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Wstęp 
 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2026 został opracowany stosownie do zapisów art. 6 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym 

do zadań własnych powiatu należy „opracowanie i realizacja powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Program 

zakłada podejmowanie kompleksowych działań skierowanych zarówno na profilaktykę 

przeciwdziałania przemocy, jak również na ochronę ofiar przemocy i edukację sprawców 

stosujących przemoc w rodzinie. 

1.  Przemoc w rodzinie  

1.1 Charakterystyka przemocy w rodzinie  
 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie,                      

to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste osób najbliższych (tj. małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, powinowatych, 

przysposobionych oraz ich małżonków, a także innych osób wspólnie zamieszkujących 

i gospodarujących), 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 charakteryzuje się:  

- intencjonalnością, która określa działania sprawcy, jako zamierzone. Stosując przemoc 

sprawca pragnie przejąć kontrolę nad ofiarą. Jest on przekonany, iż wyłącznie on wie, 

jakie działania są dla ofiary najlepsze, stąd podejmuje w ważnych sprawach decyzje        

za swoją ofiarę, uznając ją za całkowicie niezdolną do stanowienia o sobie samej,  

- asymetrią/brakiem równowagi sił, która wynika z obecności w rodzinie wyraźnych różnic 

zarówno w aspekcie materialnym, ekonomicznym, fizycznym jak i psychicznym, 

społecznym czy kulturowym. Pojawiające się dysproporcje zwiększają przewagę sprawcy 

nad ofiarą, czyniąc ją coraz bardziej bezradną i bezsilną,  
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- naruszeniem godności i praw poprzez poniżające traktowanie ofiary. Sprawca wzbudza 

w ofierze poczucie bezwartościowości, pozbawia prawa do szacunku, ochrony zdrowia 

i godnego życia,  

- powodowaniem cierpienia i szkód, tj. cierpieniem fizycznym i psychicznym ofiary 

na skutek systematycznej przemocy ze strony partnera. Traumatyczne przeżycia 

wpływają na funkcjonowanie i zdrowie psychiczne. Osoby takie często żyją                    

w przekonaniu, iż zasługują na takie wynaturzone i nieludzkie traktowanie. Popadają      

w niemoc i w ten sposób starają się usprawiedliwić własną bezsilność, wycofanie            

z działań skierowanych na otrzymanie pomocy, czy brak wsparcia z zewnątrz. Godzą się 

na przemoc, a winą za nią obarczają siebie.  

 

Rodzaje przemocy:  

- przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, 

pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie jej życia, wyraża się m.in. jako: popychanie, 

odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, 

duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś 

przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, nieudzielanie 

koniecznej pomocy, itp.,  

- przemoc seksualna – to działanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań 

seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności, wyraża się m.in. przez: wymuszanie 

pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, 

wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, 

demonstrowanie zazdrości, krytykę seksualności kobiety, itp.,  

- przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej 

wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu, wyraża się m.in. jako wyśmiewanie 

poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę 

uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, 

izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, 

stosowanie gróźb, itp.,  

- przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne 

uzależnienie ofiary od sprawcy, wyraża się m.in. jako odbieranie zarobionych pieniędzy, 

uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspakajanie podstawowych 

materialnych potrzeb rodziny,  
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- zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych 

i emocjonalnych.  

 

1.2 Cykl i fazy przemocy w rodzinie  
 

Przemoc domowa nie jest jednorazowym czynem. Często ma długą, nawet kilkunastoletnią 

historię. Zwykle powtarza się według zauważalnej prawidłowości zwanej cyklem przemocy. 

Cykl przemocy składa się z trzech następujących po sobie faz: narastania napięcia, ostrej 

przemocy i miodowego miesiąca.  

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

Przyczyny napięcia mogą tkwić poza rodziną. Czasami są to błahostki powodujące 

wzrost napięcia i przyczyniające się do powstawania agresji.  

- Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca zamienia się w kata, może 

dokonać straszliwych w skutkach czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych.        

W tej fazie ofiary najczęściej decydują się na wzywanie pomocy, złożenie skargi.  

- Faza miodowego miesiąca – faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna 

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

poprawę, staje się uczynny i miły. Próbuje przekonać ofiarę, że teraz będzie inaczej,               

że jego zachowanie się nigdy nie powtórzy. Ofiara mu wierzy i zostaje z nim, odwołuje 

zeznania. Jednak po jakimś czasie wszystko zaczyna się od nowa. Przemoc z czasem             

się nasila, za każdym razem jest coraz gorzej. Sprawca zwykle zaczyna od uszczypliwej 

uwagi, lekkiego popchnięcia, siarczystego przekleństwa, by po jakimś czasie dopuścić się 

ciężkiego uszkodzenia ciała, wymyślnych psychicznych tortur, trwałego okaleczenia 

ofiary, a nawet jej zabójstwa.  

 

1.3  Kobieta ofiarą przemocy w rodzinie  
 

Dlaczego to kobieta głównie jest ofiarą przemocy w rodzinie? Jak wskazują dane z instytucji 

pomocy społecznej, to głównie płeć żeńska doświadcza powyższego zjawiska. Może być 

wiele przyczyn tegoż faktu. Kobieta wiodąca życie ze sprawcą przemocy jest często zależna 

materialnie od niego, podporządkowana, uległa, będąca w nielicznych kontaktach z innymi 

ludźmi. Często tłumaczy zachowanie partnera jego nastrojem, przykrościami, których doznał 

na przykład w pracy lub przeżyciami z jego dzieciństwa. Przestraszona, z poczuciem własnej 
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niemocy i bezwartościowości z głębokim przeświadczeniem, że zasługuje na to, co ją 

spotyka, uważa, że nie ma wyjścia z sytuacji. Jednakże z drugiej strony nie może znieść 

dłużej agresji partnera, szybko tłumaczy sobie, że to ostatnie pobicie. Wstydzi się mówić 

o swoim związku i sposobie traktowania jej przez partnera. Krańcowo zależna emocjonalnie 

od partnera nie wyobraża sobie życia poza związkiem, ale też nie wyobraża sobie dalszego 

życia z nim. Kobieta będąca ofiarą przemocy może być również niezdolna do samoobrony 

w sytuacji, gdy jest chora, ciężarna, niepełnosprawna fizycznie, upośledzona umysłowo      

czy chora psychicznie. Dokonując klasyfikacji poszczególnych rodzajów przemocy 

stosowanej przez sprawców przemocy w stosunku do kobiet można wyróżnić jej następujące 

formy, opisane  we wcześniejszej części materiału:  

- przemoc fizyczna,  

- przemoc psychiczna/emocjonalna,  

- przemoc seksualna,  

- przemoc materialna/ekonomiczna.  

Biorąc pod uwagę złożoność zjawiska przemocy, osoby dotknięte przemocą, w tym kobiety, 

wymagają długoterminowej, specjalistycznej opieki.  

