 koszmary nocne, lęki, 

 zaburzenia pamięci, koncentracji, 

 zachowania agresywne, autodestrukcyjne, 

 zaburzenia mowy, 

 brak pewności siebie  

 obniżona samoocena, 

 ucieczka w świat fantazji, 

 lęk przed rozbieraniem, dotykiem,  

 strój niedostosowany do pogody, 

 podporządkowanie i lęk przed dorosłymi, 

 kłamstwa; 

Symptomy przemocy seksualnej u dzieci: 

 urazy zewnętrznych narządów płciowych, krwawienia, ból przy oddawaniu moczu, kału, 

 infekcje jamy ustnej, 

 infekcje dróg moczowo-płciowych, krwawienia, choroby weneryczne, ciąża, 

 nadmierna erotyzacja dziecka, erotyczne zabawy, rysunki, zachowanie, 

 agresja seksualna wobec rówieśników, 

 nasilona masturbacja, 

 nieadekwatny do rozwoju dziecka język dot. sfery seksualnej, 

 nadpobudliwość, 

 zachowania regresywne, 

 lęki, koszmary, 

 zaburzenia łaknienia,  

 narkotyzowanie, picie alkoholu, 

 zaburzenia psychosomatyczne, 

 prostytucja, 

 problemy szkolne, 

 myśli, próby samobójcze. 

Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci: 

Wyróżniamy trzy grupy czynników krzywdzenia dzieci : 

1. czynniki występujące w rodzinie, 

2. czynniki przypisane matce, 

3. czynniki przypisane dziecku. 

Ad. 1) - Czynniki występujące w rodzinie: 

problemy ekonomiczne rodziny - rodziny o bardzo niskich lub wysokich dochodach. W rodzinach o 

bardzo niskich dochodach zdarzają się często przypadki fizycznego zaniedbywania dziecka, natomiast 

w rodzinach o wysokim statusie materialnym częściej dochodzi do zaniedbywania psychicznych 

potrzeb dziecka, 

przewlekła choroba lub inwalidztwo w rodzinie - w takich rodzinach uwaga domowników skupiona 

jest na opiece nad osobą chorą, w związku z czym może pojawić się deprywacja potrzeb dziecka; 

równolegle dziecko może być angażowane w sprawowanie opieki nad chorą osobą. Ponadto klimat 

emocjonalny w takiej rodzinie nie sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku, 

związek nieformalny lub małżeństwo mieszane etnicznie - w przypadku małżeństwa mieszanego 

etnicznie mogą istnieć odmienne oczekiwania wobec dziecka, które często rodzą konflikt i powodują 

dysonans w samym dziecku. W związkach nieformalnych często zmienianych istnieje tendencja do 

wchodzenia w relacje emocjonalne z nowymi osobami; uczucia, emocje są płytkie, co sprzyja 

poczuciu bezpieczeństwa dziecka, 

zaburzenia psychiczne, opóźnienie w rozwoju umysłowym jednego lub obojga rodziców - dziecko 

przebywając z chorą psychicznie osobą często przejmuje jej wizje świata 

 i relacje do innych. W przypadku upośledzenia rodziców do krzywdzenia może dojść, gdy dziecko 

intelektualnie przerasta rodziców, 
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posiadanie dzieci z różnych związków - najtrudniej jest w okresie dorastania, gdy dochodzi do wielu 

napięć i konfliktów. Wszyscy żyją w poczuciu krzywdy, a coraz większe zaostrzenie dyscypliny 

prowadzi do eskalacji przemocy, 

zgon jakiegoś dziecka w rodzinie z przyczyn niewyjaśnionych: dotyczy to np. zespołu śmierci 

łóżeczkowej. Istnieje niebezpieczeństwo, że w takiej rodzinie może być niewystarczająca opieka nad 

dziećmi, albo paradoksalnie nadmierna opiekuńczość, ograniczanie dziecka, 

sytuacja kryzysu w rodzinie - najtrudniejszą sytuacją kryzysową jest rozwód. Dziecko jest 

najsłabszym ogniwem w rodzinie i cierpi najbardziej. Często jest wciągane w rozgrywki rodziców i 

manipulowane, 

nałogi – bardzo ważny czynnik ryzyka; w wielu przypadkach np. alkoholizmowi towarzyszy przemoc. 

