
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Barcin na lata 2019-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.1) i art. 6 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Barcin na lata 2019-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Janusz Wojtkowiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 
poz.1349, poz.1432 oraz poz.2500.
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Wstęp 

Problem przemocy w rodzinie niemal od zawsze jest obecny w życiu społecznym. 

Przemoc w jakiejkolwiek formie i wobec każdej osoby jest naruszeniem jego praw. Podobnie 

jak poczucie bezpieczeństwa, przemoc ma niezwykłą moc wywierania wpływu na całe 

funkcjonowanie człowieka, na pracę jego umysłu, procesy emocjonalne i świat wewnętrzny. 

Zjawisko to zawsze niekorzystnie wpływa na osoby, które jej doświadczają, powodując 

trwałe i niekorzystne zmiany w sposobie myślenia, które utrudniają przeciwstawienie się oraz 

przeciwdziałanie temu zjawisku. 

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

 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) poprzez zapis art. 6 ust. 2 pkt 1 nałożyła na samorząd gminy 

obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W gminie Barcin dotychczas realizowano 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęty Uchwałą nr XVIII/130/2012 Rady 

Miejskiej w Barcinie z dnia 23 marca 2012r. Z uwagi na zakończenie czasu jego realizacji 

oraz ze względu dynamikę zmian społecznych oraz potrzebę dbania o rodziny dotknięte 

przemocą domową należy te działania kontynuować i korygować poprzez wyznaczanie 

nowych celów. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2025 został 

opracowany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1390), ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), 

ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 z 

późn. zm.),  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1508 z. póź. zm.), ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2018 r poz. 998 z póżn. zm.) 

Przemoc dotyka osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw 

społecznych. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety oraz osoby zależne: dzieci, osoby 

okresowo lub trwale niepełnosprawne ze względu na wiek lub chorobę. Zjawisko przemocy 

niszczy siłę woli ofiary, powoduje, że żyje ona w ciągłym strachu i poczuciu  stałego 

ubezwłasnowolnienia. Przemoc wobec najbliższych związana jest ze zwykłym, codziennym 

przejawem funkcjonowania rodziny, a jej występowanie jest częste i na tyle powszechne,  

że zjawisko to jest nadal jeszcze aprobowane kulturowo, a ofiary przemocy często pozostają  

z tym problemem same lub obawiają się ujawnić. 
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Ofiarom przemocy brakuje umiejętności i siły aby przerwać „koło” przemocy, 

przyzwyczajają się do istniejącego stanu rzeczy, aż w końcu zanika w nich nadzieja na 

zmianę swojego losu. Ofiary przemocy często nie mają wsparcia ze strony bliskich-rodziny, 

przyjaciół, znajomych oraz brak im wiedzy na temat form pomocy i instytucji, które świadczą 

pomoc i wsparcie. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym w naszym 

społeczeństwie. Dotyka rodziny o różnym statusie społecznym, a nie jak postrzega się 

stereotypowo, tylko tzw. „margines społeczny”. Nie tylko osoba uzależniona jest sprawcą 

przemocy, coraz częściej okazuje się, że są to osoby dobrze wykształcone, majętne, zajmujące 

prestiżowe stanowiska.  
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2. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie . 

 

W polskim systemie prawnym definicja przemocy w rodzinie zawarta została  

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Stanowi, że przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych,  

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. W definicji tej nie uwzględniono istotnej 

i powszechnej formy jaką jest przemoc ekonomiczna. Również zaniedbanie ze strony 

najbliższych, w stosunku do osób zależnych należy potraktować jako formę przemocy. 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i rodzaje. Chcąc rozszerzyć  

to pojęcie jako formy przemocy możemy wyróżnić przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, 

ekonomiczną i zaniedbanie. 

Przemoc fizyczna – jest tym typem przemocy, który jest najłatwiej rozpoznawalny  

i powodujący konsekwencje widoczne i łatwe do dostrzeżenia, a jednocześnie mogące 

bezpośrednio zagrażać życiu i zdrowiu, jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego. Polega 

na przeróżnych formach zachowań o różnym stopniu nasilenia np.: wymierzaniu policzków, 

biciu, kopaniu, popychaniu, odpychaniu, obezwładnianiu, przytrzymywaniu, szczypaniu, 

duszeniu, biciu otwartą ręką i pięściami, biciu przedmiotami rzucanie w kogoś przedmiotami, 

parzeniu, polewaniu substancjami żrącymi, porzucaniu w niebezpiecznej okolicy, 

nieudzielaniu koniecznej pomocy. 

