
P r o j e k t 

Wójta Gminy Baranów 

……………………………. 
 

UCHWAŁA NR ………/2019 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia ………. 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) – Rada 

Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Baranów 

 

Stanisław Antoniewicz 
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1. Wprowadzenie 

Przemoc w rodzinie ma charakter interdyscyplinarny, gdyż leży w kręgu zainteresowań wielu 

dziedzin nauki, wielu zawodów takich jak: psycholodzy, pracownicy socjalni, policjanci, 

pedagodzy, służba zdrowia, terapeuci, asystenci rodzin i inni. Wielość kręgów zainteresowań ma 

wpływ na różnorodność definicji przemocy, a także dużą ilość metod rozwiązywania problemu 

przemocy oraz działań profilaktycznych. 

 Najważniejszym aktem prawnym regulującym przeciwdziałanie przemocy oraz jej 

profilaktykę jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To w 

w/w ustawie zapisano obowiązek przyjęcia przez Gminę „Programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie”. Do tej pory w Gminie Baranów obowiązywał program przyjęty w 2013 r., a 

obowiązujący do 2018 r. 

 Nowe regulacje prawne nałożyły na gminę i podmioty związane z pracą z osobami 

doznającymi przemocy nowego interdyscyplinarnego podejścia do problemu, regulacje stworzyły 

ramy współpracy pomiędzy instytucjami i to w oparciu o ten model będzie oparty Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -2021. 

 

2. Podstawy prawne programu 

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021 realizowane będą w oparciu o podstawowe akty prawne 

normujące problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390); 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 1508 ze zm.); 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487.); 

 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 

ze zm.) 

 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.); 

 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.); 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 998 ze zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury, „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011r., Nr 209, poz. 1245). 

 

3. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 



godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą. Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, niszczącym psychikę. 

Przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, poprzez przemoc psychiczną i seksualną, aż po 

przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma 

ona charakter długotrwały i cykliczny. 

Przemoc domowa 

 jest intencjonalna – jest zamierzonym działaniem człowieka, mającym na celu kontrolę nad 

ofiarą; 

 cechuje ją nierównowaga sił – jedna strona /silniejsza/ ma przewagę nad drugą /słabszą/; 

 narusza prawa i dobra osobiste – osoba stosująca przemoc wykorzystuje przewagę siły i 

narusza podstawowe prawa osoby doświadczającej przemocy; 

 powoduje cierpienie i ból – osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie osoby 

doświadczającej przemocy na poważne szkody, osłabiając jej zdolność do samoobrony. 

 

Rodzaje przemocy  

1) Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym 

zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, 

szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, 

kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, 

duszenie, krępowanie ruchów, itp.; 

2) Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby 

np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, 

grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, 

czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, 

lekceważenie, itp.; Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do 

udowodnienia. 

3) Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do 

aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie 

jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków 

obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym 

szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk 

seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów 

anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.; 

4) Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym 

niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w 

których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, 

włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez 

pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie 

czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub 

wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.  

5) Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą 

przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie 

jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, 

uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, 

łazienki, łóżka, itp.; 

 



FORMY I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE 

Rodzaje przemocy Formy przemocy Skutki przemocy 

PRZEMOC 

FIZYCZNA 

szarpanie, kopanie popychanie, 

obezwładnianie, duszenie, 

odpychanie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, bicie 

otwartą ręką, pięściami, różnymi 

przedmiotami, przypalanie 

papierosem, topienie, polewanie 

substancjami żrącymi, użycie broni, 

pozostawienie w niebezpiecznym 

miejscu, nie udzielenie niezbędnej 

pomocy, itp. 

bezpośrednie: uszkodzenia ciała - 

urazy, rany, złamania, stłuczenia, 

zadrapania, siniaki, poparzenia; 

następujące skutki: choroby w 

wyniku powikłań i stresu, zespół 

stresu pourazowego, życie w 

chronicznym stresie, poczuciu 

zagrożenia, strachu, lęku, napady 

paniki, bezsenność, zaburzenia 

psychosomatyczne, itp.; 

 

 

PRZEMOC 

PSYCHICZNA 

wyśmiewanie opinii, poglądów, 

przekonań, religii, pochodzenia, 

narzucanie swojego zdania, 

poglądów, stałe ocenianie, krytyka, 

wmawianie choroby psychicznej, 

izolowanie kontrolowanie, 

ograniczanie kontaktów z innymi 

ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i 

podporządkowania, ograniczanie 

snu, pożywienia i schronienia, 

wyzywanie, używanie wulgarnych 

epitetów, poniżanie, upokarzanie, 

zawstydzanie, stosowanie gróźb, 

szantażowanie, itp. 

