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1. Statystyczny portret Powiatu Dąbrowskiego 

Powiat Dąbrowski jest jednym z mniejszych powiatów województwa, zajmuje 

powierzchnię 530 km2 i w końcu 2019 r. na tym obszarze mieszkało 59.174 tys. ludności. 

Powiat Dąbrowski obejmuje swym zasięgiem 7 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Bolesław, 

Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin. Na terenie powiatu są dwa miasta: 

Dąbrowa Tarnowska i Szczucin. W omawianym okresie gęstość zaludnienia powiatu 

wynosiła 112 osób na km2 i była dwukrotnie mniejsza niż średnia dla województwa. 

 

Wykres nr 1 

Mapa Województwa Małopolskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Źródło: Charakterystyka zasobów ludzkich dla Powiatu Dąbrowskiego  
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Ludność: 

 

Bilanse liczby i struktury ludności opracowane zostały w oparciu o wyniki 

Narodowych Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem 

naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz 

przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. Dane o ludności  

w miejscowościach na podstawie rejestru PESEL. Dane o migracjach wewnętrznych  

i zagranicznych na pobyt stały pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. Prognoza ludności na podstawie badania GUS.  

 

Tabela nr 1 

 Stan ludności w Powiecie Dąbrowskim w latach 2015-2019 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

osoba osoba osoba osoba osoba 

Powiat 
dąbrowski 

59 374 59 342 59 311 59 350 59 174 

 

Źródło: Opracowanie własne PCPR na podstawie 

 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica /19.11.2020/ 

 

 

Wykres nr 2 

Stan ludności w Powiecie Dąbrowskim w latach 2015-2019 

 

 
Źródło: Opracowanie własne PCPR na podstawie 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica/19.11.2020/ 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
https://bdl/
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Jak wynika z danych GUS – Bank Danych Lokalnych stan ludności w Powiecie 

Dąbrowskim ma zauważalną tendencję malejącą, jedynie w 2018 roku odnotowano wzrost 

ludności (59.350) względem trzech lat poprzednich. Stan ludność w roku 2019 (31.12) jest 

stanem najniższym w okresie lat 2015-2019 i wynosi 59.174. 

 

 

Wykres nr 3 

P  o w i a t   D ą b r o w s k i  

 

 

Źródło:https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.

pdf /19.11.2020/ 

 

https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.pdf
https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.pdf


DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE  

NA TERENIE POWIATU DĄBROWSKIEGO   

 

 

6 

 

CZĘŚĆ I 

 

 
Źródło:https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.

pdf /19.11.2020/ 

 

https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.pdf
https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.pdf
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Źródło:https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.

pdf /19.11.2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.pdf
https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_dabrowski.pdf
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2. Dane liczbowe na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego  

 

2.1. Działania podjęte przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  

 

Komenda Powiatowa Policji ma siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka 

Joselewicza 4, obejmuje ona zasięgiem  swego działania obszar gmin: Bolesław, Dąbrowa 

Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz oraz Szczucin.   

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, jest jednostką organizacyjną 

Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie 

Tarnowskiej, który realizuje na obszarze powiatu zadania Policji w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  

w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

Powiatu Dąbrowskiego w oparciu o dane pozyskane z Komendy Powiatowej Policji  

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Wykres nr 4 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta -A” w latach 2015-2020 

 

 

Źródło: opracowanie własne PCPR na podstawie danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 
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Łącznie w latach 2015-2020 (30.IX) KPP w Dąbrowie Tarnowskiej sporządziła 261 

formularzy „Niebieska Karta – A”. Wykres powyżej pozwala zaobserwować, iż w latach 

2015-2017 była znacząca tendencja zwyżkowa w liczbie wypełnionych Niebieskich Kart, 

roku 2015 – 50, 2016-72 i 2018 - 105. W latach 2018 i 2019 liczba ta uległa zmniejszeniu, 

2018-84 i 2019-48. W trzecim kwartale 2020r. KPP w Dąbrowie Tarnowskiej sporządziła 41 

NK, co stanowi 85% wszystkich spisanych w 2019r.NK.  

Wykres nr 5 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą 

 lata 2015-2020 

 

 

Źródło: opracowanie własne PCPR na podstawie danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Według danych pozyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie 

Tarnowskiej wynika, że w latach 2015 – 2020 (stan na 30.IX) osobami doświadczającymi 

przemocy (są to wszystkie osoby, które wyniku występowania przemocy w danym 

środowisku zostały narażone na jej skutki)  na terenie Powiatu Dąbrowskiego były w 

zdecydowanej większości kobiety aż – 54%. Odsetek osób nieletnich, które w latach 2015 – 

2020 (stan na 30.IX) doświadczyły przemocy wynosił 32 %, natomiast mężczyzn 14%. 

Należy tu podkreślić fakt, iż nieletnich będących świadkami przemocy w rodzinie należy 

również rozpatrywać, jako osoby doświadczające przemocy (w dotychczasowej 

nomenklaturze: jako ofiary przemocy). 
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Tabela nr 2 

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

 

Liczba osób 

stosujących przemoc 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(stan na 

30. IX) 

OGÓŁEM 50 72 108 85 49 41 

w tym: 

Mężczyźni   

48 67 102 79 46 37 

 

Kobiety  

2 4 3 5 3 4 

Nieletni, w tym: 0 1 3 1 0 0 

Chłopcy  0 1 3 1 0 0 

Dziewczęta  0 0 0 0 0 0 
 

Źródło: opracowanie własne PCPR na podstawie danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie 

Tarnowskiej oraz Komisariatu Policji w Szczucinie wynika, że w latach 2015 – 2020 (stan na 

30.IX) sprawcami przemocy na terenie Powiatu Dąbrowskiego byli niemal wyłącznie 

mężczyźni – 94% przypadków, 5% udokumentowanych przypadków stosowania przemocy w 

rodzinie zostało przypisanych kobietom oraz 1% nieletnim chłopcom. 

Tabela nr 3 

Liczba osób, zatrzymanych wobec których istnieje podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie 

Liczba osób 

stosujących przemoc 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(stan na 

30. IX) 

OGÓŁEM 22 29 46 32 17 16 

w tym: 

Mężczyźni   

22 29 46 30 17 14 

 

Kobiety  

0 0 0 2 0 2 

Źródło: opracowanie własne PCPR na podstawie danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Przemoc domowa często związana jest z występującym w rodzinie problemem 

alkoholizmu. Należy tu jednak zaznaczyć, iż w żadnym wypadku alkohol nie jest 

usprawiedliwieniem stosowania przemocy w rodzinie. Wśród interwencji domowych 
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przeprowadzonych przez KPP w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2015-2020 (stan na 30.IX), 

na 400 spisanych Niebieskich Kart – stwierdzających występowanie zjawiska przemocy  

w rodzinie, 187 osób- sprawców przemocy znajdowało się pod wpływem alkoholu. 

Tabela nr 4 

Liczba sprawców przemocy w tym znajdujących się pod wpływem alkoholu na terenie 

powiatu dąbrowskiego w latach 2015-2020 (stan na 30.IX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne PCPR na podstawie danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 

Tabela nr 5 

Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy lata 2015-2020 (stan na 30.IX) 

 

Rodzaj 

przemocy 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem:  

Przemoc 

fizyczna 

40 60 81 68 42 31 322 

Przemoc 

psychiczna 

50 76 108 82 50 40 406 

Przemoc 

seksualna 

7 2 3 2 3 1 18 

Przemoc 

ekonomiczna 

8 1 16 2 0 0 27 

Innego rodzaju 40 24 51 32 37 30  214 

Źródło: opracowanie własne PCPR na podstawie danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

 

 

 

Rok: 

Liczba sprawców przemocy wg „Niebieskiej Karty” 

Liczba NK Liczba sprawców pod 

wpływem alkoholu: 

2015 50 21 

2016 72 40 

2017 105 62 

2018 84 37 

2019 48 10 

2020 
(stan na 30.IX) 

41 17 

Razem: 400 187 
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Wykres nr 6 

Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy lata 2015-2020 (stan na 30.IX) 

 

 
Źródło: opracowanie własne PCPR na podstawie danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wskazuje, iż wśród głównych rodzajów 

przemocy występującej w latach 2015-2020 największy odsetek stanowi przemoc psychiczna 

oraz fizyczna. Na szczególna uwagę w tym miejscu  zasługuje kwestia przemocy psychicznej, 

która jak wynika z badań naukowych oraz z doświadczenia  jest bardzo trudna do 

zdiagnozowana bo w przeciwieństwie do przemocy fizycznej nie pozostawia widocznych 

śladów.  

 

2.2. Działania podjęte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

     w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Przy Powiatowy  Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej (PIK).  

Punkt Interwencji Kryzysowej powołany został do życia Uchwałą Nr 593/2005 

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 października 2005 roku. 

Celem działalności tegoż Punktu jest niesienie pomocy osobom doznającym przemocy, 

poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdujących się w sytuacjach kryzysu.  

W okresie od 2015-2019 roku specjaliści zatrudnieni w PIK-u tj. dwóch psychologów, 

prawnik, specjalista pracy socjalnej udzielili łącznie: 836 porad klientom wymagającym 
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specjalistycznego wsparcia. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji 

o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

społecznego. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, 

profilaktyki i wsparcia . 

Wykres nr 7 

Porady udzielone w Punkcie Interwencji Kryzysowej  

w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2015-2019 

 

 
           Źródło:  Opracowanie  własne PCPR 

 

Porady w PIK-u udzielane są zarówno osobiście jak i telefonicznie. Specjaliści 

przyjmują w siedzibie Punktu, a w wyjątkowych sytuacjach spotkania odbywają się  

w miejscu zamieszania klienta. Odpowiednio przystosowany pokój z osobnym wejściem,  

w którym znajduje się Punkt, zapewnia klientom jak i zatrudnionym specjalistom łatwą 

dostępność oraz prywatność. 

Punkt Interwencji Kryzysowej nie realizuje całości zadań interwencji kryzysowej 

określonych w art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, cyt.: „W ramach interwencji 

kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, 

a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach 

uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.” Punkt nie realizuje schronienia do 3 miesięcy. 

W celu pełnej realizacji ustawowych zadań Rada Powiatu Dąbrowskiego Uchwałą  

Nr XXIX/370/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. powierzyła Gminie Miasta Tarnowa realizację 

zadania polegającego na utrzymaniu w gotowości i prowadzeniu ośrodka interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego w części dotyczącej: zapewnienia 
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natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym nagłymi 

zdarzeniami traumatycznymi oraz zapewnienia w miarę wolnych miejsc całodobowego 

schronienia związanego z przeżywanym kryzysem - do 3 miesięcy.  

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na bieżąco prowadzi 

kampanie informacyjne nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, są to kampanie lokalne, 

artykuły w prasie, eseje na stronie internetowej, plakaty, ulotki i informatory. Jednostka 

podejmuje szereg inicjatyw mających na celu promowanie właściwych metod 

wychowawczych wolnych od przemocy, m.in. poprzez spektakle profilaktyczne, pogadanki 

na spotkaniach wywiadowczych w szkołach,. 

Na stronie internetowej www.pcprdt.pl znajduje się oddzielna zakładka poświęcona 

przeciwdziałaniu przemocy (zawierająca podstrony: Czym jest przemoc, Mity o przemocy, 

Jesteśmy aby Ci pomóc, program korekcyjno-edukacyjny, Interwencja kryzysowa). 

W ramach doradztwa metodycznego pracownicy Centrum na bieżąco informują kierowników 

i pracowników zainteresowanych jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu o 

wdrażanych programach i procedurach ich realizacji. Wraz z informacjami do jednostek 

przekazywane są w celu służbowego wykorzystania, w tym do rozpowszechnienia ich wśród 

społeczności lokalnej, odpowiednie wnioski wraz z instrukcjami ich wypełniania 

 

Program korekcyjno-edukacyjny  

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego 

dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Dąbrowie Tarnowskiej. Podstawą prawną do pracowania i realizacji programów 

korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt 

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ma 

charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu 

szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na 

zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i 

asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia 

społecznego.  

Do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym łącznie w latach 2015-2020 zostało 

zgłoszonych, przez zespoły interdyscyplinarne, ośrodki pomocy społecznej, kuratorów 

sądowych : 150 osób, natomiast faktycznie uczestniczyło 114 osób, z którymi zostały spisane 

http://www.pcprdt.pl/
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kontrakty uczestnictwa w programie. W latach 2017 i 2018 Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zrealizowało po dwie w każdym roku edycje programu 

korekcyjno-edukacyjnego.  

Tabela nr 6 

Liczba zgłoszonych osób i liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego  

w latach 2015-2020 
 

Źródło:  Opracowanie  własne PCPR 

Wykres nr 8 

Liczba zgłoszonych osób i liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego  

w latach 2015-2020 

 

Źródło:  Opracowanie  własne PCPR 

 Zgłoszonych Realizowało 

(spisany kontrakt) 

Ukończyło Brało udział Przystąpiło 

2015 17 15 6 5 4 

2016 21 10 2 2 6 

2017 I 

edycja 

15 13 6 3 4 

2017 II 

edycja 

20 16 11 0 5 

2018 I 

edycja 

18 15 5 2 8 

2018 II 

edycja 

20 15 10 2 3 

2019 22 15 11 1 3 

2020 17 15 10 0 5 

Razem:  150 114 61 15 38 
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Czas uczestnictwa w programie obejmuje nie mniej niż 60 godzin. Formalne uznanie 

ukończenia szkolenia przez uczestnika następuje, gdy jego udział w zajęciach stanowi min. 

75% ogólnej liczby godzin minimum programowego, natomiast zaświadczenie  

o uczestnictwie w programie wydane zastaje uczestnikom, którzy odbyli min. 50% zajęć. 

Wykres nr 9 

 

Liczba osób z podziałem na frekwencje uczestnictwa  

w programie korekcyjno-edukacyjnym w latach 204-2015 

 

 

                        Źródło: Dane  własne PCPR 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na bieżąco 

prowadziło monitoring uczestnictwa w programie, jak również prowadzi ewaluacje  

i monitoring zachowań po jego zakończeniu. 

