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WSTĘP 

 

Rodzina stanowi najważniejsze i najbliższe środowisko w życiu człowieka. To właśnie 

prawidłowo funkcjonująca rodzina kształtuje osobowość, system wartości i światopogląd. Istotną 

rolę pełnią relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, oparte na wzajemnej miłości i zrozumieniu.   

W przypadku gdy dochodzi do naruszenia podstawowych funkcji, zaburzone są stosunki 

pomiędzy członkami rodziny, a ich postepowania stają się niezgodne z przyjętymi  normami 

prawnymi i społecznymi- rodzina nie jest w stanie w prawidłowy sposób wypełniać ról 

społecznych. Interesem całego społeczeństwa jest zatem, dbanie o odpowiednie relacje 

wewnątrzrodzinne, aby rodziny były środowiskiem bezpiecznym, a dzieci w nich wychowywane 

dorastały w poczuciu przynależności, bezpieczeństwa i miłości.  

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 18 i 71  

rodzina jest otoczona szczególną ochroną ze strony Państwa Polskiego, którego zadaniem jest 

uwzględnienie jej interesu w swojej polityce społecznej, w szczególności poprzez zapewnienie 

kompleksowej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.  Art. 33 § 1 Konstytucji 

podkreśla, „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu 

rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, natomiast art. 72  Konstytucji 

gwarantuje ochronę praw dziecka.„ (…) Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej 

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.” 

    Coraz częściej dochodzi do sytuacji, że rodzina, która powinna stanowić oparcie dla drugiego 

człowieka, staje się źródłem negatywnych emocji, traumatycznych doświadczeń i przeżyć, 

wywołanych przemocą.  

    Należy zauważyć, że przemoc domowa, zwana także „przemocą czterech ścian” jest bardzo 

trudna do udowodnienia. Przemoc w rodzinie może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem 

dysfunkcji  i niewątpliwie należy zakwalifikować ją do zachowań negatywnych o znacznej 

szkodliwości społecznej. Dotyka ona rodziny o różnym statusie społecznym. Zauważono, że 

sprawcami przemocy coraz częściej są osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe, 

zajmujące stanowiska kierownicze, a nie jak dotychczas twierdzono - osoby o niskim statusie 

społecznym.  W związku z tym, w trosce o najbliższe otoczenie i reagowanie na podejrzenia 

wystąpienia przemocy tym istotną rolę stanowi wrażliwość społeczna, m.in. działania 

edukacyjne, profilaktyczne i prewencyjne. 
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Z uwagi na powyższe, w celu efektywnego przeciwdziałania zjawisku przemocy                          

w rodzinie, a także zmniejszania jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym 

tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Głusk na lata 2021-2025, zwany dalej Programem.  

Powyższy akt w sposób szczegółowy wskazuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz 

organom administracji rządowej zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

zasady postępowania zarówno wobec osób dotkniętych przemocą, jak i osób stosujących 

przemoc.  

 

I.  PODSTAWY PRAWNE: 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy        

w Rodzinie w Gminie Głusk na lata 2021-2025 opracowano w oparciu o następujące akty 

prawne: 

1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 

218 z późn zm.); 

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

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 

1245); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie 

nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

4. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876); 

5. Ustawę z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492); 

6. M.P. 2014 poz 455- Uchwałę Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie 

ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 

2020. 

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

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 956) 
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II.  CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE: 

 

Z badań dotyczących funkcjonowania rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, 

że ludzie niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny, jednakże jest to zjawisko coraz 

bardziej ujawniane oraz zatacza szersze kręgi społeczne. Występuje niezależnie od poziomu 

wykształcenia, statutu społecznego, czy sytuacji materialnej. Dotyka nie tylko rodziny ubogie, 

dotknięte alkoholizmem, bezrobociem czy wykluczeniem społecznym, lecz również rodziny 

dobrze sytuowane.  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020 poz. 218                

z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako „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.”. 

