
UCHWAŁA NR XXVIII/215/20 
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy 

Gniew na lata 2021-2025" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) w związku 
z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz. 1507 ze. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 9a 
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 218) Rada Miejska w Gniewie uchwala się, co 
następuje 

§ 1. Uchwala się „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2021-2025” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gniewie 

 
 

Damian Szmyt 
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE GNIEW NA 
LATA 2021-2025. 

I. WSTĘP 

Przemoc w rodzinie, rozumiana jako przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna 
lub ekonomiczna jest istotnym problemem społecznym, występującym we wszystkich 
grupach społecznych. Przemoc jest często problemem ukrytym, któremu towarzyszą 
inne dysfunkcje w rodzinie. Skutki przemocy u dorosłych osób oraz dzieci są 
wielowymiarowe, często na całe życie, począwszy od charakteryzującego 
pokrzywdzone zespołu stresu pourazowego, poprzez choroby psychosomatyczne i 
psychiczne, nerwice lękowo-depresyjne, po różnego rodzaju zaburzenia zachowania, 
a także uzależnienia. 

Zgodnie z Preambułą ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w 
tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze 
publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i 
poszanowanie ich praw i wolności. Natomiast Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) określa czyny zabronione, które mogą 
stanowić akt przemocy domowej, za które przewiduje karę pozbawienia wolności. 

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy i 
współdziałania instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie oraz służb 
odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Art. 6 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie wśród zadań własnych gminy wymienia m.in. opracowanie i 
realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie.  

Podstawą do podjęcia działań związanych z tworzeniem nowego Programu 
jest zakończenie z końcem bieżącego roku okresu obowiązywania „Gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie na lata 2016-2020”. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniew na lata 2021-2025 zawiera charakterystykę 
zjawiska przemocy w rodzinie, analizę problemów społecznych w Gminie Gniew w 
roku 2019 oraz określa cele i założenia Programu. W Programie zdiagnozowano 
zasoby Gminy i zagrożenia, które może napotkać w realizacji Programu. Omówiono 
sposób realizacji Programu oraz jego monitorowania i składania sprawozdawczości 
właściwym organom administracji rządowej i samorządowej. Program zawiera 
informacje o źródłach jego finansowania.  
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gniew planowany jest w perspektywie 
kilkuletniej i jest kontynuacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Obecnie 
działania programu obejmują lata 2021-2025. W miarę potrzeb i zmiany sytuacji 
społecznej zadania i cele programu mogą ulec zmianom i udoskonaleniom.  

 

Charakterystyka problemu przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest poważnym zaburzeniem funkcjonowania rodziny, 
prowadzącym do naruszeń norm moralnych i prawnych. Osobami doznającymi 
przemocy domowej najczęściej są kobiety, dzieci, osoby chore i niepełnosprawne. 

Przemoc w rodzinie została zdefiniowania w art. 2 ust.2 ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z tą definicją przez przemoc w 
rodzinie należy rozumieć wszelkie jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób w 
rodzinie, 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 tym, że: 

1. JEST INTENCJONALNA – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i 
ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad 
drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca jest silniejszy. 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę 
siły i narusza podstawowe prawa ofiary (np. do wolności, do nietykalności 
osobistej, do godności, szacunku itp.). 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na 
poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma 
mniejszą zdolność do samoobrony. 

Rodzaje przemocy: 

1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, 
uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia i pozbawienie ją życia. 

2. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie 
poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 
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3. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę o podjęcia 
niechcianych zachowań seksualnych i zdeprecjonowania jej seksualności.  

4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest 
ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 

5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i 
emocjonalnych. 

Cykle przemocy: 

1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost 
napięcia, narastają sytuacje konfliktowe, 

2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, 
może dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych, 

3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca 
zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, 
obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz 
będzie inaczej. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym, wieloaspektowym, rozpatrywanym w 
czterech perspektywach: prawnej, psychologicznej, moralnej oraz społecznej. Dlatego 
przeciwdziałanie jej wymaga podejścia interdyscyplinarnego. 

Z punktu widzenia prawa przemoc uznawana jest za przestępstwo, co zobowiązuje służby 
policyjne i wymiar sprawiedliwości do interweniowania, podejmowania działań na rzecz 
ochrony ofiar, ścigania i karania sprawców. Aspekt psychologiczny zwraca uwagę na 
mechanizmy przemocy w rodzinie, relacje między doznającym a stosującym przemoc, 
odczuwane przez doświadczających skutki przemocy, a także na możliwości wyjścia z 
przemocy. Spojrzenie od strony moralnej odwołuje się do wartości, takich jak: poszanowanie 
życia ludzkiego, zdrowia i godności ludzkiej. Zaś z punktu widzenia społecznego, zwracają 
uwagę funkcjonujące mity i stereotypy usprawiedliwiając zachowania przemocowe.  

W bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi przemocy czy stosującymi przemoc w 
rodzinie ważne jest rozumienie przemocy na każdej płaszczyźnie. Każda osoba podejmująca 
się pracy z pokrzywdzonymi czy stosującymi przemoc powinna robić to zgodnie ze swoim 
przygotowaniem zawodowym i możliwościami instytucji, jaką reprezentuje, a także ma 
świadomość granicy swoich kompetencji. 
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Istota i zakres programu. 

1. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 
2020r., poz. 218), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1507 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277), 

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

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964r, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz U. z 
2020r. poz. 1359), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie 
procedury  „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. 
U. r. Nr 180, poz. 1245). 

Program jest skorelowany z następującymi Programami: 

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy; 

- Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniew na 
lata 2021-2025; 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINE W GMINIE GNIEW 

 
Diagnoza problemu  przemocy w rodzinie w gminie Gniew została 

przeprowadzona na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców gminy przez 
Małopolskie Centrum Profilaktyki. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej 
połowie 2019 roku, a jego wyniki stanowiły podstawę do sporządzenia Diagnozy 
lokalnych zagrożeń społecznych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniew na lata 
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2021-2025. Głównym celem badania było oszacowanie skali zjawiska przemocy w 
rodzinie w Gminie Gniew jak również ocena systemu przeciwdziałania przemocy i 
zwalczania przemocy w gminie. Drugim źródłem pomocnym do utworzenia programu 
są dane statystyczne, dokumenty, sprawozdania gromadzone przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Gniewie. 

