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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2015 - 2017 

 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70,poz. 473 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 
180,poz.1493 ze zm.)  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 , poz.1245) 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. ,poz.182 ze zm.) 
5. Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 (Monitor Polski 

z 9 czerwca 2014 r., poz.445) 
5. Uchwała Nr XXXIX/280/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia w latach 2005-2015 

 
Wstęp 

 
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym Jego osobowość, 
system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę 
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na 
miłości i zrozumieniu. Rodziny nikt i nic nie jest w stanie zastąpić, gdyż nic nie może jej wyręczyć 
w wytwarzaniu bezpośrednich, indywidualnych i osobistych związków, których ciepło jest 
niezbędne do zaspokojenia potrzeb miłości, przynależności i szacunku, a także do prawidłowego 
rozwoju psychicznego jej członków. 

 
Możemy wyróżnić następujące formy przemocy domowej: 

 
 przemoc fizyczna- to każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, 

uszkodzenia ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawienie życia , 
  przemoc seksualna- to każde zachowanie mające na celu zmuszeniu ofiar do podjęcia 

współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych, bądź zdeprecjonowanie jej 
seksualności, 

  przemoc psychiczna- to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia 
własnej wartości, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej poczucia 
bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem, 

 przemoc ekonomiczna- to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie 
ofiary od sprawcy. Przemoc może być na każdym etapie związku, nawet po wielu wspólnie 
spędzonych latach. 

Według definicji zawartej w art.2 pkt.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to: 
,Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste osób wymienionych w pkt.1, 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.” 
Walka z przemocą nie jest zadaniem łatwym, bowiem środowisko rodzinne jest i powinno być 
skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową 
wymaga zarówno wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak 
i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji. 
 

Analiza problemów społecznych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy 
problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. Na terenie 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie 
społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. Przypadki 
przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są 
jedynie członkowie rodziny. Ofiarami przemocy w rodzinie są na ogół kobiety i dzieci, rzadko 
mężczyźni. Kategorią ofiar przemocy, o której mówi się nieco rzadziej niż o dzieciach i kobietach, są 
osoby  starsze.  
Na dzień 31 grudnia 2013 r w Gminie Jerzmanowice-Przeginia liczba mieszkańców wynosi 10 679, 
liczba osób bezrobotnych  397, z czego 55 pobiera zasiłek dla bezrobotnych. 
Ze statystyk policji wynika , że na terenie gminy przeprowadzono w roku 2013 75 interwencji 
domowych. Policja założyła  29  „Niebieskich Kart”, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jerzmanowicach założył  6 „Niebieskich Kart”. Z danych Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika , że w okresie od stycznia 2013 roku do 31 
grudnia 2013 roku było 24 zgłoszeń o podjęcie leczenia odwykowego z czego podjęło leczenie 
dobrowolne 0  osób. 
Trudno jest w sposób jednoznaczny zdiagnozować skalę zjawiska przemocy na terenie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli występującej 
w rodzinie bądź w szkole, ale nie prowadzi się takiej statystyki . 

 
Zasoby w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
1) Instytucje działające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, 
b) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, 
c) Punkt Informacji i Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, 
c) Placówka opiekuńczo-wychowawcza  wsparcia dziennego „Nadzieja”, 
d) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
e) Stowarzyszenie Rodziców i  Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. 
f) Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach. 
2) Mocne strony 
a) dobrze przygotowana i stale doskonaląca umiejętności kadra instytucji działających na rzecz 
rodziny; 
b) poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 
3) Słabe strony 
a) brak specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
b) brak specjalistycznego ośrodka dla sprawców przemocy w rodzinie, 
c) brak punktu poradnictwa specjalistycznego dla osób rodzin uwikłanych w przemoc. 
4) Zagrożenia 
a) niedostatek finansowy w rodzinach związany z bezrobociem; 
b) negatywne wzorce zachowań społecznych; 



c) brak wydolności wychowawczej rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; 
d) problemy związane z uzależnieniami w rodzinach. 
5) Szanse 
a) wzrost świadomości społecznej; 
b) wykształcona i stale doskonaląca swoje umiejętności kadra pracowników służb społecznych, 
policji, sądu; 
c) współpraca z instytucjami, związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
d) realizacja programów profilaktycznych umożliwiających rodzinie dotkniętej przemocą lub inną 
sytuacją 

Adresaci Programu 
 

Program skierowany jest do: 
1. Osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. 
2. Sprawców przemocy w rodzinie. 
3. Świadków przemocy w rodzinie. 
 

