
UCHWAŁA NR 306/LI/2022 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2023-2025” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) Rada Gminy Popów uchwala, co 
następuje:  
 
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2023 – 2025”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.  
 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 306/LI/2022 

Rady Gminy Popów 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE POPÓW na lata 2023-2025 
Zawady 2022 

WSTĘP 

Zadaniem państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, 
a zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Rodziny dotknięte przemocą w rodzinie 
pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielenia im szczególnej pomocy. 
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz 
poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim 
obywatelom równe traktowanie, i poszanowanie ich praw i wolności. W celu zwiększania 
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano szereg zadań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
oraz postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Podstawą opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023- 2025 jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1249), która nakłada 
na samorządy obowiązek tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prowadzenia 
poradnictwa w przypadku jej zaistnienia. 
Istotnym elementem programu jest zatem wprowadzanie w życie działań, mających na celu z jednej 
strony podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz 
promowanie metod wychowawczych bez używania przemocy, a z drugiej strony zapewnienie 
ochrony i udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także upowszechnianie 
informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy, zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak 
i stosującym przemoc w rodzinie. Program wskazuje główne kierunki działania Gminy Popów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

I.  AKTY PRAWNE 

Program będzie realizowany na podstawie następujących aktów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1249); 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn.zm.); 

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

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 r., poz.1138 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz.2268 z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U.  z 2011r. nr 209, poz. 1245); 

7. Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 1204). 

II.       CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub 
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gospodarujących, 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. 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”, 2011). 

 O  przemocy w rodzinie potocznie nazywanej „przemocą domową” mówi się wtedy, gdy zostają 
spełnione cztery warunki: 

1. działanie osoby bliskiej jest podejmowane z intencją w celu zmuszenia do 

posłuszeństwa, uzyskania przewagi nad pozostałymi członkami rodziny; 

2. jedna osoba w rodzinie ma wyraźną przewagę nad drugą (np. fizyczną, 

ekonomiczną, społeczną); 

3. działanie bądź zaniechanie narusza prawa i dobra osobiste drugiego członka 

rodziny; 

4. osoba wobec, której bliska osoba stosuje przemoc doznaje cierpienia 

oraz szkód zarówno fizycznych jak i psychicznych. 

 Osoba stosująca przemoc nazywana jest sprawcą, a doznający ofiarą. Warto mieć na uwadze, iż  
ofiara jest słabsza od sprawcy i ma ograniczone możliwości samoobrony. 

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną,seksualną, ekonomiczną. 

Tabela nr 1. Rodzaje i formy przemocy 

Rodzaj przemocy Definicja przemocy Formy przemocy Skutki 
Przemoc fizyczna Wszelkie działania 

polegające na użyciu siły i 
prowadzące do naruszenia 
nietykalności cielesnej 

Popychanie, odpychanie, 
obezwładnienie, 
przytrzymywanie, 
policzkowanie, szczypanie, 
kopanie, duszenie, bicie 
otwartą ręką, pięściami, 
bicie przedmiotami, 
parzenie, polewanie żrącymi 
substancjami itp. 

Uszkodzenia ciała, urazy, 
rany, złamania, zadrapania, 
siniaki, poparzenia, choroby 
powstające w wyniku 
powikłań i stresu, lęku, 
napady paniki, bezsenność, 
zaburzenia 
psychosomatyczne 

Przemoc psychiczna umyślne działania 
wykorzystujące nie 
siłę fizyczną lecz 
mechanizmy 
psychologiczne, 
powodujące 
zachwianie 
pozytywnego obrazu 
własnej osoby, 
pojawienie się stanów 
lękowych i 
nerwicowych 

poniżanie, naśmiewanie się 
z 
poglądów, pochodzenia, 
religii, stała krytyka, 
wmawianie chorób 
psychicznych, 
kontrolowanie 
i ograniczanie kontaktów 
z innymi osobami, 
wymuszanie i 
domaganie się 
posłuszeństwa, 
upokarzanie, zawstydzanie, 
szantażowanie, stosowanie 
gróźb itp. 