Na terenie gminy Gniew przeprowadzono badania ankietowe dotyczące 
lokalnych zagrożeń społecznych, wśród nich zbadano zjawisko przemocy w rodzinie  
i stosowanie przemocy wobec dzieci. W badaniu wzięło udział 106 osób, w tym 59 
kobiet i 47 mężczyzn. Wśród ankietowanych osób 2% posiadało wykształcenie 
podstawowe, 20% zawodowe, 40% średnie, 30% wykształcenie wyższe, natomiast 
8% nie zaznaczyło żadnej z opcji. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że przemoc w rodzinie jest problemem 
występującym na terenie gminy. Jest to zjawisko niezwykle trudne do zbadania, 
ponieważ osoby doświadczające przemocy w różny sposób zniekształcają swoje 
doświadczenia , np. racjonalizując zachowanie sprawcy lub go usprawiedliwiając.  
Z tego względu zbadano rozpowszechnianie przemocy fizycznej oraz psychicznej  
w środowisku lokalnym bez kierowania bezpośredniego pytania o bycie ofiarą lub 
sprawcą przemocy w rodzinie. Wyniki badań mogą być niepokojące, ponieważ 9% 
respondentów ma w swoim otoczeniu osoby, które doświadczają przemocy w 
rodzinie, a 42% podejrzewa, że tak się dzieje.  Najczęściej doświadczalną formą 
przemocy w gminie Gniew jest przemoc psychiczna lub emocjonalna. Ofiarami są w 
zdecydowanej większości kobiety, natomiast sprawcami – mężczyźni. Wśród   
badanych mieszkańców 57% badanych wie, do jakich instytucji może zgłosić się 
osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, natomiast pozostałe 43% respondentów 
nie ma pojęcia, gdzie szukać pomocy w takiej sytuacji. W dalszej części ankiety 
badane były przekonania dotyczące przemocy oraz funkcjonujące w społeczności 
lokalnej mity. Łącznie 74% badanych zdecydowanie lub raczej zgadza się ze 
stwierdzeniem, że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. Warto pamiętać, że 
spożywanie alkoholu nasila tendencję do stosowania przemocy, ale nie jest jej 
bezpośrednią przyczyną. Oznacza to, że wyleczenie uzależnienia od alkoholu nie 
pozwala na zakończenie problemu przemocy w rodzinie. W społeczeństwie obecne 
jest przekonanie, że przemoc nie zdarza się w tzw. „dobrych domach”. 46% 
mieszkańców gminy Gniew nie jest skłonnym myśleć schematycznie o przemocy w 
rodzinie, co oznacza, że w ich opinii przemoc występuje nie tylko w domach z 
marginesu społecznego. Ponadto, łącznie 77% mieszkańców zgadza się ze 
stwierdzeniem, że ofiarą przemocy w rodzinie może stać się zarówno kobieta jak i 
mężczyzna. Kolejnym zagadnieniem badanym w ramach ankiety jest cyberprzemoc. 
Badania wykazały, że cyberprzemoc stanowi dla lokalnej społeczności mało istotny 
problem. Mianowicie, 73% badanych uważa, że nie ma w swoim otoczeniu osoby, 
która padła ofiarą przestępstwa internetowego (np. włamania na konto, oszustwa, 
wyłudzenia, zniesławienia), 18% nie jest pewna, ale ma podejrzenia, że tak właśnie 
się stało, a tylko 9% zna takie osoby. 

 
 

Trudno ocenić skalę zjawiska przemocy w rodzinie, najlepiej obrazują ją 
statystyki opracowane na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w 
ramach procedury „Niebieskie Karty”. 
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Dane demograficzne przedstawiające liczbę ludności Miasta i Gminy Gniew 

pochodzą z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie.  

W gminie Gniew wg stanu na dzień 31.12.2019 roku zamieszkiwało 15 381. Poniższa 

tabela nr 1 przedstawia jak zmieniała się struktura mieszkańców w latach 2016-2019. 

 

Tabela nr 1 Struktura mieszkańców Miasta i Gminy Gniew w latach 2016-2019 

 Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Mieszkańcy Miasta i 
Gminy Gniew 
ogółem 

 
15 777 

 
15 617 

 
15 450 

 
15 381 

W 
tym:     

Na wsi 9008 8960 8827 8916 

 Kobiety 4435 4410 4352 4345 
 Mężczyźni 4573 4550 4475 4571 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności. 

 

 

Gmina Gniew obecnie liczy 15 381 mieszkańców, w tym 8916 osób mieszka na wsi. 
Większość stanowią mężczyźni 4571, natomiast liczba kobiet wynosi 4345.  

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zaobserwowano spadek liczby interwencji 
związanych z przemocą domową na terenie gminy Gniew. W porównaniu do roku 
2018,  w roku 2019 można zauważyć, że wzrosła liczba interwencji dotyczących 
przemocy w rodzinie o 32. 
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Tabela nr 2 Interwencje domowe policji w latach 2016-2019 

Lata 2016 2017 2018 2019 
LICZBA PRZEPROWADZONYCH INTERWENCJI POLICJI 

Interwencje domowe - ogółem 212 179 122 154 
Interwencje dot. przemocy w rodzinie/procedura NK 35 33 26 24 
w tym:  wieś 17 16 17 17 
 miasto 18 16 9 7 

LICZBA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
Ogółem 73 77 74 48 
Kobiety 52 51 47 27 
Mężczyźni 16 13 10 9 
Dzieci do 18 roku życia  5 1 17 12 

LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 
Ogółem 56 51 41 32 
Kobiety 4 5 4 6 
Mężczyźni 52 46 37 26 
Dzieci do 18 roku życia 0 0 0 0 
LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ BĘDĄCYCH POD 
WPŁYWEM ALKOHOLU PRZEWIEZIONYCH DO POLICYJNYCH 
POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH CELEM 
WYTRZEŹWIENIA 
Ogółem 19 14 25 20 
Kobiety 1 0 2 1 
Mężczyźni 18 14 23 19 
Nieletni 0 0 0 0 
LICZBA DZIECI PRZEWIEZIONYCH DO SZPITALA, PLACÓWEK ITP. 
Ogółem 0 0 0 0 
w tym do: szpitala 0 0 0 0 

placówek 0 0 0  
oddanych pod opiekę osoby 
spokrewnionej w związku z przemocą w 
rodzinie 

0 0 0 0 

rodziny kontraktowej 0 0 0 0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Gniewie 

Na terenie gminy Gniew w latach 2016-2019 miało miejsce łącznie 667 interwencji 

domowych z udziałem Policji. Najwięcej procedur „Niebieskie Karty” zostało 

wszczętych właśnie przez funkcjonariuszy Policji – ogółem w okresie 2016-2019 

wypełniono 118 formularzy „Niebieska Karta”. Z danych w nich zawartych wynika, że 

272 osób dotkniętych było przemocą w tym okresie: w tym łącznie 117 kobiet 

(wszystkich ofiar przemocy), 48 mężczyzn (wszystkich ofiar przemocy) i 35 osób 

poniżej 18 roku życia. Statystyki policyjne pokazują, iż osobami stosującymi 

przemoc, wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”, są w zdecydowanej 

większości mężczyźni – stanowią oni średnio 94% wszystkich sprawców przemocy. 

Część z nich stosowała przemoc będąc jednocześnie pod wpływem alkoholu – było 

to łącznie 7 osób, wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”. Ponadto 

odnotowano przypadki stosowania przemocy przez kobiety – Policja interweniowała 

w takich sytuacjach łącznie 5 razy (wszystkie Niebieskie Karty założone przez 
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Policję). W 2016 roku  jak i  w 2017 roku procedurę „Niebieskie Karty” wszczęto też w 

sytuacji podejrzenia doznania przemocy przez nieletnich. Ze statystyk policyjnych 

wynika, iż w okresie 2016 – 2019 wypełniono więcej formularzy „Niebieska Karta” w 

środowiskach wiejskich niż miejskich (67– na wsi, 50– w mieście). 