zniszczenie poczucia mocy sprawczej 

ofiary, jej poczucia własnej wartości i 

godności, uniemożliwienie podjęcia 

jakichkolwiek działań niezgodnych z 

zasadą posłuszeństwa, osłabienie 

psychicznych i fizycznych zdolności 

stawiania oporu oraz wyrobienie 

przekonania o daremności jego 

stawiania, odizolowanie od 

zewnętrznych źródeł wsparcia, 

całkowite uzależnienie ofiary od 

prześladowcy, stały strach i utrata 

nadziei, choroby psychosomatyczne, 

ciągły stres, zaburzenia snu, itp. 

 

 

PRZEMOC 

SEKSUALNA 

gwałt, wymuszanie pożycia 

seksualnego, nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, 

zmuszanie do seksu z osobami 

trzecimi, sadyzm w pożyciu, 

wyśmiewanie wyglądu, ciała i 

krytyka zachowań seksualnych, itp.  

obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, 

obniżona samoocena i poczucie 

własnej wartości, utrata poczucia 

atrakcyjności i godności, zaburzenia 

seksualne, oziębłość, zamknięcie się 

/lęk, strach, unikanie seksu/, 

uogólniona niechęć i obawa do 

przedstawicieli płci sprawcy 

przemocy, itp. 

 

 

PRZEMOC 

EKONOMICZNA 

Okradanie, zabieranie pieniędzy,  

nie łożenie na utrzymanie, 

uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, niezaspokajanie 

podstawowych, materialnych 

potrzeb rodziny, szantażowanie, 

zaciąganie długów i kredytów bez 

zgody współmałżonka, zmuszanie do 

pożyczek, uniemożliwianie 

korzystania z pomieszczeń 

niezbędnych do zaspakajania potrzeb 

(kuchnia, łazienka) itp. 

całkowita zależność finansowa od 

partnera, niezaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, 

bieda, zniszczenie poczucia własnej 

godności i wartości, znalezienie się 

bez środków do życia. 



Cykl przemocy 

1)  Faza Narastającego Napięcia  

W tej fazie narasta napięcie i agresywność sprawcy. Każdy drobiazg wywołuje jego irytację, 

wszczyna awantury z byle powodu, może więcej pić, prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej 

niebezpieczny. 

Ofiara stara się opanować sytuację – uspokaja partnera, spełnia wszelkie jego zachcianki. Często 

przeprasza „na wszelki wypadek”. Zastanawia się na tym co może zrobić, aby poprawić mu 

humor.Często pojawiają się u ofiary różne dolegliwości fizyczne: bóle żołądka i głowy, bezsenność i 

utrata apetytu.Inne osoby wpadają w apatię, tracą energię do życia lub stają się niespokojne i 

pobudliwe nerwowo - jest to wynik narastającego napięcia.Często nie mogąc już tego wytrzymać, 

ofiary same wywołują awanturę, żeby już wreszcie „mieć to za sobą”. 

2)  Faza Ostrej Przemocy 

W fazie tej z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości (np. 

powodem może być opóźnienie posiłku). Ofiara jest raniona psychicznie i fizycznie.Niezależnie od 

tego jak się stara – wściekłość sprawcy coraz bardziej narasta.Ofiara czuje się bezradna, bo nic nie 

pomaga (ani bycie miłą, ani unikanie, ani bierne poddawanie się mu).Po ataku ofiara jest w szoku. 

Odczuwa wstyd i przerażenie, jest oszołomiona, odczuwa złość i bezradność. Najczęściej wtedy 

decyduje się wezwać policję. 

3)  Faza Miodowego Miesiąca 

W tej fazie wszystko się zmienia. Sprawca przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje poprawę. 

Bywa czuły, troskliwy, zapewnia o miłości, usprawiedliwia swoje zachowanie – kupuje prezenty, 

kwiaty. Dużo uwagi poświęca także dzieciom.Ofiara zaczyna wierzyć, że sprawca się zmienił, a 

przemoc była jedynie incydentem.Faza miodowego miesiąca zazwyczaj nie trwa długo, ale zatrzymuje 

ofiarę w cyklu przemocy, zapomina ona o pozostałych fazach.Po jakimś czasie napięcie powraca i 

cały cykl przemocy się powtarza.Miodowa faza demobilizuje ofiarę, a u sprawcy utrwala poczucie 

bezkarności i nadzieję, że następnym razem jakoś sobie poradzi i uzyska przebaczenie.Prawdziwym 