 

1.4  Mężczyzna jako ofiara przemocy w rodzinie  
 

Rozpatrując problematykę przemocy domowej, najczęściej czyni się to w kontekście kobiety 

będącej ofiarą przemocy i mężczyzny występującego w roli sprawcy przemocy. W literaturze 

oraz publikacjach popularnonaukowych coraz częściej pojawiają się artykuły poruszające 

temat przemocy wobec mężczyzn. Wzrost aktów przemocy, w których to kobiety                  

są agresorami burzy mit, iż to wyłącznie one są jej ofiarami. Analiza zjawiska przemocy 

w rodzinie wskazuje, iż kobiety stanowią najliczniejszą grupę ofiar przemocy, ale mężczyźni, 

mimo, że stanowią mniej liczną grupę, to w ten sam sposób doświadczają psychicznych 

konsekwencji tego aktu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają zbliżoną skłonność do 

stosowania przemocy, aczkolwiek mężczyźni w porównaniu do kobiet rzadziej przyznają się 

do faktu bycia ofiarą przemocy. W społeczeństwie wciąż panuje stereotyp silnego, twardego 

mężczyzny i słabszej, kruchej kobiety. Staje się to powodem zatajania przez mężczyzn faktów 

doznawania przemocy ze strony partnerek. Przemoc ta ma rzadziej charakter fizyczny. Często 

wiąże się z przemocą emocjonalną, psychicznym znęcaniem. Mężczyzna bywa poniżany, 

wyzywany, ośmieszany, kontrolowany, krytykowany, szantażowany i narażony na groźby    
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ze strony kobiety. Pozostający w związkach małżeńskich mężczyźni – mający dzieci,            

są często straszeni przez kobiety ograniczeniem lub całkowitą utratą kontaktu z dziećmi. 

Zdarza się, że kobiety nastawiają negatywnie dzieci wobec ojców, co wzbudza w nich lęk       

i niszczy ich relacje z dziećmi. W takich sytuacjach pod znakiem zapytania staje autorytet 

ojca i jego pozycja w rodzinie. Krzywdzeni mężczyźni, rzadziej dochodzą swoich praw. 

Wstydzą się faktu pobicia przez partnerkę, ukrywają widoczne ślady i zaprzeczają,                

że przemoc może ich dotyczyć. Wynika to z braku świadomości społecznej powagi problemu 

przemocy w stosunku do mężczyzn. Co więcej, zdarza się, iż przemoc wobec mężczyzn jest 

nadal w wielu środowiskach tematem tabu. Mężczyzna będący ofiarą znęcania                      

się psychicznego lub przemocy fizycznej ze strony partnerki, wzbudza zdziwienie 

i niedowierzanie otoczenia. Zamyka im to drogę do uzyskania pomocy, może wzmagać 

rozwój wiktymizacji. Zatem, przeciwdziałając przemocy w rodzinie dotykającej nie tylko 

kobiety, lecz także i mężczyzn należy zwiększać świadomość społeczną oraz otwierać         

się i być gotowym na udzielenie pomocy w razie wystąpienia tego typu problemu. Należy 

również kłaść nacisk na zwiększenie troski o dobro mężczyzny sprzeciwiając                       

się stereotypowemu postrzeganiu zarówno roli kobiety i mężczyzny we współczesnym 

świecie.  

 

1.5  Przemoc w rodzinie wobec dzieci  
 

Przemoc wobec dzieci niesie poważne konsekwencje w ich życiu teraźniejszym,                  

jak i w dorosłości. Stąd bardzo ważne jest rozpoznanie symptomów stosowania różnych form 

przemocy wobec dzieci, zapewnienie im właściwej opieki i ochrony ich praw. Konieczna jest 

znajomość form i skali przemocy. Dzieci wychowujące się w rodzinach, gdzie występuje 

przemoc narażone są na dwa rodzaje traumatycznych doświadczeń. Pierwsze dotyczy 

nieletnich, które są bezpośrednimi ofiarami przemocy, drugie zaś tych, które są świadkami 

przemocy. Na podwójne niebezpieczeństwo narażone są dzieci, które same doświadczają 

przemocy i są jej świadkami. Wiele z nich bezpośrednio staje się ofiarami przemocy,           

gdy próbuje powstrzymać sprawcę. Przemoc stosowana wobec małoletnich może przybierać 

postać przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej. Oprócz widocznych skutków przemocy 

w czasie jej trwania obserwuje się także skutki odroczone. Doświadczenia przeżyte 

w dzieciństwie mają wpływ na całe życie. Dzieci poznają świat i rządzące nim prawa, a także 

swoje w nim miejsce poprzez pryzmat domu rodzinnego. W domach, gdzie mężczyzna znęca 
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się nad kobietą, chłopcy uczą się agresji wobec kobiet. Dziewczynki zaś tego, że by żyć        

w pełni zadowolonym mężczyzną, trzeba być bitą, poniżaną. W rodzinie gdzie ojciec bije 

matkę i/lub dzieci następuje modelowanie agresji. Dzieci, które na co dzień obserwują 

okrutne traktowanie przejawiają różne formy agresji wobec rówieśników, nauczycieli i innych 

osób. Jeśli wobec dziecka dodatkowo stosowane są zbyt surowe kary, nieadekwatne do winy 

w dziecku utrwala się poczucie niesprawiedliwości, gniewu i zaczyna ono szukać akceptacji 

poza domem. Jeśli natrafi na podobnych sobie utworzą grupę nieformalną organizującą 

napady i znęcającą się nad słabszymi. Dzieci te często mają problemy z nauką, koncentracją 

uwagi, powtarzają klasy, wagarują. Innym sposobem ucieczki od problemów                       

jest nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, czy branie narkotyków. W ekstremalnych 

przypadkach dzieci krzywdzone przez swoich najbliższych podejmują próby samobójcze, 

powodują samookaleczenia. Przemoc stosowana wobec dzieci, szczególnie w rodzinie,       

ma związek z wieloma przykrymi konsekwencjami, ucząc ich jak mają rozwiązywać 

konflikty oraz jakie metody powinien stosować by osiągać sukcesy. Ponadto, dziecko 

doznające krzywdy ze strony dorosłych lub rówieśników:  

− uczy się rozwiązywać spory i pojawiające się trudności przy pomocy siły fizycznej                       

i przemocy,  

− jest agresywne wobec rówieśników, często okazuje złość,  

− może wykazywać nadmierny niepokój lub być pobudzone,  

− nie wierzy we własne możliwości i ma zaniżony obraz samego siebie, niską samoocenę,   

− może przejawiać huśtawkę nastrojów,  

− obwinia innych za swoje niepowodzenia czy problemy.  

 

1.6. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i/lub niepełnosprawnych  
 

Przemoc wobec osób starszych jest definiowana przez World Health Organization (2009) 

jako „jednorazowy lub powtarzający się akt, stający się przyczyną zranienia lub niesie ze sobą 

ryzyko zranienia (bez względu czy jest to działanie intencjonalne czy też nie) osoby starszej, 

pozostającej w opiece opiekuna lub ze strony innych osób, pozostających w relacjach, które 

powinny zapewniać zaufanie, a w rzeczywistości są źródłem zranienia lub stresu dla osoby 

starszej” (Juszczak–Kuźmińska D., Michalska K., (2010). Rozpatrując przemoc w rodzinie 

nie można przejść obojętnie wobec tzw. ageizmu – charakteryzującego się wzmacnianiem 
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wykluczenia osób starszych powodującego wzrost dyskryminacji osób starszych. Przemoc 

w rodzinie wobec osób starszych występuje pod wieloma, poniżej wskazanymi postaciami:  