Ad. 2) - Czynniki przypisane matce: 

pierwszy poród przed 18 rokiem życia - związany z naszą kulturą i obyczajowością. Matka 

postrzegana wcześniej jako osoba podporządkowana szybko musi zmienić role. Trudno jej się 

przestawić, nie radząc sobie, poszukuje winy w dziecku. Ta sytuacja budzi w dziecku dyskomfort. 

Gdy młoda mama ma wsparcie ze strony rodziny czy partnera, sytuacja dziecka jest lepsza, 

poród pierwszego dziecka bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka - taka sytuacja może 

rodzić depresję: ja i moje dziecko nie jesteśmy nic warci – zaindukowanie takiego przekonania 

dziecku, 

dwa lub więcej nieudanych związków przed 25 rokiem życia - kobieta niedojrzała emocjonalnie 

wybiera nieodpowiednich partnerów; dokonując nieodpowiednich wyborów nie nabywa doświadczeń. 

Egoizm, nieumiejętność budowania relacji, niedojrzałość społeczna sprawiają, że dziecko jest 

traktowane przedmiotowo, 

krzywdzenie dzieci w historii poprzednich związków. 

aktualny niesatysfakcjonujący związek z mężczyzną – często dbałość o dobrostan partnera jest 

ważniejsza od dziecka. Dziecko może przeszkadzać w realizacji związku, 

znaczna różnica wieku miedzy matką a ojcem (8 lat i więcej) – co około 8 lat zmieniają się wzorce 

wychowania dzieci, dawania im swobody, kultury, podkultury młodzieżowe. Odmienne wizje 

wychowywania dzieci i odmienne poglądy powodują konflikty. Dzieci wchodzą wtedy w koalicję z 

jednym z rodziców przeciw drugiemu, 

własne poważne problemy emocjonalne i nałogi, 

problematyka krzywdzenia w rodzinie pierwotnej – w znacznej większości przypadków przemoc ma 

korzenie tkwiące wiele lat wcześniej w rodzinach generacyjnych. 

Ad. 3) - Czynniki przypisane dziecku: 

dziecko z pierwszego małżeństwa nieakceptowane przez drugiego męża – w takiej sytuacji nawet 

wśród matek silnie emocjonalnie związanych z dzieckiem może pojawić się ambiwalencja uczuć, 

podwójne komunikaty, 

rozczarowanie związane z płcią dziecka: np. ubieranie chłopca jak dziewczynki, nieprawidłowe 

zwracanie się do dziecka – może rodzić zaburzenia identyfikacji seksualnej dziecka, 

urodzenie dziecka po śmierci dziecka poprzedniego – w takich rodzinach często dziecku stawia się 

oczekiwania nie do spełnienia, idealizuje zmarłe dziecko odrzucając żyjące, 

wada rozwojowa dziecka - dzieci z wadami rozwojowymi mogą być odrzucane i stają się ofiarami 

zaniedbania. Może też być tak, że rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko powodując wtórne 

zranienie. Całe życie poświęcają dziecku, świat matki  i dziecka jest jedyny, w jakim trwają. Dziecko 

nie może czuć się szczęśliwe z niespełnioną matką, 

wcześniactwo - w tym przypadku istnieje ryzyko wystąpienia depresji poporodowej spowodowanej 

oddzieleniem od dziecka; ponadto – wobec wcześniaka stosuje się często sterylne warunki, przesadne 

wymagania, perfekcjonizm, 

ciąże bliźniacze - ryzyko związane z nerwowością, bezradnością, nieumiejętnością poradzenia sobie, 

wynikiem której może być agresja. Często pojawia się tu ”zespół dziecka potrząsanego”, 

Zachowania dziecka: 

- nadpobudliwość, 

- moczenie nocne, 

- kłopoty ze spaniem, 

- trudności z jedzeniem. 
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Aby rozpoznać dziecko krzywdzone należy dokonać wnikliwej obserwacji i analizy, rozmawiać z 

dzieckiem i rodziną o zwyczajach, tradycjach, metodach wychowawczych. 

Jeden izolowany objaw czy czynnik ryzyka występujący w rodzinie nie świadczy  

o przemocy, ale powinien zmobilizować i zachęcić do rozpoznania problemu i pomocy dziecku 

oraz rodzicom. 