Funkcjonariusze Policji niejednokrotnie są wzywani do awantur domowych, których 

sprawcami są osoby pod wpływem alkoholu, a podczas interwencji podawane przez 

osoby poszkodowane informacje dają podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie działań pomocowych rodzinie z tytułu podejrzenia występowania 

przemocy, w ramach pracy interdyscyplinarnej, daje szansę na zwiększenie 

skuteczności realizowanych działań. 

W okresie 2016-2019 Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w 

Gniewie wszczęli 38 postępowania przygotowawcze z art. 207 kk dotyczące 

przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą, z czego postępowania 

przygotowawcze z art. 207 kk przekazano do Prokuratury Rejonowej w Tczewie - 

wniesienie aktu oskarżenia - 14, a 19 zostało zakończonych umorzeniem w tym 2 

umorzenia warunkowe.  

Przytoczone dane liczbowe zostały zestawione w poniższej tabeli. 

Tabela nr 3 Dane liczbowe Komisariatu Policji w Gniewie  - przestępstwo 
znęcania się art.207 kk w latach 2016-2019 

Lata 2016 2017 2018 2019 
Liczba wszczętych postępowań 
przygotowawczych z art. 207 kk 

6 12 12 8 

w tym wniesienie aktu 
oskarżenia do 
prokuratury 

 
3 

 
7 

 
1 

 
3 

Liczba postępowań przygotowawczych z 
art. 207 kk zakończonych umorzeniem 

2 3 9 5 

w 
tym:  

Liczba postępowań 
przygotowawczych z art. 207 kk 
zakończonych umorzeniem 
warunkowym 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Gniewie 

Z roku na rok obserwuje się zauważalny wzrost liczby zgłoszeń aktów przemocy do 

różnego rodzaju instytucji pomocowych świadczących wsparcie dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. Jak wskazują dane podane w poniższej 

tabeli  w latach 2016-2019 najczęściej informacje taką kierowano do Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gniewie – 40. 
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Tabela nr 4 Dane liczbowe Komisariatu Policji w Gniewie  - miejsce kierowania 

informacji o ujawnionych przypadkach przemocy w latach 2016-2019 

Lata 2016 2017 2018 2019 
Liczba informacji 
przesłanych do 
innych placówek 
ogółem: 

 11 8 29 34 

w tym do:  OPS 2 2 6 9 
GKRPA 3 4 6 8 
Prokuratura 1 2 12 8 
Oświata 0 0 0 0 
Służba 
Zdrowia 

1 0 0 0 

Sąd 4 0 5 9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Gniewie 

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gniew został 

powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny w latach 2016-2019 spotykał się 4 razy do 

roku. W ramach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego utworzono grupy robocze.  

W 2016 roku pomocą grup roboczych objęto 129 osób. W 2017 roku 128 osób, w 

2018 roku 115 osób a w 2019 roku liczba spadła do 80 osób. W 2019 roku objęto 

pomocą łącznie 24 rodziny z terenu Gminy Gniew. 

 

Tabela nr 5 Liczba osób objęta działaniami grup roboczych  ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gniew w latach 2016-2019 

 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 4 4 4 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych 129 128 115 80 

W tym: kobiety 56 56 51 33 

W tym mężczyźni 68 59 47 35 

W tym dzieci 5 13 17 12 

Łączna liczba rodzin objętych pomocą grup 
roboczych 

35 33 26 24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Gniewie 

W praktyce przeciwdziałaniu przemocy od wielu lat promowane jest podejście 

interdyscyplinarne, jako forma współpracy między służbami działającymi w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność zespołu interdyscyplinarnego i 

grup roboczych jest ściśle związana z procedurą Niebieskie Karty. Do realizacji tej 

procedury zostali zobligowani pracownicy socjalni, policji, pracownicy ochrony 
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zdrowia i oświaty oraz członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Procedura Niebieskiej Karty przewiduje ścisłą współpracę służb 

realizujących zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej celem 

jest zapobiegnięcie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie 

indywidualnego planu pomocy. 

Zjawisko przemocy w rodzinie wymaga podejmowania szczególnych działań 

wspierających i profilaktycznych. Działania te muszą być skierowane do osób 

bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, a także do ogółu 

mieszkańców Gminy Gniew. Działalność profilaktyczna, a także diagnostyczna i 

interwencyjna realizowane są w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Zespołu 

Interdyscyplinarnego i działających w jego ramach Grup Roboczych. 

 

W ramach wszczętych procedur sporadycznie występowała konieczność udzielenia 

we wskazanym okresie schronienia osób dotkniętych przemocą w całodobowej 

placówce świadczącej pomoc, w tym specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

 

Tabela nr 6 Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2016-2019 przez 
instytucje 

Instytucja 
zakładając
a 
NK 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do 
Przewodniczącego Zespołu  

Interdyscyplinarnego 

2016 2017 2018 2019 

Razem 33 36 28 29 

M-GOPS 2 4 2 6 

Policja 30 32 26 23 

Oświata 1 0 0 0 

Służba 
zdrowia 

0 0 0 0 

GKRPA 0 0 0 0 

Źródło: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
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Przedstawione powyżej zestawienia pokazują, iż w okresie od 2016 roku do końca 

grudnia 2019 roku, w 126 rodzinach została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” 

w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie. Procedura ta została 

głównie wszczęta przez przedstawicieli policji (111 rodzinach) oraz przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (14 rodzinach). W roku 2017 na 

terenie gminy Gniew wszczęto najwięcej łącznie 36 procedur „Niebieskiej Karty”. 

Biorąc po uwagę kolejne lata obserwuje się zmniejszenie liczby wszczętych procedur 

co wskazywać może, że służby powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

posiadają większą wiedzę, są bardziej przygotowane merytorycznie do prawidłowej 

oceny sytuacji i wszczynają procedurę przede wszystkim w uzasadnionych 

przypadkach. Zwiększona liczba w 2017 roku może wskazywać na zwiększenie 

świadomości poszczególnych służb i uznania procedury za odpowiednie narzędzie 

pracy, jednocześnie może wskazywać na nadmierne wykorzystywanie procedury 

przez osoby zgłaszające, że są osobami dotkniętymi przemocą jako narzędzie np. w 

sprawach rozwodowych. Niejednokrotnie zgłaszane przypadki nie są kwalifikowane 

jako przemoc, a wiążą się z nimi konflikty w rodzinie. Kontakt profesjonalnych służb z 

członkami rodzin, w których przemoc występuje daje szansę między innymi na 

promowanie wiedzy o możliwej pomocy prawnej i terapeutycznej dla osób 

wskazywanych jako doświadczające przemocy jak i ją stosujących. Powyższe dane 

powinny mieć motywacyjny wpływ do określenia szerokiego spektrum czynności 

urzędowych dających ochronę przed przemocą, a tym samym wykluczeniem 

społecznym. Wsparcie rodzin zagrożonych, zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy, jak również edukacja społeczna to szansa na 

wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego. 