− krzywdzenie fizyczne – występujące pod postacią: bicia, kopania, zadawania bólu, 

krępowania, wiązania itp.,  

− krzywdzenie psychiczne/emocjonalne – stosowanie gróźb słownych, infantylizacja 

(używanie „dziecięcej” mowy), poniżanie i inne działania mające na celu dehumanizację 

osoby, po to by wzbudzić w niej lęk przed próbą sprzeciwu i rozgniewaniem sprawcy 

przemocy,  

− przemoc finansowa/ekonomiczna – pozbawianie środków do życia, wymuszanie 

pieniędzy,  

− zaniedbanie – najczęściej występująca forma przemocy, opiera się na zaniechaniu 

i poważnych uchybieniach ze strony opiekunów osoby starszej widocznych w odmowie 

zaspakajania potrzeb fizjologicznych, w tym brak pożywienia, wody, zapewnienia opieki 

i higieny osobistej; psychicznych, tj. brak zapewnienia bezpieczeństwa, nie okazywanie 

szacunku, miłości – brak odpowiedniej opieki zdrowotnej i niedobranie leków,  

− przemoc seksualna – kontakty seksualne z osobami w podeszłym wieku, pojawiający 

się u seniorów lęk przed rozbieraniem, uszkodzenie narządów płciowych, choroby 

weneryczne, infekcje intymne. Analiza danych zawartych w literaturze dotyczącej 

problemu przemocy stosowanej wobec osób starszych wskazuje na obecność czynników, 

zwiększających ryzyko występowania przemocy są to m.in.: historia rodziny, płeć, 

wzajemna zależność członków rodziny, dzielenie wspólnego mieszkania lub domu, 

fizyczne lub psychiczne obciążenia członków rodziny.  

1.7 Charakterystyka sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie  
 

Formy zachowań sprawców przemocy można ocenić według poniższych kategorii:  

- nadmierna zaborczość,  

- trudności w wyrażaniu innych emocji niż gniew, wykazujący się niskimi zdolnościami 

w komunikacji uczuć i emocji,  

- nierealistyczne oczekiwania względem partnera życiowego,  

- trudności w panowaniu nad sobą i jednocześnie wyznaczający sztywne granice zachowań 

innym członkom rodziny,  

- nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych tj. narkotyków,  
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- ujawnienie faktu bycia ofiarami przemocy w dzieciństwie lub dziećmi obserwującymi 

bicie, 

- minimalizacja problemu stosowanej przez siebie przemocy i zaprzeczający                     

jej występowaniu, 

- reakcje oscylujące pomiędzy wrogością, agresywnością, okrucieństwem, 

a uwodzicielstwem, wdziękiem i manipulowaniem,  

- są odbierani jako impulsywni, zazdrośni, posiadający niską samoocenę, depresyjni, 

nadmiernie wymagający, wybuchowi i gwałtowni,  

- okazywanie braku porównywalnych zdolności u partnera w zakresie posiadanych 

umiejętności podejmowania decyzji, zdolności komunikacyjnych i społecznych.  

Formy zachowań ofiar przemocy przedstawione zostały poniżej:  

- niskie poczucie własnej wartości,  

- brak wiary we własne możliwości, brak kontroli nad swoim życiem,  

- doświadczenia przemocy jako dziecko lub bycie świadkiem przemocy,  

- izolacja od otoczenia, odczuwanie paraliżującego wstydu, ukrywane fizycznych 

i psychicznych obrażeń,  

- utrata zasobów osobowościowych, edukacyjnych i finansowych oraz możliwości wyjścia 

z dramatycznych sytuacji,  

- godzenie się na przemoc słowną i fizyczną dla zaspokojenia podstawowych potrzeb,  

- ma wyidealizowane pojęcie o związku mężczyzny i kobiety, pragnące często zmiany 

zachowań swojego partnera i dążące do tego, ciągle mając nadzieję, że będą w stanie 

kiedyś zmienić go na lepsze i zbliżyć do wyobrażenia,  

- trudności w komunikowaniu swoich potrzeb, praw i uczuć,  

- okazywanie poczucia winy z powodu nieprzestrzegania zasad patriarchalnego systemu,  

- nieodróżnianie miłości od seksu, przekonanie, że miłość przejawia się w intensywnym 

życiu seksualnym.  

Czynniki stresogenne, m.in.: problemy finansowe, zdrowotne, izolacja społeczna, ciąża, 

dysfunkcje rodziny, uzależnienia pogłębiają przemoc w rodzinie. Skutki bycia osoby 

w patologicznej sytuacji przemocy tworzą tzw. syndrom przemocy i rodzą zmiany 

emocjonalne, behawioralne, poznawcze i interpersonalne u osoby doznającej przemocy. 

Rodzaje skutków, rozległość ich destrukcyjnego działania zależą w dużej mierze od długości 

trwania przemocy, osobowości ofiary, jej sytuacji osobistej i wsparcia czerpanego z otoczenia 

oraz od umiejętności radzenia sobie ze stresem, poczucia bezpieczeństwa i poziomu 
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samooceny, ale przede wszystkim od wynikającego z powyższych czynników poczucia 

własnej wartości. Nie można jednak wykluczyć, że doznająca przemocy osoba może 

przejawiać na skutek jej trwania, zaburzenia w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz 

w konstrukcji „Ja”.  

 

1.8. Mity i stereotypy  
 

W społeczeństwie istnieje wiele mitów i stereotypów „tłumaczących” stosowanie przemocy 

w rodzinie. Poniżej zestawiono niektóre z nich, warto się im przyjrzeć:  

- maltretowane kobiety wyolbrzymiają problem, prowokują pobicie – to masochistki,  

- nadużywanie alkoholu to główna przyczyna maltretowania,  

- przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać,  

- przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego,  

- przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar – nie tylko siniaki, złamania    

czy oparzenia świadczą o przemocy. Przemoc ma „wiele twarzy”. To także poniżanie, 

obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie,  

- jeśli ktoś jest bity to znaczy, że sobie na to zasłużył,  

- policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych,  

- ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc, 

- to był jednorazowy incydent, który nigdy się nie powtórzy,  

- gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy,  

- przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol, stanem nietrzeźwości sprawcy próbują 

usprawiedliwić fakt znęcania się nad członkami rodziny,  

- osoby dopuszczające się przemocy muszą być chore psychicznie,  

- nie ujawnia się tajemnic rodzinnych,  

- nie można zmienić swego przeznaczenia.  

Występujące mity i stereotypy utrudniają wyjście z przemocy. Utrudniają instytucjonalną 

pomoc oraz realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
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2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

2.1. Działania instytucjonalne przeciwdziałania przemocy  
 

Do działań instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia i pomocy osobom dotkniętym 

przemocą zalicza się przedsięwzięcia o charakterze zapobiegawczym i zwalczającym 

zjawisko przemocy. Profilaktyka oraz działania prewencyjne stanowią podstawowe narzędzie 

walki ze wzrastającym problemem przemocy w rodzinie. Działania prewencyjne opisane 

poniżej wskazują na etapowość prowadzonych czynności.  

Działania w ramach prewencji pierwszego stopnia zmierzają do:  

- zredukowania przyczyn społecznych powstawania przemocy np.: ubóstwo, bezrobocie, 

brak równości, alkoholizm, hazard itp., 

- włączania rodzin w sieć kontaktów z krewnymi, lokalną społecznością 

dla przeciwdziałania ich izolacji, 

- przełamanie cyklu przemocy w rodzinach poprzez uczenie takich metod kontrolowania 

dzieci, które nie wymagają stosowania przemocy,  

- eliminowanie norm, które na dobre weszły do życia społecznego i usprawiedliwiają 

przemoc w rodzinie jak np. sceny przemocy serwowane przez media. 

