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                                                      UCHWAŁA NR XV/102/2019 
RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

                                                      z dnia 26 listopada 2019 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2020-2023 

Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje: 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1390; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 

poz. 1696 i poz. 1815.) 

§ 1. 

 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2020-2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
Przemysław Góźdź 
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UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2020-2023. 

 

 Zgodnie powyższego art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Programu 

Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 

 

 Wobec powyższego podjecie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

         Burmistrz Gminy 
 
         Witold Maciołek 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XV/102/2019 
Rady Miejskiej w Sierakowie  
z dnia 26 listopada 2019 r. 
 

 

 

GMINNY PROGRAM  

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

DLA GMINY SIERAKÓW  

NA LATA 2020-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY SIERAKÓW 

UL. 8 STYCZNIA 38 

64-410 SIERAKÓW 

www.sierakow.pl 

 

 

LISTOPAD 2019 



 4 

I. Wstęp 

 

Przemoc jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Każdego dnia znajdujemy doniesienia 

w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne jednostki, o maltretowaniu słabszych – 

dzieci, osób starszych, o znęcaniu się nad najbliższymi. Wykorzystujemy swoją przewagę, władzę, siłę 

do sprawiania cierpienia innym lub przeciwnie: demonstrujemy własną bezsilność i potrzebę czyjejś 

uwagi, sprawiając ból, poniżając, zmuszając do uległości czy szukania pomocy. 

Wśród wielu zatrważających zjawisk obserwujemy jeszcze jedno – przemoc staje się towarem 

sprzedawanym w licznych programach telewizyjnych, główną atrakcją filmów, czy gier komputerowych. 

Ma swojego „odbiorcę” wśród niemal wszystkich grup wiekowych. Przemoc stała się zatem swoistym 

rodzajem rozrywki, zabawy. Choć przemoc, agresja jako forma zachowań społecznych istniała od 

zarania dziejów we wszystkich kulturach i religiach, to właśnie obecnie obserwujemy zjawisko swoistego 

rozkwitu, eskalacji przemocy, a jednocześnie wzrastającego nią zainteresowania.1 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2020-2023 powstał w oparciu o literaturę przedmiotu oraz w oparciu o obowiązujące akty 

prawne.  

 

II. Informacje ogólne 

 

Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem, które występuje powszechnie 

w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, szkole, środkach 

masowego przekazu i w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmierne 

głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej 

perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że ,,… przemoc rodzi przemoc, tworząc 

swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz to nowe generacje pokoleń”2. Zjawisko przemocy w 

rodzinie definiowane jest przez art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. Mówi on, że przemoc w rodzinie to: ,,jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające dobra lub prawa osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie 

zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

 
1
 Wawrzyniak J. (red.), Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, Łódź 2007, s.7. 

2
 Malinowski J.A., Pętla przemocy w: Wychowanie na co dzień, 1996, nr 9. 



 5 

szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u 

osób dotkniętych przemocą”. 

 

III. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

 

 Przemoc zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, jest zjawiskiem dość powszechnym w polskiej 

społeczności. Jest ona jednak niezwykle trudna do zbadania, ponieważ osoby doświadczające jej w 

różny sposób zniekształcają swoje doświadczenia, np. racjonalizując lub usprawiedliwiając sprawcę. 

Przeprowadzone badania wśród mieszkańców gminy Sieraków pokazują, iż 15% respondentów ma 

swoim otoczeniu osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, a 25% podejrzewa, że tak się dzieje.  

 

60%
15%

25%

0%
NIE

TAK

Nie jestem pewny, ale
mam podejrzenie, że tak 

Wycinek 4

 

 Niemalże wszystkie (94%) osoby badane zdecydowanie lub raczej zgadzają się ze 

stwierdzeniem, że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. Warto pamiętać o tym, że spożywanie 

alkoholu nasila tendencje do stosowania przemocy, ale nie jest jej bezpośrednią przyczyną. Czyli, 

wyleczenie uzależnienia od alkoholu nie pozwala na zakończenie problemu przemocy w rodzinie. 

W społeczeństwie nadal funkcjonuje przekonanie, że przemoc nie zdarza się w tzw. „dobrych domach”. 

Mieszkańcy gminy Sieraków natomiast nie są skłonni myśleć schematycznie o przemocy w rodzinie i 

większość z nich (80%) uświadamia sobie, że przemoc może wystąpić w każdej rodzinie. Podobnie 

96% zgadza się ze stwierdzeniem, że ofiara przemocy w rodzinie może zostać zarówno kobieta, jak i 

mężczyzna. 

  Ponadto z informacji posiadanych przez Zespół interdyscyplinarny w Sierakowie 

wynika, iż liczba sporządzanych Niebieskich Kart w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie. 
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Tabelka 1. Statystyka liczba - Niebieskich Kart w latach 2011-2019 (od września 2011r. NK 

mogą zakładać oprócz policji: szkoła, służba zdrowia, ops, GKRPA) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

POLICJA 12 4 8 38 10 11 18 16 17 

SZKOŁY  2   3     

OPS  1 1 1 3 2 4 3 4 

SŁUŻBA 
ZDROWIA 
(SOR) 

    2  1   

RAZEM 12 7 9 39 18** 13 23 19 21 

 

 

IV. Analiza swot 

1) Mocne strony: 

- strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sieraków, uwzględniająca 

problem rodziny, dziecka a także przemocy w rodzinie, 

- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych 

- wnikliwa znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką 

i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami, 

- wypracowane standardy i określone procedury monitorowania i interweniowania w 

sytuacjach przemocy domowej, 

- umiejętność wykorzystania istniejącego potencjału w realizacji zadań zakresu problematyki 

przemocy, 

- wysoka świadomość wśród kadr działających w instytucjach, co do rangi problemu 

przemocy 

- znajomość środowiska. 