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje przemocy: 

1. Przemoc fizyczną, czyli wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, naruszające 

granice fizyczne członka rodziny bez jego zgody, których rezultatem jest bezpośrednie 

zranienie. 

2. Przemoc psychiczną, która  stanowi bezpośrednie działanie krzywdzące, wykorzystujące 

mechanizm procesów psychologicznych, 

3. Przemoc seksualną, działającą w obszarze zachowań seksualnych, naruszającą intymność 

pożycia. 

4. Przemoc ekonomiczną, dotycząca warunków materialnych, która opiera się na uzależnieniu 

ofiary od statusu materialnego sprawcy. 
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 Każdej z wymienionych rodzajów przemocy towarzyszą charakterystyczne jej formy: 

Rodzaje 

przemocy 

Formy Przemocy 

 

Przemoc 

fizyczna 

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, 

szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięściami, bicie przedmiotami, 

parzenie, polewanie żrącymi substancjami, używanie broni, ograniczanie dostępu 

do pożywienia, nieudzielanie koniecznej pomocy 

 

Przemoc 

psychiczna 

poniżanie, naśmiewanie się z poglądów, pochodzenia, religii, stała krytyka, 

wmawianie chorób psychicznych, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów                       

z innymi osobami, wymuszanie i domaganie się posłuszeństwa, upokarzanie, 

zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb 

 

Przemoc 

seksualna 

sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia seksualnego, 

wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z 

osobami trzecimi, krytyka zachowań seksualnych 

 

Przemoc 

ekonomiczna 

niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy, 

uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie do pracy bez 

wynagrodzenia 

 

Wyżej wymienione formy w zasadzie nigdy nie występują samodzielnie. Przykładowo 

przemoc seksualna łączy się z przemocą fizyczną i nadużyciem emocjonalnym - przemocą 

psychiczną. Forma przemocy uzależniona jest także od tego, kto jest ofiarą, a kto sprawcą aktów 

przemocy. Jeśli sprawcą jest mężczyzna, przypisuje mu się najczęściej stosowanie przemocy 

fizycznej, natomiast w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest kobieta, można powiedzieć                      

o przemocy psychicznej, tzw. „przemocy w białych rękawiczkach”. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje: 

1. Intencjonalność - działanie sprawy jest zamierzone i ma na celu kontrolowanie, 

podporządkowanie sobie ofiary; 

2. Dysproporcja sił - sprawca ma przewagę (fizyczną, emocjonalną, intelektualną, 

ekonomiczną, społeczną) nad ofiarą; 
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3. Naruszenie praw i dóbr osobistych - sprawca wykorzystując przewagę siły narusza 

podstawowe prawa ofiary, np. prawo do nietykalności osobistej, godności; 

4. Szkody i cierpienie ofiar - działanie sprawcy przynosi ofierze szkody fizyczne i psychiczne, 

czasem również materialne. 

 

Charakterystyczną cechą zjawiska przemocy w rodzinie jest skłonność do powtarzania się 

pewnych prawidłowości, inaczej nazwanych cyklem przemocy. W cyklu przemocy można 

wyróżnić następujące po sobie fazy:  

1. Faza narastającego napięcia – stanowi początek cyklu, charakteryzuje się wzrostem 

napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych.  

2.  Faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji na ofierze.           

W tej fazie wielokrotnie dochodzi do interwencji, ofiary pod wpływem silnych emocji 

wywołanych doznawaną krzywdą decydują się wezwać pomoc, złożyć zawiadomienie na 

policję lub podjąć inne działania.  

3. Faza miodowego miesiąca - charakteryzuje ją wykazywanie skruchy ze strony sprawcy, 

okazywania żalu, miłości. Sprawca obiecuje poprawę, deklaruje, że nigdy się to nie powtórzy, 

jest miły i troskliwy. Ofiara wbrew zdrowemu rozsądkowi i wcześniejszym doświadczeniom 

wierzy sprawcy, ponieważ pragnie by to była prawda. W tej fazie wycofuje się z wcześniej 

podjętych działań, rezygnuje z pomocy, wycofuje skargi. Stopniowo sprawca przestaje być 

miły, napięcie ponownie narasta i faza kończy się nawrotem przemocy spowodowanym 

wzrostem napięcia.   

Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu, a akty przemocy stają się 

coraz bardziej brutalne i niebezpieczne dla ofiary. 

Prawdopodobieństwo występowania zjawiska przemocy w rodzinie wpływa wiele 

czynników m.in.: 

1. Normy społeczno-kulturowe - w wielu środowiskach nadal występuje silne przekonanie                         

o prawie rodziców do dominacji nad dziećmi, dominacji mężczyzn nad kobietami; w dalszym 

ciągu w społeczeństwie utrwalany jest wzorzec silnego i przebojowego mężczyzny, ma on 

być zdobywcą, a kobieta powinna być mu uległa; istnieje przyzwolenie na stosowanie kar 

cielesnych w stosunku do dzieci; istotną siłę posiadają normy związane z prywatnością 

rodziny- „brudy należy prać we własnym domu”, „nie mów nikomu co dzieje się w domu”,              

„w sprawy rodzinne nie należy się wtrącać”; 
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2. Status ekonomiczny - stres związany ze zbyt niskimi zarobkami lub zagrożenie utratą pracy; 

3. Alkoholizm - nadużywanie alkoholu, może przyczynić się do ograniczenia kontroli własnego 

zachowania, zwiększone prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem, nadmierne 

spożywanie alkoholu może także spowodować zaburzenia percepcji i oceny rzeczywistości; 

4. Dziedziczenie wzorca przemocy - bycie ofiarą lub świadkiem przemocy w dzieciństwie 

zwiększa prawdopodobieństwo stosowania przemocy w dorosłym życiu; 

5. Osobowość osoby doznającej przemocy - tzw. dezadaptacyjność, czyli brak zdolności 

jednostki do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych                               

i utrzymywania optymalnego poziomu funkcjonowania psychospołecznego; jej przejawem są 

następujące cechy: przekonanie jednostki, że jest poza społecznością, nie jest jej częścią, lęk 

przed niepowodzeniami, pesymistyczna wizja  przyszłości, brak wiary we własne możliwości, 

przekonanie, że nie ma się na nic wpływu, że wszystko zależy od warunków zewnętrznych, 

poczucie osamotnienia, rezygnacja, zobojętnienie, nieśmiałość w kontaktach z innymi, 

sztuczność, nieszczerość  

6. Osobowość sprawcy - chęć dominacji, wrodzona lub nabyta skłonność do agresji, nieufność, 

zazdrość, brak empatii, niska wrażliwość, niskie poczucie własnej wartości, obawa przed 

odrzuceniem i utratą rodziny.  

Przemoc w rodzinie jest wyjątkowo szkodliwym zjawiskiem dla osoby jej doświadczającej. 

Oprócz szkód fizycznych w postaci obrażeń ciała, które występują bezpośrednio po akcie 

przemocy fizycznej lub seksualnej, powoduje również szkody psychiczne, które pojawiają się                    

z czasem i wymagają długotrwałego i profesjonalnego leczenia. Należą do nich: 

1. Zespół zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) - objawia się ponownym doświadczeniem 

traumatycznego przeżycia, poprzez wspomnienia lub powracające koszmary senne; 

nadpobudliwością, trudnościami z koncentracją uwagi, z zapamiętywaniem, drażliwością, 

złością, omdleniami, nadmierną czujnością, unikaniem rozmów na temat wydarzenia oraz 

miejsc i osób, związanych z przykrym doświadczeniem; PTSD diagnozuje się u około 60% 

ofiar przemocy domowej; 

2. Uzależnienia - wszelkie uzależnienia ( alkoholizm, narkomania, lekomania), które dla ofiary 

przemocy stanowią ucieczkę od bólu fizycznego i psychicznego; 

3. Zaburzenia depresyjne - obniżony nastrój, emocjonalne otępienie, niska samoocena, brak 

chęci do działania, negatywne myślenie o sobie, świecie, przyszłości; 

4. Zaburzenia lękowe - poczucie lęku przed podjęciem działania, krytyką, odrzuceniem; 
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5. Wiktymizacja - powtarzająca się przemoc burzy utrwalony obraz życia i własnej osoby, na 

którym opierała się dotychczasowa egzystencja. Osoba doświadczająca przemocy traci 

podstawowe poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie. zaczyna źle o sobie myśleć. Często 

czuje się jak małe dziecko i pragnie wycofywać się z normalnego życia i odizolowywać od 

innych osób. 