Z danych ogólnopolskich oraz lokalnych wynika, że najczęściej osoby doznające 

przemocy bądź będące świadkami przemocy najchętniej zwracają się po pomoc do 

Policji, a w dalszej kolejności do pracowników socjalnych. Najmniej procedur 

wszczynają oświata i ochrona zdrowia. 

W roku 2016 w celu łatwiejszego dostępu ofiar przemocy do pomocy psychologicznej 

oraz prawnej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie a Stowarzyszeniem Pomorskiego 

Centrum Terapeutyczno-Prawnego INTERIOS z Gdańska. W związku  

z porozumieniem w ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane były 
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bezpłatne porady prawnika, konsultacje psychologiczne oraz indywidualna terapia 

psychologiczna. Stowarzyszenie to realizowało projekt na zalecenie Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Ponadto w ramach prowadzonych działań został zatrudniony 

psychoterapeuta, który prowadził konsultacje indywidualne  oraz grupę wsparcia dla 

osób doznających przemocy w rodzinie. Obecnie od stycznia 2017 roku do chwili 

obecnej psychoterapeuta prowadzi konsultacje indywidualne dla osób doznających 

przemocy w rodzinie. 

 

Tabela nr 7 Ilość porad udzielonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gniewie. 

Liczba porad 2016 2017 2018 2019 

psycholog 10 0 0 0 

psycholog – terapia psychologiczna 1 0 0 0 

prawnik 17 0 0 0 

psychoterapeuta - konsultacje 
indywidualne 

17 10 20 19 

psychoterapeuta - grupa wsparcia 
dla osób doznających przemocy w 
rodzinie 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

Ogółem: 54 10 20 19 

Źródło: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 12 przypadkach 

zawiadomił Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy 

w rodzinie. W przypadku 14 rodzin wystosowano wniosek o wgląd sytuacji w rodzinie 

do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tczewie. Członkowie grup 

roboczych w przypadku 40 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie 

złożyli do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie 

wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe. Ponadto podczas 

realizacji procedury Niebieskie Karty, grupy robocze skierowały 57 osób do 

uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. W powyższym programie uczestniczą 3 osoby.  

Od września 2013 roku została uruchomiona grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób 

używających przemocy w rodzinie oraz są udzielane konsultacje indywidualne przez 
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pedagoga. Dane statystyczne dotyczące działalności Zespołu/Grup Roboczych 

obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela nr 8 Działania Zespołu Interdyscyplinarnego/Grup Roboczych 
podejmowane w związku z przemocą w rodzinie. 

Działania ZI/GR 
podejmowane w 
związku z 
przemocą w 
rodzinie 

2016 2017 2018 2019 Ogółem 

Liczba zawiadomień 
złożonych do 
prokuratury o 
podejrzeniu 
popełnienia 
przestępstwa z art.  
207 § 1 kk 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

 

12 

Liczba zawiadomień 
złożonych do sądu 
rodzinnego – 
wniosek o wgląd w 
sytuację rodziny 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 

 

14 

Liczba wniosków 
złożonych do 
GKRPA  
o skierowanie na 
przymusowe 
leczenie odwykowe 

 

  10 

 

8 

 

7 

 

15 

 

40 

Liczba osób 
skierowanych do 
udziału w programie 
korekcyjno-
edukacyjnym dla 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 

15 

 

11 

 

21 

 

10 

 

57 

Źródło: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gniewie  w 2016 roku – 46 osób, w 2017 roku – 22 osoby, w 2018 roku - 21 oraz  

w 2019 roku - 30 zgłoszonych przez członków rodziny, policję, pracowników 

socjalnych oraz inne osoby celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do leczenia 

uzależnienia od alkoholu.  Jeżeli chodzi o lata 2016 - 2019 to GKRPA nie jest  

w posiadaniu informacji dotyczących liczby osób uzależnionych od alkoholu z terenu 

miasta i gminy Gniew skierowanych na leczenie stacjonarne, gdyż brak jest 

informacji z Sądu o wydanym postanowieniu w sprawie zobowiązania do leczenia 

odwykowego stacjonarnego oraz ambulatoryjnego ilości osób. W 2019 roku  
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1 mężczyzna z terenu miasta i gminy Gniew został skierowany na leczenie 

ambulatoryjne.W 2016 roku GKRPA w Gniewie wystąpiła z wnioskiem do Sądu  

o objęcie leczeniem odwykowym 10 osób uzależnionych od alkoholu, w tym kobiet – 

1, mężczyzn – 9, w 2017 roku 8 osób uzależnionych od alkoholu, w tym kobiet – 2, 

mężczyzn – 6, w 2018 roku – 7 osób uzależnionych od alkoholu, w tym kobiet – 0, 

mężczyzn – 7, a w 2019 roku 40 osób uzależnionych od alkoholu, w tym kobiet – 16, 

mężczyzn – 24.W 2016 roku GKRPA w Gniewie skierowała 11 osób na badania do 

lekarzy specjalistów w zakresie uzależnienia od alkoholu,  w 2017 roku – 10 osób,  

w 2018 roku – 9 osób, a w 2019 roku – 9 osób. 

Na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych ustalono, że w większości przypadków pojawiły się 

informacje dotyczące wszczynania awantur, używania siły fizycznej, wyzwisk, 

popychania i szarpania oraz wyganiania innych członków rodziny przez osoby 

zgłaszane do leczenia. 

 

Tabela nr 9 Liczba osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu zgłoszonych do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019 
Osoby podejrzane o 
nadużywanie alkoholu 

46 22 27 30 

Osoby objęte leczeniem 
odwykowym 

10 8 7 40 

Osoby skierowane na 
badania do lekarzy 
specjalistów w zakresie 
uzależnień 

 
11 

 
10 

 
9 

 
9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gniewie. 

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a osoby i rodziny korzystające z pomocy są 

zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich  trudnej sytuacji życiowej.  

W latach 2016-2019 odnotowano sporą grupę gospodarstw domowych 

wymagających wsparcia ze strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

w których występowało zjawisko przemocy.  
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w 2016 r. objął pomocą 

społeczną  – 467 rodzin, w 2017 roku – 427,  w 2018 roku – 368, a w 2019 roku - 

346 . Natomiast wśród rodzin objętych pomocą z uwagi na wstępującą przemoc  

w 2016 roku - 33, w 2017 roku – 51,  w 2018 roku – 23, a w 2019 roku – 30 

udzielono wsparcia. 

Pomoc społeczna na terenie Gminy udzielana była z przyczyn, które obrazuje 
poniższa tabela. 

