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Wprowadzenie 
 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce jest systemem, w którym 

skorelowano ze sobą wiele różnych działań o charakterze prawnym i administracyjnym, 

których wspólnym celem jest ochrona osób przed przemocą w rodzinie. Podstawowymi 

aktami prawnymi odnoszącymi się do sytuacji osób doświadczających przemocy 

w rodzinie oraz określającymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

dla organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są: 

 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 przyjęty 

uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. 

 
Do zadań własnych gminy, o których mówi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie,  w tym: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie  poradnictwa   i   interwencji   w   zakresie   przeciwdziałania   

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych 

i  wychowawczych  kompetencji  rodziców   w  rodzinach  zagrożonych  

przemocą   w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia; 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 Realizując zapisy ww. ustawy Rada Gminy Resko uchwałą  Nr XXVII/237/21 z dnia 

21 grudnia 2021 roku przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w Gminie Resko Zgodnie 

z przyjętymi założeniami do najważniejszych celów realizowanego Programu należą: 
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1. Cel główny 

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz zmniejszenie  skali tego zjawiska w gminie Resko. 

2. Cele szczegółowe 

1)  diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Resko, 

2)  zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

3)  zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom 

dotkniętym    przemocą, 

4)  podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane 

z przemocą w  rodzinie, 

5)  podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania 

związane z przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, 

6) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

Cel 1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Resko 
Lp. Zadania Działania Liczba podjętych 

działań/liczba osób 
 
1. 

Zbieranie 
i analiza danych 
dotyczących 
występowania aktów 
przemocy 
w rodzinie 
 

a) Sporządzanie statystyk 
określających wielkość 
zjawiska  przemocy i ich 
aktualizacja 

1 

 

Cel 2. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

Lp. Zadania Działania Liczba podjętych 
działań/liczba osób 

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

a) podejmowanie działań 
w środowisku zagrożonym 
przemocą   w rodzinie mających 
na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku, inicjowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą w 
rodzinie, 

b) rozpowszechnianie informacji 
o   instytucjach, osobach i 
możliwościach udzielenia 
pomocy w środowisku 
lokalnym, inicjowanie działań 
w stosunku do  osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie, 

c) monitorowanie sytuacji rodzin 
dotkniętych przemocą, 

d) opracowanie i realizacja planu 

11 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

11 
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pomocy w indywidualnych 
przypadkach wystąpienia 
przemocy w rodzinie, 

e) zbieranie materiałów 
dowodowych zgodnie z 
procedurą „Niebieskiej Karty” 

 

 
 
 
 

11 

Cel 3. Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom 

dotkniętym przemocą 

Lp. Zadania Działania Liczba podjętych  
działań/liczba osób 

1. Zapewnienie 
schronienia i pomocy 
materialnej ofiarom 
przemocy w rodzinie 
 

a) nawiązanie współpracy 
z instytucjami z terenu 
województwa 
zachodniopomorskiego 
zapewniającymi 
schronienie ofiarom 
przemocy, 

b) udzielanie świadczeń 
pieniężnych 

1 
 
 
 
 
 

       2 

2. Zapewnienie wsparcia 
instytucjonalnego 
ofiarom przemocy 
 

a) prowadzenie pracy 
socjalnej, 

b) prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego,  

c) edukowanie ofiar 
w zakresie 
przysługujących im praw 
 

18 
 

11 
 
 

11 

Cel 4. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane 

z przemocą w rodzinie 

Lp. Zadania Działania Liczba podjętych  
działań/liczba osób 

1. Edukacja 
społeczeństwa w 
zakresie problematyki 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
 

a) podnoszenie wiedzy 
w społeczności lokalnej 
w zakresie problematyki 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
poprzez zamieszczanie 
informacji na stronie 
internetowej, 
rozpowszechnianie 
ulotek, materiałów 
edukacyjno – 
informacyjnych, w tym 
o instytucjach 
udzielających pomocy 
sytuacjach doświadczania 
przemocy w rodzinie, 

b) prowadzenie wśród 
dzieci i młodzieży 
profilaktyki w zakresie 
agresji i przemocy m.in. 
poprzez organizowanie 
zajęć w ramach szkolnego 
programu profilaktyki, 

c) organizowanie czasu 
wolnego dzieci i 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
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młodzieży, 
d) współuczestnictwo 

w kampaniach 
prowadzonych na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 

Cel 5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania 

związane z przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

Lp. Zadania Działania Liczba podjętych 
 działań/liczba osób 

1. Doskonalenie grup 
zawodowych 
zaangażowanych 
w problematykę 
przemocy w rodzinie 
oraz przeciwdziałanie 
wypaleniu 
zawodowemu 

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

b) organizowanie spotkań 
mających na celu 
wymianę doświadczeń 
oraz pomoc w sytuacjach 
trudnych. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 

 

Cel 6. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie 

Lp. Zadania Działania Liczba podjętych  
działań/liczba osób 

1. Przeprowadzanie 
działań motywujących 
do zmiany zachowań 

a) rozmowy motywujące 
do zmiany zachowań, 

b) występowanie 
z zawiadomieniami 
do prokuratury 

c) podejrzeniu popełnienia 
czynów określonych w 
art. 2 § 2 ustawy o 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 

d) kierowanie do udziału 
w działaniach 
korekcyjno- 
edukacyjnych dla 
sprawców przemocy, 

e) kierowanie do udziału w 
terapii uzależnienia. 