 

III. PRZEMOC W RODZINIE W UJĘCIU PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO - 

WYBRANE ARTYKUŁY: 

 

Stosowanie przemocy wobec osób najbliższych jest przestępstwem ściganym z urzędu. 

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga bezwzględnego karania osób 

stosujących przemoc oraz podejmowania innych działań mających na celu zapobieganie temu 

zjawisku. Sankcje dla osób stosujących przemoc przewidziane są w wybranych artykułach 

Kodeksu Karnego (Dz.U.2019.0.1950  z późn. zm.) t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.), które 

stanowią: 

Art. 156 k.k. - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia 

człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej 

choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 

psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 

istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała - podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 

krótszy od lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Jeżeli następstwem czynu określonego jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia 

wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 

wolności. 

Art. 157 § 1 k.k. - spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, 

inny niż określony w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku                                                        

- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 189 k.k. - pozbawienie człowieka wolności - podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5. 

Art. 190 i 190a § 1 k.k. -  
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1. grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub osoby najbliższej osoby 

najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym  uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. wzbudzanie  u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub 

naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie - podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

Art. 191 i 191a k.k. -  

1. stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego 

działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu - podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

2.  utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie 

wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku 

nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody - podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 197 k.k. - doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą 

bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do 

poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - podlega karze 

pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Art. 200 k.k. - obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec  

takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom 

albo do ich wykonania - podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Art.  207 k.k. - znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

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

osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 208 k.k. - rozpijanie małoletniego, poprzez dostarczanie mu napoju alkoholowego, 

ułatwianie jego spożycia lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju - podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 209 k.k. - uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub 

orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej 

osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych 
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(uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 210 k.k. - porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 

albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 217 k.k. - uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 278 i 279 k.k. - kradzież - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 

lub kradzież z włamaniem - podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Art. 288 k.k. - niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku - 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 W Polsce najczęściej popełnianym przestępstwem jest znęcanie się nad członkiem rodziny- 

art. 207 k.k. Pod względem przestępstw zgłaszanych organom ścigania - znajduje się ono na 

trzecim miejscu.  

Prawo cywilne w Polsce również chroni ofiary przestępstwa poprzez ograniczenie swobody 

zachowania osoby stosującej przemocy wobec bliskich i zmierza do jej izolacji od sprawcy.                   

Zgodnie z  art. 12  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie § 1. Osoby, które                      

w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły 

podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, 

niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.                                    

§ 2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, 

prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Natomiast w oparciu o przepisy art. 572 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego Każdy, komu 

znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest 

zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. 

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, 

prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, 

organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach                             

i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.                                                                                       

Warunkiem zapewnienia skutecznej pomocy instytucjonalnej osobom dotkniętym przemocą 

jest użycie w prawidłowy sposób metod i narzędzi określonych w obowiązującym porządku 

prawnym. Warto zauważyć, że w oparciu o doktryny prawne ustawodawca dąży do ochrony osób 
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doświadczających przemocy poprzez kreowanie i wdrażanie w życie norm prawnych pełniących 

funkcję zarówno represyjną względem sprawcy, jak i służących jego separacji od ofiary. 

Wskazuje na możliwości rozstrzygnięcia konfliktu na drodze dobrowolnych mediacji lub 

negocjacji.  