 

Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej 

wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. Przemoc psychiczna zawiera pewnego rodzaju 

przymus, emocjonalne wykorzystywanie, groźby, za które uważa się między innymi 

oskarżanie, poniżanie, wyzwiska, wmawianie choroby psychicznej, upokarzanie, izolowanie, 

kontrole kontaktów, zabieranie samochodu, telefonu, rzeczy osobistych, niszczenie 

przedmiotów, mających wartość dla ofiary. Krzywdzenie psychiczne jednostki  

jest najbardziej nieuchwytną formą przemocy. 
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Przemoc seksualna – to zachowanie polegające na zmuszaniu osoby do aktywności 

seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni 

świadoma, bez pytania o jej zgodę lub gdy obawia się odmówić. Przymus może polegać  

na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym 

szantażu. Przemocą seksualną nazwiemy również zgwałcenia w tym również gwałty 

pomiędzy współmałżonkami. 

 

Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie 

ofiary od sprawcy. Przemoc ekonomiczna pojawia się wtedy, gdy niezaspakajane są potrzeby 

materialne partnera, pojawia się nadmierna kontrola w wydawaniu pieniędzy  

oraz zakazywanie podjęcia pracy, bądź też zawłaszczanie zarobionych pieniędzy  

i pozostawienia bez środków do życia. Przemoc ekonomiczna przejawia się również wtedy, 

kiedy sprawca nie płaci alimentów oraz bez wiedzy partnera zaciąga kredyty lub 

przywłaszcza sobie środki przeznaczone na utrzymanie rodziny. 

 

Zaniedbanie – to niezapewnienie lub naruszenie obowiązku do opieki w tym lekarskiej  

ze strony najbliższych. Zjawisko to dotka głównie dzieci, osób dorosłych, które cierpią na 

różnego rodzaju schorzenia oraz osób w podeszłym wieku, potrzebujących wsparcia. 

Zaniedbanie charakteryzuje się obojętnością, brakiem należytej opieki, nieokazywaniem 

pozytywnych uczuć oraz lekceważeniem fizycznych i psychicznych potrzeb ofiar przemocy. 

Ze statystyk ZI w Barcinie wynika, że zaniedbanie jest formą przemocy w rodzinie, która 

dotyka coraz więcej osób objętych procedurą NK. 

 

Na występowanie zjawiska przemocy w rodzinie ma wpływ wiele czynników takich jak: 

 

• Normy społeczne i kulturowe – wynika to z silnego przekonania o prawie rodziców  

do dominacji nad dziećmi, dominacji mężczyzn nad kobietami; nadal utrwalony jest 

wzorzec mężczyzny silnego i przebojowego, który ma być zdobywcą a kobieta 

powinna mu być uległa; cały czas istnieje przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych 

wobec dzieci. 

• Status ekonomiczny- wynika z frustracją związaną z niskimi zarobkami bądź brakiem 

pracy. 

• Uzależnienie – alkohol i środki odurzające ograniczają możliwości kontroli własnych 

zachowań, zwiększają prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem, zaburzają 

realną ocenę rzeczywistości.    
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• Dziedziczenie wzorca przemocy – bycie ofiarą lub świadkiem przemocy  

w dzieciństwie zwiększa prawdopodobieństwo stosowania przemocy w życiu 

dorosłym. 

• Osobowość sprawcy – chęć dominacji, wrodzona lub nabyta skłonność do agresji, 

nieufność, zazdrość, brak empatii, niska wrażliwość, niskie poczucie własnej wartości, 

obawa przed utratą rodziny ( cechy psychopatyczne i socjopatyczne). 

 

Zajmowanie się przemocą domową wymaga zarówno wnikliwego rozumienia 

złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi  

w trakcie  interwencji.  Konieczne  jest  stałe podejmowanie  działań  zmierzających   

w kierunku  edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach 

radzenia sobie z problemem.  Niezwykle istotne jest zapewnienie profesjonalnej pomocy 

interwencyjnej i terapeutycznej zarówno ofiarom przemocy jak i sprawcom. Szczególną rolę 

należy pokładać tutaj w krzywdzonych dzieciach. Zmniejszenie rozmiarów przemocy  

w rodzinie i pomaganie ofiarom jest celem nadrzędnym, który powinien łączyć działania 

różnych służb i organizacji. Problem przemocy wymaga podjęcia szerokiego  

i zorganizowanego na wiele lat programu przeciwdziałania.   
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3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Barcin 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025 

skierowany jest do mieszkańców Gminy Barcin, w szczególności do tych, którzy są uwikłani 

w przemoc jako ofiara przemocy, sprawca przemocy lub świadek przemocy.  

Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Barcin, świadczące pomoc w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie to, w szczególności: 

• Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie; 

• Zespół Interdyscyplinarny w Barcinie; 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• Komisariat Policji w Barcinie; 

• Placówki oświatowe w gminie Barcin; 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie; 

 

Podmioty współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie: 

• Sąd Rejonowy w Szubinie 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 

• Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Żninie 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2025  

jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2012-2018. 

Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie, z którym wszelkie 

działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów  

z różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.  

Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez Gminę  

na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podejmowane 

dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność zarówno w sferze udzielania 

profesjonalnej pomocy jak również w sferze działań prewencyjnych.  

Trudno określić pełną skalę zjawiska przemocy w rodzinie, ponieważ nie wszystkie akty 

przemocy są ujawnione. Oficjalne statystyki przedstawiają dane Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Barcinie zebrane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  
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Dane statystyczne w gminie Barcin dotyczące procedury NK w latach 2013-2018 

 

Instytucje wszczynające procedurę „Niebieska Karty” 

 

Podział rodzajów przemocy domowej w latach 2013-2018 

 

Wyszczególnienie 

 

Rok  

2013 

 

Rok  

2014 

 

Rok 

 2015 

 

Rok  

2016 

 

Rok 

 2017 

 

Rok 2018 

 

Przemoc psychiczna 

 

98 

 

90 

 

43 

 

106 

 

72 

 

72 

 

Przemoc fizyczna 

 

44 

 

65 

 

63 

 

57 

 

29 

 

51 

 

Przemoc seksualna 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

Przemoc ekonomiczna 

 

4 

 

6 

 

16 

 

21 

 

21 

 

4 

 

 

         

 

Wyszczególnienie 

 

Rok 

2013 

 

Rok 

2014 

 

Rok 

2015 

 

Rok 

2016 

 

Rok 

2017 

 

Rok 

2018 

 

Liczba rodzin, w których była prowadzona 

procedura „Niebieskiej Karty” 

 

115 

 

90 

 

87 

 

109 

 

72 

 

72 

 

Liczba procedur NK, gdzie występuje problem 

alkoholowy 

 

73 

 

85 

 

83 

 

97 

 

60 

 

65 

 

Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy 

domowej były kobiety 

 

112 

 

84 

 

81 

 

106 

 

57 

 

63 

 

Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy 

domowej byli mężczyźni 

 

3 

 

6 

 

6 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Liczba procedur NK gdzie ofiarami były dzieci 

 

4 

 

1 

 

1 

 

7 

 

8 

 

4 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Rok 

2014 

 

Rok 

2015 

 

Rok  

2016 

 

Rok 

2017 

 

Rok 

2018 

 

Komisariat Policji 

 

73 

 

65 

 

86 

 

53 

 

56 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

14 

 

19 

 

17 

 

11 

 

8 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

2 

 

2 

 

5 

 

5 

 

7 

 

Placówki Oświatowe 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 
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         Z danych przytoczonych wyżej wynika, że sprawcami przemocy w rodzinie  

są najczęściej mężczyźni, a ofiarami – kobiety. Ponadto najczęściej występującą formą 

przemocy jest przemoc psychiczna. Sprawcami przemocy w rodzinie są najczęściej osoby 

najbliższe - małżonkowie, partnerzy. Natomiast w odniesieniu do dzieci – rodzice.  

W przypadku przemocy wobec osób dorosłych najczęstszą okolicznością towarzyszącą aktom 

przemocy jest alkohol.  

Procedurę Niebieskiej Karty w Gminie Barcin najczęściej wszczynali policjanci, oraz 

pracownicy socjalni.   
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4. Zadania  służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie 

 

Odpowiedzialnym za wdrożenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Barcin jest Burmistrz Barcina. Poszczególne działania są realizowane przez: 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie; 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie;  

• Komisariat Policji w Barcinie; 

• Placówki oświatowe z Gminy Barcin; 

• Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie; 

• Zespół Interdyscyplinarny w Barcinie; 

 

Gmina 

Do zadań gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy  

w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

 

Pomoc społeczna 

Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także 

zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Szeroko rozumiana pomoc społeczna jest udzielana 

między innymi w przypadku przesłanki jaką jest przemoc w rodzinie. Bezpośrednią pomocą 

rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni zgodnie z ustaloną 

rejonizacją oraz inspektor – pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny oraz inspektor: 

• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, 

• udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy,  

w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 

w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy 
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w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach 

podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

• organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, 

• zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce 

świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, 

• może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale  

w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”, 

• pracownicy socjalni, przedstawiciele służb pomocy społecznej są członkami zespołu 

interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących z zespołem 

interdyscyplinarnym.  