zagrożeniem jakie niesie ta faza jest fakt, że przemoc w następnym cyklu bywa jeszcze 

gwałtowniejsza.Najbardziej ukrywane są fazy 1 i 2, 3 natomiast jest eksponowana na zewnątrz - tak 

aby znajomi i rodzina widzieli jak „dobrze się dzieje w rodzinie”. Cykle takie mogą trwać przez wiele 

lat. Zwykle fazy „miodowego miesiąca” się skracają, a fazy narastającego napięcia i gwałtownej 

przemocy wydłużają się i przebiegają bardziej dramatycznie. To, co kiedyś w fazie „miodowego 

miesiąca” było przyjemnością, przekształca się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia.Po pewnym 

czasie faza „miodowego miesiąca” zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy. Cykliczność 

przemocy sprawia, że ofiarom trudno jest podjąć działania mające na celu zatrzymanie przemocy.  

 Przemoc to poważny problem społeczny. Jej destrukcyjna siła niszczy cały system rodzinny., 

odbiera poczucie bezpieczeństwa i możliwość prawidlowego rozwoju wszystkim członkom rodziny, 

szczególnie dzieciom. Niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia zachowań przemocy lub stawania się w 

przyszłości osoba krzywdzona. Rodziny z problemem przemocy stają się niewydolne w zakresie 

pełnionych przez nie podstawowych funkcji, izolują się społecznie, szczególnie w sytuacji, gdy nie 

mają wsparcia ze strony bliskich, przyjaciół oraz brak im wiedzy na temat form pomocy i instytuacji, 

które świadczą pomoc i wsparcie. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego 

podjęcia działań zawartych w Programie, majacych na celu jej zwalczanie i zapobieganie.Przemoc jest 

przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest 

ścigana zróżnych artykułów Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie 

zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 kodeksu karnego. 

Właściwe zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne. Istniejące statystyki 

pozwalają oszacować jedynie jego przybliżone rozmiary. Oficjalne statystyki nie obejmują 



niezgłaszanych przypadków przemocy. Skala problemy przemocy w rodzinie w Gminie Baranów na 

podstawie danych sprawozdania PRZEMOC w Baranowie w latach 2016 -2018 przedstawiała się 

następująco: 

                                                                                                                                          Rok 

2016 2017 2018 

- Liczba sporządzonych Niebieskich Kart                                                                        11         13          7 

- Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego                                        43        65          29 

- Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego                                      15        21           9 

- Liczba osób dotkniętych przemocą                                                                                  28        42         19 

- Liczba dzieci w rodzinach w których spisano Niebieskie Karty                                        8        12          5 

- Liczba zakończonych procedur w ramach Niebieskiej Karty                                            4         15          4 

 

 

4. Adresaci Programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2019 – 2021 skierowany jest do mieszkańców gminy Baranów, w szczególności do 

tych, którzy są uwikłani w przemoc, tj, do: 

- mieszkańców gminy Baranów 

- osób doświadczających przemocy lub są nią zagrożone 

- rodziców i opiekunów krzywdzonych dzieci 

- osób, które stosują przemoc w rodzinie 

- świadków przemocy w rodzinie 

- osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

  

5. Realizatorzy i partnerzy Programu 

Realizatorzy: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie 

2.  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

4. Placówki oświatowe i zdrowotne w Baranowie 



Partnerzy w realizacji zadań: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

 Centrum Interwencji Kryzysowej w Puławach 

 Sąd Rejonowy w Puławach 

 Prokuratura Rejonowa w Puławach 

 Komisariat Policji w Kurowie 

 Organizacje pozarządowe 

 społeczność lokalna. 

 

 6. Wskaźniki: 

 Liczba spraw przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Liczba podejmowanych działań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Liczba spraw zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów alkoholowych. 

 Liczba interwencji domowych Policji. 

 Liczba spraw sądowych. 

 Liczba spraw zgłoszonych przez szkoły. 

 Liczba spraw zgłoszonych przez zakłady opieki zdrowotnej. 

 

 7. Zadania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,   

do zadań własnych gminy 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. 

Zatem niniejszy dokument stanowi wypełnienie jednego ze wskazań ustawy i prezentuje 

konkretne metody przeciwdziałania przemocy występującej w społeczności lokalnej. Jednocześnie, 

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

jest kontynuacją działań podejmowanych w ramach realizacji wcześniejszego dokumentu 

obejmującego lata 2013 – 2018. Istotnym elementem Programu jest dalsze wprowadzenie w życie 

działań mających na celu zapewnienie ochrony i udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą w 

rodzinie oraz upowszechnianie informacji o możliwościach i formach uzyskania wsparcia. 