 

IV. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA SZCZEBLU KRAJOWYM: 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie bez wątpienia stanowi jedną spośród wielu sytuacji 

kryzysowych, w której należy podjąć efektywne działania interwencyjne. Jest zjawiskiem 

złożonym i wieloaspektowym, wymagającym kompleksowych i skoordynowanych rozwiązań                        

w obszarze jej zapobiegania. Analiza statystyk dotyczących zjawiska przemocy domowej pozwala 

zaobserwować, iż na przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo się nasila. Dane 

przedstawiające liczbę interwencji podjętych przez funkcjonariuszy Policji, związanych 

bezpośrednio z zaistnieniem  przemocy domowej, pokazują, że liczba ta niemal z roku na rok 

wzrasta. 

Policja, jako instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo obywateli, podejmuje w tym 

kierunku zapobiegawcze działania, których efektem jest skuteczna reakcja wobec sygnałów 

występowania przemocy w rodzinie.  

Liczbę formularzy „Niebieska Karta - A” wypełnionych przez Policję w poszczególnych 

garnizonach w latach 2017- 2019 przedstawiono na poniższym wykresie.  

Należy zwrócić uwagę, iż w 2019 r. najwięcej formularzy ”Niebieska Karta - A” w skali kraju 

wypełniły jednostki organizacyjne Policji podległe KWP w Lublinie, tj. 6 505 formularzy. 
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Biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące działań Policji wobec zjawiska przemocy                        

w rodzinie z 2019 r. w skali kraju,  należy zauważyć, że w odniesieniu do 2018r. w danym okresie 

nastąpił wzrost ilości wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - A”, natomiast w stosunku do 

2017r. nastąpił spadek.  

KWP – KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

KSP – KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 

Źródło: Biuro Prewencji KGP, Wydział Prewencji    

    

Poniższe dane dotyczą działań podjętych w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez 

Policję (bez danych z działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, 

podmiotów pozapolicyjnych). 
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Dane za rok 2019 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” 

74 313 

(w tym 61 076 wszczynających 

procedurę i 13 237 dotyczących 

kolejnych przypadków w trakcie 

trwania procedury) 

Ogólna liczba ofiar przemocy   88 032 

Liczba ofiar – kobiet   65 195 

Liczba ofiar – mężczyzn   10 676 

Liczba ofiar – małoletnich   12 161 

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc 74 910 

Liczba podejrzewanych sprawców – kobiet   6 448 

Liczba podejrzewanych sprawców – mężczyzn   68 148 

Liczba podejrzewanych sprawców – nieletnich   314 

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących 

pod wpływem alkoholu 
42 583 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety 2 126   

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 

mężczyźni 
40 435   

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu – 

nieletni 
22 

Liczba dzieci umieszczonych w niezagrażającym im 

miejscu (np. rodzina zastępcza, placówka 

opiekuńcza) 

309 

Źródło: Biuro Prewencji KGP, Wydział Prewencji       
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V. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE GŁUSK: 

 

Liczba mieszkańców w Gminie Głusk wynosi 11356 osób, z czego liczba mężczyzn stanowi 

5505, a kobiet- 5851 (stan na dzień 31 grudnia 2019r.).  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Głusk 

 

Zjawisko przemocy stanowi najczęściej spotykaną formę agresji interpersonalnej. Jednak                  

w dalszym ciągu jest trudne do wykrycia z uwagi na to, że nie wszystkie akty przemocy są 

ujawniane. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że osoby, które doświadczają przemocy ukrywają ten 

fakt przed osobami z otoczenia, niechętnie korzystają z profesjonalnej pomocy instytucji, których 

zadaniem jest wsparcie osób doświadczających przemocy. Osoby dotknięte przemocą z różnych 

powodów nie składają zawiadomienia o przestępstwie, m.in. z obawy przed sprawcą, brakiem 

wiary w możliwości skutecznego działania wymiaru sprawiedliwości, ochrony sprawców 

przemocy lub osób z nimi związanych przed cierpieniem, wstydem czy też strachu przed 

wykluczeniem społecznym.  