• w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą 

w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie  

z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub 

pielęgniarką ma prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu 

go u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub  

w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

• pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego 

o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 

 

Służba zdrowia 

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko 

przemocy domowej zalicza się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

ponieważ bardzo często temu towarzyszą mu poważne uszkodzenia zdrowia somatycznego  

i zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy domowej powinna oprócz udzielenia 

pierwszej pomocy obejmować następujące zadania: 
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• umiejętność przeprowadzenia spokojnej rozmowy umożliwiającej rozpoznanie 

form przemocy i częstotliwości jej występowania, 

 

• poinformowanie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą  w rodzinie o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy, 

• wystawienie na prośbę poszkodowanych bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego  

o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych wskutek użycia siły 

psychicznej, 

• poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji, 

• powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia 

przestępstwa stwierdzonego podczas badania lekarskiego (podejrzenia 

wykorzystywania seksualnego, ciężkie obrażenia ciała) 

• przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach zespołu 

interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących z zespołem 

interdyscyplinarnym, jak również zobowiązany jest do wszczęcia procedury 

„Niebieska Karta”. 

 

Policja 

Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. 

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza policji 

zgodnie z obowiązującym prawem to: 

• udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy, 

• organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, 

• podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę 

życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec 

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 

bezpośredniego i zatrzymania, 

• przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc  

w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 

fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym 
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lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,  

• przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, 

czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych dla 

zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, podejmuje działania mające na 

celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie,  

w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,  

w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę 

roboczą, 

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”  oraz uczestniczy w spotkaniach zespołu 

interdyscyplinarnego lub grup roboczych działających w ramach ZJ. 

. 

Oświata 

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje szkoły do wspomagania wychowawczej roli 

rodziny oraz zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Rola 

szkoły w systemie ochrony dziecka jest znacząca. Nauczyciele mają możliwość regularnego 

obserwowania funkcjonowania dziecka oraz zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog 

szkolny ma możliwość zdiagnozowania sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka. W przypadku 

uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 roku życia jest ofiarą przemocy lub 

przestępstwa powinien podjąć następujące kroki: 

• przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy, w warunkach 

gwarantujących jej bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowania 

godności, 

• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, 

• udziela kompleksowych informacji o możliwościach udzielenia pomocy,  

w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz 

wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc 

na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych 

działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, organizuje niezwłoczny dostęp 

do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

Id: B8DBFA74-F3D9-40C4-89E4-A2CAD4CF1C8C Strona 14



15 
 

• udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, 

faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach 

pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie 

specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” i uczestniczy w pracach grup roboczych 

zwoływanych w ramach ZJ. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje następujące działania: 

• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie,  

• udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy,  

w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,  

oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,  

możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

• organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, 

• może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie,  

że stosują przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy  

w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii  

i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” 

• przedstawiciele GKRPA są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup 

roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym. 
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Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem 

Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy 

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

ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

• diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez działania edukacyjne, 

• inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, 

• realizacja działań profilaktycznych wpływających na ograniczenie zjawiska. 

 

Do zadań grupy roboczej należy w szczególności: 

 

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie, 

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań, 

• podejmowanie działań wobec sprawców przemocy lub osób podejrzanych o jej 

stosowanie; 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Barcin ma za 

zadanie: 

▪   efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

▪ zmniejszenie negatywnych skutków występowania przemocy w życiu społecznym  

     i  rodzinnym, 

▪ usprawniania współdziałania służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem     

     przemocy, 

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

▪  ograniczanie negatywnych skutków przemocy w rodzinie w wymiarze indywidualnym  

     i społecznym; 

 

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 takich warunków, które zapewniają 

rodzinie i jej członkom bezpieczeństwo. Prawo do zachowania  i poszanowania  godności 

dóbr osobistych. 

 Program opierać się będzie w głównej mierze na profilaktycznym przeciwdziałaniu 

przemocy, poprzez monitorowanie tego problemu w bieżącej pracy socjalnej i podejmowanie 

działań interwencyjnych. 

 Istotną rolą podejmowanych w Programie działań, będą prowadzone przez Zespół 

Interdyscyplinarny i Grupy Robocze kampanie informacyjne, programy edukacyjne, 

poradnictwo, doradztwo a także szkolenia kadr przygotowanych do skutecznego zapobiegania 

i interwencji w razie kryzysu. 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Barcin 

została zaprojektowana na lata 2019-2025. 