11 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
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Osiągnięcie powyższych celi jest możliwe tylko przy współpracy przedstawicieli 

wszystkich służb i instytucji, które zobowiązane są do działań na rzecz profilaktyki 

w powyższym zakresie. 

Realizacja Programu spoczywa przede wszystkim na pracownikach Centrum Usług 

Społecznych w Resku, Komisariatu Policji w Resku, członkach Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, placówkach oświatowych i wymiaru sprawiedliwości. 

Adresatami są: cała społeczność Gminy, świadkowie przemocy w rodzinie,  jej sprawcy 

i przede wszystkim ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonkowie 

lub partnerzy w związkach nieformalnych, osoby starsze i niepełnosprawne.  

 

Realizacja Programu w 2021 roku 

 

 Zespół   Interdyscyplinarny   powołany   Uchwałą Nr VIII/56/15 Burmistrza Miasta 

i Gminy Resko z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, w ramach swych działań podejmowanych zgodnie  z ustawą z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), 

przepisów szczegółowych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,  

w okresie sprawozdawczości realizował działania zawarte w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 W roku 2021 obyły się cztery (4) posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Resku w skład, którego wchodzą przedstawicie 

następujących instytucji: 

• Centrum Usług Społecznych w Resku, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Resku, 

• Komisariat Policji w Resku, 

• Zespół Szkół w Resku, 

• Stowarzyszenie „Nasza Pasja” 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie, 

• Sąd Rejonowy Łobez, 

• Prokuratura Rejonowa Łobez, 

• „COR” Sp. Z o.o. NZOZ w Resku.       
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Dane statystyczne dotyczące przemocy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2021- wpłynęło 

11 formularzy „Niebieska Karta – A”. Formularze zostały wypełnionych przez policjantów 

Komisariatu Policji w Resku w liczbie 8, 1 Niebieska Karta została sporządzona przez 

przedstawiciela GKRPA natomiast 2 przez pracowników socjalnych Centrum Usług 

Społecznych w Resku. 

Zgodnie  z  §  18.  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  13  września  2011 r.    

w  sprawie  procedury  „Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów  formularzy  „Niebieska   Karta” 

w 14 rodzinach zakończono procedurę. W 7 przypadkach ze względu na ustanie przemocy 

w  rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy 

w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy i również w przypadku 

7 rodzin członkowie grup roboczych rozstrzygnęli o braku zasadności podejmowania działań. 

W ramach realizacji procedury pracownicy socjalni udzielali wsparcia w postaci szeroko 

rozumianej pracy socjalnej oraz wsparcia finansowego w odniesieniu do  potrzeb rodzin 

i możliwości Centrum Usług Społecznych w Resku. Ponadto każdorazowo podczas wizyt 

w środowiskach pracownicy socjalni byli wyczuleni na przejawy stosowania przemocy 

w rodzinie i w ramach pracy socjalnej przeprowadzali rozmowy uświadamiające oraz 

 2021 

Liczba osób/rodzin objętych pomocą  

11 

Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

2 

Ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych  

 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego/grup 

roboczych 

4/18 

Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta” 11 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie 4 

Liczba osób skierowanych do udziału w programach 

korekcyjno – edukacyjnych 

4 
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udzielali instruktażu zmierzającego do zapobiegania temu zjawisku. Ponadto osobom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie udzielane były porady psychologiczne przez 

psychologa, zatrudnionego przez Centrum Usług Społecznych oraz przed radcę prawnego – 

w zależności od potrzeb. 

Każdorazowo, w sytuacjach, gdy problemem towarzyszącym stosowaniu przemocy 

wobec najbliższych był problem alkoholowy, w ramach działań grup roboczych zwracano się 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy CUS 

o przeprowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu celem zachowania przez 

tą osobę abstynencji i zachęcenia do walki z nałogiem poprzez podjęcie leczenia. 

Motywowano do podejmowania działań prowadzących do zachowania trzeźwego stylu życia 

i w miarę potrzeb do podejmowania terapii. 

W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” i działań zgodnych z Gminnym 

Programem Przeciwdziałania Przemocy w przypadku odnotowania, że zagrożone jest dobro 

małoletnich dzieci z rodzin objętych przemocą w rodzinie, zwracano się do Sądu Rejonowego 

w Łobzie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka. 

 Rozpowszechniano materiały edukacyjne i informacyjne (broszury, ulotki, plakaty, 

długopisy) dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności – poprzez 

wyłożenie ulotek w budynkach Centrum, a także podczas organizowanego na Rynku Miejskim 

w Resku w sierpniu 2021 r. Jarmarku Św. Bartłomieja. 

 Omówiono i uzgodniono działania Policji i Centrum w przypadku interwencji domowej 

związanej z przemocą w sytuacjach, gdzie sprawca jest odizolowany od ofiary 

oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku 

z przemocą w rodzinie, zwłaszcza w obecnie trwającym okresie pandemii. 