Dodatkowo trudno jest jednoznacznie określić skalę przemocy w rodzinie, z uwagi na to, że 

instytucje i podmioty, które współpracują z osobami dotkniętymi przemocą, m.in. ośrodki pomocy 

społecznej, policja, prokuratura, sądy, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, itp. 

stosują zróżnicowane formy typologii i klasyfikacji danych.  

Według oficjalnych statystyk III Komisariatu Policji w Lublinie wynika, że w 2019r. 

odnotowano – 120 interwencji, w tym interwencji domowych, w 28 przypadkach wszczęto 
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procedurę „Niebieskie Karty”, mająca za zadanie przeciwdziałanie i wykrywanie przestępstw 

związanych z przemocą domową. Znaczna większość interwencji spowodowana była nadmiernym 

spożywaniem alkoholu, który doprowadza do konfliktów oraz destabilizacji życia rodzinnego.  

 W latach 2016-2019 udzielono różnorodnych form wsparcia osobom, w których 

zdiagnozowano problem przemocy domowej.  

Poniższy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej do liczby 

rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2016-2019. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Głusk 

 

 Na przestrzeni lat 2016-2019 w Gminie Głusk zauważalny jest wzrost ujawniania 

przypadków przemocy w rodzinie.  

Mieszkańcy Gminy Głusk mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych                      

w każdą środę i piątek w budynku Urzędu Gminy. Ponadto istnieje możliwość skorzystania                             

z konsultacji realizowanych przez instruktora terapii uzależnień Ośrodka Integracyjno- 

Leczniczego w Ćmiłowie. Do w/w punktów mogą zgłosić się m.in. osoby mające problem z 

nadużywaniem alkoholu, członkowie ich rodzin, osoby współuzależnione oraz osoby 

doświadczające przemocy w rodzinie. Głównym założeniem Ośrodka jest zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy oraz ochrona przed 

przemocą w rodzinie. W roku 2019 Gminny Ośrodek Integracyjno-Leczniczy w Ćmiłowie udzielił 

20 porad. 
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 Niestety nadal wiele przypadków przemocy w rodzinie nie jest zgłaszanych głównie                             

z powodu strachu, wstydu, braku wiary w skuteczność prawa i obowiązujących procedur, braku 

sprawnego systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak również nie 

zawsze prawidłowego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za ściganie i karanie (Policja, 

Sądy, Prokuratura). Statystyki dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie nie przedstawiają całego 

obrazu problemu społecznego w Polsce oraz w naszej Gminie.  

Ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk w 2019 roku korzystało 244 

Rodzin. 

Z danych  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głusk 

wynika, iż w 2019 roku wpłynęło 14 wniosków o podjęcie działań w stosunku do osób 

podejrzanych o nadużywanie alkoholu, w tym 8 wniosków zostało przesłanych do Sądu 

Rodzinnego o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.   

Na przestrzeni lat z badań statystycznych wynika, że w przeważającej większości osobami 

narażonymi na doznawanie przemocy są kobiety, natomiast mężczyźni wskazywani są jako osoby, 

wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Może dojść do takiej sytuacji, 

że kobiety potrafią przyjmować podwójną rolę: ofiary i sprawczyni przemocy. Statystyki 

dowodzą, że kobiety rzadziej sięgają po przemoc niż mężczyźni. Jednakże nie oznacza to, że 

kobiety w ogóle jej nie stosują. Sprawcami przemocy w rodzinie są najczęściej osoby najbliższe, 

w przypadku osób dorosłych- małżonkowie i partnerzy, w odniesieniu do dzieci- rodzice.  

Złe traktowanie dzieci obejmuje zachowania związane z zaniedbywaniem, fizycznym                          

i psychiczny, znęcaniem się oraz popełnianymi w stosunku do nich nadużyciami seksualnymi. 

Należy mieć przy tym na uwadze, iż stosowanie przemocy w stosunku do dzieci sprzyja 

rozwojowi traum i różnych zaburzeń psychicznych w ich późniejszym dorosłym życiu.  