Poradnictwo i psychoterapia mogą mieć formę indywidualnego kontaktu, pracy z rodziną    

lub z grupą: 

- poradnictwo indywidualne ma za zadanie usprawnienie procesu komunikowania 

się w rodzinie, poprawić umiejętność w zakresie rozwiązywania problemów, radzenia 

sobie ze stresem, złagodzić objawy depresji, 

- terapia rodzinna prowadzi do nawiązania interakcji w kontekście aktualnej sytuacji 

rodziny. W jej ramach dokonuje się także analizy pełnionych ról w celu identyfikacji 

wszystkich przypadków braku równowagi w relacjach, 

- terapia grupowa prowadzona w oparciu o instrukcje i ćwiczenia prezentowane przez 

prowadzącego. Wsparcie społeczne otrzymane od członków grupy staje się 

wartościowym źródłem wzmocnień. Osoby, mające trudności w nawiązywaniu relacji 
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z innymi ludźmi, mogą skorzystać z organizowanych treningów kompetencji 

personalnych i społecznych.  

W rezultacie podejmowanych działań prewencyjnych następuje inicjowanie działań 

o charakterze interwencyjnym wówczas, gdy stwierdza się występowanie przemocy 

w rodzinie i aktualnie ma ona miejsce. Prewencja trzeciego stopnia ma na celu zmniejszenie 

ryzyka ponawiania urazów fizycznych i szkód psychicznych, by zminimalizować 

niebezpieczeństwo uszkodzenia, upośledzenia lub śmierci ofiary. Ten rodzaj prewencji 

obejmuje powadzenie terapii rodziny, w której dochodzi do przemocy, a także opanowanie 

i kontrolę agresywnego zachowania. Zdarza się, że prewencja trzeciego stopnia jest zbyt 

późna, gdyż znęcanie się nad osobami mogło już spowodować negatywne skutki. Z uwagi       

na to szczególny nacisk powinno kłaść się na prewencję pierwszego i drugiego stopnia.  

2.2.  Zadania służb powołanych do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                                                                                   
w rodzinie  
 

Podmioty wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazane                          

do realizowania działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”:  

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej,  

- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- Policja,  

- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,  

- placówki oświatowo – wychowawcze.  

Każda z wymienionych instytucji w ramach swoich kompetencji zobowiązana                     

jest do podejmowania działań zmierzających do udzielenia wsparcia osobom doznającym 

przemocy w rodzinie.  

W ramach procedury „Niebieskiej Karty” pracownik socjalny jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej:  

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

przemocą w rodzinie; 

2) udziela kompleksowych informacji o:  
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a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,  

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach 

i podmiotach świadczących tę pomoc,  

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby,                 

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

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

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

4) zapewnia osobie, 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;  

5) 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 udziału w programach 

oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W ramach procedury przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych:  

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

przemocą w rodzinie; 

2) udziela kompleksowych informacji o:  

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,  

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach 

i podmiotach świadczących tę pomoc,  

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby,              

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

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

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;  
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4) 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 

oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W ramach procedury funkcjonariusz Policji:  

- udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy,  

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

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

- podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, 

zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą 

w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku 

do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków 

przymusu bezpośredniego i zatrzymania,  

- przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie 

się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie,             

że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu    

na jej stan psychiczny lub fizyczny oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, 

że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 

współżycia społecznego,  

- przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności 

procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów 

i dowodów przestępstwa,  

- podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować 

w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan 

bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 

grupę roboczą, 

- ponadto zgodnie z nowym przepisem art. 15aa ust. 1 ustawy o Policji – policjant           

ma prawo wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie 
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dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakazu natychmiastowego 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia          

lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. 

W odniesieniu do Żandarmerii Wojskowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy                

z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 431 z późn. zm.), art. 18 i art. 18a-18k, odpowiednie uregulowania 

w sprawach, w których sprawcą przemocy jest żołnierz pełniący czynną służbę wojskową, 

są tożsame jak w przypadku nowelizacji ustawy o Policji, przy czym czynności wykonuje 

nie policjant, a żołnierz Żandarmerii Wojskowej. 

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach 

uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia 

lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy            

w rodzinie. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz 

„Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba 

ta została przewieziona. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest 

osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik 

medyczny.  

W ramach procedury przedstawiciel oświaty:  

- podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 i 5 Rozporządzenia 

w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,  

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

przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,  

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu 

lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej 

i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom 

świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  
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3. Przemoc w rodzinie – regulacje prawne  
 

Zapisy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), 

wprowadzają regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar. Przykładowo art. 40 Konstytucji wskazuje, iż „nikt nie może być poddany torturom ani 

okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania 

kar cielesnych.”  

Ponadto, problematyka przemocy domowej jest, również ujmowana w następujących aktach 

prawnych:  

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218, z późn. zm.), 

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

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                     

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

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

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

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 

poz. 1245), 

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

poz. 1359), 

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

zm.), 

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r.                

poz. 534), 

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53),  

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1575, z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956), 

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 poz. 360, z późn. zm.), 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka 

z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku 

z przemocą w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 448), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru 

zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych 

z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1334), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, 

szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259), 

- Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M.P. 2021, 

poz.235). 

 

4. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Inowrocławskiego 
 

        Powiat Inowrocławski, utworzony w ramach reformy administracyjnej 1 stycznia                   

1999 roku  zamieszkuje 159 814 osób.  W skład Powiatu Inowrocławskiego wchodzą : 
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1) Miasto Inowrocław;                                              

2) Gmina Inowrocław;                                                         

3) Gmina Gniewkowo;                                                  

4) Gmina Janikowo;                                                     

5) Gmina Kruszwica;                                                          

6) Gmina Pakość;                                                                 

7) Gmina Dabrowa Biskupia;                                             

8) Gmina Rojewo;                                                                   

9) Gmina Złotniki Kujawskie.                                         

        Na mocy ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

we wszystkich gminach powołano Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie.  Skład zespołu stanowią przedstawiciele służb i instytucji pracujących na rzecz 

ochrony osób krzywdzonych tj. policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych działających 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, urzędnicy lokalnych struktur samorządowych 

oraz kuratorzy sądowi. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie 

efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji na terenie powiatu na rzecz zapobiegania 

i zwalczania zjawiska przemocy. Wszyscy członkowie zespołu wykonują swoje zadania 

w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.  

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w celu opracowania diagnozy 

problemu przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Inowrocławskiego pozyskało dane                          

od instytucji i służb, które zajmują się problemem przemocy domowej. 

       Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie swoje działania 

opierają na procedurze „Niebieskiej Karty”. Głównym celem tej procedury jest rozpoznanie 

problemu i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych instytucji. 

Podstawą skuteczności działań  jest współpraca różnych służb na rzecz osób uwikłanych 

w przemoc w rodzinie. Dokumentacja „Niebieskiej Karty” dla poszczególnych służb różni 

się mimo, że założenia i cele procedury są wspólne. Różnice wynikają z określonych 

kompetencji,  możliwości służb i instytucji współpracujących  w obszarze przemocy. 

      Przemoc w rodzinie nadal jest zjawiskiem często ukrywanym, część osób uwikłanych             

w przemoc domową nie decyduje się na ujawnienie problemu i zwrócenie się o pomoc                        
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do instytucji działających w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy                

w rodzinie. O tym zjawisku świadczą dane uzyskane z zespołów interdyscyplinarnych 

wyliczone w oparciu o liczby wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” (tabela nr 1). 

Poniższe dane wskazują, że procedurę wszczynają głównie funkcjonariusze policji oraz 

pracownicy pomocy społecznej, w pojedynczych przypadkach przedstawiciele oświaty 

a sporadycznie pracownicy ochrony zdrowia i komisji rozwiązywania problemów  

alkoholowych. Dane te są niepokojące gdyż oświata, ochrona zdrowia to instytucje, które 

odgrywają ważną rolę w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy. Należy zastanowić się nad 

przyczyną bierności tych jednostek w obszarze przeciwdziałania przemocy mając na uwadze 

ich ogromną rolę i możliwości udzielania pomocy osobom uwikłanych w przemoc. 