2) Słabe strony: 

- niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy – brak mieszkania interwencyjnego dla ofiar 

przemocy, 

- brak spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin 

zagrożonych przemocą (prokuratura, policja, pomoc społeczna, służba zdrowia, szkoła, 

GKRPA), 
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- brak drożnego przepływu informacji i właściwej koordynacji działań różnych instytucji 

i organizacji na rzecz rodzin zagrożonych przemocą domową, 

- niewystarczające środki finansowe na uzupełnienie infrastruktury socjalnej o miejsca 

pomocy osobom doświadczającym przemocy 

- zjawisko silnie zakorzenione w obyczajowości 

- barak zainteresowania programami korekcyjno-edukacyjnymi dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

3) Szanse: 

- akceptacja społeczna dla działań podejmowanych na rzecz zapobiegania przemocy 

w rodzinie, 

- zmiany prawne umożliwiające skuteczniejsze formy udzielania pomocy rodzinom 

zagrożonym przemocą domową i skuteczniejszą ochronę ofiar przemocy w rodzinie, 

- polityka prospołeczna państwa 

- stale kształcąca się kadra służb działających na rzecz rodzin, 

4) Zagrożenia 

- wzrost patologii społecznych, 

- słaba kondycja ekonomiczna rodzin, 

- negatywne wzorce zachowań społecznych, 

- bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów, 

- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodzin o niskim poziomie wykształcenia, 

- brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy 

- poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc. 

 

V. Program 

 

CELEM GŁÓWNYM 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin 

poprzez stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA 

I. Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 
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Zadanie 1: Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Cel: 

Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o 

diagnozę potrzeb. 

Zadania zespołu: 

• Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedury mającej na 

celu powstrzymanie przemocy, 

• Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy, 

• Kierowanie ofiar i sprawców do odpowiednich specjalistów 

• Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, poprzez uruchomienie 

procesu współpracy miedzy różnymi instytucjami pomocowymi 

• Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których 

występuje zjawisko przemocy domowej, 

• Analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia 

odwykowemu składnych do GKRP, pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a 

stosowaniem przemocy, 

• Występowanie z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełniania czynów 

określonych w art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Zadanie 2: Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 

Cel: 

Wsparcie psychologiczne, prawne i terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Zadania Punktu: 

• Udzielenie wsparcia emocjonalnego i psychologicznego, 

• Prowadzenie działań informacyjno – konsultacyjnych oraz terapeutycznych dotyczących spraw 

związanych z rozwiązywaniem spraw przemocy w rodzinie, 

• Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy 

osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

• Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy 

terapeutyczno- korekcyjne wobec sprawców przemocy. 
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II. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego 

Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. 

Cel: 

Ułatwienie dostępu do informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podniesienie 

poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy. 

Realizacja zadnia: 

• Umieszczenie informacji w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej, Komisariacie 

Policji, szkołach, placówkach służby zdrowia, kościele 

• Rozpowszechnianie broszur i ulotek na temat przemocy 

 

Zadanie 2: Promowanie twórczych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją i 

złością. 

Cel:  

Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją. 

Realizacja zadania: 

1. Dzieci i młodzież: 

• Promowanie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach 

• Realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy 

• Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promujących zachowania bez 

agresji 

2. Dorośli: 

• Konsultacje z terapeutą, prawnikiem, psychologiem 

• Uczestnictwo w grupach samopomocowych 

 

III. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych 

stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 

Zadanie 1: Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 

przemocy. 
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Cel: 

• Podniesienie poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się z problematyką 

przemocy, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach 

• Profesjonale przygotowanie do realizacji zadań pomocowych 

 

ADRESACI PROGRAMU 

1. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy. 

2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 

3. Przedstawiciele insynuacji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi lub też już 

dotkniętymi przemocą tj.: pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, 

kuratorzy sądowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

REALIZATOR PROGRAMU 

1) Urząd Gminy Sieraków 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4) Szkoły, 

5) Policja, 

6) Kuratorska Służba Sądowa, 

7) Publiczna Służba Zdrowia, 

8) Organizacjami pozarządowymi, kościołem i związkami wyznaniowymi. 

 

PROGNOZOWANE EFEKTY 

1. Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy. 

2. Wzrost wiedzy i wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

TERMIN REALIZACJI 

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2023r. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Działania podejmowane w ramach realizacji programu, związane z osiągnięciem wyznaczonych celów, 

finansowane będą ze środków własnych budżetu Gminy Sieraków, których wysokość określać będą 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na poszczególne lata. Przewiduje się również 
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współudział w finansowaniu ww. działań ze środków budżetu państwa oraz pozyskanie środków z Unii 

Europejskiej w ramach działań wspólnotowych. 

 

MONITORING, EWALUACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROGRAMU 

1. Monitorowanie realizacji programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów 

zaangażowanych w jego realizację. Na bieżąco sprawowany będzie nadzór nad realizacja 

programu i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do osiągnięcia celów 

wyznaczonych w programie.. 

2. Wskaźniki osiągnięcia zamierzonych celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023 będą mierzone 

systematycznie w okresach rocznych i przedstawiane będą Radzie Miejskiej do końca I kwartału 

roku następnego w formie sprawozdania. 

3. Ostateczne efekty realizacji programu zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Sierakowie do 

końca w I kwartale 2020r., po zakończeniu przewidzianego okresu jego realizacji.  


