
Uchwała Nr VIII/49/2011
Rady Miasta Dynów z dnia 9 czerwca 2011 roku

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie Miasta Dynów

            

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst  Dz. U. z 2001 rok Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), oraz art.6 ust.1 i 
ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493 z późn. zmian.) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje;

§ 1. 

Uchwala się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Miasta Dynów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           

 

                                                                                                



                                                                                             Załącznik 
do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Dynów 
z dnia 9 czerwca 2011 roku

PROGRAM
PRZCIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  W

RODZINIE
ORAZ

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE

                MIASTA  DYNÓW

 



WSTĘP

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie 
warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobiegania 
występowaniu  postaw  i  zachowań  grożących  patologiami  społecznymi,  w  tym  przemocą 
domową.

Rodzina  jest  najważniejszym  środowiskiem w życiu  człowieka  kształtującym  osobowość, 
system norm i wartości, poglądy i styl życia. Bardzo ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej 
rodzinie  odgrywają  wzajemne  relacje  pomiędzy  członkami  rodziny,  oparte  na  miłości  i 
zrozumieniu.  
W przypadku dezorganizacji i zaburzenia tych podstawowych wartości i zachowań rodzina 
nie  jest  w  stanie  prawidłowo  realizować  swoich  zadań,  role  wewnątrzrodzinne  ulegają 
zaburzeniu,  łamane  są  reguły,  a  zachowania  poszczególnych  członków  rodziny  stają  się 
niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.

Poważnym i  bolesnym problemem społecznym jest  przemoc  w rodzinie.  Jest  to  zjawisko 
występujące powszechnie w naszym społeczeństwie,  dotykające rodziny o różnym statusie 
społecznym. Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, 
bez  wątpienia  należy  ją  zakwalifikować  do  kategorii  zachowań  negatywnych  o  dużej 
szkodliwości społecznej.

Definicja  zjawiska  przemocy  zawarta  została  w  ustawie  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w 
rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) zgodnie z którą jest to 
„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,  powodujące  szkody  na  ich  zdrowiu  fizycznym  lub  psychicznym,  a  także 
wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

W Polsce bardzo trudno jest określić dokładnie skalę zjawiska przemocy w rodzinie. 
Z badań dotyczących rodziny, a także z obserwacji życia społecznego wynika, że ludzie 
niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny. Zjawisko przemocy nie jest 
jednoznaczne. Można wyróżnić kilka jej rodzajów, a każdy z nich ma swoje 
charakterystyczne wyznaczniki i narusza w znaczący sposób prawa i dobra osobiste, 
powoduje ból i cierpienie oraz zagraża zdrowiu i życiu ofiary.

W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej, można 
wyróżnić następujące jej formy:

• przemoc  fizyczna  –  obejmująca  działania  bezpośrednie,  które  wyrządzają  ból  i 
cierpienie  fizyczne  (bicie,  popychanie,  obezwładnienie,  przetrzymywanie, 
policzkowanie,  szczypanie,  kopanie,  duszenie,  bicie  otwartą  ręką i  pięściami,  bicie 
przedmiotami,  polewanie  żrącymi  substancjami,  rzucanie  w  kogoś  przedmiotami, 
nieudzielenie koniecznej pomocy);

• przemoc  psychiczna,  która  jest  bezpośrednim  działaniem  krzywdzącym, 
wykorzystującym mechanizm procesów psychologicznych  (poniżanie,  naśmiewanie 
się z poglądów pochodzenia, religii, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, 



domaganie się posłuszeństwa, upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie 
gróźb, itp.);

• przemoc  seksualna  –  działająca  w  obszarze  zachowań  seksualnych,  naruszającą 
intymność pożycia (sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia 
seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych form i praktyk seksualnych, wymuszanie 
zachowań  seksualnych  z  osobami  trzecimi,  krytyka  zachowań  seksualnych, 
filmowanie podczas kontaktów seksualnych);

• przemoc  ekonomiczna  –  dotycząca  warunków  materialnych,  która  opiera  się 
uzależnieniu  ofiary od statusu materialnego sprawcy (niezaspokajanie  materialnych 
potrzeb rodziny,  odbieranie zarobionych pieniędzy,  uniemożliwienie podjęcia pracy 
zawodowej, zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia);