      Poniższe zestawienia  pozwalają na określenie prawdopodobnej skali zjawiska przemocy         

w rodzinie na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Podsumowując, dane dotyczące liczby 

sporządzonych „Niebieskich Kart” nie odzwierciedlają w pełni problemu przemocy domowej. 

W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia pogłębionych badań w tym obszarze. 

Tabela nr 1. Informacja o wszczętych procedurach Niebieskiej Karty przez instytucje. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba prowadzonych procedur 
NK 

418 330 492 406 483 

Liczba zainicjowanych procedur 
NK przez poszczególne służby: 

367 312 394 303 413 

- policja 288 265 352 235 371 
- jednostki pomocy społecznej 70 41 32 59 38 
- GKRPA 0 1 2 1 1 
- służba zdrowia 1 0 2 1 0 
- oświata 8 5 6 4 2 
- inne 0 0 0 3 1 
Liczba zakończonych procedur 
NK 

342 263 312 281 301 

Źródło: Zespoły Interdyscyplinarne z Powiatu Inowrocławskiego. 

            Dane uzyskane za okres od 2016 r. do 2020 r. wskazują, że w ostatnich pięciu latach 

ilość rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” utrzymuje się na takim samym poziomie 

(tabela nr 2) i jest średnio o 40% wyższa niż w latach poprzednich. Zastanawiająca jest ilość 

dzieci  w rodzinach, gdyż nie daje ona pełnego obrazu małoletnich uwikłanych w przemoc 

domową. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że osoby dorosłe (matki, ojcowie) mają 

przekonanie, że to oni są ofiarami a nie dzieci. Jest to błędne przekonanie i bardzo 

krzywdzące dla nieletnich. Dzieci, które są „tylko” świadkami przemocy, są jednocześnie     
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jej ofiarami. Przemoc w rodzinie jest dla dzieci wzorcem negatywnym, który powoduje,        

że ponoszą one poważne koszty psychiczne i emocjonalne. Dane  dotyczące dzieci                

w rodzinie, nakazują pochylić się nad problemem małoletnich ofiar przeprowadzając rzetelną 

rewizję w tym zakresie w celu urealnienia problemu małoletnich. 

       Kolejne wyniki prezentowane w poniższej tabeli (tabela nr 2) dotyczą problemu 

alkoholowego. Wszelkie badania stanowią, że alkohol nie jest przyczyną przemocy,                             

ale są ważnym czynnikiem ryzyka, ponieważ alkohol często nasila zachowania przemocowe.                        

Z zebranych danych wynika, że w około 60% rodzin występuje problem alkoholowy. 

Świadczy to o tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy w rodzinach 

alkoholowych jest o znacznie wyższe niż w pozostałych. Takie wskaźniki powinny skłonić    

do podejmowania i inicjowania działań zarówno diagnostycznych jak i profilaktycznych 

skierowanych na przeciwdziałanie zjawiskom uzależnień, które często są „wyzwalaczem” 

agresji, konfliktów i przemocy. 

Tabela nr 2. Informacja dot. rodzin i osób w rodzinie objętych procedurą Niebieskich Kart 

i złożonych zawiadomień z art. 207. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba rodzin dotkniętych 
przemocą  

501 410 484 413 487 

Liczba osób w rodzinie 623 512 571 474 567 
Liczba kobiet 477 363 415 348 421 
Liczba mężczyzn 69 67 83 69 89 
Liczba dzieci 77 82 73 57 57 
Liczba rodzin w których 
występuje problem alkoholowy 

285 234 293 219 294 

Liczba zawiadomień do organów 
ścigania (policja, prokuratura) 

12 14 10 10 21 

Liczba złożonych wniosków do 
Sądu 

12 9 21 17 27 

Źródło: Zespoły Interdyscyplinarne z Powiatu Inowrocławskiego. 

           Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, pełnią niezwykle istotną funkcję                

w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sprawne ich funkcjonowanie jest 

kluczowe dla prawidłowego działania pozostałych jego elementów. Dlatego wskazana jest 

analiza i ocena działalności obu tych obszarów. Wszystkie pozostałe jednostki poruszające się 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek współpracy                        

z ww. organami w celu udzielenia pomocy i ochrony osób uwikłanych w przemoc domową. 

Każda osoba, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych              

lub zawodowych, powzięła podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z 
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użyciem przemocy w rodzinie ma społeczny bądź prawny obowiązek zawiadomić o tym 

Policję lub Prokuratora. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek prawny ma 

pierwszeństwo przed powinnością zachowania tajemnicy zawodowej. 

      Poprzednia tabela (tabela nr 2), ujawnia nam, że zespoły interdyscyplinarne w 10% 

przypadkach, zdecydowały o złożeniu stosownych zawiadomień do organów ścigania                           

i wniosków do Sądu. Wynika to z pewnością z tego, że nie wszystkie procedury „Niebieskiej 

Karty” są uprawdopodobnione przez grupy robocze oraz wysoce prawdopodobne jest,                   

że część ofiar przemocy na skutek wcześniej podejmowanych działań zmierzających            

do zmiany trudnej sytuacji same zdecydowały o złożenia doniesienia z art. 207 KK.  

      Policja jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa ludzi i do ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Zadania policji są dookreślone w Zarządzeniu nr 162 Komendanta 

Głównego policji z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania przez 

Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Ponadto, w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2020 r. istotnych zmian 

w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – KPC oraz niektórych innych ustaw, policja 

nabyła nowe obowiązki, związane głównie z odizolowaniem sprawcy od ofiar przemocy 

w celu zapewnienia natychmiastowego bezpieczeństwa. Mimo dotychczas ograniczonych 

możliwości działań policji w tym zakresie, funkcjonariusze policji podejmowali  konkretne 

czynności w celu zapewnienia  bezpieczeństwa ofiarom przemocy poprzez zatrzymania 50 % 

sprawców. Na ten fakt wskazują prezentowane dane z Komendy Powiatowej Policji 

w Inowrocławiu (tabela nr 3). Ponadto z danych przedstawionych przez Policję  wynika,       

że na terenie Powiatu Inowrocławskiego, wśród osób dotkniętych przemocą przeważają 

kobiety,  jednak w ostatnich latach wzrosła również liczba mężczyzn doznających przemocy. 

Wynika to zapewne z większej świadomości płci męskiej, przełamania poczucia wstydu         

i zaufania instytucjom. Tabela nr 3, pokazuje nam, że liczba interwencji domowych  jest 

nieznacznie wyższa na terenach wiejskich niż w mieście Inowrocław. Ponadto prezentowane 

dane dotyczące liczby wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” uwiarygadniają dane, 

przedstawione przez zespoły interdyscyplinarne, mówiące, że większość procedur 

wszczynana jest przez funkcjonariuszy policji. 
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 Tabela nr 3. Informacja dot. interwencji domowych. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba interwencji domowych 1935 2236 1 433 451 542 
W tym: 
- miasto Inowrocław 
- wieś 

 
864 

1071 

 
999 

1237 

 
731 
702 

 
223 
228 

 
290 
252 

Liczba wszczętych procedur 
Niebieskiej Karty 

336 283 420 250 428 

W tym: 
- miasto Inowrocław 
- wieś 

 
216 
120 

 
166 
117 

 
198 
222 

 
140 
110 

 
227 
201 

Liczba pokrzywdzonych  
w wyniku przemocy domowej 

356 307 447 270 456 

W tym: 
- kobiety 
- mężczyźni 
- nieletni 

 
302 

37 
17 

 
245 

41 
21 

 
377 

50 
20 

 
226 

25 
19 

 
377 

51 
28 

 
Liczba sprawców przemocy                           
w rodzinie 

341 283 420 251 429 

Liczba sprawców przemocy 
odizolowanych 

194 164 230 131 221 

W tym: 
− zatrzymanych 
− przewiezionych do PdOZ 
− przewiezionych do izby 

wytrzeźwień 

 
17 

154 
23 

 
10 

127 
27 

 
23 

203 
4 

 
19 

112 
0 

 
29 

164 
28 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu. 