Tabela nr 7 

Monitoring po zakończonym programie korekcyjno-edukacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Źródło: Dane  własne PCPR 

 

Monitoring i ewaluacja prowadzone są przez PCPR w trakcie trwania programu, przy użyciu: 

-   ankiet pre i -post przeprowadzonych na początku zajęć oraz na końcu ich realizacji, 

-   indywidualnych arkuszy ewaluacyjnych uczestnika w trakcie realizacji programu, 

-    karty ewaluacyjnej uczestnika (w trakcie realizacji programu) 

oraz do 3 lat po jego zakończeniu, przy użyciu: 

- karty ewaluacyjnej uczestnika (po zakończeniu realizacji programu) – po 1 roku, po 2   

latach i po 3 latach od zakończenia programu. 

 

 

 

 

 

 Zaprzestało 

stosowania 

przemocy 

Powróciło do 

stosowania 

przemocy 

Brak informacji 

2015 10 1 - 

2016 3 1 - 

2017 I edycja 5 1 3 

2017 II edycja 9 2 - 

2018 I edycja 4 - 3 

2018 II edycja 9 1 2 

2019 7 1 4 

SUMA: 47 7 12 
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2.3. Działania podjęte przez Ośrodki pomocy społecznej i zespoły interdyscyplinarne  

z terenu Powiatu Dąbrowskiego  

 

 Działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej pomagają osobom oraz całym rodzinom w przezwyciężaniu kryzysowych sytuacji 

życiowych w szczególności nie mającym możliwości ich samodzielnego pokonania. Pomoc 

społeczna świadczy usługi m.in. z tytułu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

przemocy w rodzinie. Pomoc w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologicznego, 

pedagogicznego, rodzinnego i prawnego udzielana jest nieodpłatnie wszystkim osobom 

wykazującym potrzebę wsparcia bez względu na sytuację dochodową. Jednocześnie istnieje 

ciągła potrzeba prowadzenia pogłębionych badań w tym obszarze, które pozwolą na 

określenie realnej skali zjawiska przemocy w rodzinie. Powyższe zestawienia pozwoliły 

uzyskać pewien obraz zjawiska przemocy na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Trzeba wziąć 

pod uwagę, że agregowane dane obejmują tylko zgłaszane przypadki przemocy (głównie 

procedurę Niebieskie Karty), co nie pozwala na oszacowanie pełnych rozmiarów tego 

zjawiska w społeczności lokalnej. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

 w rodzinie w każdej gminie powinien powstać i funkcjonować zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołany przez wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta. Zespół interdyscyplinarny powinien być elementem tworzonego przez gminę systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności przez:  

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;  

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;  

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach;  

e) udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;  

f) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Praca w zespołach interdyscyplinarnych stwarza możliwość tworzenia koalicji 

organizacji i służb o charakterze strategicznym, współdziałania przy prowadzeniu 
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oddziaływań interwencyjnych i pomocowych, uwzględniającego różne perspektywy widzenia 

przedmiotowych spraw (medycznego, prawnego, psychologicznego, społecznego, etycznego). 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 

przypadkach.  

W ramach diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego  

uzyskano informacje dotyczące 7 zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – tj. Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Bolesław, Gręboszów, 

Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz. 

 

Wykres nr 10 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 

Powiatu Dąbrowskiego w podziale na instytucje, które je sporządziły w latach 2016-2020 
 

 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Dąbrowskiego 

 

W latach 2016-2020 procedurę „Niebieskie Karty” realizowało 100% badanych 

zespołów interdyscyplinarnych. W latach 2016-2020 procedurę „Niebieskie Karty” 

wszczynali najczęściej policjanci (90%), następnie pracownicy jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej (9 %). Niebieskie karty sporządzone przez przedstawicieli placówek 

oświatowych to 1%. W latach 2016-2020 (stan na 30.06) przedstawiciele Gminnych Komisji  
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Służby zdrowia nie sporządzili ani jednej 

Niebieskiej Karty.    

 

Tabela nr 8 

Osoby starsze i niepełnosprawne doznające przemocy w rodzinie w poszczególnych 

gminach Powiatu Dąbrowskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Dąbrowskiego 

 

Wśród osób doznających przemocy w rodzinie były również osoby niepełnosprawne i 

starsze. Jak wynika z danych z ośrodków pomocy społecznej w latach 2016-2019 łącznie 

zostało pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie 49 osób niepełnosprawnych i 97 

osób powyżej 65 roku życia.  

Poniżej zostały przedstawione w formie tabelarycznej dane dotyczące zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie powiatu dąbrowskiego (wszystkie gminy) w podziale na 

liczbę osób doświadczających przemocy w rodzinie z podziałem na poszczególne rodzaje 

przemocy, płeć i wiek. Dane przedstawiają poszczególne lata, jak również łączny okres od 

2016-2019 roku.  

 

 

 

 Osoby Niepełnosprawne  Osoby powyżej 65r.ż. 

GMINA 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

BOLESŁAW 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

DĄBROWA T. 2 1 3 10 9 8 1 10 23 19 

GRĘBOSZÓW 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 

MĘDRZECHÓW 0 0 0 1 2 2 0 1 2 2 

OLESNO 2 1 0 1 0 5 1 1 0 0 

RADGOSZCZ 1 0 2 1 0 1 0 3 1 0 

SZCZUCIN  2 3 2 0 0 3 5 2 3 1 

OGÓŁEM:  8 7 8 14 12 20 9 18 28 22 
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Tabela nr 9 

Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie z podziałem na poszczególne rodzaje przemocy, płeć i wiek 

lata 2016 -2019  (POWIAT DABROWSKI: wszystkie gminy) 

 

2016 rok 

 

2017 rok 

 

 

 

 

 Przemoc 

fizyczna 

Przemoc 

psychiczna 

Przemoc 

seksualna 

Przemoc 

ekonomiczna 

Zaniedbanie 

 

Ogółem 

w tym:  

Ogółem 

w tym:  

Ogółem 

w tym:  

Ogółem 

W tym:  

Ogółem 

W tym: 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Kobiety 60 3 10 68 5 14 1 0 0 5 1 2 1 0 1 

Mężczyźni 7 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dzieci 4 0  4 0  0 0  0 0  3 0  

 Przemoc  

fizyczna  

Przemoc  

psychiczna  

Przemoc  

seksualna 

Przemoc  

ekonomiczna  

Zaniedbanie  

 

Ogółem  

w tym:  

Ogółem 

w tym:   

Ogółem 

w tym:  

Ogółem  

W tym:  

Ogółem  

W tym: 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Kobiety  61 3 7 79 5 9 1 1 0 2 1 0 0 0 0 

Mężczyźni  10 2 1 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Dzieci  18 0  19 0  0 0  0 0  0 0  
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2018 rok 

 

2019 rok 

 

2016-2020 (stan na 30.06) 

 Przemoc  

fizyczna  

Przemoc  

psychiczna  

Przemoc  

seksualna 

Przemoc  

ekonomiczna  

Zaniedbanie  

 

Ogółem  

w tym:  

Ogółem 

w tym:   

Ogółem 

w tym:  

Ogółem  

W tym:  

Ogółem  

W tym: 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 

niepełno- 

sprawne 

Osoby 

powyżej 

65 r.ż. 

Kobiety  58 4 8 72 5 10 3 1 1 2 0 0 4 4 4 

Mężczyźni  10 2 2 13 3 3 0 0 0 2 1 0 1 1 1 

Dzieci  2 0  1 0  0 0  0 0  0 0  

 Przemoc  
fizyczna  

Przemoc  
psychiczna  

Przemoc  
seksualna 

Przemoc  
ekonomiczna  

Zaniedbanie  

 
Ogółem  

w tym:  
Ogółem 

w tym:   
Ogółem 

w tym:  
Ogółem  

W tym:  
Ogółem  

W tym: 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Kobiety  68 4 18 71 6 23 3 1 1 0 0 0 3 3 2 

Mężczyźni  15 3 5 17 7 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Dzieci  1 0  5 0  0 0  3 0  3 0  

 Przemoc  
fizyczna  

Przemoc  
psychiczna  

Przemoc  
seksualna 

Przemoc  
ekonomiczna  

Zaniedbanie  

 
Ogółem  

w tym:  
Ogółem 

w tym:   
Ogółem 

w tym:  
Ogółem  

W tym:  
Ogółem  

W tym: 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Osoby 
niepełno- 
sprawne 

Osoby 
powyżej 

65 r.ż. 

Kobiety  306 15 57 349 27 74 9 3 2 11 2 2 12 9 9 

Mężczyźni  55 12 11 66 18 15 0 0 0 4 1 0 6 6 6 

Dzieci  29 0  35 0  0 0  3 0  8 0  
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WSTĘP 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 

2021-2025 stanowi realizację ustawowego obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 3 pkt 1 

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

poz.218) zgodnie, z którym do zadań własnych powiatu należy opracowywanie i realizacja 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Powiecie Dąbrowskim. 

Program określa kompleksowe działania skierowane zarówno na profilaktykę 

przeciwdziałania przemocy, jak również na ochronę osób doznających przemocy i edukację 

sprawców stosujących przemoc.  

Zaplanowane w programie działania są kontynuacją szeregu czynności, które podjęto 

w ramach realizacji wcześniej uchwalonego „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dąbrowskim na 

lata 2016- 2021” (Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie 

Tarnowskiej z dnia 17 grudnia 2015 r.).  

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

realizacji celów ustawowych określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki 

działań wraz z ich oddziaływaniem na poszczególne grupy odbiorców: 

1) Profilaktyka i edukacja: działania informacyjne, edukacyjne, kierowane do ogółu 

mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, a także do osób, jednostek realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

2) Interwencja i wsparcia: działania opiekuńcze i terapeutyczne, kierowane do ofiar 

przemocy w rodzinie oraz pouczające i izolujące, kierowane do osób stosujących 

przemoc w rodzinie; działania psychologiczne, pedagogiczne i inne, kierowane do osób 

doznających przemocy w rodzinie; 

3) Działania korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne: działania skierowane do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb i podmiotów 

zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc. 
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4) Wzmacnianie kompetencji przedstawicieli jednostek, organizacji i innych 

podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie.   

 

Niniejszy program winien stanowić wspólny plan działań instytucji  

i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy w rodzinie, dzięki czemu przyczyni się on do usprawnienia lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy, a tym samym poprawy 

kondycji mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. 
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1. Charakterystyka zjawiska przemocy. 

1.1. Definicja przemocy w rodzinie  

 

Przemoc w rodzinie bez wątpienia jest zjawiskiem, które występuje powszechnie  

w społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem, jak  

i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 „Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych 

zagrożeń  zarówno dla rodzin rozumianych, jako instytucja podlegająca ochronie i opiece 

państwa, jak i dla ich poszczególnych członków” 1.  

Bez wątpienia przemoc w rodzinie należy zaklasyfikować do kategorii zachowań 

negatywnych i szkodliwych społecznie.  

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji przemocy w rodzinie.               

I tak np.: 

a) słownik języka polskiego przemoc definiuje jako: fizyczną przewagę wykorzystaną  

do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, narzuconą bezprawnie władzę, 

panowanie2.  

b) Rada Europy w 1986 roku zdefiniowała zjawisko przemocy określając terminem 

„przemoc domowa” (...) każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, 

które zagraża życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka 

rodziny bądź poważnie szkodzi rozwojowi jego (jej) osobowości3,  

c) według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                  

w rodzinie (Dz. U. z 2020r., poz. 218) przemoc to: jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny) 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. 

 
1 Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020  (M.P. z 2014r., poz. 445). 
2 Słownik Języka Polskiego. PWN, Warszawa 1993  
3 Materiały Rady Europy – 1989. [w:] Niebieska Linia. Nr4/1999. 
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d) potocznie za przemoc w rodzinie uważa się jednorazowe lub powtarzające się umyślne 

działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 

zdrowia i życia osób najbliższych.  

 

Niezależnie jednak od definicji zjawiska przemocy w rodzinie są nią te wszystkie 

działania, które naruszają prawa i dobra osobiste członków rodziny (osoby najbliższej, a także 

innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie 

w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich 

godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy 

związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym,  

a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. 

 

1.2. Rodzaje przemocy w rodzinie  

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy 

różnych instrumentów. Można wyodrębnić następujące  rodzaje przemocy 4: 

 

a) P R Z E M O C  F I Z Y C Z N A – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły  

i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Osoba 

stosująca przemoc wykorzystuje swoją przewagę fizyczną  zadając ból i cierpienie drugiej 

osobie.  

Niektóre ze skutków stosowania przemocy fizycznej: 

- kalectwo, 

- różne choroby somatyczne uwarunkowane uszkodzeniami narządów wewnętrznych  lub 

organicznymi uszkodzeniami mózgu, 

- śmierć 

Skutki stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci:  

brak poczucia bezpieczeństwa, przynależności uczuciowej, identyfikacji, obniżona 

samoocena, jak również brak akceptacji własnej osoby. Dzieci, które są ofiarami przemocy 

fizycznej przeżywają stany depresyjne i lęki, mogą wystąpić u nich zaburzenia 

koncentracji i pamięci, zaburzenia zachowania – agresywność, nadpobudliwość, 

egocentryzm, itp.  

 
4 Przemoc w rodzinie – Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie - http://www.rops.krakow.pl 
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b) P R Z E M O C  P S Y C H I C Z N A – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę 

fizyczną lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące obniżenie poczucia własnej wartości 

u osoby doznającej przemocy, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przemocą 

psychiczną jest również ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, szczególnie z osobami 

najbliższymi – rodziną, przyjaciółmi.  

Przemoc psychiczna może prowadzić do: 

- podważenia poczucia własnej wartości, kompetencji, 

- stanów nerwicowych, 

- stanów depresyjnych i lekowych, 

- choroby psychosomatyczne, 

- izolacja, 

- poczucie wstydu, inności, winy 

Skutki stosowania przemocy wobec dzieci: 

 przemoc psychiczna wywołuje negatywne przeżycia, takie jak:  lęk, poczucie 

niesprawiedliwości i bezsensu, świadomość braku miłości rodzicielskiej, zaburzenia snu, 

przygnębienie, nerwice, zachowania agresywne, a nawet myśli i próby samobójcze, itp.  

 

c) P R Z E M O C  S E K S U A L N A – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę 

zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy. Często tej formie przemocy 

towarzyszy przemoc fizyczna.  

Niektóre ze skutków stosowania przemocy seksualnej: 

- zaburzenia seksualne,  

-  zaburzenia pożądania u kobiet i negatywne postawy wobec mężczyzn i seksu  

- trudności w nawiązywaniu kontaktów z płcią przeciwną i niepowodzenia seksualne.  