• przemoc polegająca na osaczaniu (ciągłe chodzenie za kimś);
• stalking  –  nękanie  ofiary  telefonami,  esemesami,  obsesyjne  śledzenie  wbrew woli 

ofiary;
• zaniedbanie:

-   fizyczne (nieodpowiednie odzywanie,  ubiór,  higiena,  brak odpowiedniego nadzoru i 
opieki oraz pozostawianie dziecka w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających życiu i 
zdrowiu);

-    edukacyjne (zaniedbanie realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego, brak dbałości 
o zabezpieczenie dziecku pomocy w zapewnieniu potrzeb edukacyjnych itp.);

-   emocjonalne  (brak  zaspokajania  potrzeb  uczuciowych  dziecka,  brak  wsparcia 
emocjonalnego, nie zwracanie uwagi na potrzeby dziecka).

Przemoc jest przestępstwem, w zależności od tego czy ma ona charakter jednorazowy, czy 
powtarza  się  częściej,  jest  ścigana  na podstawie  przepisów kodeksu  karnego.  Przemoc  w 
rodzinie  ma  tragiczne  konsekwencje,  prowadzi  nie  tylko  do uszkodzenia  ciała  ofiary,  ale 
także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie postrzegania zarówno sprawcy, 
ofiary jak i innych osób.

W ostatnim okresie coraz częściej ujawniane są przypadki przemocy. Prowadzone dotychczas 
działania  informacyjne,  zarówno  ogólnopolskie  jak  i  lokalne  spowodowały  zmiany 
świadomości społecznej i z jednej strony – większej gotowości ofiar przemocy do ujawniania 
takich  przypadków,  a  z  drugiej  strony  –  wiąże  się  z  większym  profesjonalizmem 
przedstawicieli służb zobowiązanych do podejmowania interwencji i udzielania pomocy.

Należy  jednak  zaznaczyć,  że  pomimo  większej  świadomości  społecznej,  tylko  bardziej 
zdeterminowane  ofiary  przemocy  decydują  się  na  jej  przerwanie  i  zgłoszenie  tego  faktu 
odpowiednim organom.

Z  uwagi  na  powyższe  fakty,  konieczne  jest  podjęcie  działań  zmierzających  w  kierunku 
edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie 
z problemami.  Niezbędne jest również zapewnienie  profesjonalnej, kompleksowej  pomocy 
dla ofiar przemocy. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tu współpraca odpowiednich służb oraz 
sprawnie działający system mający na celu m.in. - przekaz informacji pomiędzy instytucjami i 
organizacjami, tworzenie zespołów z udziałem przedstawicieli różnych zawodów i służb. 



W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia 
skali  zjawiska  przemocy  oraz  pogłębienia  społecznej  świadomości  –  tworzy  się  Miejski 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

I. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą  prawną  opracowania  miejskiego  programu  przeciwdziałania  przemocy  oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie stanowi art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493z późn. zmian.). 

,,  Art.6.  ustawy  z  dnia  10.06.2010  roku  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie 
brzmi:

Zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  są  realizowane  przez  organy 
administracji  rządowej  i  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  zasadach  określonych  w 
przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 roku Nr 
175, poz. 1362, z późn. zmian.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz.473, z późn. 
zmian. ), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

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.

Ponadto:

1. Ustawa  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (  Dz.  U.  z  2007 r.  Nr   70,  poz.  473 z  późn. 
zmian).

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485).

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. z 2009 
roku  Nr 175, poz. 1362, z późn. zmian.).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9,  
poz. 59, z późn. zmian.).



5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zmian.).

6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
7. Uchwała Nr XLIII/232/05 Rady Miasta Dynowa  z dnia  10 grudnia 2005 roku  
      w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Dynowa na lata 2006 – 2013.

II  CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA.