Tabela nr 10 Przyczyny przyznania pomocy w M-GOPS w Gniewie w latach 
2016-2019 

Powód 
przyznania 

pomocy 

Liczba 
osób/rodzi

n 
rok 2016 

Liczba 
osób/rodzi

n 
rok 2017 

Liczba 
osób/rodzi

n 
rok 2018 

Liczba 
osób/rodzi

n 
rok 2019 

Ubóstwo 467 427 368 346 
Sieroctwo 0 0 0 0 
Bezdomność 21 22 22 20 
Potrzeba 
ochrony 
macierzyństwa 

110 75 58 41 

W tym:  
Wielodzietność 

89 62 52 35 

Bezrobocie 242 186 174 169 
Niepełnosprawn
ość 

284 267 268 287 

Długotrwała lub 
ciężka choroba 

227 249 217 222 

Bezradność w 
sprawach 
opiek. – wych i 
prowadzenia 
gospod. 
domowego - 
ogółem 

 
 

186 

 
 

176 

 
 

129 

 
 

131 

W tym: 
Rodziny 
niepełne 

 
77 

 
65 

 
64 

 
59 

Rodziny 
wielodzietne 

59 36 33 25 

Przemoc w 
rodzinie 

33 51 23 30 

Potrzeba 
ochrony ofiar 
handlu ludźmi 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

Alkoholizm 38 43 34 24 
Narkomania 7 5 10 9 
Trudności w 
przystosowaniu 
do życia po 
zwolnieniu z 
zakładu 
karnego 

 
 

11 

 
 

4 

 
 

7 

 
 

5 
 

Trudności w 
integracji osób, 
które otrzymały 
status uchodźcy 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
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lub ochronę 
uzupełniającą 
Zdarzenie 
losowe 

5 5 4 3 

Sytuacja 
kryzysowa 

0 0 0 0 

Klęska 
żywiołowa lub 
ekologiczna 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań M-GOPS w Gniewie 

Jak wynika z poniższych danych statystycznych istnieje problem przemocy domowej 

na terenie miasta i gminy Gniew. Najlepiej obrazują go statystyki, opracowane na 

podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”.  Z danych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, iż  

w porównaniu do 2016 roku, w 2017 roku zwiększyła się liczba interwencji Policji  

w związku z przemocą domową.  

Natomiast w 2018 roku jednostki szczebla gminnego wszczęły mniej, w porównaniu  

z 2019 rokiem procedur „Niebieskiej Karty”. W 2017 roku do Przewodniczącego 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gniewie wpłynęły 36 Niebieskie Karty o 3 

mniej niż w 2016 roku i przedstawia to kolejna tabela. W 2017 roku ponownie można 

zaobserwować wzrost przemocy w rodzinie, świadczą o tym dane pozyskane  

z poszczególnych instytucji. Najczęściej „Niebieską Kartę” zakładają funkcjonariusze 

Policji. 

Tabela nr 11 Dane dotyczące procedury „Niebieskie Karty” 

Dane dot. procedury Niebieskiej 
Karty 

Ilość 
2016 

Ilość 
2017 

Ilość 
2018 

Ilość 
2019 

Liczba Niebieskich Kart A przekazanych do 
Przewodniczącego Zespołu 
interdyscyplinarnego 
Razem 

 
33 

 
36 

 
28 

 
29 

 
 
w tym, sporządzonych przez: 

pomoc 
społeczną 

2 4 2 6 

policję 30 32 26 23 
oświatę 1 0 0 0 
służbę zdrowia 0 0 0 0 
GKRPA 0 0 0 0 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez 
ZI/GR 

53 46 39 27 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez 
ZI/GR 

32 21 27 18 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez 
ZI/GR 

32 21 27 18 

Liczba sprawców przemocy, którzy osobiście 
stawili się na wezwanie przewodniczącego ZI 

32 21 27 18 

Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny 
przez pracownika socjalnego wykonującego 
obowiązki służbowe (art.12a ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Lista zakończonych przez ZI/GR procedur     
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„Niebieskie Karty” 
Razem 

31 31 33 13 

 
w tym, na skutek: 

ustania przemocy w 
rodzinie 

20 19 15 2 

zrealizowania 
indywidualnego planu 
pomocy 

 
20 

 
19 

 
15 

 
2 

niepotwierdzenia 
faktu przemocy w 
rodzinie 

 
11 

 
14 

 
18 

 
11 

Liczba przekazanych przez ZI/GR zawiadomień 
do organów ścigania (Policji, Prokuratury) o 
popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem 
przemocy w rodzinie 

 
2 

 
0 

 
5 

 
3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie. 

 

W latach 2016 – 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Gniewie wpłynęło 126 Niebieskich Kart w związku z podejrzeniem stosowania 

przemocy fizycznej i psychicznej. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart w 2016-

2019 roku: pomoc społeczna - 14;  policja - 111;  oświata - 1; służba zdrowia-0; 

GKRPA - 0. W latach 2016 - 2019 roku w trakcie posiedzeń członkowie grup 

roboczych sporządzili Niebieskie Karty C - 165 w obecności osoby doznającej 

przemocy bądź bez jej udziału. W  trakcie posiedzeń członkowie grup roboczych 

sporządzili Niebieskie Karty D - 98 wyłącznie w obecności sprawcy przemocy. 

Sprawcy przemocy, którzy osobiście stawili się  na wezwanie przewodniczącego ZI: 

98. W latach 2016 – 2019 Liczba zakończonych przez grupy robocze procedur 

„Niebieskie Karty” łącznie 108, w tym na skutek: ustania przemocy w rodzinie - 56, 

zrealizowania indywidualnego planu pomocy - 56, niepotwierdzenia faktu przemocy 

w rodzinie - 54.  

 

 

Przemoc w szkole 

 

Zjawisko przemocy w środowisku młodych ludzi staje się problemem coraz bardziej 

aktualnym i wymagającym podjęcia odpowiednich rozwiązań. Agresja ujawniająca 

się w szkole często ma swoje źródła w przemocy domowej, kiedy rodzice uczą 

niewłaściwych wzorców reagowania i podejmowania kontaktów z innymi ludźmi. 

Przeprowadzone ankiety w gminie Gniew pozwalają przyjrzeć się dokładniej 
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nasileniu zjawiska agresji w środowisku szkolnym. W ankiecie zapytaliśmy uczniów 

jak często doświadczają jakiejkolwiek form przemocy. 

 

Uczniowie odpowiadali, że są ofiarami przemocy fizycznej ze strony innych uczniów 

kilka razy w roku (SP 4-6 – 27%; SP 7-8 – 2%; PONADGIM – 19%). Niepokojącym 

jest, iż część uczniów zadeklarowała, że są ofiarą przemocy fizycznej ze strony 

innych uczniów codziennie (SP 4-6 – 4%; SP 7-8 – 13%; PONADGIM – 8%). 

Gimnazjaliści deklarowali, że doświadczają tej formy przemocy kilka razy w miesiącu 

(29%).  