 

 

Konsekwencje krzywdzenia 

Reakcja na uraz u dziecka obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania. Bezpośrednią reakcją na traumę 

u dzieci mogą być: agresja, obojętność, apatia lub autoagresja. Następnym  etapem jest 

przystosowanie  dziecka do traumy, uruchomienie takich mechanizmów adaptacyjnych które 

pozwalają dziecku przetrwać. Mechanizmy te są tym bardziej szerokie i rozległe im dłużej dziecko 

doświadcza krzywdzenia lub jest jego świadkiem. Mogę one polegać na zaprzeczaniu krzywdzeniu, 

sublimacji, uwewnętrznieniu, odrzuceniu. Na bazie mechanizmów obronnych dziecko wytwarza  

zniekształcenie poznawcze o sobie, świecie i relacjach międzyludzkich, które bez udzielenia pomocy 

psychologicznej mogą skutkować zaburzeniami osobowości. Dziecko krzywdzone żyje w przekonaniu 

że cierpienie wpisuje się w każdą relacje z ludźmi. W następstwie takiego postrzegania dziecko nie 

jest zdolne  do budowania poprawnych satysfakcjonujących związków-relacje są zbyt bliskie bez 

ochrony siebie, oparte na silnej zależności emocjonalnej lub niedostatecznie bliskie cechujące się 

lękiem, chłodem emocjonalnym, potrzebą stałej kontroli partnera i środowiska. Osoba krzywdzona  

w dzieciństwie wierzy że przemoc była i jest czymś niezbędnym, właściwym i potrzebnym. 

Krzywdzenie w dzieciństwie skutkuje więc zaburzeniami emocjonalności, zaburzeniami sfery 

behawioralnej i poznawczej oraz zaburzonymi relacjami społecznymi, a nieprawidłowe utrwalone 

wzorce relacji dziecko-dorosły, dorosły-dorosły przynoszą dalekosiężne destrukcyjne skutki 

jednostkowe i społeczne. 

Pomoc ofiarom przemocy –zasady pomagania 

Psychologiczne zrozumienie przemocy odgrywa podstawową rolę w pomaganiu ofiarom w 

wyzwalaniu się od przemocy i w naprawianiu szkód, jakie poczyniła w ich życiu. 

Pomaganie ofiarom przemocy powinno koncentrować się na odbudowywaniu ich wewnętrznej siły, 

poczucia sprawstwa, które warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zmiany życiowe.  

Punktem wyjścia do pracy z osobami doznającymi przemocy jest przyjęcie założenia, że nic  

z tego, co zrobiła ofiara, a także żadne okoliczności nie usprawiedliwiają przemocy; nie zdejmują 

odpowiedzialności ze sprawcy. Moralna, jednoznaczna ocena przemocy, powinna powstrzymywać 

sprawców i motywować świadków do pomocy ofiarom. W pomaganiu ofiarom nadrzędnym celem jest 

również uznanie autonomii ofiary oraz zapewnienie bezpieczeństwa, przerwanie przemocy oraz 

odbudowanie mocy osobistej i poczucia sprawczości. 

W trakcie wywiadu z ofiara należy oszacować potencjalne zagrożenie życia –jest to nie tylko próba 

przewidzenia czy sprawca może pozbawić ofiarę życia, ale również ocena groźnych dla życia 

zachowań przeciwko sobie lub innym ze strony ofiary. Jeśli takie ryzyko zachodzi należy opracować 

plan zapewniający rodzinie bezpieczeństwo, zapewnić schronienie i izolacje od sprawcy oraz pomoc 

instytucjonalną. 

Czynniki ryzyka  śmierci: 

1.Wzajemne stosunki są bardzo napięte 

2.Sprawca jest obsesyjnie zazdrosny, zarzuca ofierze wszelkie możliwe formy zdrady 

3. Sprawca obwinia ofiarę za obrażenia których doznała 

4.Spraca obraża partnerkę (wyzwiska, przekleństwa) 

5.Sprawca zabił domowe zwierzę 

6.Sprawca używa gróźb śmiertelnych 

7.Sprawca ma dostęp do broni 

8.Sprawca grozi że popełni samobójstwo 

9.Sprawca dokonywał prób samobójczych 

10. Sprawca wielokrotnie dotkliwie pobił ofiarę 

 

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Pokój. 
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Cel główny i cele szczegółowe. 

 

Cel główny: Wzrost efektywności działań pomocowych kierowanych do ofiar przemocy 

Cele szczegółowe: 

1. Uwrażliwienie i podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie zjawiska  

i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

2. Wzrost intensywności ukierunkowanych działań prewencyjnych, pomocowych  

i monitorujących w rodzinach zagrożonych problemem przemocy 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy. 

4. Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy 

 

Zadania, realizatorzy, terminy. 

1. Uwrażliwienie i podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie zjawiska  i 

sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

L.p. Zadania Realizatorzy Terminy Wskaźniki 

1. 

  

Stała edukacja mieszkańców 

gminy. 

odpowiedzialny – 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

co najmniej  

3 x w roku 

Liczba publikacji w 

prasie lokalnej, liczba 

utworzenia gablotek 

informacyjnych w 

miejscach dostępnych. 

2. 

Zapewnienie stałej dostępności 

do materiałów informacyjnych 

(broszury, ulotki z danymi 

teleadresowymi miejsc, gdzie 

można szukać pomocy) 

odpowiedzialny – 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Praca ciągła 

rodzaj i liczba 

wydanych 

 i rozpowszechnionych  

materiałów 

Wzrost intensywności ukierunkowanych działań prewencyjnych, pomocowych  

i monitorujących w rodzinach zagrożonych problemem przemocy 

Lp Zadania Realizatorzy Terminy Wskaźniki 

1. 

Działania 

informacyjno 

– edukacyjne 

 i monitoring 

sytuacji w 

środowiskach 

zagrożonych 

przemocą  

w rodzinach z problemem: 

ubóstwa, bezrobocia, 

nadużywania alkoholu przez 

jej członka, bezradnych  w 

sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, niepełnych, 

wielodzietnych, 

 z osobą starszą, 

niepełnosprawną; w sytuacji 

kryzysowej, 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

praca ciągła 

liczba 

monitorowanyc

h rodzin 

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

praca ciągła 

liczba 

monitorowanyc

h rodzin 

w rodzinach dzieci 

uczęszczających do 

poszczególnych placówek 

edukacyjnych, zgłaszających 

różne problemy 

Pedagodzy  

i wychowawcy 

szkolni 

praca ciągła 

liczba 

monitorowanyc

h rodzin 

w rodzinach korzystających  

z pomocy Placówki, 

zgłaszających różne problemy 

Powiatowa 

Poradnia 

Psychologiczno 

- Pedagogiczna 

praca ciągła 

liczba 

monitorowanyc

h rodzin 
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w nadzorowanych rodzinach 
Kuratorska 

Służba Sądowa 
praca ciągła 

liczba 

nadzorowanych 

rodzin 

  

w rodzinach, w których 

występuje ryzyko m.in. 

krzywdzenia dzieci, osób 

niepełnosprawnych, starszych 

Ochrona 

zdrowia, w 

szczególności 

pielęgniarki i 

położne (wizyty 

domowe, 

patronaże) 

praca ciągła 

liczba 

monitorowanyc

h środowisk 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy. 

 

Lp. Zadania Realizatorzy Terminy Wskaźniki 

1. 

Zawiadamianie Policji lub 

prokuratury  

o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa 

pracownicy edukacji, pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, sądu 

praca 

ciągła 

liczba 

zawiadomie

ń 

2. 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

ofiarom 

przemocy, 

poprzez: 

Zatrzymanie, 

izolowanie sprawcy 
Policja 

Stosownie 

do potrzeb 

Liczba osób 

objętych 

działaniem 

Izolowanie ofiar Policja 
Stosownie 

do potrzeb 

Wnioskowanie  

o zastosowanie 

środków 

probacyjnych 

Prokuratura 
Stosownie 

do potrzeb 

Orzekanie o użyciu 

środków 

probacyjnych 

Sąd 
Stosownie 

do potrzeb 

Nadzór nad 

wykonywaniem 

orzeczeń Sądu 

(zakaz zbliżania 

się, nakaz 

opuszczenia lokalu 

itp.) 