- tendencje do zachowań o charakterze przestępczym  

- tendencje do  stosowania przemocy w życiu dorosłym, także wobec dzieci. 

 

Skutki stosowania przemocy  seksualnej wobec dzieci: 

erotyzacja dziecka, zaburzenia snu, fobie, lęki, nerwice, depresje. Ofiary przemocy 

seksualnej przejawiają prowokacyjne zachowania seksualne wobec swoich rówieśników, 

wykazują zachowania agresywne i autodestrukcyjne, łącznie z podejmowaniem prób 

samobójczych, albo wręcz przeciwnie - ich zachowania są regresywne, izolują się. 
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Podobnie jak w przypadku innych rodzajów przemocy dzieci doznające tego typu nadużyć 

mają problemy w szkole, uciekają z domu, cechują je zachowania przestępcze oraz niska 

samoocena, poczucie winy i krzywdy, itp. 

 

d) P R Z E M O C   E K O N O M I C Z N A – to działania prowadzące do całkowitego 

finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy. Stosowanie przemocy ekonomicznej wpływa 

niekorzystnie na poziom samooceny osoby doznającej przemocy, która jest zmuszana do 

proszenia o pieniądze, bądź tez jest zmuszana do zaciągania kredytów i poręczeń wbrew 

swojej woli.  

Stosowanie przemocy prowadzi do: 

 niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji oraz 

chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy 

zauważa się u dzieci. Powoduje ona bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które 

mogą dać znać o sobie dopiero w życiu dorosłym, itp. 

 

e) Z A N I E D B A N I E – ta forma przemocy polega na ciągłym braku zaspokojenia 

podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych człowieka, jak również opiera się na 

zaniechaniu i poważnych uchybieniach ze strony opiekunów względem małoletnich dzieci 

oraz osób starszych i niepełnosprawnych.  Może przybierać m.in. następujące formy: brak 

zapewnienia opieki i higieny osobistej, brak pożywienia, niezaspokojona potrzeba 

bezpieczeństwa, brak opieki zdrowotnej. 

 

1.1. Fazy przemocy w rodzinie  

Przemoc w rodzinie nie jest zdarzeniem jednorazowym – charakteryzuje ją cykliczne 

powtarzanie się. W cyklu przemocy wobec bliskich obserwuje się trzy następujące po sobie 

fazy: 

a) Faza narastającego napięcia – początkiem jest wzrost napięcia, narastają konflikty. 

Pojawia się agresja. Ofiara stara się opanować sytuację – uspokaja sprawcę, spełnia 

wszystkie zachcianki, podejmuje działania aby uszczęśliwić sprawcę, powstrzymać 

przed wyrządzeniem krzywdy. Osoby, które są krzywdzone mogą odczuwać takie 

dolegliwości fizyczne jak: bóle żołądka, bóle głowy, bezsenność, utrata apetytu, 

apatia, mogą stać się nerwowe i niespokojne. To wynik narastającego napięcia, które 

po pewnym czasie może być nie do wytrzymania.  
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b) Faza ostrej przemocy – tu następuje wybuch nagromadzonej u sprawcy agresji  

i wyładowanie jej. Skutki jakich ofiara doznaje to często obrażenia zewnętrzne  

tj. obrzęki, siniaki, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, a nawet śmierć.  

c) Faza miodowego miesiąca – czas skruchy osoby stosującej przemoc i okazywania 

miłości swej ofierze. Sprawca dopiero teraz dostrzega, że swoim zachowaniem, 

agresją skrzywdził kogoś mu bliskiego. Podejmowane są próby przepraszania, 

załagodzenia sytuacji, staje się uczynny, kochający, sprawca usprawiedliwia swoje 

zachowanie często przekonując ofiarę, że był to jednorazowy incydent. Ofiara wierzy 

w te zapewnienia i zostaje. W tej fazie ofiara nie szuka pomocy, jak również wycofuje 

wcześniejsze zeznania na niekorzyść partnera. Niestety miodowy miesiąc szybko się 

kończy i często rozpoczyna się od nowa faza narastającego napięcia. Ofiara nadal jest 

zatrzymana w cyklu przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze 

pozostałych dwóch5. 

Wykres nr 1 

Fazy przemocy w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne PCPR 

 

 
5 Przemoc w rodzinie – Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie - http://www.rops.krakow.pl 

 

FAZA NARASTAJACEGO  

NAPIĘCIA 
- wzrost napięcia i sytuacji konfliktowych 

- błahe i drobne nieporozumienia 

stają się przyczyną awantur i kłótni, 

- osoba stosująca przemoc coraz częściej 

miewa napady złości i irytacji 

 
FAZA OSTREJ PRZEMOCY 

- wybuch gniewu i agresji, 

- sprawca przyjmuję rolę „kata”, 

- osoba stosująca przemoc traci 

kontrole nad swoim zachowaniem, 

- w tej fazie osoby doznające 

przemocy najczęściej decydują się 

wezwać pomoc, złożyć skargę 

 FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA 

 

- faza skruchy i okazywania miłości przez  

osobę stosującą przemoc, 

- podejmowane są próby przepraszania  

i obietnic zmiany zachowania, 

- sprawca staje się „wzorowym” partnerem, 

- osoba doznająca przemocy często wierzy 

 w zapewnienia agresora  i wycofuje 

wcześniejsze  zeznania 
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1.3. Oznaki  stosowania  przemocy w rodzinie  

 

Istnieją pewne symptomy, wskazujące na to, że w rodzinie obecna jest przemoc.  

Aby rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś bliskiego są przejawem przemocy  

w rodzinie należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 

 „ Jeśli ktoś bliski, ktoś z rodziny: 

zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie, 

rani swoim zachowaniem, 

znieważa, używa obraźliwych słów, obelg, wyzwisk, 

ma nagłe napady gniewu lub furii, 

niszczy rzeczy, które nie są jego własnością, 

odbiera pieniądze lub nie chce dawać środków na życie, 

kontroluje wszystkie zachowania, nie pozwala podejmować żadnych decyzji 

uniemożliwia spotykania czy widywanie się ze znajomymi lub rodziną, 

ośmiesza, poniża, upokarza również w obecności innych, 

nieustannie krytykuje, 

zastrasza i manipuluje by kontrolować członków rodziny, 

grozi,  

bije, popycha, szarpie, kopie, policzkuje lub dusi, 

wymaga seksu na zawołanie”  

 

 Jeśli w życiu człowieka występuje lub wystąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej 

oznak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznaje on/ona  przemocy w rodzinie.  

 

Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są 

zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, 

długotrwałe  problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy 

doświadczanej w dzieciństwie.  

 

 

 

 

X 
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1.4. Mity o przemocy 

 

 W naszym społeczeństwie mity dotyczące przemocy  są niestety bardzo mocno 

zakorzenione, dlatego powinniśmy dążyć do ich obalenia. Powszechnie panujące stereotypy, 

przysłowia czy porzekadła utrudniają reagowanie na akty przemocy wobec bliskich.  

Oto niektóre z mitów dotyczących przemocy w rodzinie: 

▪ Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać w sprawy 

rodzinne 

W sytuacji występowania przemocy w rodzinie nie obowiązuje  tzw. „zasada czterech 

ścian” – przemoc jest przestępstwem dlatego jeżeli istnieje podejrzenie stosowania 

przemocy  należy niezwłocznie zareagować i zgłosić ten fakt odpowiednim służbom.  

▪ Przemoc dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego 

Przemoc może wystąpić w każdej grupie społecznej niezależnie od wykształcenia czy 

sytuacji materialnej.  

▪ Przemoc  jest tylko wtedy jak są widoczne ślady 

Przemoc to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, to 

także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie. 

▪ Ofiary przemocy godzą się na nią 

Nikt nie chce być krzywdzony, poniżany czy bity. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa 

szczególnie w swoim środowisku rodzinnym. 

▪ Przemoc to jednorazowy incydent, który się nie powtórzy 

Przemoc charakteryzuje cykliczność –  przemoc może się nie tylko powtórzyć ale 

również jej natężenie może wzrosnąć.  

▪ Przyczyną przemocy jest alkohol 

Alkohol nie jest przyczyną przemocy, lecz często służy jej usprawiedliwianiu.  

To że sprawca przemocy znajdował się pod wpływem alkoholu nie zwalnia go 

z odpowiedzialności za swoje czyny.  

▪ Gwałt w małżeństwie nie istnieje 

Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu intymnym, a związek małżeński 

powinien cechować się szczególnie poszanowaniem godności  drugiej osoby. 
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▪ Dla dobra dzieci kobieta powinna zostać w przemocowym związku 

Każde dziecko ma prawo do wychowywania się w zdrowo funkcjonującej rodzinie. 

Doświadczenie przemocy domowej może doprowadzić do nieodwracalnych zaburzeń 

psychosomatycznych w rozwoju dziecka.  

 

1.5. Kryzys i interwencja kryzysowa 

 

Ze zjawiskiem przemocy nieodzownie związany jest kryzys i interwencja kryzysowa.  

„Kryzys” wydaje się jednym z najczęściej używanych w dzisiejszym świecie pojęciem. 

Słowo to pochodzi z języka greckiego. Czasownik krinein – oznacza rozdzielać, odsiewać, 

rozstrzygać, decydować, sądzić, natomiast pochodzący od niego rzeczownik krisis to wybór, 

rozstrzygnięcie. Władysław Kopaliński w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych kryzys definiuje, jako okres przełomu, przesilenia, decydujących zmian. 

Psycholog Gerard Caplan wyróżnia cztery fazy reakcji kryzysowej: 

I faza – narastające uczucie niepokoju i napięcia, prowadzące do uruchomienia znanych już 

sposobów pozwalających na osiągnięcie homeostazy, 

II faza – pojawia się dezorganizacja działania i silna potrzeba pomocy; osoba w kryzysie 

zauważa, że nie jest w stanie sama poradzić sobie z problemem, wzrasta u niej napięcie, ale 

jednocześnie występuje najsilniejsza podatność na zmianę, 

III faza – w wyniku napięcia następuje mobilizacja wszystkich rezerw, 

IV faza – kryzys się kończy, następuje satysfakcjonujące rozwiązanie, bądź na skutek 

niepowodzenia zachowanie nieprzystosowawcze, co oznacza utrzymanie homeostazy 

pozornej, ze zwiększoną podatnością na sytuacje podobne do tej, która wywołała kryzys. 

 

Osoba znajdująca się w kryzysie często nie jest w stanie rozwiązać problemu we 

własnym zakresie. Najlepsze efekty w pomocy osiąga się wykorzystując cechy 

charakterystyczne dla II fazy kryzysu, tj. silna potrzeba pomocy i podatność na zmianę. 

Funkcjonuje wiele definicji interwencji kryzysowej. Wanda Badura – Madej, 

psycholog kliniczny, definiuje ją jako formę pomocy psychologicznej, polegającą na 

kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, w którym 

dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. 

Również psycholog kliniczny Helena Sęk uważa, że interwencja kryzysowa jest formą 

indywidualnej pomocy psychologicznej, ukierunkowaną mniej lub bardziej bezpośrednio na 
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szeroko rozumiany kryzys emocjonalny. Ma ona charakter oddziaływania 

krótkoterminowego, koncentrującego się na szerokim zakresie zjawisk, mogących mieć 

wpływ na równowagę emocjonalną jednostki, rodziny  i grupy. 

Praktyka interwencyjna wskazuje, że jej elementarnymi podstawami winny być 

następujące części składowe 6: 

• zapewnienie bezpieczeństwa - rozumianego jako bezpieczeństwo psychologiczne  

i fizyczne. Dlatego niezbędna jest szybka ocena poziomu zagrożenia by interwent 

mógł podjąć kroki zabezpieczające klienta przed doznaniem krzywdy. Poczuciu 

bezpieczeństwa służy zarówno umieszczenie go w hostelu, zadbanie o jego 

bezpośrednie potrzeby, jak i komunikat słowny, że w miejscu w którym się znalazł nie 

grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa buduje w kliencie 

również przyzwolenie na to by wyrażał swoje emocje, mógł mówić o swoim 

problemie tak, jak go widzi, nie spotykał się z lekceważeniem, bagatelizowaniem, 

moralizowaniem, szybkimi radami. 

• dostarczenie wsparcia - dokonuje się przez spójny komunikat ze strony interwenta, że 

klient jest kimś na kim mu zależy. Dla udzielenia wsparcia niezbędne jest 

wypracowanie w sobie postawy akceptacji, szacunku, empatii - niezależnej od 

wzajemności lub jej braku po stronie klienta. Okazywanie zainteresowania, 

komunikowanie troski. 

Dla wielu klientów interwencji takie doświadczenie stanowi rodzaj "doświadczenia 

korektywnego" - często bowiem interwent jest jedyną osobą, która traktuje osobę 

przeżywającą kryzys w ten sposób. Ważnym elementem wsparcia jest stwarzanie 

klientowi okazji do podejmowania niewielkich choćby decyzji /"kawa lub herbata"/, 

które mogą wspomóc odzyskiwanie poczucia szacunku do siebie, kontroli nad swoim 

życiem. 

• ocena stanu klienta i rozmiaru kryzysu - problem ten został już wyżej omówiony 

• określenie problemu kryzysowego - ważne by interwent na wstępie podjął trud 

zrozumienia problemu, jaki klient przeżywa z jego punktu widzenia. Zobaczenie 

problemu klienta jego oczami jest warunkiem skuteczności wszelkich dalszych 

procedur interwencyjnych. Często wymaga to trudu stracenia własnych wyjaśnień, 

"uczonych" interpretacji, zawieszenia braku zaufania. Taka postawa daje klientowi 

 
6 http://www.interwencjakryzysowa.pl/pomaganie-w-kryzysie-wprowadzenie-w-problematyke-interwencyjna 

(17.11.2020r.) 

http://www.interwencjakryzysowa.pl/pomaganie-w-kryzysie-wprowadzenie-w-problematyke-interwencyjna
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odczuć, że pomagająca mu osoba rzeczywiście go rozumie i - w konsekwencji - 

będzie w stanie jej pomóc. 

• przegląd i analiza możliwości poradzenia sobie z kryzysem - bardzo istotny krok, 

ponieważ wielu klientów sądzi, że nie istnieją żadne dobre wyjścia z ich sytuacji. 

Ważne jest dokonanie tej pracy we współpracy z klientem. Proponowanie rozważenia 

tylko tych pomysłów, które mogą być realistyczne w sytuacji, w jakiej jest klient. 