       Prokuratura działa w oparciu o Ustawę o Prokuraturze, Kodeks Postępowania Karnego 

i inne akty prawne. W przypadku podejrzenia o przestępstwo prokuratura ma obowiązek 

wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy popełniono 

przestępstwo. Może też  zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy. 

W zależności od oceny materiału dowodowego postępowanie może zakończyć 

się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu lub umorzeniem postępowania. Liczbę 

prowadzonych dochodzeń i zastosowanych środków zapobiegawczych przez prokuraturę 

przedstawia tabela nr 4.      
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Tabela nr 4. Informacja dot. prowadzonych dochodzeń. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba dochodzeń w sprawie 
przemocy z art. 207 KK 
zakończonych wniesieniem aktu 
oskarżenia 

42 49 56 52 71 

Liczba dochodzeń w sprawie 
przemocy z art. 207 KK 
umorzonych  

52 48 46 
 

55 77 

Liczba wydanych nakazów 
opuszczenia wspólnie 
zajmowanego lokalu 
mieszkaniowego 

33 22 16 21 22 

Liczba wydanych zakazów 
zbliżania się do ofiary 

37 24 24 25 32 

Źródło: Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu.                                                                                                                             

        Praca sądów i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z  przeciwdziałaniem 

przemocy i są ostateczną, a czasami jedyną formą pomocy osobom pokrzywdzonym. Jednym                                  

z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia skali zjawiska przemocy domowej                   

są działania prawne, skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców przemocy), nakazy 

opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną, zakazy zbliżania 

się sprawcy do ofiary czy uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym pod groźbą 

odwieszenia wyroku orzeczonego z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.  Rodzaj 

odpowiedzialności prawnej zależy od tego jakich zachowań dopuścił się sprawca przemocy 

oraz od jego postawy (dążenia do pozytywnej zmiany swojego zachowania). Rodzaj 

zastosowanych środków karnych na przestrzeni pięciu lat zastosowanych przez Sąd 

Rejonowy w Inowrocławiu przedstawione są w poniższych tabelach.(tabela nr 5 i 6) 

       Dane ujawnione w poniższej tabeli (tabela nr 5)  wskazują, na niższą liczbę 

prowadzonych postępowań w latach 2016-2020 w porównaniu do lat poprzednich. Liczba  

postępowań zakończonych umorzeniem i uniewinnieniem utrzymują się na niskim poziomie 

co oznacza, że akty oskarżenia wpływające do Sądu są uzasadnione. 
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Tabela nr 5. Informacja dot. prowadzonych postępowań. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba postępowań z art. 207 
KK zakończonych wydaniem 
wyrokiem skazującym 

78 64 62 44 43 

Liczba postępowań warunkowo 
umorzonych 

7 2 7 8 3 

Liczba postępowań 
zakończonych uniewinnieniem  

1 3 1 0 1 

Źródło: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. 

         Rodzaj stosowanych środków karnych na przestrzeni pięciu lat prezentowane                               

są w tabeli nr 6. Zdecydowana większość postępowań została zakończona wyrokiem 

pozbawienia wolności. Poniższe dane są istotne dla osób doznających przemocy gdyż takie 

decyzje sądu realnie chronią ofiary. Pozbawienie wolności, nawet jeżeli jest krótkotrwałe daje 

wyraźny znak, że popełniony czyn jest przestępstwem za którego popełnienie zostaje 

orzeczona stosowna kara.  

     Następnym sposobem  na uniemożliwienie  kontaktu sprawcy z osobą pokrzywdzoną 

jest orzekanie przez Sądy zakazu zbliżania oraz nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego 

lokalu mieszkalnego (tabela nr 6). Sąd Rejonowy, Wydział Karny znacznie częściej orzeka 

o zakazie zbliżania się sprawcy do ofiary, natomiast w niewielu przypadkach wydaje 

postanowienie o nakazie opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.  

Na szczególną uwagę spośród wyżej wymienionych środków probacyjnych zasługuje 

obowiązek uczestniczenia w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, które są szansą                  

dla osoby skazanej na zmianę swoich negatywnych zachowań,  często wynikających z jego 

utrwalonych przekonań. Liczba wydanych postanowień dotyczących zobowiązania                                 

do uczestnictwa w programie jest zadawalająca (tabela nr 6). 

Tabela nr 6. Informacja dot. wydanych wyroków i środków probacyjnych. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba postępowań 
zakończonych wyrokiem 
ograniczenia wolności 

11 6 8 6 3 

Liczba postępowań 
zakończonych wyrokiem 
pozbawienia wolności 

63 48 46 35 35 

Liczba postępowań 
zakończonych karą mieszaną tj. 
wyrokiem pozbawienia 
wolności wraz                            

3 7 6 1 1 
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z ograniczeniem wolności  
Liczba wydanych nakazów 
opuszczenia wspólnie 
zajmowanego lokalu 
mieszkalnego 

5 6 5 3 2 

Liczba wydanych zakazów 
zbliżania do ofiary 

21 19 25 29 12 

Liczba wydanych postanowień 
dotyczących uczestnictwa                               
w programie korekcyjno-
edukacyjnym 

54 34 18 17 19 

Źródło: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. 

       Podsumowując dane dotyczące odziaływań wobec sprawców przemocy, przedstawione 

przez wymiar sprawiedliwości warto wskazać, że wzrosła liczba izolacyjnych środków 

zapobiegawczych. Oznacza to, że środki te wpisały się na stałe w dostępny wachlarz 

oddziaływań na osoby stosujące przemoc wobec najbliższych, co służy zapewnieniu 

bezpieczeństwa osobom  dotkniętym przemocą w rodzinie. Warte uwagi jest to, że zwiększyła 

się liczba sprawców skazywanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności. W związku 

z podejmowanymi decyzjami sądu, należy mieć nadzieję, że obserwowane trendy 

oddziaływań wobec sprawców będą kontynuowane. 

         Rodziny doświadczające przemocy ze strony najbliższych mają możliwość korzystania    

z pomocy różnych instytucji. Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości pełnią  ogromną rolę 

w ochronie pokrzywdzonych, jednak aby pomoc była skuteczna, niezbędna jest pomoc 

psychologiczna, socjalna, pedagogiczna, prawna, a także pomoc w formie tymczasowego 

schronienia. Każda instytucja posiada inne narzędzia i możliwości wsparcia pokrzywdzonych. 

W związku z tym, tylko poprzez współpracę poszczególnych jednostek możemy chronić 

słabych i przeciwdziałać aktom przemocy w rodzinie. 