Zniszczenie poczucia mocy 
sprawczej ofiary, poczucia 
własnej wartości, godności, 
osłabienie psychicznych i 
fizycznych zdolności 
stawiania oporu, wyrobienie 
przekonania o daremności 
jego stawiania, 
odizolowanie 
od zewnętrznych źródeł 
wsparcia, uzależnienie od 
prześladowcy, stały strach, 
ciągły lęk, utrata nadziei, 
choroby psychosomatyczne, 
zaburzenia snu. 

Przemoc seksualna wymuszanie 
niechcianych przez 
ofiarę zachowań w 
celu zaspokojenia 
potrzeb seksualnych 
sprawcy 

sadystyczne formy 
współżycia seksualnego, 
wymuszanie pożycia 
seksualnego, wymuszanie 
nieakceptowanych form i 
praktyk seksualnych, 
krytyka 
zachowań seksualnych itp. 

Obrażenia fizyczne, ból, 
cierpienie, obniżona 
samoocena i poczucia 
własnej 
wartości, utrata poczucia 
własnej atrakcyjności, 
godności, zaburzenia 
seksualne, uogólniona 
obawa 
przed przedstawicielami 
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płci 
sprawcy przemocy. 

 
Przemoc 

ekonomiczna 

 
działania prowadzące 
do całkowitego 
finansowego uzależnienia 
ofiary od sprawcy 

Ogół działań mających na 
celu całkowite uzależnienie 
finansowe ofiary od 
sprawcy; niezaspokajanie 
materialnych potrzeb 
rodziny, odbieranie 
zarobionych pieniędzy, 
uniemożliwianie podjęcia 
pracy zawodowej, 
zmuszanie do pracy bez 
wynagrodzenia itp. 

Całkowita zależność 
finansowa od partnera, 
niezaspakajanie 
podstawowych potrzeb 
życiowych, bieda, 
zniszczenie poczucia 
własnej godności, wartości 
znalezienie się środków do 
życia 

Inną niż opisywane wyżej formy przemocy jest zaniedbanie. Stanowi ono ogół zachowań polegający na 
niezaspakajaniu potrzeb zarówno fizycznych jak i psychicznych, naruszenie obowiązku opieki względem 
zależnych osób bliskich. Zaniedbanie jest formą przemocy ekonomicznej i objawia się jako np.: 
nieprzekazywanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy 
w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: 
jak np. mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itp. W konsekwencji powoduje stopniowe wycofywanie się osoby 
doświadczającej przemocy z wszelkiej aktywności. 

Stosunkowo nową formą przemocy jest Cyberprzemoc (przemoc elektroniczna) – stosowana 

poprzez: prześladowania, zastraszenia, nękanie, wyśmiewanie innych z wykorzystywaniem Internetu 
i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, 
portale społecznościowe i inne. 

Wyżej wymienione formy niewłaściwego traktowania drugiego człowieka w zasadzie nie występują 

osobno. Przemocy fizycznej najczęściej towarzyszy przemoc psychiczna. Przemoc seksualna często 

współwystępuje z przemocą fizyczną i psychiczną. 

Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy w rodzinie jest tendencja do powtarzania się pewnych 

prawidłowości nazwanych cyklem przemocy. W cyklu przemocy obserwuje się następujące po sobie fazy: 

1. Faza narastania napięcia: 

W pierwszej fazie cyklu przemocy pojawia się coraz więcej konfliktowych sytuacji, awantur  oraz następuje 
znaczący wzrost napięcia w rodzinie. Sprawca jest rozdrażniony, poirytowany, szybko wyprowadza się 
z równowagi, wszystkie swoje emocje wyładowuje na ofierze. 

2. Faza ostrej przemocy: 

W drugiej fazie napięcie, które występowało w poprzednim cyklu znajduje upust. Sprawca staje się 
nieprzewidywalny, często wpada w szał jest agresywny. Nawet małe drobiazgi mogą powodować wybuch 
gniewu, co w efekcie kończy się: pobiciem, kopaniem, duszeniem, nasileniem słownej agresji, itp. 