Główne cele Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na ternie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 
2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 

Cele szczegółowe Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 

1. Propagowanie akcji „Niebieska Karta”. 
2. Zapewnienie poradnictwa , psychologicznego, prawnego i socjalnego dla ofiar przemocy. 
3. Współpraca z instytucjami spoza terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia zajmującymi się pomocą 
dla ofiar przemocy. 
4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
5. Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w zakresie możliwości uzyskania pomocy. 
6. Zmniejszanie rozmiarów problemów już występujących. 
7. Tworzenie warunków do zdrowego, bezpiecznego stylu życia. 
8. Udział w specjalistycznych szkoleniach przeznaczonych dla: pracowników socjalnych. 

 
Podmioty realizujące Program 

 
Sprawne funkcjonowanie programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji i 
współdziałanie pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie. 
Koordynatorem funkcjonowania programu został Zespół Interdyscyplinarny powołany na podstawie 
znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Realizatorami programu są: 

1. Gmina Jerzmanowice-Przeginia w zakresie przeciwdziałania zgodnie z ustawą 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na zasadach określonych w przepisach ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in. poprzez tworzenie 
i realizację programów, tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego a także organizowanie 
spotkań informacyjno-edukacyjnych w szkołach na terenie gminy. 



2. Zespół Interdyscyplinarny planujący działania związane z przeciwdziałaniem przemocy na 
podstawie oceny środowisk rodzinnych zagrożonych przemocą będzie podejmował 
interwencje lub planował działania w środowiskach związanych z przemocą. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach poprzez pracę socjalną (wsparcie 
finansowe, zapewnienie schronienia osobom dotkniętych przemocą w rodzinie), pracę 
asystenta rodziny czy też poradnictwo prawne, psychologiczne . GOPS organizuje taż 
obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu. 

4. Komenda Policji w Krzeszowicach poprzez opracowanie i wdrażanie programów 
prewencyjnych. Podejmowanie interwencji i sporządzanie dokumentacji z ich 
przebiegu(Niebieska Karta). Wszczynanie postępowań karnych wobec sprawców przemocy. 
Proponowanie poddania się dobrowolnemu uczestnictwu w programach korekcyjno-
edukacyjnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kraków. 
Ponadto monitoruje sytuację w rodzinie za pomocą pracujących dzielnicowych, sporządza 
wnioski w celu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe oraz do sądu 
rodzinnego w wgląd w sytuację rodziny. 

5. Sąd Rejonowy w Krakowie poprzez prowadzenie spraw karnych wobec sprawców przemocy 
oraz spraw opiekuńczych przed sądami rodzinnymi mającą na celu ochronę dzieci. Prowadzi 
nadzory kuratorskie rodzinne i dla dorosłych osób. 

6. Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Jerzmanowicach poprzez kierowanie 
do Ośrodków Profilaktycznych (indywidualnie jak i grupowe), wnioskowanie do sądów 
o takie skierowanie. 

7. Służba Zdrowia poprzez udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie(m.in. wystawianie zaświadczeń lekarskich o ustaleniu przyczyn i rodzaju 
uszkodzeń ciała). 

8. Oświata poprzez konsultacje w szkołach dla rodziców i dzieci sprawujących trudności 
wychowawcze oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów, podejmowanie 
interwencji w przypadku stwierdzenia przemocy wobec dzieci. 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie poprzez konsultacje i porady 
psychologów, pedagogów, prawnika, prowadzenie warsztatów pogłębiających umiejętności 
wychowawcze rodziców, prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców, rodzin 
zastępczych. 

10. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej poprzez konsultacje i porady psychologów, 
pedagogów, prawnika, interwencje w środowisku, prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy 
w rodzinie, psychoterapię indywidualną dla dorosłych i dzieci. 

11. Prokuratura poprzez nadzorowanie prowadzonych przez policję spraw karnych wobec 
sprawców przemoc. 
 

Szczegółowe działania w Gminie Jerzmanowice-Przeginia 
w zakresie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 
W celu realizacji zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie w Gminie Jerzmanowice-Przeginia uruchamia się program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oparty na ścisłej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Komisariatu Policji w Krzeszowicach. 