Policja, Kuratorska Służba 

Sądowa 

Stosownie 

do potrzeb 

Zapewnienie 

całodobowego 

schronienia 

dorosłym ofiarom 

przemocy wraz z 

dziećmi; 

opracowanie planu 

bezpieczeństwa 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej  

Stosownie 

do potrzeb 
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Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

osobom dorosłym, 

wymagającym 

całodobowej opieki 

(osoby starsze, 

niepełnosprawne) 

Domy pomocy społecznej 

(kierowanie – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej; 

umieszczanie - Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie) 

Stosownie 

do potrzeb 

Zapewnienie 

całodobowego 

schronienia 

dzieciom 

całodobowe placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, 

rodziny zastępcze pełniące 

funkcję pogotowi rodzinnych 

(wskazanie i kierowanie – 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie) 

Stosownie 

do potrzeb 

Monitoring 

zagrożenia 

 w sytuacji, gdy 

ofiara pozostaje 

 w środowisku ze 

sprawcą; 

opracowanie planu 

bezpieczeństwa 

Policja, Kuratorska Służba 

Sądowa, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Stosownie 

do potrzeb 

Monitoring sytuacji 

po pobycie w OIK  

i powrocie do 

sprawcy; 

opracowanie planu 

bezpieczeństwa 

Policja, Kuratorska Służba 

Sądowa, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Stosownie 

do potrzeb 

Działania 

interwencyjne,  

w sytuacji 

zagrożenia życia 

Wszystkie służby  izolacja od 

sprawcy, zawiadomienie Policji 

Stosownie 

do potrzeb 

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy. 

 

Lp

. 
Zadania Realizatorzy Terminy Wskaźniki 

1. 

Diagnozowanie 

przemocy 

 w rodzinie, budowanie 

planu bezpieczeństwa, 

planu pomocy; 

uzgadnianie zasad 

współpracy 

Zespół Interdyscyplinarny 

Spotkania co 

najmniej 1 x  

w miesiącu; w 

razie potrzeby 

niezwłocznie, 

po zgłoszeniu  

rodzaj 

podejmowanych 

działań i liczba 

osób 

korzystających z 

pomocy  

2. 

Pomoc specjalistyczna 

(poradnictwo,  w tym – 

prawne; wsparcie; 

terapia indywidualna i 

grupowa; konsultacje  i 

pomoc psychiatryczna) 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno –Pedagogiczna, 

Specjaliści Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

Zgodnie z 

bieżącymi 

potrzebami  

rodzaj świadczeń 

 i liczba osób z 

nich 

korzystających 

3. 
Funkcjonowanie grupy 

wsparcia dla ofiar 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Zgodnie z 

bieżącymi 

liczba osób – 

uczestników 
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przemocy w rodzinie potrzebami grupy 

4. 

Pomoc w bieżącym 

funkcjonowaniu 

(finansowa, w tym – 

pokrycie kosztów 

przejazdu do 

specjalistów; rzeczowa;  

w załatwianiu spraw 

urzędowych) 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Zgodnie  

z bieżącymi 

potrzebami 

rodzaj świadczeń 

 i liczba osób 

 z nich 

korzystających 

5. 

Tworzenie mieszkań 

chronionych, lokali 

socjalnych 

Wójt Gminy Pokój 
Bieżące 

działania 

liczba 

utworzonych 

mieszkań 

chronionych 

 i pozyskanych 

lokali socjalnych 

6. 

Systematyczne 

poszerzanie wiedzy 

 i umiejętności osób 

pracujących z osobami 

uwikłanymi w przemoc 

domową 

Szkolenia wewnętrzne,   w 

zespołach interdyscyplinarnych; 

Szkolenia zewnętrzne 

Co najmniej 2 

x w roku 

- liczba szkoleń, 

- liczba 

uczestników 

 

Procedury pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. 

Procedura podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w ramach „Niebieskiej Karty” –Policja. 

Zgłoszenie występowania przemocy w rodzinie -  

Policja podejmuje bezpośrednią interwencję domową. 

Obowiązkiem policjanta jest: 

 udzielenie ofiarom pomocy, w tym udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia 

ratunkowego lub zawiadomienie innych instytucji, które mogą udzielić pomocy;  

 w razie potrzeby – podjęcie innych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia  

i mienia ofiar, włącznie z zastosowaniem wobec sprawcy przymusu bezpośredniego  

i zatrzymaniem;  

 ustalenie przebiegu zdarzenia i jego następstw; 

 przeprowadzenie (jeśli to możliwe) ze sprawcą rozmowy, w szczególności  

o odpowiedzialności karnej oraz wezwanie do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia 

społecznego; 

 przeprowadzenie na miejscu zdarzenia (w przypadkach nie cierpiących zwłoki) czynności 

procesowych w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa; 

 sporządzenie „Notatki urzędowej o przemocy w rodzinie” zwanej „Kartą A” (na miejscu lub 

bezpośrednio po zakończeniu interwencji); 

 przekazanie ofiarom przemocy „Informacji dla ofiar przemocy w rodzinie” zwanej „Kartą B” oraz 

poinformowanie o uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty”, zasadach jej realizacji, w tym o 

możliwości przekazania informacji o sytuacji rodziny i potrzebie udzielenia pomocy organom 

administracji bądź podmiotom realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie; 

 przekazanie wypełnionej „Karty A” dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji, który przekazuje 

ją kierownikowi jednostki, a następnie trafia ona do dzielnicowego. 