3. Faza miodowego miesiąca: 

Jest to faza zmiany zachowania sprawcy. Dostrzega on, iż przekroczył swoim zachowaniem pewne granice. 
Sprawca przeprasza, okazuje skruchę oraz najczęściej obiecuje, że takie zachowania już się nie powtórzą. W tej 
fazie sprawca przynosi kwiaty ofierze, okazuje jej miłość, dba o nią. W fazie miesiąca miodowego kobieta jest 
zdolna wycofać wszystkie kroki prawne poczynione przeciwko sprawcy. 

Poniższa tabela ukazuje fazy cyklu przemocy z opisem zachowania osoby stosującej przemoc oraz osoby 

doświadczającej przemocy. 

Tabela nr 2 Cykle przemocy – charakterystyka zachowań 
Faza cyklu przemocy  Zachowania sprawcy Zachowania ofiary 
Narastania napięcia Kumulacja negatywnych emocji. 

Postawa krytykująca. 
Poczucie 
odpowiedzialności za 
samopoczucie sprawcy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DC2DC723-4634-4312-A59A-15E7F42CF68B. Podpisany Strona 3



Postawa unikająca. 
Gwałtownej przemocy Utrata kontroli nad swoim 

zachowaniem. 
Eksplozja agresji oraz jej 
wyładowanie w akcie przemocy. 

Poczucie bezradności, 
wstydu, przerażenia, 
bezsilności, oszołomienia 
oraz winy. 

Miodowego miesiąca Próba zrehabilitowania swojego 
zachowania przed ofiarą, oraz 
samym sobą. 

Poczucie wyparcia 
z pamięci zaistniałej 
sytuacji i wiara w zmianę 
partnera, oraz 
incydentalność aktu 
przemocy. 

Wskazane wyżej fazy cyklu przemocy powtarzają się. Trwają niejednokrotnie przez wiele lat. Cechą 
charakterystyczną jest fakt, że przemoc w każdym z następnych cykli jest jeszcze gwałtowniejsza, przy czym 
zwykle skracają się fazy „miodowego miesiąca”, po pewnym czasie faza ta zupełnie znika i pozostają tylko 
dwie. Ważną informację stanowi fakt, że powtarzanie się wyżej opisanych zachowań prowadzi do zmian 
osobowościowych i zaburzeń psychicznych czego przykładem jest m.in.: 

- wyuczona bezradność charakteryzująca się m.in. biernością, bezradnością, pasywnością, czy brakiem 
poczucia sprawstwa, 

- zjawisko „prania mózgu”, które odnosi się do utrwalania zmian ofiary w postrzeganiu siebie, 

- efekt „psychologicznej pułapki” prowadzący do całkowitego dostosowania się do wymagań partnera. 

Ofiarami przemocy niejednokrotnie są małoletnie dzieci. Proces socjalizacji w rodzinie dysfunkcyjnej 
przebiega według takich samych reguł jak w rodzinie, w której zachowane są prawidłowe wzorce. W młodym 
człowieku może się kształtować niewłaściwy obraz zachowań w sensie fizycznym oraz psychicznym. 
W procesie poznawczym, który jest ściśle związany z rozwojem fizycznym – dziecko przyjmuje wzorce 
zachowań swoich najbliższych. Konsekwencje funkcjonowania w opisywanym typie rodziny niejednokrotnie 
mają wpływ na dorosłe życie. Stosowanie przemocy stanowi tzw. przekaz międzypokoleniowy. Opisane wyżej 
mechanizmy znacząco wiążą się z dużą rola jaką odgrywają stereotypy i przekonania uwarunkowane 
kulturowo. 

III.  ZADANIA SŁUŻB I INSTYTUCJI W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE 

Bardzo istotną rolę w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ogrywa 
współpraca służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Współpraca wielu podmiotów wynika z założenia, że 
pomoc udzielana rodzinom powinna być kompleksowa. 
Pomoc musi uwzględniać aspekty życia osób krzywdzonych, jak i sprawców przemocy. 
Wsparcie oraz pomoc psychologiczną, socjalną, materialną, często medyczną i prawną 
powinna otrzymać cała rodzina. 