7.1. Pomoc społeczna 

Na terenie Gminy Baranów działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący zadania 

ustawy o pomocy społecznej, pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

innych ustaw związanych z pomocą społeczną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Baranowie zatrudnieni są pracownicy socjalni. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  udziela wsparcia 

mieszkańcom w formie finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej, zgodnie z wymogami ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organizuje obsługę organizacyjno-prawną zespołowi 



interdyscyplinarnemu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej zgodnie z wymaganiami ustawy o pieczy zastępczej zatrudnia asystenta rodziny, który 

realizuje zadania zawarte w ustawie. 

7.2. Policja 

Gmina Baranów objęta jest obszarem działania Komisariatu Policji w Kurowie. Teren gminy 

obejmuje dzielnicowy, który dyżuruje w Komisariacie Policji w Kurowie. Dzielnicowy z racji ustawy 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie prowadzi „Niebieską Kartę”, ma prawo ja 

zakładać w rodzinie oraz działa w Zespole Interdyscyplinarnym i  grupach roboczych. Do 

podstawowych zadań Policji należą m.in.: 

1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te 

dobra, 

2. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 

wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, 

3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym 

prawem:  

 interwencja, 

 sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa), 

 zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla 

życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, 

 wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku 

zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa, 

 zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, 

 podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, 

 udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy. 

7.3.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych (GKRPA) powołana przez wójta, 

działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Komisję tworzy zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla takich osób. 

Komisja posiada przewodniczącego i sekretarza, którzy kierują obradami komisji. Szczegółowy zakres 

zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Do zadań komisji należy: 

1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym:  

 - udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a 

w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 



2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:  

3. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:  

4. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w  

rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:  

 

8. Cele Programu. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Baranów ma za zadanie: 

 

- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

- efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

- zmniejszenie negatywnych skutków występowania przemocy w życiu społecznym i rodzinnym, 

- usprawnienia współdziałania służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, 

- podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej, 

- poprawa sytuacji w zakresie ochrony osób i rodzin dotkniętych przemocą, 

- zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

 

 Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie 

jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w 

przemoc w rodzinie oraz tworzenie warunków zapewniających rodzinie i jej członkom 

bezpieczeństwo, prawo do zachowania i poszanowania godności i dóbr osobistych oraz rozwój i 

funkcjonowanie w rodzinie wolnej od przemocy i agresji domowej. Program opierać się będzie w 

głównej mierze na profilaktycznym przeciwdziałaniu, poprzez monitorowanie środowisk w bieżącej 

pracy socjalnej, wczesnym rozpoznawaniu zagrożeń, zdiagnozowaniu przyczyn i ustaleniu planu 

zaradczego. Istotną rolą podejmowanych w Programie działań, będą prowadzone kampanie 

informacyjne, edukacyjne, poradnictwo i doradztwo. Program zakłada także doskonalenie, poprzez 

szkolenia kadr, przygotowanych do skutecznego zapobiegania i interwencji w razie kryzysu. 

 W sytuacjach wymagających interwencji kryzysowej koordynacją działań zajmować się 

będzie Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym 

przedstawiciele podmiotów realizujących Program, zdiagnozują sytuację rodziny wymagającej 

pomocy, ustalą plan działań i wyznaczą ich wykonawców. 

 

Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu: 

- drziałań i dobra współpraca z samorządem gminnym, 

- dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych, asystenta, dobra współpraca instytucji i 

organizacji na terenie gminy, 

- silne więzi rodzinne 

- chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 

 

Zagrożenia w realizacji Programu: 

- stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

- niewystarczająca współpraca rodziny w zakresie poprawy w rodzinie dotkniętej przemocą, 

- problem uzależnienia w rodzinach, 

- ubóstwo. 

 

  

 



 

9. Monitorowanie i sprawozdawczość 
 

  Zakłada się, że w oparciu o wskaźniki monitoring Programu prowadzić będą wszystkie służby, 

które w zakresie swoich kompetencji realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie oraz podmioty i organizacje, którym takie zadania zlecono do realizacji na podstawie 

stosownych umów. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o 

sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdanie z realizacji Programu 

podmioty składać będą do dnia 31 marca każdego roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Baranowie, który zbiorcze zestawienie zgromadzonych danych w postaci Sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Baranów za rok miniony przedłoży Radzie  Gminy Baranów do dnia 30 kwietnia każdego 

roku.  

 

 

 10. Źródła finansowania. 
  

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów są: 

- środki własne Gminy, 

- środki budżetu państwa /programy rządowe/. 

 

 

 

 

 
 

 

 