Odbiorcami niniejszego programu są : 

• mieszkańcy Gminy Barcin, w tym osoby zagrożone przemocą w rodzinie; 

• osoby dotknięte przemocą w rodzinie; 

• osoby, które stosują przemoc w rodzinie; 

• świadkowie przemocy w rodzinie; 

Id: B8DBFA74-F3D9-40C4-89E4-A2CAD4CF1C8C Strona 17



18 
 

• osoby, które poprzez formę wykonywania swojego zawodu zajmują się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;  

Program będzie finansowany w ramach środków własnych i organizacyjnych podmiotów 

realizujących go oraz środków pozabudżetowych pozyskiwanych w poszczególnych 

zadaniach. 

Monitorowanie Programu będzie prowadził Zespół Interdyscyplinarny w Barcinie, który raz 

w roku, na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów, realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinien sporządzić sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Barcin i przedłożyć 

je Burmistrzowi Barcina do 28 lutego każdego roku.    

Program ma charakter otwarty, tzn. dopuszcza się jego rozszerzenie o dodatkowe rozwiązania 

lub modyfikację zaproponowanych działań stosownie do możliwości i pojawiających się 

potrzeb. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE BARCIN 

 NA LATA 2019-2025 

 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Barcin 

 

 

 

L.p. Zadania Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny 

 ( realizator) 

Termin realizacji 

  

 

Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

w gminie Barcin 

 

 

 

    Uruchamianie procedury w przypadku   

    wystąpienia przemocy domowej. 

 

    Opracowanie i realizacja planu pomocy  

    w indywidualnych przypadkach. 

 

    Podejmowanie działań prewencyjnych  

    w środowiskach zagrożonych przemocą  

    w rodzinie. 

 

    Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych  

    w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

    Udział w działaniach edukacyjno –  

    informacyjnych dla Zespołu   

    Interdyscyplinarnego i innych instytucji  

    działających w zakresie przeciwdziałania  

    przemocy w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

➢ Zespół Interdyscyplinarny 

➢ Miejsko- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

➢ Komisariat Policji 

➢ Służba Zdrowia 

➢ Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

➢ Przedstawiciele Oświaty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń grudzień 

2019 – 2025 
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2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Zadania Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny 

 ( realizator) 

Termin realizacji 

 

 

Działania interwencyjne wobec 

osób stosujących przemoc w 

rodzinie  

 

 

a) Izolowanie sprawców od ofiar; 

b) Udzielanie informacji sprawcom przemocy nt. 

programów korekcyjno – edukacyjnych; 

c) Rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, 

stosującymi przemoc;  

d) Kierowanie sprawców przemocy do uczestnictwa w 

programach leczniczych i terapeutyczno – 

korekcyjnych. 

e) Kierowanie wniosków do Prokuratury, Sądu 

Rodzinnego w Szubinie o podjęcie działań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie,  

 

 

➢ Zespół Interdyscyplinarny 

➢ Miejsko- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

➢ Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

➢ Komisariat Policji  

➢ Służba Zdrowia  

➢ PCPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń -grudzień  

2019-2025 
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3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

 

L.p. Zadania Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny 

 ( realizator) 

Termin realizacji 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Prowadzenie punktu  

informacyjnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielanie pomocy  

i wsparcia osobom doznającym 

przemocy w rodzinie. 

 

Udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego 

schronienia osobom dotkniętym przemocą w ośrodkach 

interwencji kryzysowej i w specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia. 

 

Udzielanie informacji na temat pozyskiwania 

zaświadczenia lekarskiego. 

 

Udzielanie informacji na temat praw osób będących 

ofiarami przemocy. 

 

Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat 

programów korekcyjno – edukacyjnych. 

 

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie pomocy o charakterze psychologicznym,   

 terapeutycznym, pedagogicznym, prawnym  

i socjalnym. 

 

➢ Samorząd lokalny 

➢ Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

➢ Miejsko- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

➢ Placówki oświatowe  

➢ Zespół Interdyscyplinarny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń - grudzień 

2019– 2025 
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UZASADNIENIE

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) poprzez zapis art. 6 ust. 2 pkt 1 nałożyła na samorząd gminy

obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W gminie Barcin dotychczas realizowano program przeciwdziałania przemocy

w rodzinie podjęty Uchwałą nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia

23 marca 2012r.

Z uwagi na zakończenie czasu jego realizacji oraz ze względu dynamikę zmian społecznych oraz

potrzebę dbania o rodziny dotknięte przemocą domową należy

te działania kontynuować i korygować poprzez wyznaczanie nowych celów.
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