 
Zadania gminy: 

Artykuł 6 ust. 1 ustawy mówi, że zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są 
przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) 
i ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.). 
 Do zdań 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) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
3) 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; 
4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
5) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
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Pomoc społeczna – jej celem jest pomoc osobom oraz rodzinom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji 
życiowej, której nie są w stanie sami pokonać. Pomoc społeczna udzielana jest również w przypadku przemocy 
w rodzinie. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie pracownicy socjalni zajmują się pomocą 
osobom i rodzinom dotkniętym problemem a w ramach swoich zadań mogą: 

1. diagnozować sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, iż jest dotknięta przemocą, 

2. udzielać informacji o pomocy (finansowej, rzeczowej, psychologicznej, prawnej, socjalnej oraz 
pedagogicznej), 

3. przyznawać odpowiednie świadczenia, 

4. uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”, 

5. współpracować z innymi podmiotami w celu udzielenie pomocy osobie, rodzinie dotkniętej problemem 
przemocy, 

6. zabezpieczyć dziecko przy pomocy funkcjonariusza Policji, lekarza, pielęgniarki i ratownika 
medycznego, w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z występowaniem przemocy w rodzinie. 

Policja –  zajmuje się przede wszystkim: 

1. przyjmowaniem zgłoszeń oraz podejmowaniem interwencji, 

2. zabezpieczaniem dowodów, 

3. zapewnianiem ofiarom przemocy doraźnej opieki, 

4. zatrzymaniem sprawcy, uruchomieniem procedury „Niebieskiej Karty” oraz dalszych działań z nią 
związanych. 

Ochrona zdrowia – do zadań ochrony zdrowia należy: 

1. udzielenie podstawowej pomocy medycznej oraz umiejętne przeprowadzenie rozmowy umożliwiającej 
rozpoznanie przemocy i pokierowanie ofiary do miejsc, gdzie może uzyskać pomoc, 

2. uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”, 

3. powiadomienie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

4. wystąpienie do Sądu o wgląd w sytuację rodziny, 

5. występowanie w roli biegłego. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podejmuje działania na podstawie Ustawy 
z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby będące 
członkami mogą: 

1. uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty” 

2. poinformować o możliwościach pomocy w środowisku lokalnym, 

3. powiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

4. wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Placówki oświatowe swoje działania prowadzą przede wszystkim w środowisku szkolnym. Do ich zadań 
należy: 

1. rozpoznanie sygnałów świadczących za tym, iż dziecko doświadcza przemocy, 

2. uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”, 

3. wystąpienie do sądu o wgląd w sytuację rodziny, 

4. powiadomienie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

5. obserwacja dziecka, utrzymywanie kontaktu z rodziną. 

IV.       ADRESACI PROGRAMU 
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Beneficjentami Programu są mieszkańcy gminy Popów. Działania będą prowadzone w szczególności na rzecz: 
– osób doświadczających przemocy domowej, w tym m.in. dzieci i młodzieży, współmałżonków lub 
partnerów, a także osób starszych i niepełnosprawnych, 
– sprawców przemocy w rodzinie, 
– świadków przemocy w rodzinie, 
– osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym: m.in. pracowników 
socjalnych, policjantów, kuratorów zawodowych i społecznych, nauczycieli, pedagogów, pracowników służby 
zdrowia, 
– instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
– społeczności lokalnych. 

V.      REALIZATORZY PROGRAMU 

1. Wójt Gminy Popów; 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie; 

3. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku; 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku; 

7. Służba zdrowia; 

8. Placówki oświatowe; 

10. Kościół i organizacje wyznaniowe; 

11. Lokalna społeczność. 

VI.       DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE POPÓW 

Na terenie Gminy Popów zjawisko przemocy nie jest już tematem zamkniętym. Ofiary przemocy coraz 
częściej proszą o pomoc odpowiednie służby i zwracają się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Popowie. Procedura „Niebieskie Karty” to narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych 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. W latach 2020-2022 do 
Zespołu interdyscyplinarnego zostało przekazanych łącznie 26 formularzy „Niebieskiej Karty”. Poniższe tabele 
przedstawiają skalę problemu przemocy w rodzinie oraz działań podejmowanych przez odpowiednie służby 