Myślenie o możliwościach poradzenia sobie powinno uwzględniać zasoby 

wewnętrzne klienta /wiedzę, umiejętności, sprawność umysłową, sprawdzone kiedyś 

sposoby radzenia sobie/ oraz zasoby zewnętrzne - wszelkie rodzaje wsparcia 

środowiskowego, instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego dostępnego w sytuacji 

klienta. Identyfikacja zasobów jest użyteczna do wyboru najlepszych możliwości. 

• sformułowanie planów - po dobrym rozważeniu najbardziej realistycznych wariantów 

klient ma szansę budować plan wychodzenia z kryzysu mając głębokie poczucie jego 

własności. Plan powinien określać co powinno być zrobione, jaki jest udział klienta, 

co pozostaje w gestii interwenta. Ważne jest by zaplanować pierwsze kroki tak, by 

mogły posłużyć jako motywatory dla całego dalszego wysiłku. Pierwsze działania 

skonstruowane z pamięcią o zasadzie optymalnej różnicy mogą być nieocenione w 

przełamaniu poczucia bezsilności, odzyskiwaniu poczucia autonomii i kontroli nad 

biegiem własnego życia. Raz jeszcze należy podkreślić potrzebę poczucia własności 

klienta wobec planu wychodzenia z kryzysu. Nawet jeśli pomagacz ma lepsze 

pomysły powinien przyjąć wersję klienta. W przeciwnym razie pomysły pozostaną 

pomysłami. 

• uzyskanie zobowiązania - rodzaj kontraktu zawieranego pomiędzy stronami. Gdy 

klient ma poczucie własności wobec poczynionych planów to zawarcie dobrego 

kontraktu stanowi logiczny, łatwy następny krok. Ważne jest by interwent w 

uzgodnionym z klientem czasie i trybie monitorował działania nad rozwiązywaniem 

problemu. 

Przedstawiony powyżej schemat stanowi coś, co można określić, jaką podstawową 

procedurę interwencyjną, mającą na celu przewrócenie stabilności klienta i określenie drogi 

rzeczywistego rozwiązania trudnych sytuacji mających związek z kryzysem. Po wykonaniu 

tej pracy zazwyczaj klient podejmuje działania stosowne do charakteru problemu. Mogą to 

być praca psychoterapeutyczna, udział w projekcie socjalnym, kroki prawne itp. 
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1.6. Procedura Niebieskie Karty  

 

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 

zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta – A”. Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku 

prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy  

w rodzinie. Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani: policjant, 

przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – pracownik socjalny, 

przedstawiciel ochrony zdrowia – lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawiciel 

oświaty – nauczyciel, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą  

w rodzinie. 

Procedura przewiduje dwuetapowy udział osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, 

gdzie pierwszy etap, to zetknięcie z przedstawicielami w/w służb, którzy są zobowiązani 

wypełnić formularz „Niebieska Karta – A”, a drugi etap to zaproszenie przez zespół 

interdyscyplinarny bądź grupę roboczą na spotkanie i wspólne omówienie dalszych, 

zintegrowanych działań pomocowych.  
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Wykres nr 2 

Schemat wypełniania Niebieskiej Karty przez Zespoły Interdyscyplinarne 

 

 

 

 

 

do 7 dni 

od wszczęcia procedury  

 

 

 

 

 

                                           do 3 dni od otrzymania formularza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne PCPR na podstawie danych badań MillwardBrown SMG/KRC dla Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej - ogólnopolska diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie (2011r.)  
 

 

 

 

 

Wypełnienie formularza 
„Niebieska Karta – A” 

Rozpoczęcie procedury 

„Niebieska Karta – B” 
Pouczenie osób 

dotkniętych przemocą  
w rodzinie 

Przekazanie do Przewodniczącego 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

formularza „Niebieska Karta – A” 

Przekazanie członkom Zespołu 
Interdyscyplinarnego / grupy roboczej 

Formularza „Niebieska Karta – A” 

Posiedzenie członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego/ grupy roboczej 
przy udziale osoby dotkniętej 
przemocą w rodzinie i wypełnienie 
formularza „Niebieska Karta – C” 

Posiedzenie członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego/ grupy roboczej przy 
udziale osoby podejrzanej  o stosowanie 
przemocy w rodzinie i wypełnienie 
formularza „Niebieska Karta – D” 
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Etap I Procedury 

Wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A” służącego zebraniu niezbędnych informacji 

o okolicznościach zdarzenia. Formularz gromadzi m.in. dane osobowe osoby doznającej 

przemocy w rodzinie oraz osoby stosującej przemoc 

w rodzinie, formy stosowanej przemocy, opisu 

miejsca zdarzenia, okresu trwania sytuacji 

przemocowych, świadków przemocy w rodzinie, 

podejmowanych wcześniej działań mających na celu 

zgłoszenie przemocy w rodzinie etc. Rozmowę z 

osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących 

swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej 

bezpieczeństwo. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie dotkniętej 

przemocą w rodzinie, przekazuje się pouczenie, stanowiące formularz „Niebieska Karta – B”. 

Jeżeli osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, jest dziecko, pouczenie przekazuje się rodzicowi, 

opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania 

przemocy  

w rodzinie. Pouczenia nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie. 

 

Etap II Procedury 

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się następnie na posiedzenie zespołu 

interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej, z siedzibą znajdującą się zazwyczaj przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej (właściwym ze względu na zamieszkanie). 

 

a) Zespół interdyscyplinarny 

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, 

w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny, 

składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowych, kuratorów sądowych, a czasami prokuratorów oraz przedstawicieli 

podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w 

podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

b)  Grupa robocza 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 

przypadkach. 

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, 

ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także 

przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie; 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy; 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 

oraz efektów tych działań. 

 

c) Spotkanie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie i opracowanie indywidualnego 

planu pomocy 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zapraszają na swoje 

posiedzenie osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, jednakże jej niestawiennictwo nie 

wstrzymuje dalszych prac zespołu lub grupy. Na posiedzeniu tym członkowie zespołu lub 
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grupy w obecności zaproszonej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, dokonują analizy 

sytuacji rodziny i wypełniają stosowny formularz „Niebieska Karta – C”. 

Podstawowym zadaniem zespołu lub grupy jest opracowanie indywidualnego planu 

pomocy dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i jej rodziny, zawierającego propozycje 

działań pomocowych. Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych 

przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz 

jej rodziny i realizowany jest we współpracy z przedstawicielami: jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty i ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych lub 

prokuratora Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb  

i sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacjach, gdy osoba, 

wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny 

stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

 

d) Działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie 

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub 

grupy roboczej. Spotkania z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w 

tym samym miejscu i czasie. Oznacza to, że osoba doznająca przemocy w rodzinie na pewno 

podczas swojej wizyty z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej 

nie spotka tam osoby, od której doznawała przemocy. 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku 

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

1) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą; 

2) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów; 

3) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edu-kacyjnych; 

4) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub leków; 
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5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania 

stosowania przemocy w rodzinie. 

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa 

alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

e)  Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” 

Zakończenie procedury następuje w przypadku: 

1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy; 

2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły tj. 

komisariat Policji, jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, gminną komisję 

rozwiązywania problemów alkoholowych, szkołę, placówkę ochrony zdrowia. 

Procedura „Niebieskie Karty” przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów 

postępowań, w szczególności postępowania karnego, rodzinnego lub cywilnego. 

W razie stwierdzenia popełnienia przestępstwa, przedstawiciele realizujący procedurę 

„Niebieskie Karty” są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie organy ścigania (Policję, 

prokuraturę).  

Ponadto, w sytuacji stwierdzenia popełnienia przestępstwa Policja, w ramach swoich 

obowiązków służbowych, będzie wykonywała czynności związane zarówno z realizacją w/w 

procedury, jak i postępowania karnego.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (2014) – Ministerstwo Sprawiedliwości  

i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (  https://www.gov.pl/web/rodzina/informator-dla-osob-dotknietych-

przemoca  17.11.2020r.) 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca
https://www.gov.pl/web/rodzina/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca
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2. MAPA ZASOBÓW ŚRODOWISKA LOKALNEGO w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinnie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie.   

   

P O W I A T     D Ą B R O W S K I 

 

Komenda Powiatowa Policji  

w Dąbrowie Tarnowskiej  

 

Dąbrowa Tarnowska  

ul. Berka Joselewicza 4  

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

 

 

Policja jest organem państwowym powołanym dla ochrony 

życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 

zamachami naruszającymi te dobra.  

Do zadań policji z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie należą w szczególności: 

- podejmowanie bieżących interwencji w przypadku 

zagrożenia życia i zdrowia, 

- udzielanie pomocy ofiarom przemocy poprzez udzielanie 

informacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 

i ochrony ofiar, 

- zapewnienie doraźnej opieki ofiarom przestępstw, 

- zatrzymanie sprawcy przemocy, w przypadku gdy stanowi 

on zagrożenie dla innych osób, 

- uruchomienie procedury „Niebieska Karta” (jest to 

procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która 

składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu 

postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia 

występowania przemocy), 

- współpraca z innymi jednostkami i organizacjami na rzecz 

pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową 

 

 

Prokuratura Rejonowa  

w Dąbrowie Tarnowskiej 

Ul. Wyszyńskiego 2 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

 

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także 

świadkowie, mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji 

zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-

skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy 

to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono 

przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:  

− wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu 

sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo, 

− wyjaśnienia okoliczności czynu, 

− zebrania i zabezpieczenia dowodów, 

− ujęcia sprawcy 

W uzasadnionym przypadku prokurator może zastosować 

środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci 

dozoru policyjnego, opuszczenia lokalu mieszkalnego 
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zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub wystąpić 

z wnioskiem do sądu rejonowego o zastosowanie wobec 

niego tymczasowego aresztowania.  

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Dąbrowie 

Tarnowskiej 

Ul. Szpitalna 1 

33-200 Dąbrowa Tarnowska   

 

  

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez powiat – powiatowe centrum pomocy rodzinie należy  

w szczególności: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. 

Do zadań powiatu należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie; 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej; 

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

w Dąbrowie Tarnowskiej 

Ul. Szpitalna 1 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy 

psychologicznej, środowiskowej, prawnej oraz z zakresu 

pracy socjalnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami 

przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. 

Celem działalności PIK-u jest zapobieżenie powstawaniu lub 

pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących  

w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie 

możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia 

sytuacji trudnej.  

Głównym, lecz nie jedynym zadaniem Punktu jest nawiązanie 

kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem  

i opracowanie strategii wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji. 

 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej  

W celu realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy 

społecznej Rada Powiatu Dąbrowskiego Uchwałą Nr 

XXIX/370/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. powierzyła Gminie 

Miasta Tarnowa realizację zadanie polegającego na 

utrzymaniu w gotowości i prowadzeniu ośrodka interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego w 
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części dotyczącej: 

1) zapewnienia natychmiastowej specjalistycznej 

pomocy osobom w kryzysie spowodowanym nagłymi 

zdarzeniami traumatycznymi, 

2) zapewnienia w miarę wolnych miejsc całodobowego 

schronienia związanego  

z przeżywanym kryzysem - do 3 miesięcy.  

Powyższe zadanie realizowane jest na mocy Porozumienia z 

dnia 18 sierpnia 2014r. zwartego pomiędzy Powiatem 

Dąbrowskim a Gminą Miasta Tarnowa (Dz. Urz. 

Województwa Małopolskiego z dnia 22.08.2014r., poz. 

4613). Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, przy 

czym wysokość dotacji określają coroczne aneksy.  

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Dąbrowie 

Tarnowskiej 

 

Ul. Szpitalna 1 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

 

 

Poradnia wspomaga działania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:  

1) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od 

rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami 

dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin; 

2) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami 

adaptacyjnymi, 

3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień 

i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom. 

 

 

Miejsko-Gminne i Gminne 

Ośrodki Pomocy Społecznej  

MOPSiWR w Dąbrowie 

Tarnowskiej  

ul. Kościuszki 15A 
33-200 Dąbrowa Tarnowska 
 

MGOPS w Szczucinie 

ul Wolności 3,  

33-230 Szczucin 

 

GOPS w Bolesławiu 

Bolesław 68 

33-220 Bolesław 

 

 

Pomoc społeczna jest instytucją powołaną do świadczenia 

wsparcia osobom i rodzinom, które znalazły się w sytuacji 

kryzysowej i nie są w stanie samodzielnie sobie z nią 

poradzić. 

Rolą pomocy społecznej jest: 

- diagnoza środowiskowa, 

- interwencja kryzysowa, 

-  wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej,  

- wsparcie w wysiłkach zmierzających do rozwiązania 

problemów, 

- zaspokojenie podstawowych potrzeb klientów, 

- zapewnienie bezpieczeństwa np. poprzez zapewnienie 

miejsca w mieszkaniu chronionym,  

- uruchomienie procedury „Niebieska Karta” dla pomocy 
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GOPS w Gręboszowie  

Gręboszów 137,  

33-260 Gręboszów 

 

GOPS w Mędrzechowie 

Mędrzechów 434 

33-221 Mędrzechów 

 

GOPS w Oleśnie 

Ul. Jagiełły 1 

33-210 Olesno 

 

GOPS w Radgoszczy 

Pl. Św. Kazimierza 7-8 

33-207 Radgoszcz 

społecznej, 

- podejmowanie działań skierowanych na usamodzielnienie i 

społeczną reintegrację klientów, 

- podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i 

skutków przemocy w rodzinie, 

- współpraca z innymi jednostkami i organizacjami na rzecz 

pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową. 

 

Zespoły Interdyscyplinarne  

(wszystkie gminy w Powiecie 

Dąbrowskim)  

 

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie  

i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności przez:  

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;  

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku;  

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą w rodzinie;  

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  

i możliwościach;  

e) udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;  

f) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

Praca w zespołach interdyscyplinarnych stwarza 

możliwość tworzenia koalicji organizacji i służb  

o charakterze strategicznym, współdziałania przy 

prowadzeniu oddziaływań interwencyjnych i pomocowych, 

uwzględniającego różne perspektywy widzenia 

przedmiotowych spraw (medycznego, prawnego, 

psychologicznego, społecznego, etycznego). 

