
Uchwała  Nr XXXII/248/17 

Rady Gminy Santok  

z dnia 1 czerwca 2017r. 

 

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                                    

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2017 – 2020. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym             

( Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2, pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r.           o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.), 

uchwala się co następuje:  

 

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

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2017- 2020 stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Damian Kochmański 

                                     
 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                                                

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Santok  na lata 2017-2020 

 

Konieczność opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami). 

Program ma stanowić podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego systemu  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno                

w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie oraz 

zminimalizować jego skutki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/248/17 

                                                                                       Rady Gminy Santok    

        z dnia 1.06.2017r. 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE  

NA LATA 2017- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I    WSTĘP 

Według polskich regulacji prawnych przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy 

przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów 

Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako 

przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 

ze zm.), które jest ścigane z urzędu. 

Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi: 

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

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do 5 lat. 

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

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

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

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

Zgodnie z art. 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy ( Dz.U. z 2015r. 

poz. 1390 ),  podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”,  a  od sierpnia 2010 r. nie wymaga 

zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół 

czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty i ośrodków zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy 

w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów, o których wyżej mowa realizują procedurę 

„Niebieskiej Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych 

działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury 

„Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku 

powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia 

stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez 

członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy   w rodzinie.  Wszystkie 

instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się 

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu są zobowiązane niezwłocznie poinformować o 

tym prokuraturę lub policję. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować 

odpowiedzialnością karną.  

 

II    PODSTAWY ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, 

którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, 

wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego 

godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody”.  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U z 2015 r. poz. 1390 ), 

definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności 

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



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

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, 

kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo 

funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i 

zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych 

zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania 

poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i 

moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, 

jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań 

negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naruszeń norm 

moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach 

do poważnych okaleczeń czy zabójstw.  

Wokół   przemocy   narosło   wiele   mitów.   Jednym   z   nich   jest   przekonanie,   że   jest   

to zjawisko   marginalne,   występujące   wyłącznie   w   patologicznych   środowiskach.   

Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem 

powszechnym i stanowi poważny   problem   społeczny.   Znęcanie   się   nad   rodziną   jest   

najczęściej   popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko 

mieniu i życiu.  

Przemoc   ze   strony   najbliższej   osoby   jest   doświadczeniem   traumatycznym, 

okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, 

przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko 

jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. 

 

Rodzaje przemocy: 

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

ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. 

 Przemoc seksualna  –   to   zachowanie   zmuszające   ofiarę   do   podjęcia   

niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. 

 Przemoc psychiczna  –   to   zachowanie,   którego   celem   jest   umniejszanie   

poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 

 Przemoc ekonomiczna  –   to   każde   zachowanie,   którego   celem   jest   

ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 

 Zaniedbanie  –   to   ciągłe   niezaspakajanie   podstawowych   potrzeb   fizycznych   i 

emocjonalnych. 

 

Cykle przemocy:  

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

napięcia, narastają sytuacje konfliktowe. 

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

dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych. 



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

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

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

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

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

sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga 

niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie. 

 

III    DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SANTOK 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Santok  została przeprowadzona                           

w oparciu o posiadane dane. 

W latach 2015 - 2016 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 

31 formularzy „Niebieskich Kart”. 

Tabela 1. Liczba przyjętych „Niebieskich Kart” 

 2015 2016 

Liczba „Niebieskich 

Kart-A” 

0 1 
 

Liczba „Niebieskich 

Kart-C” 

10 17 

Liczba „Niebieskich 

Kart-D” 

9 14 

źródło: opracowanie własne 

Tabela 2.  Liczba osób objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych  

L.p  2015 2016 

1 Ogółem: 91 osób 87 osób  

2 - kobiety 32, w tym:  

-  4 niepełnosprawne 

-7 starszych 

31, w tym: 

- 4 niepełnosprawne 

- 7 starszych  

3 - mężczyźni 35, w tym:  

-7 niepełnosprawnych 

-3 starszych  

33, w tym:  

- 2 niepełnosprawnych 

- 2 starszych 

4 - dzieci  24 23, w tym: 

- 1 niepełnosprawne 

 



 

 

Wnioski 

Problem przemocy w rodzinie dotyka 87 mieszkańców Gminy Santok, co stanowi 1,07 

ogólnej liczby osób zameldowanych na terenie Gminy Santok ( średnia liczba mieszkańców 

Gminy Santok dotkniętych przemocą na przestrzeni dwóch lat). Można stwierdzić, że skala 

zjawiska przemocy na terenie Gminy Santok jest marginalna, ale nie jest znana skala ukrytej 

przemocy, czyli takiej, gdzie ofiary przemocy jeszcze nie zdecydowały się ujawnić „swojego 

problemu”. Najbardziej aktywną w identyfikacji problemu przemocy w rodzinie okazała się 

Policja, jednakże najszerszą pomoc dla ofiar przemocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

VI    ZADANIA OPS W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY                             

W RODZINIE 

Pomoc społeczna 

Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie 

powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku 

przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się 

pracownicy socjalni zgodnie z ustaloną rejonizacją.  

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny: 

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

przemocą w rodzinie,  

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

formach pomocy dzieciom doznających przemocy w rodzinie a także o instytucjach i 

podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na 
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celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie, 

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

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

od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności 

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

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

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje 

te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno               

– edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

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

13.09.2011 r.(Dz.U z 2011 nr 209 poz. 1245) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”      

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

Pracownicy socjalni są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych 

współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym. W razie bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący 

obowiązki służbowe wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem 

medycznym, lub pielęgniarką ma prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i 

umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie najbliższej osoby, w rodzinie zastępczej 

lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Pracownik socjalny ma 

obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego o tym fakcie, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin. 

Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze  

Tabela 3.  Liczba zwołanych posiedzeń grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego  

l.p 2015r. 2016r. 

1. 54 37 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

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

integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie poprzez: 

- diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

 

 



Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności: 

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie, 

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

wystąpieniem przemocy, 

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

oraz efektów tych działań. 

V  CELE PROGRAMU 

1. Cele ogólne  

Celem programu jest: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie  

 

Cele ogólne będą realizowane m.in. przez: 

1) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

3) wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 

4) edukację społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, 

5) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

6) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie  

 

VI    ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami programu są:  

1) rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 

2) rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, 

3) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą. 

 

VII    REALIZATORZY PROGRAMU 

1) Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 



2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku, 

3) Komenda Policji w Gorzowie Wlkp., 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5) placówki oświatowe, 

6) placówki służby zdrowia. 

 

VIII    PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

1) Zmniejszenie poczucia bezradności ofiar przemocy. 

2) Zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie na temat zjawiska 

przemocy.  

3) Zwiększenie skuteczności działań. 

4) Zmiana postaw społecznych wobec przemocy. 

 

IX   MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Program będzie realizowany na terenie Gminy Santok w latach 2017 - 2020. 

Działania zaplanowane do realizacji będą wprowadzane w formie ciągłej.  

 

X    MONITOROWANIE PROGRAMU 

Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi wgląd w 

realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań 

korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań, rozwijanie programu w 

przyszłości. Monitorowanie programu będzie prowadzone przez  Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Santoku na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu.  

 

XI    FINANSOWANIE PROGRAMU 

Program będzie finansowany ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł.  

 