Tabela nr 3. Liczba formularzy „Niebieska Karta” przekazanych do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na dzień 09 grudnia 2022r.: 

Rok 2020 2021 2022 
Lista wszczętych 
procedur 
„Niebieskie Karty” 

15 7 4 

Lista założonych 
„Niebieskich Kart” 
przez policję 

15 7 4 

Lista założonych 
„Niebieskich Kart” 
przez GOPS 

0 0 0 

Lista założonych 
„Niebieskich 
Kart”przez oświatę 

0 0 0 

Lista założonych 0 0 0 
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„Niebieskich Kart” 
przez służbę 
zdrowia 
Lista założonych 
„Niebieskich Kart” 
przez GKRPA 

0 0 0 

Źródło: badanie własne 

Tabela nr 4. Liczba sprawców przemocy w rodzinie. 

Rok 2020 2021 2022 
Liczba sprawców 
przemocy 
domowej 

15 15 4 

Źródło: badanie własne 

Tabela nr 5. Liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego. 

Rok 2020 2021 2022 
Liczba osób 
dotkniętych 
przemocą w 
rodzinie 

33 37 7 

Źródło: badanie własne 

Tabela nr 6. Liczba spraw przekazanych do Prokuratury. 

Rok 2020 2021 2022 
Liczba spraw 
przekazanych do 
Prokuratury 

0 0 0 

Źródło: badanie własne 

VII.  ANALIZA SWOT PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE POPÓW 

Sporządzona analiza SWOT (z ang. strengths - mocne strony, weaknesses - słabe strony, opportunities - 
szanse, threats - zagrożenia) określa mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Popów. 

Mocne strony: 

1) znajomość środowiska lokalnego; 

2) dobra współpraca z instytucjami zajmującymi się zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3) problem nagłaśniany przez media; 

4) działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów. 

Słabe strony: 

1) zjawisko przemocy zakorzenione w społeczności; 

2) brak mieszkań chronionych dla osób doświadczających przemocy; 

3) brak organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Popów podejmujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Szanse: 

1) zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie; 

2) zwiększenie działań informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie; 
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3) zwiększenie kompetencji rodziców 

4) stałe kształcenie  podmiotów działających w obszarze przemocy w rodzinie. 

Zagrożenia: 

1) niskie kary dla sprawców przemocy, poczucie bezkarności; 

2) zagrożenie bezpieczeństwa ofiar; 

3) niezgłaszanie problemu przemocy odpowiednim służbom przez ofiary; 

4) występujący problem alkoholowy członków rodziny; 

5) narkomania, zażywanie środków odurzających. 

VIII.  CELE PROGRAMU 

Wszelkie działania podejmowane w związku z zapobieganiem występowania w rodzinie problemów 
społecznych winny mieć celowościowy charakter. Dlatego zdefiniowanie problemów związanych z zjawiskiem 
przemocy, tego co należy zmienić i wyartykułowanie celów jest niezwykle istotne. Sformułowane poniżej cele 
programu wynikają ze zidentyfikowanej diagnozy zjawiska oraz charakterystyki przemocy w naszej gminie, 
a także analizy założeń obowiązującego programu przeciwdziałania przemocy. 

Cel główny: 

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w gminie Popów. 

Cele szczegółowe: 

1. Podejmowanie działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 
inicjowanie działań zaradczych w rodzinach dotkniętych zjawiskiem przemocy przez lokalne podmioty. 

2. Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 

3. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli odpowiednich podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Zwiększenie ochrony, wsparcia i kompleksowej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą 
w rodzinie. 

5. Zatrzymanie stosowania przemocy w rodzinie, oraz rozwijanie kompetencji w relacjach rodzinnych  bez 
stosowania przemocy. 

Realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na terenie gminy Popów w latach 2023-2025 mają służyć działania profilaktyczne, ochrona ofiar 
przemocy, działania wobec sprawców i rozwijanie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

L
p. Cel Działanie 

Termin 
realizacj

i 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Podejmowanie 
działań 
profilaktycznyc
h związanych z 
przeciwdziałani
em przemocy 
w rodzinie oraz 
inicjowanie 
działań 
zaradczych w 
rodzinach 
dotkniętych 

1. Funkcjonowanie 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
oraz grup roboczych. 
2. Diagnozowanie 
zjawiska przemocy w 
danej rodzinie. 
3. Podejmowanie 
interwencji w rodzinie, 
w której wystąpił 

2023-
2025 

Zespół 
interdyscyplinar
ny ds. 
przeciwdziałani
a przemocy w 
rodzinie w 
Gminie Popów, 
GKRPA, 
GOPS, 
Policja, 
służba zdrowia, 
Placówki 

- liczba posiedzeń 
zespołu 
interdyscyplinarnego, 
grup roboczych 
- liczba spraw 
przekazanych do 
zespołu 
interdyscyplinarnego 
- liczba założonych 
NK przez GOPS 
- liczba NK 
założonych przez 
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zjawiskiem 
przemocy 
przez lokalne 
podmioty. 

problem przemocy. 
4. Podejmowanie 
działań w rodzinach 
zagrożonych 
zjawiskiem przemocy. 
5. Podejmowanie 
działań w stosunku do 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie w 
celu. 
6. Udzielanie 
informacji o 
instytucjach 
zajmujących się 
pomocą  w środowisku. 
7. Opracowanie oraz 
realizacja planu 
pomocy rodzinie 
dotkniętej problem 
przemocy. 
8. Monitorowanie 
sytuacji rodziny, w 
której dochodzi do 
przemocy oraz istnieje 
podejrzenie 
wystąpienia zjawiska. 
8. Prowadzenie 
dokumentacji działań 
podejmowanych w 
rodzinie dotkniętej 
problemem. 
9. Współpraca z 
instytucjami 
zajmującymi się 
wsparciem dla osób 
dotkniętych przemocą. 

Oświatowe. policję 
- liczba NK 
założonych przez 
służbę zdrowia 
- liczba NK 
założonych przez 
Placówki Oświatowe 
- liczba założonych 
NK przez GKRPA 

2. Podniesienie 
poziomu 
świadomości 
społecznej na 
temat przyczyn 
i skutków 
przemocy w 
rodzinie. 

1. Rozpowszechnianie 
materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych (ulotki, 
broszury, plakaty, itp.) 
dotyczących zjawiska 
przemocy w rodzinie 
oraz przeciwdziałania 
temu zjawisku. 
2. Informowanie o 
instytucjach 
wspierających osoby 
dotknięte przemocą w 
rodzinie. 
3. Prowadzenie 
profilaktyki wśród 

2023-
2025 

- Zespół 
interdyscyplinar
ny ds.  
Przeciwdziałani
a Przemocy w 
Rodzinie w 
Gminie Popów, 
- GKRPA, 
- GOPS, 
- służba 
zdrowia, 
- Placówki 
Oświatowe, 
- Kościół i 
organizacje 
wyznaniowe, 

- liczba ulotek, 
broszur, plakatów 
- liczba materiałów do 
gabloty informacyjnej 
- liczba pogadanek na 
temat problemu 
przemocy w rodzinie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DC2DC723-4634-4312-A59A-15E7F42CF68B. Podpisany Strona 9



dzieci i młodzieży z 
zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
4. Umieszczanie w 
gablocie informacyjnej 
materiałów o 
przeciwdziałaniu 
przemocy. 

- lokalna 
społeczność. 

3. Podnoszenie 
kompetencji 
przedstawicieli 
odpowiednich 
podmiotów 
realizujących 
zadania                         
z zakresu 
przeciwdziałani
a przemocy w 
rodzinie. 

Udział przedstawicieli 
podmiotów 
podejmujących 
działania na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 
szkoleniach, 
warsztatach, 
konferencjach z 
zakresu diagnozy 
problemu przemocy, 
realizacji procedury 
NK, form pomocy, itp. 

2023-
2025 

- Zespołu 
Interdyscyplina
rny ds. 
Przeciwdziałani
a Przemocy w 
Rodzinie w 
Gminie Popów, 
- GKRPA, 
- GOPS, 
- Policja, 
- służba 
zdrowia, 
- Placówki 
Oświatowe. 