 

Jednostka Wspierająca Rodzinę  

w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

ul. J. Piłsudskiego 54 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

 

 

Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego  

- Jednostka Wspierająca Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej 

zapewnia swoim wychowankom opiekę i wychowanie oraz 

zaspokajanie ich niezbędne potrzeby, a w szczególności: 

a) zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, 

kompensacyjne, logopedyczne 

i inne w miarę potrzeb rekompensujące braki wychowania  

w rodzinie i przygotowanie do życia w społecznego,  

b) zapewnia kształcenie, wyrównywanie opóźnień 
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rozwojowych i szkolnych, 

c) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny 

przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach 

opieki zastępczej, 

d) pracuje z rodziną dziecka, 

e) zapewnia kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi. 

 

 

Gminne Komisje 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

(wszystkie gminy w Powiecie 

Dąbrowskim)  

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

pełni fundamentalną rolę w pomocy rodzinom z problemem 

alkoholowym, jak również realizuje  zadania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, które wchodzą na 

stałe do zestawu działań podejmowanych przez środowiska 

lokalne w ramach realizacji gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do 

stosowania różnych form pomocy profilaktyczno - 

leczniczych nad osobami uzależnionymi od alkoholu.  

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Dąbrowie Tarnowskiej 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

ul. Szpitalna 1 

Placówki opieki zdrowotnej  

z terenu poszczególnych gmin 

Powiatu Dąbrowskiego 

 

Placówki opieki zdrowotnej stanowią bardzo ważny element 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wśród 

zadań, które spoczywają na służbie zdrowia możemy 

wyróżnić: 

-rozpoznawanie sygnałów świadczących o występowaniu 

przemocy, 

- ochrona zdrowia pacjenta, 

-powiadomienie innych służb np. ośrodka pomocy społecznej 

w razie konieczności bądź na prośbę poszkodowanego, 

-wystawienie na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskiego  

o stwierdzonych obrażeniach, 

- informowanie ofiar o możliwości szukania pomocy, 

-informowanie o miejscach, warunkach wystawiania 

obdukcji, 

- w sprawach dotyczących dzieci, powiadamianie sądu 

rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuacje rodziny, 

- udział pracownika służby zdrowia w zespołach 

pomagających osobom doznającym przemocy.  

 

 

 

Zespoły Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

z terenu Powiatu Dąbrowskiego  

 

Placówki oświatowe  z terenu 

 

Przedstawiciele Oświaty to osoby, które maja stały kontakt  

z dziećmi, w związku z czym mogą podejmować działania 

skierowane na wczesne wykrywanie przypadków 

krzywdzenia dzieci. Służą temu następujące działania: 

- rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka, 
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poszczególnych gmin Powiatu 

Dąbrowskiego 

 

 

- wczesna diagnoza sytuacji (np. poprzez rozmowę  

z dzieckiem), 

- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami 

dziecka, 

- skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki, 

- wspieranie dziecka i jego rodziny, 

- monitorowanie prawidłowości i skuteczności podjętych 

działań, 

- powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka, 

- współpraca z innymi jednostkami i organizacjami na rzecz 

pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową. 
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3. ANALIZA SWOT  

 

Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie umożliwiła sporządzenie 

analizy SWOT8, która określiła atuty i mankamenty analizowanego problemu, bariery                     

i utrudnienia w przeciwdziałaniu przemocy. Analiza SWOT wyznaczyła także szanse, 

 które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju i osłabią czynniki 

zewnętrzne negatywne oraz zagrożenia, czyli wszystko to co stwarza bariery i przeszkody  

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Analiza SWOT zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego. 

 

SŁABE STRONY 

 

 

MOCNE STRONY 

 

1. Niska aktywność jednostek służb zdrowia 

oraz oświatowych w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2.  Niska świadomość społeczna w zakresie 

zjawiska przemocy w rodzinie (mity i 

stereotypy). 

3. Niskie kompetencje opiekuńczo-

wychowawcze rodzin. 

4. Problemy związane z uzależnieniem 

alkoholowym w rodzinach. 

5. Pogląd o braku egzekwowania konsekwencji 

wobec sprawcy przemocy. 

6. Brak organizacji pozarządowych 

zajmujących się problematyką ofiar 

 i świadków przemocy w rodzinie. 

7. Niska aktywność organizacji pozarządowych 

w środowisku lokalnym w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

1. Obowiązujące akty prawne                       

w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (ustawa                     

o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie) oraz znowelizowane 

zapisy niektórych ustaw. 

2. Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

3. Realizacja programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

4. Punkt Interwencji Kryzysowej                 

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

5. Porozumienie z Gminą Miasta 

Tarnowa w sprawie ośrodka 

interwencji kryzysowej. 

6. Dobra współpraca 

międzyjednostkowa (tj. PCPR, 

OPS-y, KPP) 

 
8 Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery 

kategorie czynników strategicznych): 

• S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, 

• W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, 

• O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, 

• T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany 
niekorzystnej. (źródło: www.wikipedia.pl) 
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8. Wysoki stopień bezrobocia.  7. Zespoły interdyscyplinarne; 

8. Szybkie reagowanie na przejawy 

przemocy, w tym 

uprawdopodobnione sygnały  

o jej występowaniu w rodzinie. 

9. Wsparcie merytoryczne ze strony 

Regionalnego Ośrodka Polityki 

społecznej w Krakowie. 

10. Ogólnopolskie kampanie 

informacyjne nt. zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

 

ZAGROŻENIA 

 

 

SZANSE 

1. Niskie nakłady finansowe na walkę  

ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

2.  Bierna postawa społeczeństwa wobec 

zjawiska przemocy. 

3. Problem alkoholizmu wśród członków 

rodzin 

4. Negatywne wzorce zachowań społecznych 

5. Poczucie bezkarności u osób stosujących 

przemoc 

6. Wydłużony tryb postępowania karnego o 

znęcanie się nad rodziną, niskie kary 

w stosunku do rangi popełnionych czynów, 

nadużywanie zawieszania kar 

7. Problemy mieszkaniowe uniemożliwiające 

skuteczne odizolowanie agresora 

8. Wypalenie zawodowe kadry instytucji 

zaangażowanych w niesienie pomocy. 

 

1. Wzrost zaufania do służb                       

i instytucji udzielających wsparcia 

osobom poszkodowanym; 

2. Wzrost świadomości  społecznej 

na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie.  

3. Edukacja społeczna na temat 

możliwości instytucjonalnego 

wsparcia osób doświadczających 

przemocy; 

4. Współpraca służb i instytucji 

realizujących wsparcie dla ofiar, 

świadków i sprawców przemocy. 
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CZĘŚĆ II 

4. Cele, obszary, kierunki działań  programu 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ ZMNIEJSZENIE  SKALI  TEGO 

ZJAWISKA W POWIECIE DĄBROWSKIM 

 

OBSZAR I:   

P R O F I L A K T Y K A   I    E D U K A C J A 

 

Cel główny: Wzmocnienie świadomości społecznej mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku 

 

Cel szczegółowy: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 

Kierunki działań Rodzaje działań Realizatorzy/Partnerzy  Planowany termin 

realizacji 

Wskaźniki 

Zwiększenie świadomości 

społecznej mieszkańców 

Powiatu Dąbrowskiego na 

temat zjawiska przemocy  

Prowadzenie lokalnych kampanii 

społecznych nt. zjawiska 

przemocy  

w rodzinie 

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne 

Zadanie o charakterze 

ciągłym – minimum 

raz w roku   

Liczba lokalnych kampanii 

społecznych  

dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  
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CZĘŚĆ II 

w rodzinie  z terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Liczba osób objętych 

kampanią 

Realizacja programu działań 

profilaktycznych w zakresie 

promowania i wdrażania 

prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o charakterze 

ciągłym – min. raz  

w roku  

Liczba osób uczestniczących  

w programie  

 

Opracowanie materiałów 

edukacyjno-profilaktycznych z 

bazą adresową jednostek  

świadczących pomoc  

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o charakterze 

ciągłym – minimum 

raz w roku  

dystrybucja 

materiałów 

Liczba materiałów  

Współpraca z kościołami i 

związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi 

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o charakterze 

ciągłym 

Liczba podjętych inicjatyw 
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OBSZAR II :  I N T E R W E N C J A   I   W S P A R C I E 

Cel główny: Zapewnienie ochrony i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 

Cel szczegółowy : Zwiększenie dostępności  i skuteczności ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

Dostępna sieć instytucji 

świadczących 

profesjonalną pomoc 

osobom i rodzinom 

uwikłanym w przemoc w 

rodzinie   

Prowadzenie poradnictwa 

specjalistycznego dla osób 

uwikłanych w przemoc w 

rodzinie  

 

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o charakterze 

ciągłym 

Liczba udzielnych porad  

Zapewnienie schronienia osobom 

doświadczającym przemocy  

w rodzinie oraz będących w innej 

sytuacji kryzysowej   

 

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o charakterze 

ciągłym /m.in. 

podpisanie 

stosownych 

porozumień w 

zakresie zapewnienia 

schronienia/ 

Liczba osób korzystających ze 

schronienia  

Nawiązywanie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  

w zakresie pomocy osobom 

dotkniętym przemocą  w rodzinie  

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP,PPP,szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego  

Zadanie o charakterze 

ciągłym 

Liczba zlecanych lub wspólnie 

zrealizowanych projektów  
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OBSZAR III: D Z I A Ł A N I A   K O R E K C Y J N O  -  E D U K A C Y J N E  I  T E R A P E U T Y C Z N E 

Cel główny: Zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

Cel szczegółowy : Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Dostępność oferty działań 

wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie  

Realizacja programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie  

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP 

Zadanie o charakterze 

ciągłym – min. raz  

w roku  

Liczba osób uczestniczących  

w programie  

Liczba osób , które ukończyły 

program  

 

Realizacja programu 

psychologiczno-terapeutycznego 

dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie 

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP 

Zadanie o charakterze 

ciągłym – min. raz  

w roku  

Liczba osób uczestniczących  

w programie  

 

Współpraca 

międzyinstytucjonalna  

w zakresie realizacji  

programów wobec osób  

stosujących przemoc  

w rodzinie  

Przekazywanie informacji 

dotyczących jednostek, które 

realizują oferty dla osób 

stosujących przemoc  

w rodzinie na terenie powiatu 

dąbrowskiego  

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o charakterze 

ciągłym – min. raz  

w roku 

Liczba opracowanych 

informatorów  

Liczba 

opublikowanych/przekazanych   

informacji  
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OBSZAR IV: WZMACNIANIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK, ORGANIZACJI I INNYCH PODMIOTÓW 

REALIZUJACYCH DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Cel główny: Zapewnienie wykwalifikowanej i skutecznej kadry realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 na terenie Powiatu Dąbrowskiego  

Cel szczegółowy: Zwiększenie i utrzymanie poziomu kompetencji oraz wsparcie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

Wzmacnianie kompetencji 

zawodowych oraz 

przeciwdziałanie 

wypaleniu zawodowemu 

osób realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania 

przemocy 

Wdrożenie systemu wsparcia dla 

osób pracujących bezpośrednio z 

osobami dotkniętymi przemocą w 

rodzinie i osobami stosującymi 

przemoc  

PCPR przy współpracy : 

OPS-y, KPP, PPP, 

szkoły 

ponadgimnazjalne z 

terenu powiatu 

dąbrowskiego 

 Zadanie o charakterze 

ciągłym- minimum raz  

w roku  

Liczba osób poddanych 

różnym formom wsparcia  

 

Użyte skróty: 

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie  Tarnowskiej 

PIK – Punkt Interwencji Kryzysowej w Dabrowie Tarnowskiej  

OPS-y – Miejsko-Gminne / Miejskie/ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego  

KPP - Komenda Powiatowa  Policji w Dąbrowie Tarnowskiej 

PPP- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej  
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5. Źródła finansowania realizacji Programu 

 

Zakłada się, że niniejszy program będzie finansowany z wykorzystaniem wielu źródeł, 

w szczególności: ze środków Powiatu Dąbrowskiego, Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, oraz środków pozabudżetowych pozyskiwanych z różnych programów 

krajowych i unijnych. 

 

6.  Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

1. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie. 

2. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy  

w rodzinie. 

3. Wzrost liczby placówek udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc 

domową. 

4. Spadek liczby interwencji w związku z występowaniem  przemocy w rodzinie. 

5. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie. 

 

Realizacja programu przyniesie korzyść nie tylko osobom uwikłanym w przemoc  

w rodzinie ale również całej społeczności Powiatu Dąbrowskiego oraz służbom 

zawodowym działającym na rzecz tej grupy społecznej. 

 

7. Ewaluacja i monitoring realizacji Programu  

 

Program uchwala się na okres 2021-2025. Z uwagi na fakt, iż  Powiatowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy w Rodzinie  

w Powiecie  Dąbrowskim obejmuje stosunkowo długi okres  realizacji przyjmuje się,  

że będzie on aktualizowany na bieżąco w miarę potrzeb.  

Monitoring i ewaluacja zapisów programu podlegać będą systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz modyfikacji i kierunków działania w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą pojawić się np. poprzez zmianę regulacji prawnych czy tez 

narastanie zjawiska. Monitoring dokonywany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przy udziale jednostek wskazanych w programie jako 

partnerzy programu. Monitoring i ewaluacja programu dokonywane będą w formie 

sprawozdania ujętego w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie przedkładanego Radzie Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.  
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WSTĘP 

 

Dotychczasowe działania zmierzające do pomocy rodzinom, w których występuje 

przemoc, koncentrowały się głównie na pomocy osobom doznającym przemocy, wszelkie 

działania wobec sprawców miały charakter represyjny, a ich skuteczność nie była 

zadowalająca. 

W związku z powyższym powstała potrzeba opracowania oraz realizacji programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, których podstawowym 

zadaniem jest zastosowanie oddziaływań edukacyjnych, socjalizacyjnych oraz 

psychologicznych, mających wpływ na zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc. 

Możliwość realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych jest szansą na 

zapobieganie dalszym zachowaniom przemocowym, wykorzystując techniki terapeutyczne,  

a nie tylko interwencje karnoadministracyjne. 

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie stanowi 

integralną część działań  wynikających z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.  
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CZĘŚĆ III 

1. Kryteria  formalno- prawne 

 

Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie wynika z ustawowych zadań określonych w Ustawie  

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

 Art 6 ust. 4. pkt 2 : Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

powiat należy w szczególności  opracowywanie i realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacje  osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych 

przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób 

zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób 

prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  (Dz.U. Nr 50, poz. 259) . 