 

Wykres. Przemoc może mieć formę fizyczną (np. bicie, popychanie). Jak często 
doświadczasz przemocy fizycznej w szkole ze strony innych uczniów? 

 

 

Również odpowiedzi dotyczące przemocy psychicznej, najczęściej pojawiają się kilka 

razy w roku jednak odsetek uczniów mających takie doświadczenie jest większy: SP 

4-6 – 24%; SP 7-8 – 23%; GIM – 43%; PONADGIM – 19%. Niepokojącym jest, że 

uczniowie deklarują doświadczanie przemocy codziennie: SP 4-6 – 5%; SP 7-8 – 

10%; GIM – 14%; PONADGIM – 3%. 
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Wykres. Przemoc może przybierać formę psychiczną (np. przezywanie, straszenie, 
wykluczenie z grupy). Jak często doświadczasz przemocy w szkole ze strony innych 
uczniów? 

 

Zdecydowana większość  uczniów deklaruje, że nigdy nie doświadczyło przemocy 
fizycznej ze strony nauczycieli i pracowników szkoły:  SP 4-6 – 94%; SP 7-8 – 76%; 
GIM – 71%; PONADGIM – 83%. Jednakże 8% najstarszych uczniów odpowiedziało, 
że zdarza się to codziennie. 

 

Wykres. Przemoc może mieć formę fizyczną (np. bicie, popychanie). Jak często 
doświadczasz przemocy fizycznej w szkole ze strony nauczycieli/pracowników? 
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Nieco inaczej wyglądają odpowiedzi w pytaniu o przemoc psychiczną. Tylko 86% SP 

4-6 – 69%; SP 7-8 – 57%; GIM i PONADGIM – 72% nie doświadczyło nigdy 

przemocy psychicznej ze strony nauczycieli lub pracowników szkoły. Uczniowie 

odpowiadali, że spotykają się z takimi zdarzeniami kilka razy w roku: 9% SP 4-6, 

19% SP 7-8, 29% GIM i 19% PONADGIM. 

 

Wykres. Przemoc może przybrać formę psychiczną (np. przezywanie, straszenie, 
wykluczanie z grupy). Jak często doświadczasz przemocy w szkole ze strony 
nauczycieli/pracowników? 

 

 

W następnym pytaniu nawiązano do poczucia bezpieczeństwa w szkole. Jak się 
okazało większość uczniów czuje się w swojej szkole bezpiecznie (SP 4-6 – 94%; SP 
7-8 - 90%; GIM – 85% i PONADGIM – 97%). Niewielki odsetek uczniów 
zdecydowanie lub raczej nie czuje się w swojej szkole bezpiecznie (SP 4-6 – 6%; SP 
7-8 - 10%; GIM – 15% i PONADGIM – 97%). 

 

 

 

 

 

 

 

3% 1% 2% 
9% 

86% 

4% 3% 4% 

19% 

69% 

0% 

14% 

0% 

29% 

57% 

6% 3% 0% 

19% 

72% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

codziennie kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu kilka razy w roku nigdy 

SP 4-6 SP 7-8 GIM PONADGIM 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3D7A9655-1439-47CC-A204-4C9B157C3A93. podpisany Strona 20



 
 
 
 
Wykres. Czy  czujesz się bezpiecznie w swojej szkole? 

 

 

W następnym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o wskazanie czy są w szkole 

uczniowie, których się obawiają. 25% uczniów klas młodszych i 14% uczniów klas 

starszych  szkoły podstawowej, a także 8% ponadgimnazjalistów przyznało, że 

niezupełnie czują się w swojej szkole bezpiecznie, ponieważ są uczniowie, których 

się boją.  

 

Wykres. Czy są w szkole uczniowie, których się boisz? 

 

 

 

Z odpowiedzi udzielonych przez uczniów wynika, że w szkołach obecny jest zwyczaj 

„chrztu” uczniów – przyznaje to 3% uczniów SP 4-6, 8% SP 7-8, 29% GIM i 3% 

PONADGIM. 
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Wykres. Czy w szkole jest zwyczaj prześladowania najmłodszych uczniów (tzw. 
„kocenie”, „chrzest” lub „fala”? 

 

 

 

 

 

Zasoby Gminy Gniew w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 
analiza SWOT 

1) Instytucje działające na terenie Gminy Gniew 

a) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie; 

b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie; 

c) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Gniewie; 

d) Komisariat Policji w Gniewie; 

e) Placówki Oświatowe; 

f) Placówki ochrony zdrowia; 

g) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne; 

h) Sołtysi i rady sołeckie; 

i) Wydział Interwencji Kryzysowej w Tczewie; 

j) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie. 
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2) Mocne strony 

a) Dobrze przygotowana i stale doskonaląca umiejętności kadra instytucji 
działających na rzecz rodziny; 

b) Znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się 
profilaktyką i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami; 

c) Istnienie sprawdzonych procedur - Niebieskie Karty; 

d) Profesjonalne kadry, specjaliści z różnych dziedzin; 

e) Gotowość do współpracy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie; 

f) Dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych i 
pracowników innych służb z terenu Gminy; 

g) Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 

 

 

3) Słabe strony 

a) Niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy - brak mieszkań 
socjalnych, chronionych dla osób doświadczających przemocy; 

b) Brak zainteresowania programami korekcyjno-edukacyjnymi dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie; 

c) Brak środka przymusu do udziału sprawców w zajęciach korekcyjno-
edukacyjnych; 

d) Niedostateczne wykorzystanie przez organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości już istniejących rozwiązań prawnych; 

e) Brak wypracowanych systemów wspomagania działań profilaktycznych; 

f) Brak spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi 
na rzecz rodzin zagrożonych pomocą (prokuratura, policja, sądy, 
pomoc społeczna); 

g) Brak specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

h) Brak specjalistycznego ośrodka wsparcia dla sprawców przemocy  
w rodzinie. 
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4) Zagrożenia 

a) Negatywne wzorce zachowań społecznych; 

b) Brak wydolności wychowawczej rodzin, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych; 

c) Problemy związane z uzależnieniami w rodzinach; 

d) Niewystarczająca świadomość istoty przemocy; 

e) Niedostateczna liczba specjalistycznej kadry; 

f) Brak skutecznej współpracy interdyscyplinarnej; 

g) Brak warunków do wykonania egzekucji sprawców przemocy (brak 
pomieszczeń tymczasowych w zasobach Gminy Gniew); 

h) Brak motywacji ekonomicznej dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego; 

i) Brak współdziałania rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów. 

5) Szanse 

a) Wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemu uzależnienia  
i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie; 

b) Zwiększenie działań informacyjnych dotyczących problematyki 
uzależnień i przemocy w rodzinie; 

c) Wykształcona i stale kształcąca się kadra służb działających  
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

d) Współpraca z instytucjami, związkami wyznaniowymi, organizacjami 
pozarządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

e) Realizacja programów profilaktycznych umożliwiających rodzinie 
dotkniętej przemocą lub inną sytuacją kryzysową przezwyciężenie 
trudności, 

f) Zmiany prawne umożliwiające skuteczne formy niesienia pomocy 
rodzinom zagrożonym przemocą domową; 
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Zadania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Gmina 

Do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i ochrony ofiar, 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  
|w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie, 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia, 

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Pomoc społeczna 

Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, 
a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana 
między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom  
i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni zgodnie z ustaloną 
rejonizacją. 