- liczba szkoleń z 
zakresu przemocy 
- liczba osób  
uczestniczących w 
szkoleniach 
zaangażowanych w 
realizację programu 

4. Zwiększenie 
ochrony, 
wsparcia i 
kompleksowej 
pomocy 
osobom i 
rodzinom 
dotkniętym 
przemocą w 
rodzinie. 

1. Działalność zespołu 
interdyscyplinarnego i 
grup roboczych na 
rzecz osób doznających 
przemocy. 
2. Poradnictwo 
psychologiczne, 
prawne, socjalne, 
rodzinne,  medyczne. 
3. Udzielanie pomocy 
finansowej. 
4. Praca socjalna. 

2023-
2025 

- GOPS, 
- Zespół 
interdyscyplinar
ny ds. 
przeciwdziałani
a przemocy w 
Rodzinie 
- służba 
zdrowia, 
- organizacje 
pozarządowe 

- liczba osób, rodzin 
objętych pomocą 
finansową GOPS 
Popów i pracą socjalną 
- liczba udzielonych 
porad 
specjalistycznych 
-  liczba posiedzeń 
zespołu 
interdyscyplinarnego 
- liczba utworzonych 
grup roboczych 

5. Zatrzymanie 
stosowania 
przemocy w 
rodzinie, oraz 
rozwijanie 
kompetencji w 
relacjach 
rodzinnych  
bez stosowania 
przemocy. 

1. Interweniowanie i 
reagowanie na 
stosowanie przemocy 
w rodzinie w oparciu o 
procedurę NK. 
2. Kierowanie osób 
stosujących przemoc 
do udziału  w 
Programie 
Oddziaływań 
Korekcyjno-
Edukacyjnych Dla 
Sprawców Przemocy w 
Rodzinie 
3. Współdziałanie oraz 
wymiana informacji z 
sądem i prokuraturą w 

2023-
2025 

- Zespołu 
Interdyscyplina
rny ds. 
Przeciwdziałani
a Przemocy w 
Rodzinie w 
Gminie Popów, 
- GKRPA, 
- GOPS, 
- Policja, 
- Placówki 
Oświatowe, 
- Sąd, 
- służba 
zdrowia. 

- liczba wszczętych 
procedur NK 
- liczba osób 
skierowanych do 
Programu 
Oddziaływań 
Korekcyjno-
Edukacyjnych Dla 
Sprawców Przemocy 
w Rodzinie 
-  liczba zakończonych 
procedur NK na skutek 
ustania przemocy w 
rodzinie i 
uzasadnionego 
przypuszczenia o 
zaprzestaniu dalszego 
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zakresie podejrzenia 
stosowania przemocy 
w rodzinie. 
 
4. Promowania metod 
wychowawczych bez 
użycia przemocy. 

stosowania przemocy 
w rodzinie 
- liczba pogadanek na 
temat zjawiska agresji 
oraz przemocy w 
rodzinie 

IX.       SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Zakładamy, iż realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2023-2025 przyczyni się do: 

1. zmniejszenia rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Popów; 

2. zwiększenia wiedzy społeczności lokalnej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3. podniesienie jakości usług przedstawicieli podmiotów podejmujących działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

4. udzielania profesjonalnego wsparcia oraz pomocy ofiarom przemocy domowej; 

5. zmniejszenia poczucia bezradności ofiar przemocy w rodzinie; 

6. zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy. 

X.       MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Program realizowany będzie na terenie Gminy Popów w latach 2023-2025. 

XI.       MONITORING I EWALUACJA 

Monitorowanie realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020-2022 odbywać się będzie w oparciu 
o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie do dnia 31 marca każdego roku przedłoży Radzie Gminy 
sprawozdanie z realizacji Programu. 

Ewaluację programu będzie prowadzić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie we współpracy ze 
wszystkimi instytucjami realizującymi Program. 

XII.       ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Popów na lata 2023-2025 będzie finansowany ze : 

1. środków budżetu Gminy Popów; 

2. w miarę możliwości z dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 
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