 W celu podniesienia skuteczności oddziaływań specjalistycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały również  opracowane Rekomendacje 

Wojewody Małopolskiego w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w 

stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

2. Założenia organizacyjno-merytoryczne programu 

 

Niniejszy program opiera się na aktualnym stanie wiedzy na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie co pozwala na sformułowanie następujących przekonań: 

1) przemoc w rodzinie jest zjawiskiem nieakceptowanym  społecznie, 

2) przemoc w rodzinie naruszają prawa i dobra osobiste członków rodziny (osoby 

najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie 

gospodarujących) 

3) przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i 
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swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. 

4) przemoc w rodzinie powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym,  

a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają 

5) sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy bez względu na wykształcenie, status 

społeczny, stan majątkowy, 

6) nigdy nie jest za późno, aby podjąć właściwe kroki w kierunku zmiany negatywnych 

zachowań, 

 

Mając na uwadze powyższe założenia niniejszy program opiera się na współczesnych 

rozwiązaniach uwzględniających podejście integracyjne, łączące wybrane elementy 

tradycyjnych modeli pracy ze sprawcami przemocy, do których należą: 

− edukacja na temat kulturowo – obyczajowych zjawisk wspierających  

i przeciwstawiających się przemocy, 

− promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równości płci 

oraz prawa kobiet i dzieci a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość 

ochrony słabszych, 

− stosowanie procedur behawioralno – poznawczych w celu korygowania postaw  

i zachowań związanych z przemocą, 

− uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli. 

 

2.1. Cele Programu 

 

Podstawowym celem działań programowych jest ograniczenie zjawiska przemocy 

domowej poprzez powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie, poprzez 

zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie w szczególności poprzez:  

1) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 

przemocy; 

2) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; 

3) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w 

rodzinie; 

4) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za 

stosowanie przemocy; 
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5) zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w 

rodzinie; 

6) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez 

stosowania przemocy; 

7) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

 

2.2. Realizator Programu 

 

Realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców z ramienia Powiatu 

Dąbrowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.   

 

2.3. Kwalifikacje  prowadzących   

 

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu 

podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

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

kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-

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

prowadzone przez osoby, które: 

1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, 

pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w 

zakresie pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, 

albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; 

2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w 

zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 

3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących 

zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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W sprawie osób posiadających certyfikaty (terapeutów, psychoterapeutów, specjalistów 

terapii uzależnień i inne) przyjmuje się następującą interpretację Departamentu Pomocy i 

Integracji Społecznej MPiPS dot. uznania kwalifikacji doprowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych: 

− jeżeli we wskazanym certyfikacie znajduje się informacja, że szkolenie realizowane 

było w wymiarze 100 godzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 50 

godzin dotyczyło pracy w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc rodzinie –to osoba 

taka spełnia warunek określony w pkt. 2 w/w rozporządzenia, 

− gdy w certyfikacie jest jedynie mowa o zrealizowaniu szkolenia w wymiarze 100 godzin 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a nie ma wyszczególnionych godzin pracy 

ze sprawcą przemocy -to osoba pretendująca do realizacji ww. programów jest zobowiązana 

do uzupełnienia swoich kwalifikacji o szkolenie w zakresie pracy z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie, 

− jeżeli certyfikat nie posiada szczegółowych informacji co do spełnienia warunków 

zawartych w rozporządzeniu i uprawniających do prowadzenia programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych –to osoba chcąca prowadzić takie oddziaływania powinna 

przedstawić dodatkowe zaświadczenie z uszczegółowieniem godzin i zrealizowanych zajęć.1 

 

2.4. Miejsce realizacji Programu 

 

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne odbywają się poza miejscem udzielania pomocy i 

wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Możliwe jest korzystanie z lokali 

wynajmowanych, udostępnianych przez inne podmioty, jak również w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (poza godzinami pracy - udzielania 

pomocy interwencyjnej). Pomieszczenie winno spełniać standardy: pomieszczenie do pracy 

grupowej- sala na ok. 10-14 osób z możliwością ułożenia w krąg krzeseł-foteli, tablica 

flipchartowa; pomieszczenie do pracy indywidualnej - pokój / miejsce do spotkań klienta i 

terapeuty bez obecności innych osób; 2 krzesła-fotele).  

 
1 Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie - https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Rekomendacje_do_pke.pdf 
/17.11.2020r./ 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Rekomendacje_do_pke.pdf
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2.5. Podstawy teoretyczne  

 

Program opierał się będzie na różnych modelach podejścia do pracy ze sprawcami 

(model przemocy rozpatrywany z perspektywy: systemu rodzinnego, społeczno-kulturowego, 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu). Formy terapii oparte będą w szczególności na 

filozofii i technikach psychologii poznawczo-behawioralnej, procesie grupowym w ujęciu 

terapii Gestalt, technikach neurolingwistycznego programowania NLP, Treningu 

zastępowania agresji, analizy transakcyjnej, Programie Model Duluth. 

2.6. Adresaci programu 

 

Wszystkie cele i działania zaplanowane do realizacji programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych mają głównie za cel zmianę  postaw i zachowań osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie są kierowane w szczególności do: 

1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających 

karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo 

zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach 

korekcyjno-edukacyjnych; 

2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia 

od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji 

psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii; 

3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie 

korekcyjno-edukacyjnym.  

 

W sytuacji osoby stosującej przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane 

uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji 

psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się ją w pierwszej kolejności na terapię 

uzależnienia.  
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2.7. Nabór  uczestników 

 

Rekrutacja do programu prowadzona jest w następujących etapach:  

1) Działania promocyjno-informacyjne:  

a) działania informacyjne o programie, tj. rozpowszechniania informacji o 

możliwościach korzystania z zajęć programu korekcyjno-edukacyjnego, jego istocie, 

miejscu realizacji, np. w formie: 

- informacji na stronach internetowych instytucji udzielających pomocy (spoty, 

plakaty, linki do stron instytucji, informacje bieżące), 

- w formie ulotkowej w miejscach publicznych (w instytucjach udzielania pomocy 

medycznej, prawnej, psychologicznej, urzędach, itp.), 

- w biuletynach instytucji pomocowych, 

- innych (kampanie społeczne, informacyjne, konferencje, pikniki, itp.). 

b) współpraca z instytucjami poprzez: 

- przekazanie informacji do instytucji: ulotki, informacje pisemne, itp. 

- spotkania z przedstawicielami instytucji, szkolenia (wspólne), konferencje, 

- porozumienia.  

 

2) Spisanie kontraktów  

Warunkiem przyjęcia do programu jest podpisanie kontraktu, w którym uczestnik 

zobowiązuję się do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących 

przemoc realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie 

Tarnowskiej.  
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2.8. Realizacja Programu 

 

Zawartość merytoryczna program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie oprócz oddziaływań edukacyjnych będzie obejmować 

również praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych 

zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności 

samokontroli i konstruktywnego współżycia. Zajęcia wchodzące w skład programu będą 

prowadzone  

w małych grupach o składzie wynikającym z początkowej rekrutacji. W trakcie trwającej 

edycji  – cyklu zajęć – możliwe jest włączanie do zajęć kolejnych uczestników, według zasad 

wypracowanych przez grupę i trenerów prowadzących. 

Sesje powinny trwać minimum 3 godziny warsztatowe, a przerwy między kolejnymi 

zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień. Zauważalne zmiany w postawach i 

zrachowaniach osób stosujących przemoc rejestruje się po około rocznym udziale w zajęciach 

programowych, stąd wskazane jest dążenie do organizacji w miarę możliwości ciągłości 

oddziaływań po ukończeniu etapu 60 godzinnego. Możliwe jest dalsze uczestnictwo w 

programie nawet po zakończeniu minimum programowego – 60 godzin np. w formie udziału 

w spotkaniach indywidualnych, rodzinnych, w tym w małżeńskich (partnerskich), czy 

zajęciach grupowych w kolejnej edycji programu. Czas uczestnictwa w programie powinien 

obejmować nie mniej niż 60 godzin. Formalne uznanie ukończenia szkolenia przez uczestnika 

nastąpi, gdy jego udział w zajęciach stanowił będzie min. 75% ogólnej liczby godzin 

minimum programowego, natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w programie wydane 

zostaną uczestnikom, którzy odbyli min. 50% zajęć. 

 

2.9. Podstawowe treści edukacyjne  

 

Standard treści programowych zawiera w szczególności następujące elementy:  

a) edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i 

przeciwstawiających sie przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi 

przemoc, 



PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE  

 

 

 

11 

 

CZĘŚĆ III 

b) promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość 

płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość 

ochrony słabszych, 

c)  stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i 

zachowań związanych z przemocą, 

d)  uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz 

samokontroli. 

Wyżej określona zawartość merytoryczna programów powinna koncentrować się wokół 

następujących bloków realizacyjnych: 

a) edukacja – program powinien dostarczać informacji, które pomogą uczestnikom 

zrozumieć dynamikę przemocy w kontekście procesów uczenia sie społeczno kulturowego i 

socjalizacji w roli męskiej. Edukacja powinna również konfrontować wszystkie przekonania i 

postawy, przy pomocy których sprawcy usprawiedliwiają stosowanie przemocy. Uczestnicy 

powinni uczyć sie w jaki sposób ich zachowanie krzywdząco wpływa na członków ich 

rodziny i na ich wzajemne relacje oraz przygotowywać sie do wzięcia pełnej 

odpowiedzialności moralnej i psychologicznej za swoje czyny, a także do rozpoczęcia 

pozytywnych zmian w ich relacjach osobistych; 

b) rozpoznawanie i zmiana systemu przekonań i postaw osobistych – program 

powinien tworzyć okazje do badania osobistego systemu przekonań, postaw i nastawień 

emocjonalnych, które inicjują i wzmacniają stosowanie przez nich przemocy. Należy 

promować wartości i postawy, które stanowią konstruktywna alternatywę wobec postaw 

wspierających przemoc. 

c) zmiany behawioralno-poznawcze – uczestnicy, którzy autentycznie zaczną 

angażować sie w proces zmiany zachowań i postaw powinni otrzymać możliwość ćwiczenia 

nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania, służących skutecznej kontroli nad 

szkodliwymi zachowaniami oraz sprzyjających odpowiedzialnemu podejmowaniu decyzji w 

sytuacjach konfliktowych i utrzymywaniu egalitarnych relacji międzyludzkich bez przemocy 

Dobór treści edukacyjnych powinien uwzględniać założone cele programu, czas jego 

trwania i specyfikę uczestników oraz wykształcenie i przeszkolenie realizatorów.  
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2.10. Cele, kierunki i rodzaje działań, wskaźniki 

Cele, kierunki i rodzaje działań, realizatorzy/partnerzy , terminy realizacji oraz wskaźniki 

realizacji programu wynikają z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – Obszar III Działania  

Korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne 

Cel główny: Zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie 

Cel szczegółowy : Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Kierunki działań Rodzaje 

działań 

Realizatorzy / 

Partnerzy 

Planowany 

termin 

realizacji 

Wskaźniki 

Dostępność oferty 

działań wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie  

Realizacja 

programu 

korekcyjno-

edukacyjnego 

dla osób 

stosujących 

przemoc w 

rodzinie  

PCPR przy 

współpracy : 

OPS-y, KPP 

Zadanie o 

charakterze 

ciągłym – 

min. raz  

w roku  

Liczba osób uczestniczących  

w programie  

 

Liczba osób, które ukończyły 

program  

 

Współpraca 

międzyinstytucjonalna  

w zakresie realizacji  

programów wobec 

osób  stosujących 

przemoc  

w rodzinie  

 

 

Przekazywanie 

informacji 

dotyczących 

jednostek, 

które realizują 

oferty dla osób 

stosujących 

przemoc  

w rodzinie na 

terenie 

powiatu 

dąbrowskiego  

PCPR przy 

współpracy : 

OPS-y, KPP, 

PPP, szkoły 

ponadgimnazjalne 

z terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o 

charakterze 

ciągłym – 

min. raz  

w roku 

Liczba opracowanych 

informatorów  

Liczba 

opublikowanych/przekazanych   

informacji  
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3. MONITORING I EWALUACJA 

 

Monitoring i ewaluacja będą prowadzone przez realizatorów programu w trakcie jego 

trwania, przy użyciu: 

-   ankiet pre i -post przeprowadzonych na początku zajęć oraz na końcu ich realizacji, 

-   indywidualnych arkuszy ewaluacyjnych uczestnika w trakcie realizacji programu, 

-    karty ewaluacyjnej uczestnika (w trakcie realizacji programu) 

 

oraz do 3 lat po jego zakończeniu, przy użyciu: 

- karty ewaluacyjnej uczestnika (po zakończeniu realizacji programu) – po 1 roku, po 2   

latach i po 3 latach od zakończenia programu. 

 

Monitoring odbywać się będzie na podstawie zgromadzonych dokumentów  

i informacji na temat funkcjonowania uczestników programu, zawierających w szczególności 

następujące dane: czy nastąpiły zmiany w zachowaniu uczestnika, czy uczestnik wycofał się  

z zachowań przemocowych, jak wyglądają jego relacje w rodzinie.  

Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu będą wykorzystywane do prac nad dalszym 

udoskonalaniem i upowszechnianiem metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie.   

Sprawozdanie z realizacji Programu ujęte będzie w corocznym sprawozdaniu  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedkładanego Radzie Powiatu 

Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto będą dokonywane wszelkie sprawozdania 

publikowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dotyczące realizacji ww. 

programu.  

 

4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie należy do zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat. Środki 

przeznaczone na realizacje programu zapewnia budżet państwa, który decyduje o wysokości 

przyznanych zasobów finansowych na ten cel.  
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„Dziecko chce być dobre. 

Jeśli nie umie – naucz 

Jeśli nie wie – wytłumacz 

Jeśli nie może – pomóż’”. 
Janusz Korczak 

WSTĘP 

 

Dzieciństwo i rodzina odgrywają ogromna rolę w życiu każdego człowieka. Metody 

wychowania oraz zwyczaje, jakie panują w każdej rodzinie mają istotny wpływ na to, jakim 

dorosłym stanie się dziecko w przyszłości. Do prawidłowego rozwoju każdego dziecka 

niezbędna jest atmosfera akceptacji i miłości oraz ochrona i opieka zapewniające dzieciom 

poczucie bezpieczeństwa. Negatywne zjawiska społeczne takie jak uzależnienia, 

niezaradność, ubóstwo, bezrobocie czy choroby cywilizacyjne utrudniają zapewnienie 

dzieciom właściwych i sprzyjających rozwojowi warunków. Narastające napięcie i frustracja 

rodziców przyczynia się do przyjmowania przez nich nieprawidłowych postaw i metod 

wychowawczych, często opartych na przemocy. W związku z tym istnieje potrzeba 

podejmowania działań profilaktycznych w zakresie wspierania rodziny w pełnieniu przez nią 

funkcji opiekuńczych oraz wychowawczych.  