      Kolejną istotną placówką świadczącą pomoc pokrzywdzonym przemocą 

jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR, z siedzibą           

w Jaksicach, z którego wsparcia mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy z Powiatu 

Inowrocławskiego, ale również z innych miast i gmin kraju. Ośrodek ten oferuje pomoc 

socjalną, psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz tymczasowe schronienie, z którego 

każdego roku korzysta ponad 40 osób (tabela nr 7). Ponadto z poradnictwa specjalistów 

skorzystało średnio każdego roku 187 poszkodowanych. Specjaliści ww. ośrodka udzielają 

ponad tysiąc porad, konsultacji rocznie o czym świadczą dane prezentowane w poniższej 

tabeli (tabela nr 7). 
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 Tabela nr 7. Informacja dot. udzielonych form pomocy. 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób korzystających ze schronienia 44 37 41 48 41 

W tym:  
 

kobiety 19 16 22 21 18 

mężczyźni  1 0 0 1 0 

dzieci 24 21 19 26 23 

Liczba osób korzystających z poradnictwa 
w tym prawnego, psychologicznego, 
socjalnego, wsparcia. 

222 243 287 85 110 

Liczba udzielonych porad, konsultacji, 
wsparcia - ogółem 

700 657 1404 1002 1602 

   Źródło: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. 

       W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje również Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

przy PCPR w Inowrocławiu, który udziela pomocy nie tylko interwencyjnej, ale również  

kompleksowej pomocy psychologicznej osobom i rodzinom znajdujących się  w nagłym 

lub przewlekłym kryzysie. W ośrodku prowadzone są działania wspierające, terapie 

indywidualne, rodzinne jak również oddziaływania grupowe. Ośrodek udziela pomocy 

w formie ambulatoryjnej. Do ośrodka zgłaszają się najczęściej osoby nie będące petentami 

ośrodków pomocy społecznej. Ośrodek udziela pomocy mieszkańcom powiatu zmagających 

się z wieloma kryzysami życiowymi, w tym również uwikłanym w przemoc domową. 

Kompleksowe i skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie powinno uwzględnić 

pomoc wszystkim osobom uwikłanym w to zjawisko, również tym, które używają przemocy 

jako sposobu na zaspokajanie swoich potrzeb  i realizowanie celów. W związku z tym wśród 

osób objętych pomocą są nie tylko poszkodowani przestępstwem znęcania (art.207), ale 

również sprawcy przemocy, co przedstawia tabela nr 8. 

Tabela nr 8. Informacja dot. ilości interwencji i udzielonych form pomocy. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba przeprowadzonych interwencji 
ogółem 

1574 1880 1 595 1 513 1 075 

Liczba przeprowadzonych interwencji 
w związku z przemocą    w rodzinie 

189 202 174 197 137 

Liczba osób którym udzielono pomocy 79 81 93 89 73 
 
W tym: 

kobiety 57 65 64 70 55 
mężczyźni 0 2 3 3 3 

dzieci 22 14 26 16 15 

Łączna liczba osób korzystających     z 
poradnictwa indywidualnego, 
grupowego, rodzinnego  

711 650 643 480 401 

Liczba osób stosujących przemoc     w 47 44 35 30 5 
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rodzinie korzystających z pomocy OIK  
 
W tym: 

kobiety 3 3 0 0 0 
mężczyźni 44 41 35 30 5 

Źródło: Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu. 

            Pomoc rodzinie, w której występuje przemoc obliguje również do prowadzenia 

działań wobec sprawców. Ta część wsparcia dla rodziny przemocowej jest najtrudniejsza                                  

do zrealizowania, bowiem przyznanie się do stosowania przemocy wobec najbliższych osób 

jest bardzo trudne. Powiat Inowrocławski oferuje co roku możliwość uczestnictwa                  

w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Warunkiem 

koniecznym jest uznanie faktu stosowania przemocy w rodzinie przez sprawcę i chęć zmiany. 

Głównym celem programu korekcyjno-edukacyjnego jest powstrzymanie sprawców 

przemocy przed jej stosowaniem. 

Na przestrzeni lat 2016-2020 odbyły się 4 edycje programu, w którym łącznie wzięło udział 

70 sprawców przemocy. Ponad 60% uczestników ukończyło program. W podziale 

na poszczególne lata liczbę uczestników przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 9. Informacja o programie korekcyjno-edukacyjnym. 
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 
Liczba edycji programu 1 1 1 1 0 4 
Liczba uczestników 26 13 16 15 0 70 
Liczba osób, które ukończyły program 14 13 12 7 0 46 
Dane w % 53% 100% 75% 46% - 66% 
Źródło: dane własne PCPR. 

Centrum wraz z instytucjami właściwymi miejscowo dla uczestnika programu prowadzą 

ewaluację i monitoring uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego. Celem monitoringu 

jest określenie efektywności i przydatności prowadzonych działań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Analiza lat 2016-2020 wykazała, że na 57 osób w tym 2 kobiety, które 

ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, 43 z nich zaprzestało stosowania przemocy 

co stanowi 75% ogółu. Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne pozytywnie wpłynęły na zmianę zachowań dotychczasowych 

sprawców przemocy. 
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Tabela nr 10. Monitoring uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego. 

 Ukończyło 
program 

Brak 
zachowań 
przemocowych 

Stosowanie 
przemocy 

Brak 
informacji 

Zgon Przebywa 
ZK 

2016 11 5 4 1 1 - 
2017 14 10 - 1 1 2 
2018 13 11 2 - - - 
2019 12 10 1 - 1 - 
2020 7 7 - - - - 
Razem 57 43 7 2 3 2 
Źródło: dane własne PCPR. 

       Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania. To, zdaniem 

specjalistów, rozmiary i szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie wskazują,      

że jest to bardzo ważny problem społeczny w naszym kraju. Zjawisko przemocy wymaga 

podjęcia szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu 

przeciwdziałania. Dlatego realizacja ww. programu powinna uwzględnić działania  w sferze: 

prewencji, prawa, zdrowia, edukacji i pracy socjalnej. 

        Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że na terenie Powiatu Inowrocławskiego tak 

jak w całym kraju występuje zjawisko przemocy w rodzinie. Jej ofiarami najczęściej              

są kobiety i dzieci. Problem przemocy na terenie powiatu utrzymuje się na stałym poziomie. 

Osoby dotknięte przemocą ze strony najbliższych nie zawsze decydują się na podjęcie 

radykalnych kroków zmierzających do zmiany ich trudnej sytuacji. Przedstawione dane 

wskazują przede wszystkim na konieczność prowadzenia działań profilaktycznych, 

edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu oraz wszystkich 

instytucji współpracujących w tym obszarze przemocy. Działania te powinny zmierzać         

do podnoszenia świadomości społecznej, zmierzającej do poprawy skuteczności 

przeciwdziałania temu szkodliwemu zjawisku. 

5. Cele, zadania, realizatorzy, terminy i wskaźniki realizacji programu 
 

Cel Główny 

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali 
tego zjawiska w Powiecie Inowrocławskim. 
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CELE 
SZCZEGÓŁOWE 
PROGRAMU 

ZADANIA PROGRAMU REALIZATORZY, 
PODMIOTY 
ZAANGAŻOWANE 

TERMIN 
REALIZACJI 
PROGRAMU 

WSKAŹNIKI 
PROGRAMU 

Profilaktyka  
i edukacja dzieci, 
młodzieży, 
dorosłych  
i rodzin  
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy  
w rodzinie. 

Organizowanie 
konferencji/kampanii 
społecznych/seminariów/ 
wykładów/happeningów/ 
spotkań otwartych wśród 
lokalnej społeczności 
w celu poszerzenia 
wiedzy z tematyki 
przemocy w rodzinie 
i możliwości 
rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie. 
 

− Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie,  
− Placówki 
oświatowe,  
− Placówki 
edukacyjno – 
wychowawcze,  
− Policja,  
− Miejskie i Gminne 
Ośrodki Pomocy 
Społecznej,  
− Kuratorzy Sądowi,  
− Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna. 

Zadania  
o charakterze 
ciągłym. 

Liczba konferencji 
i spotkań. 

Prowadzenie 
spotkań/zajęć/warsztatów 
grupowych  
i indywidualnych  
w szkołach lub innych 
placówkach edukacyjno – 
oświatowych w obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy i agresji. 
 

Pierwszy, drugi 
i czwarty 
kwartał roku 
kalendarzowego. 

Liczba 
przeprowadzonych 
spotkań.  
 
Liczba uczestników 
spotkań. 

Organizowanie 
konkursów tematycznych, 
głównie dla dzieci  
i młodzieży, promujących 
właściwe postawy 
prorodzinne  
i prospołeczne. 
 

 

Czwarty kwartał 
roku 
kalendarzowego. 

Liczba 
organizowanych 
konkursów.  
 
Liczba uczestników 
konkursów. 

Ochrona oraz 
wsparcie dla osób 
dotkniętych 
przemocą  
w rodzinie. 

Poradnictwo/mediacje 
specjalistyczne dla osób  
i rodzin 
doświadczających 
przemocy w rodzinie: 
prawne, psychologiczne, 
socjalne, zawodowe, 
rodzinne, medyczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Miejskie i Gminne 
Ośrodki Pomocy 
Społecznej,  
− Sąd Rejonowy,  
− Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna,  
− Kuratorzy Sądowi,  
− Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie,  
− Starostwo 
Powiatowe. 

Zadania  
o charakterze 
ciągłym, 
w zależności  
od potrzeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba udzielonych 
porad. 
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Realizacja zajęć/grup 
wsparcia/spotkań 
edukacyjno – 
terapeutycznych 
indywidualnych  
i grupowych o tematyce 
zjawiska przemocy 
w rodzinie. 
 
 
 
 

Zadania              
o charakterze 
cyklicznym. 

Liczba spotkań. 
 
Liczba osób 
uczestniczących 
w spotkaniach. 

 
Rozpowszechnianie 
ulotek/broszur/materiałów 
promocyjnych/artykułów 
z tematyki prewencji lub 
interwencji kryzysowej 
lub sposobów reagowania 
na przemoc w rodzinie. 
 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

 
Zadania              
o charakterze 
ciągłym, 
w zależności  
od potrzeb. 

 
Liczba 
rozpowszechnionych 
materiałów. 

Wsparcie psychologiczne 
interwencyjne dla osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie. 
Wsparcie psychologiczne 
terapeutyczne dla osób  
i rodzin 
doświadczających 
przemocy w rodzinie. 
 

Zadania              
o charakterze 
ciągłym,               
w zależności  
od potrzeb. 

Liczba rozmów 
interwencyjnych 
bezpośrednich 
i telefonicznych.  
 
Liczba spotkań 
terapeutycznych 

 
Zapewnienie noclegu 
osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie 
 

 

Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 

 
Zadania              
o charakterze 
ciągłym, 
w zależności od 
potrzeb. 

 
Liczba osób 
korzystających 
z noclegu. 

Odziaływanie na 
osoby stosujące 
przemoc  
w rodzinie. 

Realizowanie wobec osób 
stosujących przemoc  
w rodzinie programów 
oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych 
zmierzających do 
zaprzestania przemocy w 
rodzinie. 
 

- Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie, 
- Kuratorzy Sądowi, 
- Sąd Rejonowy 
 
 
 
 
 
 

Zadania 
o charakterze 
cyklicznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób 
uczestniczących 
w programie 
korekcyjno-
edukacyjnym. 
 
Liczba osób, które 
ukończyły program. 
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Monitorowanie 
skuteczności oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych 
wobec sprawców 
przemocy w rodzinie, 
którzy ukończyli program 
(do 3 lat po zakończonym 
programie).  

- Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie 
 

Zadania              
o charakterze 
ciągłym. 

Liczba osób, które 
zaprzestały 
stosowania 
przemocy. 

Realizowanie zajęć, 
spotkań dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie zmierzających 
do zmiany wzorców 
zachowań.  
 

Zadania 
o charakterze 
ciągłym, 
w zależności od 
potrzeb. 

Liczba 
zrealizowanych 
zajęć, spotkań. 
 
Liczba osób 
uczestniczących. 

Udostępnianie informacji 
dotyczących ofert dla 
osób stosujących przemoc 
w rodzinie  
w szczególności instytucji 
realizujących program 
korekcyjno-edukacyjny. 
 

Zadania 
o charakterze 
ciągłym, 
w zależności od 
potrzeb. 

Liczba 
opracowanych 
informatorów. 
 
Liczba 
rozpowszechnionych 
informatorów. 

Podnoszenie 
kompetencji służb 
i przedstawicieli 
podmiotów 
realizujących 
zadania z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy  
w rodzinie. 

Organizowanie 
szkoleń/spotkań/zajęć/ 
warsztatów/grup wsparcia 
dla pracowników 
instytucji realizujących 
zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
 
Ewidencjonowanie 
instytucji wpierających 
ofiary przemocy. 

- Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie,  
− Miejskie i Gminne 
Ośrodki Pomocy 
Społecznej,  
− Sąd Rejonowy,  
− Kuratorzy Sądowi,  
− Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie,  
− Policja,  
− Zespoły 
Interdyscyplinarne,  
− Placówki 
oświatowe,  
− Placówki 
medyczne,  
− Placówki 
edukacyjno – 
wychowawcze,  
− inne instytucje 
działające na rzecz 

Zadania 
o charakterze 
cyklicznym. 
W miarę 
możliwości – 
raz na kwartał. 
 
Trzeci kwartał 
roku 
kalendarzowego. 

Liczba szkoleń/ 
spotkań. 
 
Liczba ewidencji. 
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przeciwdziałania 
zjawisku przemocy 
w rodzinie. 

 

6. Zakładane rezultaty programu  

 

1) zdobycie wiedzy z tematyki przemocy w rodzinie i możliwości rozwiązywania 

konfliktów; 

2) uzyskanie świadomości właściwych postaw prorodzinnych i prospołecznych;  

3) wzrost świadomości społecznej na temat możliwości uzyskania wsparcia i pomocy                

ze strony instytucji pomocowych; 

4) wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą w rodzinie;  

5) podniesienie kompetencji zawodowych wśród pracowników specjalizujących się  

w pomocy rodzinom; 

6) zafunkcjonowanie w świadomości lokalnego społeczeństwa zagrożeń dla rodziny, 

wynikających ze zjawiska przemocy;  

7) zaistnienie pozytywnych zmian w zachowaniach osób uwikłanych w przemoc  

w rodzinie. 

7. Monitoring i ewaluacja programu  
 

Stały monitoring programu będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Inowrocławiu, który na bieżąco będzie oceniał realizację programu oraz proponował 

zmiany i aktualizacje założeń, celów i skuteczności działań. Co roku w ramach sprawozdania 

ze swojej działalności, PCPR będzie przedstawiał Radzie Powiatu Inowrocławskiego ocenę 

realizacji niniejszego programu. 

8. Źródło finansowania programu  

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Inowrocławskim będzie finansowany ze środków własnych powiatu, 

środków finansowych z budżetu państwa, środków instytucji współuczestniczących 

oraz z pozabudżetowych środków pozyskiwanych z różnych źródeł. 
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