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny: 

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

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy,  
w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 
w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym 
przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, 
możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie, 
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- 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, 

- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 
informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale  
w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” ora wzorów formularzy 
„Niebieska Karta”. 

Pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy społecznej są członkami zespołu 
interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących z zespołem 
interdyscyplinarnym. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 
w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki 
służbowe wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem 
medycznym, lub pielęgniarką ma prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka  
z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej  wspólnie osoby najbliższej,  
w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu 
opiekuńczego o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 

 

Policja 

Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. 
Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza 
policji zgodnie z obowiązującym prawem to: 

- udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy, 

- organizuje niezwłoczny 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 w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego  
i zatrzymania, 
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- przeprowadza 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 dla 
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, 

- wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 13.09.2011r. oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

Funkcjonariusz policji uczestniczy w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego lub 
grup roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym. 

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą 
w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie  
z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub 
pielęgniarką ma prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu 
go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub  
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Oświata 

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje szkoły do wspomagania wychowawczej roli 
rodziny oraz zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. 
Rola szkoły w systemie ochrony dziecka jest znacząca. Nauczyciele mają możliwość 
regularnego obserwowania funkcjonowania dziecka oraz zmian w jego zachowaniu. 
Pedagog i psycholog szkolny ma możliwość zdiagnozowania sytuacji szkolnej  
i rodzinnej dziecka. 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 roku życia jest 
ofiarą przemocy lub przestępstwa powinien podjąć następujące kroki: 
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- przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy w warunkach gwarantujących 
jej bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowania godności, 

- diagnozuję sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach udzielenia 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, możliwościach podjęcia dalszych działań 
mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 

- organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie, 

- 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, 

- wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 13.11.2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta”. 

 

Służba zdrowia 

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko 
przemocy domowej zalicza się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami 
zdrowotnymi, ponieważ bardzo często temu towarzyszą mu poważne uszkodzenia 
zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy domowej 
powinna oprócz udzielania pierwszej pomocy obejmować następujące zdania: 

- umiejętność przeprowadzenia spokojnej rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form 
przemocy i częstotliwości jej występowania, 

- poinformowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy, 

- wystawienie na prośbę poszkodowanych bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego  
o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych wskutek użycia siły 
psychicznej, 
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- poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji, 

- powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia 
przestępstwa stwierdzonego podczas badania lekarskiego (podejrzenia 
wykorzystywania seksualnego, ciężkie obrażenia ciała). 

Przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach zespołu 
interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących z zespołem 
interdyscyplinarnym, jak również zobowiązany jest do wszczęcia procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą 
w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie  
z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub 
pielęgniarką ma prawo podjąć decyzje o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu 
go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub  
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W sytuacji, gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu GKRPA 
podejmuje następujące działania: 

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

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy,  
w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 
w tym o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia 
dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie, 

- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 
informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale  
w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 13.11.2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta”. 
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Przedstawiciele GKRPA są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup 
roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym. 

 

Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. 
Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 
poprzez: 

- diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 
pomocy w środowisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

Do zadań grupy roboczej należy w szczególności: 

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 
przemocy w rodzinie, 

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

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 
przemocy oraz efektów tych działań. 
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CELE PROGRAMU 

Cel główny: 
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest 
przemoc. 
Cel ten oparty jest na realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, szczególnie poprzez promowanie działań profilaktycznych, wspieranie 
osób doznających przemocy oraz pracy z osobami stosującymi przemoc nad zmianą 
ich zachowań i postaw. 
 
Cele szczegółowe: 

1) Systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
2) Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane  

z przemocą w rodzinie, 
3) Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje 

problem przemocy, 
4) Podniesienie kompetencji służb zajmujących się problematyką 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
5) Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 
 

Harmonogram działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gniewie na lata 2021-
2025. 

 

Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Gniew  

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 
realizacji 

1. Zbieranie i 
uaktualnianie 
informacji na 
temat 
rozmiarów i 
form przemocy 

- Rejestrowanie przypadków 
przemocy w rodzinie 
 
- Sporządzanie 
statystyk określających 
wielkość zjawiska przemocy 
i ich aktualizacja (statystyki 
policyjne, sądowe,  
prokuratury, M-GOPS, 
GKRPA, szkół z terenu 
gminy Gniew, służby 
zdrowia 
 
 

- M-GOPS w Gniewie, 
- Zespół Interdyscyplinarny, 
- Komisariat Policji, 
- GKRPA w Gniewie, 
- Szkoły z terenu gminy 
Gniew, 
- Sąd Rejonowy w Tczewie, 
- Prokuratura Rejonowa w 
Tczewie, 
- ZOZ Medical Gniew 
- inne jednostki działające 
na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

2021-2025 

 

 

 

 

 

- Monitorowanie 
problematyki przemocy w 
rodzinie i udzielanej pomocy 

- Zespół Interdyscyplinarny, 
- M-GOPS w Gniewie, 
- Komisariat Policji w 
Gniewie 

2021-2025 
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Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat problemu 
przemocy w rodzinie 

Lp. Zadanie Działania  Realizatorzy Termin 
realizacji 

1. Edukacja 
społeczeństwa w 
zakresie 
problematyki 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie 

- Podnoszenie wiedzy w 
społeczności lokalnej w zakresie 
problematyki przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie poprzez 
zamieszczanie informacji na 
stronie internetowej, w prasie 
lokalnej na temat zjawiska 
przemocy i możliwości jej 
przeciwdziałania 

- M-GOPS w 
Gniewie, 
- Komisariat Policji 
w Gniewie, 
- Placówki 
oświatowe, 
- Służba zdrowia, 
- Zespół 
Interdyscyplinarny, 
- Kuratorzy sądowi. 
 

2021 - 2025 

- Rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych (ulotek, broszur, 
plakatów) o przemocy w rodzinie i 
możliwościach uzyskania pomocy 

- Przygotowywanie materiałów 
informacyjnych dla osób 
doznających przemocy oraz osób 
stosujących przemoc 
zawierających informacji o 
możliwej do uzyskania pomocy 

- Prowadzenie wśród dzieci i 
młodzieży profilaktyki w zakresie 
agresji i przemocy m.in. poprzez 
organizowanie zajęć w ramach 
szkolnego programu profilaktyki 

- Organizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży m.in. zawody 
sportowe, pikniki, festyny 
rodzinne 

- Współuczestnictwo w 
kampaniach prowadzonych na 
rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 
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Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje 
problem przemocy 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 
realizacji 

1. Zapewnienie 
schronienia i 
pomocy materialnej 
osobom dotkniętym 
przemocą w 
rodzinie 

- Nawiązanie współpracy z 
instytucjami z terenu powiatu 
tczewskiego oraz województwa 
pomorskiego zapewniającymi 
schronienie osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie 

- M-GOPS w 
Gniewie 

2021 - 2025 

- udzielanie świadczeń 
pieniężnych 

2. Zapewnienie 
wsparcia 
instytucjonalnego 
osobom dotkniętym 
przemocą w 
rodzinie 

- Realizacja procedury 
Niebieskiej Karty 

- M-GOPS w 
Gniewie,  
- Zespół 
Interdyscyplinarny, 
- Placówki 
oświatowe, 
 - Służba zdrowia, 
- Komisariat Policji 
w Gniewie, 
- Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Tczewie. 
 