W okresie życia każdego młodego człowieka rodzina  stanowi dominujące środowisko,  

w którym kształtuje się jego aktywność, cechy osobowości, zachowania oraz wartości i 

normy społeczne. Wpływ na formowanie się wskazanych powyżej elementów mają przede 

wszystkim więzi rodzinne, a jak zauważa W. Okoń „rodziców z dziećmi łączy więź 

rodzicielska która stanowi podstawę wychowania rodzinnego”. Ukształtowanie trwałej więzi 

rodzinnej, głównie osobowej, emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem, a także 

rodzeństwem, innymi członkami rodziny odgrywa ogromną rolę w rozwoju i wychowaniu 

dziecka.  

Powiatowy program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie na lata 2021-2025  ma na celu promowanie prawidłowo funkcjonującej 



POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE 

PROMOWANIA I WDRAŻANIA PRAWIDŁOWYCH METOD 

WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH 

ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE NA LATA 2021-2025 

 

 

4 

 

CZĘŚĆ IV 

rodziny, która jest w stanie zapewnić optymalne warunki do rozwoju i wychowania dzieci. 

Program stanowi również ważny element w kreowaniu polityki społecznej i przeciwdziałaniu 

przemocy w naszym regionie.   

 

1. Prawne uwarunkowania programu 

 

Do prawnych uwarunkowań przyjęcia i realizacji Powiatowego programu działań 

profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025  

należą przede wszystkim regulacje przyjęte w następujących  dokumentach:  

▪ Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, która wyraża przekonanie, że rodzina jako 

podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich 

jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz 

wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie. 

Uznaje, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swej osobowości powinno 

wychowywać się środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. 

Jednocześnie ma na uwadze, że dziecko ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną oraz 

umysłową wymaga szczególnej opieki i troski.  

▪ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 stanowi, 

iż Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a organy władzy publicznej 

zobowiązane są do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem  

i demoralizacją oraz że dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki  

i pomocy władz publicznych.  

▪ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc społeczna 

jest tą dziedziną polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, czyniąc jednocześnie 

odpowiedzialnymi za organizację pomocy społecznej organy administracji rządowej  

i samorządowej wszystkich szczebli.  
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▪ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na 

samorząd powiatowy między innymi obowiązek opracowania i realizacji programów 

służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.  

 

2. Wychowawcza rola rodziny- założenia teoretyczne 

 

Pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym w życiu człowieka jest 

środowisko rodzinne, w którym dziecko rozwija się psychicznie i fizycznie. To właśnie 

rodzina stwarza warunki do zaspokojenia różnorodnych potrzeb społecznych  swoich 

członków, a szczególnie dzieci. Dotyczy przede wszystkim potrzeby przynależności 

uczuciowej, bezpieczeństwa, stabilizacji. Dziecko w rodzinie zdobywa pierwsze 

doświadczenia, doznaje pierwszych odczuć, przyswaja rodzinne wzorce i zasady społecznego 

współżycia, a także utożsamia się ze środowiskiem i swoim najbliższym otoczeniem 

odnajdując w nim miejsce dla siebie. Czym tak właściwie jest rodzina? Jak ją zdefiniować  

w dzisiejszych czasach? I dlaczego ta definicja się zmienia?  

Zgodnie z definicją Jana Szczepańskiego rodzina „to grupa złożona z osób 

połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim”. Prócz więzi biologicznych istotną 

kwestią są związki interpersonalne między członkami rodziny. Należą do nich między innymi 

czynniki tworzące związek emocjonalny: wspólne miejsce zamieszkania, majątek, nazwisko  

i kultura duchowa. Rola jaka jest postawiona przez rodziną w procesie wychowawczym 

dziecka oraz jej wpływ na kształtowanie osobowości jego sfery intelektualnej czy uczuciowej, 

zachowania się w otaczającym środowisku jest bardzo ważna.   

Życie rodzinne składa się z funkcji: 

▪ Socjalizacyjnej- funkcja ta oddziałuje zarówno na dzieci, jak i na rodziców. Zakłada 

uczenie się zachowań, norm i wartości przyjętych w społeczeństwie, które zmieniają się wraz 

ze zmianą pokoleń. 

▪ Miłości i bezpieczeństwa – rodzina powinna zaspakajać podstawowe potrzeby 

człowieka,  takie jak miłość czy poczucie bezpieczeństwa. Każdy z członków rodziny pragnie 
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posiadać bliskie osoby. Rozwój emocjonalny w dzieciństwie ma ogromny wpływ na dorosłe 

życie człowieka. 

▪ Kulturotwórcza- rodzina wprowadza dziecko w świat kultury i sztuki, pozwala na 

znalezienie własnych zainteresowań i rozwianie ich. Powyższa funkcja wzmacnia relacje 

rodzinne.    

▪ Wspomagająca rozwój osobowości – osobowość  człowieka kształtuje się całe życie 

poprzez doświadczenie, zdobytą wiedze o sobie  i otaczającym świecie. Każda osoba w 

rodzinie jest indywidualna, posiada różny charakter i temperament.   

▪ Religijna- odgrywa istotną rolę w rozwoju moralno- religijnym. Funkcja ta jest 

swoistym kodeksem moralnym. 

▪ Ekonomiczna- służy zaspakajaniu potrzeb materialnych, takich jak jedzenie, ubranie 

czy mieszkanie, itp. Wszyscy członkowie rodziny mają wkład w budżet domowy.  

▪ Stratyfikacyjna- obejmuje obowiązujące prawa i zwyczaje w społeczeństwie. 

▪ Integracyjna- rodzina, jako komórka społeczna powinna tworzyć wewnętrzna 

spójność. Funkcja ta służy nawiązaniu relacji międzyludzkich. 

▪ Rekreacyjna- rodzina jest swoistym azylem, miejscem odpoczynku i relaksu. 

▪ Opiekuńcza- chroni przed niebezpieczeństwami dnia codziennego. Prawidło 

funkcjonująca rodzina zapobiega popełnianiu błędów życiowych i daje punkt odniesienia, co 

jest dobre a co złe.  

 

Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające stąd skutki 

oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw ojca i matki w stosunku do 

dziecka. Za najbardziej rozpowszechnioną w psychologii definicje postawy przyjąć  można 

definicję postawy, jako tendencję do zachowania się w specyficzny sposób wobec jakiejś 

osoby, sytuacji czy problemu. Możemy więc wstępnie określić, że postawa rodzicielska - 

macierzyńska  lub ojcowska- jest tendencją do zachowania się w pewien specyficzny sposób 

w stosunku do dziecka. W konsekwencji przyjętej postawy dziecko jest spostrzegane, 

oceniane i traktowane przez matkę czy ojca w ten specyficzny sposób jaki wnioskuje 

postawa. Przy czym najbardziej charakterystyczny dla danej postawy przyjmuje się ładunek 

uczuciowy. Większość badaczy postaw przyjmuje czynnik emocjonalny lub jego 

odpowiednik oceniający jako podstawę dla rozpoznania i ewentualnego pomiaru postawy. 
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Postawa rodzicielska zawiera ładunek uczuciowy, który wyznacza działanie w stosunku do 

dziecka. I właśnie przez to działanie możemy poznać postawę rodzicielską.  

Wielostronny wpływ postaw rodzicielskich doświadczonych w dzieciństwie na przyszłe 

życie dziecka jest zdaniem J. Rembrowskiego i M. Ziemskiej, niezaprzeczalny 

i udowodniony. Matki i ojcowie , poprzez swoje postawy rodzicielskie oddziałują na cechy 

osobowości dzieci, wpływają na ich samoocenę, odwagę i lękliwość, na intelekt i styl 

myślenia, plany życiowe czy wybór zawodu. Rodzice mają swój udział w kształtowaniu 

świata wartości dziecka. Czynnikiem silnie oddziaływującym na dziecko w rodzinie jest 

właściwy dla niej klimat psychiczny. Dobry klimat psychiczny zespala rodzinę jako całość, 

sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, ułatwia rozładowanie pojawiających się konfliktów, 

pozwala na tworzenie i doskonalenie systemu wychowania najbardziej korzystnego z punktu 

widzenia rozwoju osobowości dziecka i jego przygotowania do życia. Nie zawsze jednak 

klimat panujmy w rodzinie jest pozytywny i właściwy. 

Wychowawczy wpływ na dziecko wywiera nie tylko zaspokojenie jego podstawowych 

potrzeb lecz przede wszystkim sposób odnoszenia się do dziecka, rodzaj stosunków łączących 

je z rodzicami i rodzeństwem oraz atmosfera panująca w domu rodzinnym.  

Wszystkie powyższe elementy łącznie stanowią o stylu wychowania. Rodzice stosujący 

właściwe metody wychowawcze wobec dziecka, z chęcią otaczają go opieką, dostrzegają  

i zaspakajają jego potrzeby. Łatwo też nawiązują kontakty z dzieckiem.  

3. Style wychowawcze 

Poniższa tabela przedstawia style interakcji wychowawczych według Diany Baumrind.  

 

Styl wychowawczy Charakterystyka rodziców 

(nauczycieli) 

 

Cechy dzieci (uczniów) 

Laissez – faire 

(leseferyzm) 

Zapewnienie dużej swobody. 

Akceptujący i gotowi do 

rozmowy. Niemal żadnych 

oczekiwań i wymagań wobec 

dzieci. Praktycznie nie 

występują kary za 

niewłaściwe zachowanie. 

 

 

Zachowanie niedojrzałe. 

Mała samokontrola, 

lękliwość i impulsywność. 

Dzieci pełne pretensji do 

opiekunów.  
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Autorytarny Chłód emocjonalny. Żądanie 

pełnego posłuszeństwa i 

dostosowania się. Brak 

wyjaśniania poleceń. Kary za 

lekceważenie. Stosowanie 

metody „Dzieci nie mają 

głosu”. 

 

 

 

Dość niesamodzielne, 

zamknięte w sobie i 

niezadowolone. Niewielka 

ciekawość i motywacja do 

osiągnięć. Niskie poczucie 

własnej wartości. Bardzo 

nieufne.    

 

 

Autorytatywny Wywieranie wpływu na 

zachowanie dzieci za 

pomocą własnych reguł i 

standardów. Wysoka ocena i 

dyscypliny i samodzielności. 

Konsekwencja w  stosowaniu 

środków wychowawczych. 

Gotowość do  

przedyskutowania poleceń  

z dziećmi. Pomimo jasnych 

oczekiwań istnieje 

emocjonalne ciepło. 

 

Pewne swoich możliwości w 

trakcie zmagań z nowymi 

zadaniami, wytrwałe. 

Zdrowa samoocena. 

Zadowolenie, gotowość do 

podjęcia ryzyka.  

 

4. Kryzys w rodzinie - rodzina dysfunkcyjna 

 

Trudno przecenić znaczenie rodziny w procesie wychowawczym, gdyż jest ona 

naturalnym środowiskiem socjalizującym . Może wspierać lub ograniczać procesy adaptacji 

młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Rodzina dysfunkcyjna to w rozumieniu 

systemowym rodzina, która w sposób ciągły przejawia zaburzenia swojej struktury i funkcji. 

Źródłem dysfunkcji w rodzinie są dorośli, którzy założyli rodzinę – małżonkowie, rodzice.  

To właśnie oni podejmują decyzje o powołaniu rodziny, tworzą reguły, według których 

rodzina funkcjonuje, wnosząc swój światopogląd i styl bycia. Zaburzenie układu rodzinnego 

ma swój początek w osobach, które go inicjują.  

Przyczyny dysfunkcji to m.in.: 

- głęboka patologia 

- niewłaściwe wypełnianie obowiązków 

- porzucenie 
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- uzależnienie 

- długotrwałe bezrobocie 

- długotrwała choroba 

- zaniedbywanie dziecka 

- krzywdzenie dziecka 

Analiza czynników ryzyka pojawienia się zachowań przemocowych wobec dziecka 

obejmuje w głównej mierze określone cechy funkcjonowania rodziny, jak i cechy 

osobowościowe jej członków, zwłaszcza rodziców, ale również samego dziecka, które mogą 

sprzyjać jego złemu traktowaniu.   

 

Czynnikami ryzyka przemocy w rodzinie mogą być: 

- izolacja społeczna 

- funkcjonowanie rodziny w warunkach długotrwałego stresu społeczno- ekomonicznego 

- doświadczenie przez rodziców przemocy w dzieciństwie 

- zaburzone relacje małżeńskie i rodzinne 

- niedojrzałość emocjonalna, młody wiek rodziców 

- znacząca lub całkowita zmiana stylu funkcjonowania rodziny, np. rozwód czy ciężka 

choroba 

- niewłaściwe interakcje z dzieckiem 

- niska akceptacja roli rodzicielskiej oraz niski poziom kompetencji rodziców 

- nierealne postrzeganie dziecka i nierealne oczekiwania wobec dziecka i jego umiejętności 

- cechy dziecka i jego historia rozwoju np. upośledzenie fizyczne, umysłowe 

- cechy osobowościowe i problemy psychologiczne rodziców  

- zaburzenia komunikacji interpersonalnej 

- zaburzenia wczesnych kontaktów emocjonalnych z dzieckiem 

- problemy uzależnieniowe 

- cechy strukturalne rodziny (np. wielodzietność, rodzina niepełna, eurosieroctwo). 
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5. Cele programu i obszary działania  

 

Cele, kierunki i rodzaje działań, realizatorzy/partnerzy , terminy realizacji oraz wskaźniki 

realizacji programu wynikają z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – OBSZAR I:  P R O F I L A K – 

 T Y K A   I    E D U K A C J A 

Cel główny : Wzmocnienie świadomości społecznej mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku 

Cel szczegółowy: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Kierunki i rodzaje 

działań 

Zadania  Realizatorzy / 

Partnerzy 

Planowany 

termin 

realizacji 

Wskaźniki 

Zwiększenie 

świadomości 

społecznej 

mieszkańców 

Powiatu 

Dąbrowskiego na 

temat zjawiska 

przemocy  

w rodzinie 

 

 

Realizacja programu 

działań 

profilaktycznych w 

zakresie 

promowania i 

wdrażania 

prawidłowych 

metod 

wychowawczych w 

stosunku do dzieci 

w rodzinach 

zagrożonych 

przemocą w 

rodzinie 

PORADNICTWO: 

Organizowanie 

specjalistycznego 

poradnictwa oraz 

wsparcia dla rodzin 

dotkniętych oraz 

zagrożonych 

przemocą domową 

 
 

PCPR przy 

współpracy : 

OPS-y, KPP, 

PPP, szkoły 

ponadgimnazjalne 

z terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o 

charakterze 

ciągłym  

Liczba udzielonych 

porad  

 

 

EDUKACJA:  

Organizowanie 

spotkań z rodzicami 

mających na celu 

rozwój wiedzy z 

zakresu właściwych 

metod 

wychowawczych 

oraz postaw 

rodzicielskich 

 

Realizacja szkoleń i 

spotkań 

tematycznych 

podnoszących 

poziom wiedzy i 

PCPR przy 

współpracy : 

OPS-y, KPP, 

PPP, szkoły 

ponadgimnazjalne 

z terenu powiatu 

dąbrowskiego 

 

 

Zadanie o 

charakterze 

ciągłym – min. 