Izoluje sprawcę (zatrzymanie lub – jeśli sprawca jest w stanie nietrzeźwym – umieszczenie w Izbie 

Wytrzeźwień) i/lub przewozi ofiary do miejsca, gdzie mają zapewnione odpowiednie schronienie. 

Jeśli przemoc dotyczy wyłącznie małoletnich – dzieci umieszczane są w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych (socjalizacyjne, interwencyjne – wszystkie mają obowiązek przyjmowania dzieci „z 

interwencji Policji”) lub rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;  

Przekazuje informacje pracownikom instytucji pomocowych (ośrodki pomocy społecznej, ośrodki 

interwencji kryzysowej itp.); 

Zapewnia bezpieczeństwo ofiarom pozostającym w miejscu zamieszkania: 
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c.d. procedury „Niebieskich Kart” – wykonuje dzielnicowy: 

 bezpośredni kontakt z rodziną w celu rozpoznania sytuacji, potwierdzenia występowania 

przemocy oraz ustalenia rodzaju potrzebnych działań pomocowych (nie później niż  

w terminie 7 dni od otrzymania „Karty A”), 

 przekazanie ofiarom „Karty B” (jeśli nie została wcześniej przekazana), poinformowanie o 

zasadach podjęcia działań prawnych oraz wskazania miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc, 

 systematyczne wizyty (co najmniej 1 raz w miesiącu) sprawdzające stan bezpieczeństwa 

domowników i zachowanie sprawcy przemocy, 

 podejmowanie działań prewencyjnych wobec sprawców, w tym prowadzenie rozmów 

profilaktycznych oraz informowanie ich o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii  

i udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (informacje o 

realizowanych programach korekcyjno – edukacyjnych  specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie), 

 umożliwienie ofiarom zapoznania się z treścią „Karty A”, 

 przekazywanie pisemnych informacji dotyczących rodzin, w których występuje przemoc 

podmiotom realizującym zadania  w zakresie pomocy ofiarom przemocy,  

 współpraca z podmiotami realizującymi zadania w zakresie pomocy ofiarom przemocy, 

 udział w tworzeniu i funkcjonowaniu lokalnych zespołów pomocy ofiarom przemocy  

w rodzinie, 

 przekazywanie komórce organizacyjnej właściwej w sprawach nieletnich i patologii informacji 

dotyczących małoletnich z rodzin przemocowych, 

 przekazywanie oryginałów „Kart A” do komórek prowadzących postępowanie przygotowawcze. 

Dokumentacja prowadzona przez dzielnicowego powinna zawierać: dane o rodzinie, opis sytuacji 

socjalno – bytowej oraz sytuacji opiekuńczo – wychowawczej, zachowania sprawcy (uzależnienia, 

inne zachowania patologiczne, zaspokajanie potrzeb rodziny itp.) oraz termin  

i sposób powiadomienia ofiary o zakończeniu prowadzenia procedury. 

Dzielnicowy może zakończyć prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” wobec rodziny, gdy z 

posiadanej dokumentacji i uzyskanych informacji wynika, że w rodzinie tej nie występuję już 

zjawisko przemocy. 

Prowadzi śledztwa/dochodzenia w sprawie przemocy domowej. 

Wnioskuje (do gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) o zobowiązanie do 

leczenia odwykowego sprawcy. 

 

Procedura podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w ramach „Niebieskiej Karty” – pomoc społeczna. 

 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje działania w ramach procedury 

„Niebieska Karta” w przypadku: 

1) bezpośredniego zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej osoby doświadczającej przemocy; 

2) uzyskania w toku wykonywania obowiązków służbowych informacji o istniejącej przemocy w 

rodzinie i uzasadnionego podejrzenia jej występowania; 

3) informacji o występującej w rodzinie przemocy przekazanej przez instytucje i organy 

administracji rządowej i samorządowej; 

4) informacji o występującej w rodzinie przemocy przekazanej przez osoby fizyczne (także w formie 

anonimowej). 