 
1. Udział w specjalistycznych szkoleniach przeznaczonych dla: pracowników socjalnych, 

pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, pedagogów, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom 



przemocy domowej, (jak udzielać wsparcia, w jaki sposób kierować ofiarę przemocy do 
różnych instytucji, wzmocnienie konsekwentnych zachowań i postaw). 

2. Systematyczna edukacja społeczności Gminy Jerzmanowice poprzez lokalne media, która ma 
przede wszystkim na celu odkłamanie mitów i stereotypów utrudniających pomaganie, 
a także pokazywanie możliwości udzielania pomocy i pozytywnych przykładów wyjścia 
z sytuacji przemocy. Drukowanie ulotek, opracowanie i zakup broszur, zamieszczanie 
w lokalnej prasie informacji, gdzie można szukać pomocy, itp. 

3. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, (prawnej, medycznej, kierowanie do 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej) 

4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. 
5. Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W skład zespołu powinni wchodzić specjaliści z różnych grup zawodowych: 
 Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Przedstawiciele Policji Komisariatu Policji Krzeszowice 
 Przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 Pedagodzy Szkolni, 
 Przedstawiciel Placówki – Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego, 
 Przedstawiciel Służby Zdrowia ( pielęgniarki środowiskowe). 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych 
działań przedstawicieli oraz specjalistów różnych służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie  mającym na 
celu zapobieganie zjawisku; 

  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 
  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
  opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; 
  rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
 udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 
  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 
  monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy , 

oraz rodzin w których dochodzi do przemocy; 
  prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których  

dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 
 

Odpowiedzialność za koordynowanie zadań programu przeciwdziałania przemocy w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 
Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacji wystąpienia przemocy. 

 
1. Przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie 

procedur mających na celu powstrzymanie przemocy, 
2. Tworzenie własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy domowej, 

takich jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z różnymi osobami, 
protokołów z rozmów z ofiarami przemocy domowej i członkami ich rodzin, 

3. Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie – zgodnie z zapisami 
Niebieskiej Karty, 

4. Prowadzenie dyżuru przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Punkcie Informacji i Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
a w trakcie tych dyżurów: udzielanie wsparcia ofiarom, kierowanie ofiar przemocy domowej 



do specjalistów, kierowanie motywowanie do udziału ofiary w Grupie Wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie,  

5. Specjalistyczna pomoc  psychologiczna dla dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie, 
kierowanie do placówki opiekuńczo – wychowawczej  ,,Nadzieja” wsparcia dziennego, 

6. Ochrona osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych przed przemocą domową, 
7. Występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowanego 

w sprawie o znęcanie się nad rodziną, 
8. Występowanie do Komisariatu Policji Krzeszowice z wnioskiem o podjęcie działań 

interwencyjnych lub działań prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie 
przemocą w rodzinie, 

9. Motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w kompleksowym 
programie korekcyjno- edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej( do PCPR Kraków) 

10. Występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art. 207 kk, tj. o znęcanie 
się nad rodziną, w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym przed sądem. 

11. Wszelkie inne poczynania mogące przyczynić się do powstrzymania przemocy w rodzinie, 
a nie ujęte w niniejszym programie. 
 

Ewaluacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 
Ewaluacja oznacza systematyczne zbieranie, analiza i interpretację danych w celu określenia 
wartości programu. Ewaluacja ilościowa przeprowadzana będzie na podstawie analizy danych 
liczbowych zawartych w aktualizacji diagnozy z obecnym opisem, co pozwoli na określenie skali 
zjawiska przemocy w rodzinie w naszej gminie. Natomiast dane zawarte w sprawozdaniach określą 
aktualne zasoby oraz poziom realizacji zadania. Każdego roku, Zespół Interdyscyplinarny 
sporządzać będzie sprawozdanie zawierające   dane zgromadzone w procesie ewaluacji oraz wnioski 
w sprawie zmian w realizacji zadań, sposobu ich realizacji, a także uwagi dotyczące funkcjonowania 
Programu. 

Finansowanie programu 
 

Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia są środki własne gminy będące w budżecie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach na realizację zadań przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 