 

              VI. CELE I ZADANIA PROGRAMU: 

VI.  

Głównym założeniem programu jest przyczynienie się do ograniczenia skali problemu                            

i skutków przemocy domowej. Istotnym jest podejmowanie kompleksowych                                              

i interdyscyplinarnych  działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na 

edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych zachowań i postaw. 

Kluczową rolę pełni ścisła współpraca podmiotów, które świadczą pomoc w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Głusk.  
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Do zadań własnych Gminy należy w szczególności tworze gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w  tym: 

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szczególności poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, służących wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą. 

3. Kierowanie osób dotkniętych przemocą do ośrodków wsparcia. 

4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

Realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głusk na lata 2021-2025 są: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk; 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy 

Głusk; 

3. Komenda Policji w Lublinie; 

4. Placówki Oświatowe na terenie Gminy Głusk; 

5. Placówki służby zdrowia; 

6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Każda z wymienionych instytucji w ramach swoich kompetencji zobligowana jest do 

podejmowania działań zmierzających do  udzielenia wsparcia osobom doznającym przemocy w 

rodzinie. 

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Głusk, w szczególności do: 

1. osób zagrożonych przemocą w rodzinie; 

2.  osób doświadczających przemocy w rodzinie (małoletnich dzieci i młodzieży, osób 

dorosłych); 

3. osób stosujących przemoc domową; 

4. świadków przemocy w rodzinie;  
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5. przedstawicieli władz lokalnych, instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i  rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania 

 

Działania 
 

Wskaźniki osiągnięcia celu 

 

Podniesienie 

świadomości 

społecznej na temat 

zjawiska przemocy 

w rodzinie 

 

Upowszechnianie 

informacji na temat 

przemocy w rodzinie 

Strona internetowa, plakaty, 

ulotki 
Liczba wydanych ulotek, 

plakatów, zamieszczonych 

informacji 

 

Działania informacyjno- 

edukacyjne mieszkańców gminy 

 

Liczba spotkań informacyjno-

edukacyjnych 

 

 

 

Zapewnienie  

kompleksowej 

pomocy rodzinom, 

w których 

występuje zjawisko 

przemocy 

Udzielanie 

natychmiastowej pomocy 

i wsparcia osobom 

doznającym przemocy w 

rodzinie, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci 

oraz osób starszych 

Prowadzenie wsparcia przez 

wykwalifikowaną kadrę, 

podejmowanie interwencji 

kryzysowej, zapewnienie 

schronienia ofiarom przemocy lub 

rozpoczęcie procedury eksmisji 

sprawcy przemocy, wszczęcie 

procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba udzielonych porad, liczba 

interwencji, liczba wypełnionych 

formularzy „Niebieska Karta”, 

liczba osób którym udzielono 

schronienia lub liczba eksmisji 

sprawców przemocy, 

Wspieranie działań 

osłonowych pomocy 

społecznej 

zapewniających 

bezpieczeństwo socjalne 

ofiarom przemocy 

domowej 

 

Prowadzenie poradnictwa 

socjalnego oraz pracy socjalnej 

 

Ilość udzielonych porad, 

 

Zintegrowanie 

środowisk oraz 

zwiększenie 

kompetencji 

zawodowych 

pracowników 

jednostek, służb 

oraz organizacji 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w 

rodzinie 

Szkolenia dla osób 

realizujących zadania w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy oraz ochrony 

ofiar przemocy w 

rodzinie organizowane 

przez firmę zewnętrzną 

Diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych, organizacja 

szkoleń, konferencji, warsztatów, 

itp. dla przedstawicieli służb 

podejmujących działania na rzecz 

przeciwdziałania  przemocy w 

rodzinie 

 

Wyniki z raportu diagnozy, 

liczba szkoleń/ konferencji, 

seminariów/warsztatów, liczba 

uczestników 

Uczestnictwo w 

spotkaniach 

ponadgminnych 

kierunkowanych na 

przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

 

Udział w spotkaniach o zasięgu 

ponadgminnym 

 

Liczba spotkań 

 

Zakreślone cele i kierunki działania zawarte w w/w programie mają charakter ramowy i mogą 

podlegać modyfikacjom.  
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VII.  PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU: 

 

1. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej zjawiska przemocy                            

w rodzinie, poprzez: prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych, 

propagowanie prawidłowych postaw wolnych od przemocy. 