Podczas rozmowy z osobą doświadczającą przemocy pracownik ośrodka pomocy społecznej ma 

obowiązek: 

 udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy lub zawiadomienia innych instytucji, które 

pomocy mogą udzielić; 

 podjęcia, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia i 

zdrowia, poprzez przekazanie adresów i telefonów placówek mogących zapewnić schronienie 

i bezpieczeństwo; 

 poinformowania osoby doświadczającej przemocy o odpowiedzialności karnej, jakiej podlega 

sprawca przemocy za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną 



30 

 

osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

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

Zakres zadań i obowiązków pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach procedury 

„Niebieska Karta” 

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy, w przypadku uzyskania informacji o 

wystąpieniu informacji o występowaniu przemocy, każdorazowo wypełnia załączniki do rodzinnego 

wywiadu środowiskowego POMOC SPOŁECZNA– NIEBIESKA KARTA, informując jednocześnie 

o uruchomieniu procedury i zasadach jej realizacji, w tym o możliwości przekazania przez ops 

organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego bądź podmiotom, które 

realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacji o sytuacji rodziny i 

potrzebie udzielenia jej pomocy. 

Pracownik socjalny podejmuje działania wobec rodziny dotkniętej przemocą 

w ramach procedury „Niebieska Karta” i dokumentuje wykonane czynności w celu dalszego 

monitorowania sytuacji w rodzinie, zapobiegania zagrożeniom oraz inicjowania innych działań 

pomocowych. W szczególności zobowiązany jest do: 

a. organizacji pomocy na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, a także bezpośredniego kontaktu z 

rodziną, wobec której rozpoczęto procedurę „Niebieska Karta”, w celu rozpoznania sytuacji w 

rodzinie oraz ustalenia rodzaju i charakteru potrzebnych działań interwencyjnych i pomocowych, 

b. poinformowania o zasadach podjęcia działań prawnych, o organizacjach 

i instytucjach udzielających pomocy, a także o możliwościach przekazania przez ośrodek pomocy 

społecznej organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego bądź podmiotom, 

którym zleciły one realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, informacji o sytuacji rodziny i potrzebie udzielenia jej pomocy, 

c. jeżeli sytuacja nie zagraża zdrowiu lub życiu ofiar i decydują się one pozostać ze sprawcą - 

skonstruowania wspólnie z osobą doznającą przemocy planu bezpieczeństwa, 

d. zgłoszenia przypadku do Zespołu Interdyscyplinarnego, który w porozumieniu  

z ofiarą i prowadzącym pracownikiem socjalnym buduje plan działań uwzględniających problemy i 

potrzeby wszystkich osób doznających krzywdy, 

e. systematycznych wizyt, co najmniej raz w miesiącu, monitorujących stan bezpieczeństwa 

domowników i realizację zaplanowanych działań, 

f. umożliwienia osobie doświadczającej przemocy zapoznania się, na jej żądanie, 

z treścią załącznika do wywiadu środowiskowego, dokumentującego rozpoczęcie procedury 

„Niebieskie Karty” wobec jej rodziny, 

g. przekazywania pisemnych informacji dotyczących rodzin, w których zachodzi przemoc, organom 

administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego bądź podmiotom, które realizują 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

h. udziału w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczących diagnozowania  

i określania form i planu pomocy, stosownie do potrzeb i specyfiki sytuacji ofiary, 

i. gromadzenia danych statystycznych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie  

i przekazywania ich do Zespołu Interdyscyplinarnego, 

j. aktualizacja informacji  dotyczących oferty pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą. 

Pracownik socjalny może zakończyć prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” wobec rodziny, gdy z 

posiadanej dokumentacji i uzyskanych informacji wynika, że w rodzinie tej nie występuje już 

zjawisko przemocy. 

 

Standard postępowania dla pracowników szkół, w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka 

w rodzinie. 