2021 - 2025 

- Prowadzenie pracy socjalnej 
- Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego – 
psychologicznego, prawnego, 
pedagogicznego 
- Realizacja programów pomocy 
terapeutycznej dla osób 
doznających przemocy w 
rodzinie 
- Organizowanie grup wsparcia  
i konsultacji indywidualnych dla 
osób doznających przemocy w 
rodzinie (w miarę potrzeb) 
- Edukowanie osób doznających 
przemocy w rodzinie w zakresie 
przysługujących im praw 

3. Inicjowanie działań 
w stosunku do 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

- Motywowanie i kierowanie 
sprawców przemocy do udziału 
w programie korekcyjno-
edukacyjnym dla sprawców 
przemocy, 

- M-GOPS w 
Gniewie, 
- Zespół 
Interdyscyplinarny, 
- Prokuratura 
Rejonowa, 
- Sąd Rejonowy, 
- Zespół 
Kuratorskiej Służby 
Sądowej, 
- Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Tczewie. 

2021 - 2025 

- Organizowanie grup wsparcia i 
konsultacji indywidualnych dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie (w miarę potrzeb) 
 
- Realizacja procedury 
Niebieskiej Karty 

4. Działania 
edukacyjne 

- Poradnictwo psychologiczne i 
pedagogiczne 
- Psychoedukacja – 
uświadamianie sprawcy 
przemocy o własnej 
odpowiedzialności za 
stosowane czyny i zachowania. 
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Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy 
i skuteczności podejmowanych działań 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin  
realizacji 

1. Podnoszenie 
kwalifikacji grup 
zawodowych 
zaangażowanych w 
problematykę 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

- uczestnictwo w szkoleniach, 
warsztatach, konferencjach 
przedstawicieli służb 
podejmujących działania na 
rzecz rodzin uwikłanych w 
przemoc, w tym szkolenia z 
zakresu diagnozowania 
przemocy w rodzinie, realizacji 
procedury Niebieskiej Karty, 
(szkolenia wspólne i 
resortowe) 

- M-GOPS w 
Gniewie, 
- Zespół 
Interdyscyplinarny, 
- Komisariat Policji 
w Gniewie, 
- Placówki 
oświatowe, 
- Służba zdrowia, 
- GKRPA w 
Gniewie, 
- Sąd Rejonowy, 
- Zespół 
Kuratorskiej 
Służby Sądowej, 
 - Prokuratura 
Rejonowa. 

2021-2025 

  - organizowanie spotkań 
mających na celu wymianę 
doświadczeń między 
pracownikami różnych 
instytucji wchodzących w skład 
Zespołu 

 

Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 
realizacji 

1. Prowadzenie przez 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
zintegrowanych i 
skoordynowanych 
działań w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

- Podejmowanie działań w 
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie mających 
na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku 

- Zespół 
Interdyscyplinarny, 
- M-GOPS w 
Gniewie,  
- Komisariat Policji 
w Gniewie, 
- GKRPA w 
Gniewie, 
- inne jednostki 
działające na 
rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie 

Działania 
ciągłe 
 
2021 - 
2025 
 - Inicjowanie interwencji w 

środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie 
- Rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w 
środowisku lokalnym 
- Inicjowanie działań w 
stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
- Monitorowanie sytuacji rodzin 
dotkniętych przemocą 
- Opracowanie i realizacja 
planu pomocy w 
indywidualnych przypadkach 
wystąpienia przemocy w 
rodzinie 
- Zbieranie materiałów 
dowodowych zgodnie z 
procedurą „Niebieskiej Karty” 
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- Występowanie z 
zawiadomieniami do 
prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia czynów 
określonych w art. 2 § 2 
ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 
- Udział w działaniach 
edukacyjno - informacyjnych 

 

ADRESACI PROGRAMU 
Adresatami programu są: 

1) Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 
2) Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, 
3) Osoby stosujące przemoc w rodzinie, 
4) Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami 

zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą. 
 

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

1) Zmniejszenie poczucia bezradności osób doznających przemocy, 
2) Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, 
3) Zwiększenie skuteczności działań instytucji i organizacji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
4) Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 
5) Zwiększenie skuteczności udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie, 
6) Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

 

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Program będzie realizowany na terenie gminy Gniew w latach 2021 – 2025. 
Wdrażanie rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji 
będą wprowadzane w formie ciągłej.  
 

MONITOROWANIE PROGRAMU 

Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi 
wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz 
podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie 
działań w rozwijaniu programu w przyszłości. Monitorowanie programu będzie 
prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie na 
podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu. Ocenę realizacji 
poszczególnych działań w ramach programu w roku kalendarzowym dokonywać 
będzie Rada Miejska w Gniewie po przedłożeniu stosownego rocznego 
sprawozdania przez Kierownika M-GOPS w Gniewie. Przy ocenie programu będą 
brane pod uwagę następujące wskaźniki: 
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1. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, 
2. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, 
3. Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”, 
4. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 
5. Liczba interwencji związanych z przemocą, 
6. Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
7. Ilość uczestników grup wsparcia, 
8. Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno – edukacyjnych, 
9. Ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, 
10. Liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy w rodzinie. 

 
FINANSOWANIE PROGRAMU 
 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2021 – 2025 finansowany 
będzie ze środków własnych Gminy Gniew, planowanych w kolejnych latach.  
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UZASADNIENIE

Obowiązek opracowania „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2021-
2025” wynika z art. 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 218).

Podstawą do podjęcia działań związanych z tworzeniem nowego Programu jest
zakończenie z końcem bieżącego roku okresu obowiązywania „Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2016-2020”.
„Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na lata 2021-2025” zakłada prowadzenie działań profilaktycznych i ochronnych
oraz doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy
Gniew. Głównym jego zadaniem jest wzmocnienie oraz usystematyzowanie zadań
realizowanych przez różne podmioty w tym zakresie, a także udzielanie szeroko
rozumianego wsparcia osobom doświadczającym przemocy.
Zadania „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2021-2025” winny być finansowane z budżetu jednostek
realizujących program, zgodnie z ustalonymi harmonogramami działań.
Mając zatem na uwadze zakres obowiązków spoczywających na gminie wnosi się o
podjęcie niniejszej uchwały.
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