2. Wzrost kompetencji osób świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy                           

w rodzinie. 

3. Usprawnienie systemu pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 

4. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie. 

5. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

VIII. W WYCHODZENIU Z SYTUACJI PRZEMOCY POMAGA: 

• powiedzenie innym o doznawanej przemocy – przełamanie tabu milczenia i sekretu, 

• zwrócenie się o pomoc do sąsiadów, przyjaciół, rodziny, 

• skorzystanie z pomocy instytucji – ośrodki pomocy społecznej, stowarzyszenia 

zajmujące się pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej, punkty informacyjno-

konsultacyjne, hostele itp., 

• skorzystanie z poradni, rozmowa ze specjalistą zajmującym się sprawami przemocy, 

• pójście na spotkanie grupy wsparcia, 

• wezwanie Policji, 

• uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”, 

• podjęcie kroków prawnych i wykorzystanie możliwości prawnych (alimenty, 

postępowanie karne, separacja, rozwód). 
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IX. FINANSOWANIE PROGRAMU: 

         Zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głusk na lata 2021-2025 będą finansowane ze środków 

własnych Gminy oraz środków pozyskanych z innych źródeł.  

 

X. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ:   

  Monitoring programu będzie obejmował zbieranie danych dotyczących zrealizowanych zadań                            

w ramach w/w programu od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej Głusk, a następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk co 

roku przedłoży Wójtowi sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głusk wraz z rocznym 

sprawozdaniem z działalności GOPS. Program ma charakter otwarty, tj. dopuszcza się  jego 

rozszerzenie o dodatkowe metody lub modyfikację zaproponowanych sposobów postępowania, 

adekwatnie do możliwości i pojawiających się potrzeb.  

 

ZAKOŃCZENIE: 

Człowiek jest istotą wolną, posiada swoją godność i wolną wolę. Każdy więc akt wymierzony 

przeciw jego wolności osobistej lub wymuszanie na człowieku czegoś, co jest sprzeczne z jego wolą, 

również stanowi akt przemocy.  

Przemoc jest niepokojącym zjawiskiem, gdyż jej skala poszerza się i dotyczy w większości 

dzieci i kobiet. Wszystkie organizacje powinny podjąć starania w kierunku przeciwdziałania temu 

zjawisku. Niestety dom rodzinny, który powinien kojarzyć się z ciepłem, miłością i akceptacją, 

czasem jest miejscem bólu, cierpienia i tragedii. W ten sposób jednostki, które doznały cierpienia                       

z tego tytułu, nie czują się wyalienowane, poza marginesem społeczeństwa, albowiem jest ktoś, kto 

wyciąga do nich pomocną dłoń.  

Podsumowując zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy stanowi priorytet                      

w gminnej polityce społecznej za pośrednictwem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy. 

Cele i działania przewidziane do realizacji  w ramach niniejszego Programu mają służyć przede 

wszystkim poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy, jak i ochronie rodzin zagrożonych 

przemocą. Na poziomie jednostkowym bezsprzecznie konieczna jest interwencja zarówno w 
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stosunku postaw i zachowań sprawcy przemocy, jak i samej ofiary. Natomiast na poziomie 

społecznym konieczne jest uczulanie społeczności lokalnej na obowiązek podejmowania interwencji 

w przypadku zaobserwowanej krzywdy. Tego typu działania wymagają podstawowej wiedzy w tym 

zakresie, skutecznych procedur postępowania, a także odpowiednich narzędzi, zapewnionych ze 

strony instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 