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

w rodzinie, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1)sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy/pedagogowi 

szkolnemu/dyrektorowi szkoły, 

2)pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem w celu potwierdzenia faktu krzywdzenia 

(diagnoza przemocy), informuje go o tym, jakie działania może podjąć  

i upewnia się, że dziecko będzie - w dotychczasowym miejscu zamieszkania – bezpieczne na czas 

prowadzonych działań,  
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3)jeśli diagnoza nie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, pedagog wzywa 

do szkoły rodziców/opiekunów prawnych i przeprowadza z nimi rozmowę  

i informuje o swoim obowiązku podjęcia określonych działań i przedstawia propozycję ustalenia 

„planu bezpieczeństwa/pomocy”, 

4)pedagog powinien sporządzić opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z 

uczniem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan bezpieczeństwa/pomocy dziecku, który 

uwzględnia przede wszystkim sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie 

może zaoferować dziecku, a także informację o specjalistycznych placówkach pomocy dziecku, jeżeli 

istnieje taka potrzeba, 

5)pedagog przekazuje informacje do Zespołu Interdyscyplinarnego, w celu dokonania pełnej diagnozy 

sytuacji rodziny oraz określania form i planu pomocy, stosownie do potrzeb  

i specyfiki sytuacji, 

6)pedagog szkolny ustala/omawia/mediuje z rodzicami/opiekunami prawnymi plan bezpieczeństwa i 

pomocy dziecku poprzez określenie sposobu powstrzymania przemocy ze strony dorosłych wobec 

dziecka, zobowiązanie do skonsultowania sprawcy przemocy  

z psychologiem, ustala harmonogram kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi rodzinę w 

sytuacji przemocy wobec dziecka, 

7)pedagog informuje o konsekwencjach prawnych przemocy wobec dziecka i obowiązkach szkoły 

zgłaszania do prokuratury i sądu przemocy wobec małoletniego, 

8)dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub 

wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, 

9)jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez szkołę, 

dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub 

wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich – natychmiast, 

10) dalszy tok postępowania leży w kompetencji wym. instytucji. 

Postępowanie pracowników ochrony zdrowia, w sytuacji podejrzenia zagrożenia dziecka 

przemocą domową. 

Osoby odpowiedzialne za schemat postępowania: 

-lekarz rodzinny 

-pielęgniarka środowiskowa/rodzinna/, położna. 

Schemat postępowania: 

-identyfikacja problemu, 

-rozmowa z matką, 

-zgłoszenie do Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeprowadzenia pełnej diagnozy 

 i ustalenia planu bezpieczeństwa i planu działania, stosownie do potrzeb rodziny, 

-podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu (zawiadomienie prokuratury, sądu)  

i poinformowanie o tym  matki dziecka, 

-przy decyzji (w tym sądu) o pozostawieniu dziecka pod opieką rodziców – częste, regularne, ustalone 

z matką konsultacje medyczne, praca  z psychologiem itp.,  

-jeżeli rodzice dziecka odmawiają współpracy – bezwzględne zgłoszenie do sądu. 

Wszystkie wykonane czynności powinny być dokładnie wpisane w dokumentację dziecka. 

Monitoring i ewaluacja 

 „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie” stanowi integralną część Gminnego Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla  gminy Pokój. 

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla gminy Pokój zawiera dane dotyczące 

środowiskowej diagnozy zjawiska przemocy domowej, rozstrzygnięć prawnych  

w tym zakresie oraz zasobów i interdyscyplinarnych działań kierowanych zarówno do ofiar, jak i do 

sprawców  i świadków procederu. „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie” skupia się wyłącznie 

na jednej grupie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Ofiary przemocy domowej wymagają wielu 

specyficznych form pomocy i stanowią najważniejsze ogniwo w procesie powstrzymywania przemocy 

w rodzinie. Od ich postawy, decyzji i pracy zależy powodzenie działań podejmowanych przez służby i 

instytucje świadczące pomoc. Monitoring i ewaluacja prowadzony będzie przez Zespól 

Interdyscyplinarny. Każdego roku, członkowie Zespołu gromadzić będą informacje cząstkowe, 

dotyczące działań podejmowanych przez reprezentowane instytucje, wg wyznaczonych wskaźników. 

Zebrane informacje, wraz z analizą jakościową oraz sugestiami dotyczącymi potrzeb i ewentualnych 
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zmian  w obszarze pomocy ofiarom przemocy, stanowić będą znaczącą część materiałów 

gromadzonych na potrzeby prowadzenia ewaluacji Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla gminy Pokój. Przeciwdziałanie przemocy domowej jest zjawiskiem złożonym, a 

efektywność podejmowanych działań zależy od ich spójności i koordynacji  we wszystkich obszarach 

i kierunkach działania. 
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