1 raz w roku   

Liczba spotkań 

 

Liczba uczestników  
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kwalifikacje osób 

pracujących w 

instytucjach i 

organizacjach 

pomagających 

rodzinom 

INFORMACJA: 

Opracowanie i 

rozpropagowanie 

materiałów (ulotek, 

broszur, plakatów) 

wśród społeczności 

lokalnej na temat 

pozytywnych 

postaw i metod 

wychowawczych 

oraz dostępnych 

form wsparcia 

PCPR przy 

współpracy : 

OPS-y, KPP, 

PPP, szkoły 

ponadgimnazjalne 

z terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o 

charakterze 

ciągłym – min. 

1 raz w roku   

Liczba 

rozpropagowanych 

publikacji, 

materiałów 

informacyjnych, itp. 

 

 

6. Adresaci programu 

 

− Rodziny zagrożone zjawiskiem  przemocy.  

− Rodziny uwikłane w przemoc. 

− Rodziny niewydolne wychowawczo, niezaradne życiowo.  

− Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym.  

− Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i niedostosowane społecznie.  

− Przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci  

i rodzin.  

 

7. Oczekiwane efekty realizacji programu 

 

− poprawa wydolności wychowawczej rodzin dotkniętych oraz zagrożonych przemocą,  

− wzmocnienie rodziny w wypełnianiu swoich zadań,  

− poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży w rodzinach dotkniętych oraz 

zagrożonych przemocą,  

− zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie,  
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− wzrost dostępności specjalistycznej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów 

wynikających z sytuacji kryzysowej oraz rozwijania i pogłębiania kompetencji 

opiekuńczo - wychowawczych,  

− wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy 

ze strony instytucji na terenie powiatu,  

− wzrost wiedzy i kompetencji osób zaangażowanych w pracę z rodziną z zakresu 

zjawiska przemocy oraz prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich.  

8. Monitoring programu 

 

Realizacja programu będzie monitorowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zbieranie danych statystycznych i sporządzanie sprawozdań 

z podejmowanych działań. Sprawozdanie z realizacji Programu ujęte będzie w corocznym 

sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedkładanego Radzie 

Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.  

9. Finansowanie programu 

 

 Program będzie realizowany w ramach środków własnych. Możliwe jest również  

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania Programu. 

 

Program ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacjom w trakcie realizacj



 

  CZĘŚĆ V 

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO –

TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB 

STOSUJĄCYCH PRZEMOC 

W RODZINIE NA LATA 2021-2025 
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WSTĘP 

 

Problem przemocy w rodzinie od wielu lat uważany jest za istotny problem społeczny. 

Występuje ono we wszystkich warunkach społeczno – ekonomicznych, we wszystkich 

grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy też sytuacji materialnej. 

Przemoc jest zarówno następstwem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i bez wątpienia 

należy zakwalifikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości 

społecznej. 

Osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety, dzieci oraz osoby starsze. 

Osoby te nie zawsze chętnie przyznają się do tego, że są ofiarami przemocy, tym bardziej 

rzadko do sprawstwa przyznają się osoby stosujące przemoc. Stąd diagnoza i ocena skali 

zjawiska przemocy w rodzinie jest trudna do dokładnego określenie, ze względu 

na tzw. „ciemną liczbę” – czyli te przypadki, które nie zostały jeszcze ujawnione, zgłoszone 

odpowiednim organom. 

W celu zwiększenia skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie wskazana jest dalsza praca z niektórymi uczestnikami i 

członkami ich rodzin, osobami pozostającymi w bliskich relacjach z zainteresowanymi. W 

celu realizacji ustrukturowanych oddziaływań w tym zakresie, istnieje potrzeba realizacji 

„Programu psychologiczno –terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

 

1. Założenia merytoryczne 

 

Program psychologiczno-terapeutyczny (PP-T) stanowi kontynuację i rozwinięcie 

działań podejmowanych wobec sprawców przemocy w rodzinie w programie korekcyjno-

edukacyjnym (PK-E). 

PK-E ma charakter interwencyjny, a jego celem jest przede wszystkim zatrzymanie 

przemocy. Służy temu edukacja sprawcy w obszarze przemocy – jej form, dynamiki, źródeł 

i przekonań wzmacniających przemoc oraz korekcja - poprzez dostarczenie sprawcom 

i przyswojenie przez nich narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed 

stosowaniem przemocy. Główną formą pracy w PK-E są spotkania grupowe i koncentracja 

na edukacji i narzędziach przydatnych w funkcjonowaniu bez przemocy.  
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Program psychologiczno-terapeutyczny – skoncentrowany jest przede wszystkim 

na kliencie, jako podmiocie oddziaływań i oprócz skondensowanych treści podejmowanych 

w PK-E - rozwija i utrwala metody komunikacji sprawcy z osobami najbliższymi, 

bez stosowania przemocy.   

Istotą tego programu jest „podążanie” za klientem, koncentracja na kliencie i jego 

„niedomkniętych” problemach z przeszłości, które stanowią blokady w dokonywaniu zmian, 

a także predyspozycjach i umiejętnościach relacyjnych (zasobach) oraz sposobie myślenia 

i funkcjonowania w realizacji postawionych sobie celów. 

Metody i techniki stosowane w PP-T zaczerpnięte są z uznanych metod pracy z osobami 

z zaburzeniami funkcjonowania w relacjach, w tym osobami stosującymi przemoc: Terapia 

Skoncentrowana na Rozwiązaniu, Terapia Gestalt, Trening Zastępowania Agresji, Racjonalna 

Terapia Zachowań, Analiza Transakcyjna.  

 

2. Adresaci programu  

Program skierowany jest dla dorosłych osób, które:  

− ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, 

− aktualnie biorą udział w programie korekcyjno-edukacyjnym (cykl jest w końcowej 

fazie realizacji oraz prowadzone są działania rekrutacyjne do programu 

psychologiczno-terapeutycznego) i z diagnozy dokonanej przez realizatora programu 

kor-ed wynika wskazanie, a ze strony uczestnika gotowość do dalszej, pogłębionej 

pracy,  

− nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym, ale prezentują dużą 

świadomość i motywację do pracy nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania 

w relacjach rodzinnych, np. w wyniku innych kontaktów ze specjalistami 

(terapeutami, psychoterapeutami, i innymi). 

 

Preferencyjne wskazania do udziału w programie psychologiczno-terapeutycznym mają 

pary małżeńskie/partnerskie, których relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują 

pozytywną motywację do pracy nad korekcją/rozwojem relacji rodzinnych.  
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3. Założenia organizacyjne 

 

Rekrutacja dokonywana jest poprzez bezpośrednie (osobiste lub telefoniczne) 

zaproszenie do udziału w programie przez koordynatora (powiatowego) PK-E, trenerów 

prowadzących program korekcyjno-edukacyjny lub program pschologiczno-terapeutyczny, 

informowanie i motywowanie przez przedstawicieli podmiotów systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (specjalistów pracujących z rodziną dotkniętą przemocą: pracowników 

socjalnych, psychologów, dzielnicowych, służbę zdrowia, terapeutów itp.).  

 

Program realizowany jest w formie:  

- spotkań indywidualnych dla każdego/każdej uczestnika/czki z trenerem/terapeutą – analiza 

osobistych uwarunkowań, w tym zasobów, mechanizmów, blokad wpływających na relacje 

w rodzinie/związku; 

- spotkań par uczestników z prowadzącymi trenerami/terapeutami, w tym: 

- spotkania diagnostyczne dla każdej pary – analiza bieżącej sytuacji rodzinnej, określenie 

poziomu motywacji, decyzja o aktywnym uczestnictwie w spotkaniach, określenie celów 

udziału w programie; 

 – spotkania pracy psychologiczno-terapeutycznej w obrębie zidentyfikowanych problemów, 

czynników wpływających na relacje w rodzinie/związku; praca nad sytuacjami zgłoszonymi 

przez uczestników – analiza negatywnych interwencji-zachowań, budowanie właściwych 

mechanizmów funkcjonowania w oparciu o zasady prawidłowej, asertywnej-odważnej 

komunikacji, pozytywne zasoby uczestników; wyznaczanie kierunków pracy każdego 

z uczestników nad własną samoświadomością; identyfikacja pozytywnych aspektów 

budujących relację; korzystanie z pomocy specjalistów (terapeutów) w dalszym rozwoju 

relacji rodzinnych/związku; 

- spotkań grupowych – psychoedukacja w zakresie podstawowych mechanizmów zjawiska 

przemocy i charakterystyki komunikacji w relacjach (agresywność – uległość – asertywność), 

zasady prawidłowej komunikacji – bez przemocy, rola emocji: identyfikacji emocji 

i komunikacji emocji w relacjach, zwłaszcza z osobami najbliższymi. 

 

Realizacja programu przebiega w zależności od specyfiki uczestników, w tym szczególnie 

w zależności od: 
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− zdiagnozowanych czynników wpływających dotychczas i aktualnie na relacje 

w rodzinach uczestników, 

− poziomu samoświadomości i motywacji uczestników i ich małżonków(-ek), 

partnerów(-ek), członków rodziny – do pracy korekcyjnej. 

 

Zakłada się, iż  na realizację cyklu przeznaczone winno być min. 40 godzin. 

Dopuszcza się zwiększenie/zmniejszenie liczby godzin w zależności od potrzeb uczestników.  

Łącznie na małżeństwo/rodzinę/związek przeznaczone będzie 10-15 h pracy psychologiczno-

terapeutycznej. 

 

4. Warunki realizacji programu 

− lokalowe – kameralne i bezpieczne warunki do spotkań i rozmów, 

− materiałowe – dostosowane do potrzeb uczestników, 

− finansowe – w zależności od posiadanych/pozyskanych środków. 

 

5. Dokumentacja  

Działania w ramach realizacji programu mogą być dokumentowane poprzez: 

 

− listy obecności, 

− wyrażenie zgody przez uczestnika na kontakt z partnerami i instytucjami, 

− prowadzenie dokumentacji indywidualnej: ogólne zapisy – podstawowe dane 

informacyjno-diagnostyczne; tematyka spotkań, bez opisywania szczegółów sytuacji 

zdrowotnej i emocjonalnej klientów, 

− inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań w ramach programu.  

 

6. Kontynuacja działań podejmowanych w ramach programu 

psychologiczno-terapeutycznego 

− wskazania do dalszej pracy dla klientów: w oparciu o obserwacje przekazywane 

uczestnikom w formie informacji zwrotnych przez prowadzących i sformułowane na 

ostatnich spotkaniach, 



PROGRAM PSYCHOLOGICZNO –TERAPEUTYCZNY 

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2021-2025 

 

 

 

7 

 

CZĘŚĆ V 

− określenie możliwości dalszej pracy klientów z realizatorami programu - oferta dla 

klientów,  przedstawienie propozycji dalszej pracy, kontaktów z innymi specjalistami.  

 

7. Ewaluacja i monitoring: 

− podsumowanie na ostatnim spotkaniu, 

− ewentualne przeprowadzenie badania ankietowego na zakończenie cyklu spotkań 

programowych, 

− monitoring osoby/rodziny po zakończeniu programu – prowadzony w uzgodnieniu 

z klientem w sprawie: sposobu monitorowania, podmiotów/osób prowadzących 

monitoring.  

 

8. Realizatorzy – kwalifikacje prowadzących, doświadczenie: 

 

Realizatorem Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie z ramienia Powiatu Dąbrowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Dąbrowie Tarnowskiej 

Osobami prowadzącymi  program psychologiczno-terapeutyczny mogą być: 

− realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych z doświadczeniem minimum trzech 

edycji prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego, 

− psycholodzy 

− psychoterapeuci            

− terapeuci  

 

posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe 

w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie 
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9. Cele, kierunki i rodzaje działań, wskaźniki 

 

Cele, kierunki i rodzaje działań, realizatorzy/partnerzy , terminy realizacji oraz wskaźniki 

realizacji programu wynikają z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – Obszar III Działania  

Korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne 

 

Cel główny: Zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie 

Cel szczegółowy : Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Kierunki działań Rodzaje działań Realizatorzy / 

Partnerzy 

Planowany 

termin 

realizacji 

Wskaźniki 

Dostępność oferty 

działań wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie  

Realizacja 

programu 

psychologiczno-

terapeutycznego 

dla osób 

stosujących 

przemoc w 

rodzinie 

PCPR przy 

współpracy : 

OPS-y, KPP,  

Zadanie o 

charakterze 

ciągłym – 

min. raz  

w roku  

Liczba osób uczestniczących  

w programie  

 

 

Współpraca 

międzyinstytucjonalna  

w zakresie realizacji  

programów wobec 

osób  stosujących 

przemoc  

w rodzinie  

 

 

Przekazywanie 

informacji 

dotyczących 

jednostek, które 

realizują oferty 

dla osób 

stosujących 

przemoc  

w rodzinie na 

terenie powiatu 

dąbrowskiego  

PCPR przy 

współpracy : 

OPS-y, KPP, 

PPP, szkoły 

ponadgimnazjalne 

z terenu powiatu 

dąbrowskiego 

Zadanie o 

charakterze 

ciągłym – 

min. raz  

w roku 

Liczba opracowanych 

informatorów  

Liczba 

opublikowanych/przekazanych   

informacji  