        Trudno w sposób jednoznaczny określić skalę zjawiska przemocy w rodzinie, nie tylko na 

poziomie  ogólnopolskim ,  ale  również  lokalnym.  Związane  jest  to  przede  wszystkim z  wielością 

danych zbieranych przez różnorodne instytucje.  Trudność w jednoznacznym określeniu rozmiarów 

zjawiska związana jest również z faktem stosowania przez różne instytucje różnorodnych typologii i 

klasyfikacji. Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do badania., ponieważ agresja ze strony 

najbliższych , może być wstydliwie ukrywaną tajemnicą,

Na  terenie  miasta  Dynowa  przemoc  w  rodzinie   występuje  w  rodzinach  o  różnym  statusie,  jest 

powiązana głownie  z  alkoholizmem,  niskimi  dochodami  finansowymi  na członka rodziny,  niskim 

wykształceniem,  małą  świadomością  społeczną.  Przypadki  znęcania   najczęściej  odbywają  się  w 

domach  rodzinnych,  w zamkniętym kręgu osób,  gdzie  świadkami  są  jedynie  członkowie rodziny. 

Praktycznie ofiary przemocy boja się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym mówić i rozgłaszać. Trudno 

im  o  tych  sprawach  zeznawać  w  sądzie  i  dlatego  wolą  aby  ta  przemoc  trwała.  Tylko  bardzo 

zdeterminowane  ofiary  przemocy  decydują  się  na  jej  przerwanie,  poprzez  zgłoszenie  tego  faktu 

odpowiednim organom. 

 Dla  opracowania  Programu  diagnozę  przemocy  w  rodzinie  analizowano  w  oparciu  o  dane  z 

Posterunku Policji w Dynowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

Z danych Posterunku Policji w Dynowie wynika, że w ostatnich trzech latach liczba podjętych 

interwencji domowych w mieście Dynowie związanych z przemocą utrzymuje się na podobnym 

poziomie:
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Ilość prowadzonych postępowań przygotowawczych o przestępstwo art.. 207 § 1 k k / znęcanie się 

nad rodziną/
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Ofiary przemocy w rozbiciu*;
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• dane z procedury „ niebieska karta”

Ilość nietrzeźwych sprawców;

                  2008                   2009                2010

                    37                      41                   35



Źródło; dane Posterunku Policji w Dynowie

Wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie w 2009 roku 1 rodzinę objęto pomocą 

z uwagi na występujące i powtarzające się awantury rodzinne, których powodem było nadużywanie 

alkoholu przez dorosłych członków rodziny. Wsparcia z powodu nadużywania alkoholu udzielono w 

2008 roku 28 rodzinom, w 2009 roku -27 rodzinom a w 2010 roku -19 rodzinom.

W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku figurowało 25 

zgłoszeń o leczenie odwykowe- sporządzono 16 wniosków do Sądu. W 2009 roku było 10 zgłoszeń i 

wysłano 11 wniosków. W 2010 roku 8 osób  zgłoszono na leczenie odwykowe , wysłano 4 wnioski do 

Sądu, a 3 wnioski z 2010 roku wysłano na początku 2011 roku.

III  ZAŁOŻENIA  SYSTEMU  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE DYNÓW

1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.

2. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na 
to, co zrobiła   ofiara.

3. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.

4. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej.

5. Podstawowym  zadaniem  jest  zatrzymanie  przemocy,  bez  tego  pomoc  jest 
nieskuteczna.

6. Zrozumiałe  i  dopuszczalne  są  wahania  i  niekonsekwencje  w  zachowaniu  i 
decyzjach ofiary przemocy, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu. 

IV.CEL  GŁÓWNY

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy 
dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc.

Cele ogólne:

1. utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2. podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie;



3. podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w 
rodzinie;

4. diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie miasta Dynów;
5. udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
6. oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe:

Cel I. Utworzenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 
mieście Dynowie.

Działania:

• określenie w drodze Uchwały Rady Gminy trybu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania;

• powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w 
mieście Dynowie;

(Zadania zespołu: realizacja zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów uczestniczących w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Podmiot realizujący działanie:

Rada Miasta Dynów

Burmistrz Miasta Dynów

Cel II. Kompleksowa pomoc i ochrona dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w 
rodzinie.

Działania:

• udzielanie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
• przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur 

mających na celu powstrzymanie przemocy;
• udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia dla osób dotkniętych 

przemocą w specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Korytnikach oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie;

• kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;
• udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy;
• podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty”;



• przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego.

(Podmioty realizujące działanie: MOPS Dynów, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele oświaty, 
przedstawiciele służby zdrowia, Policja, Sąd Rodzinny w Rzeszowie).

Cel III. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie skali i możliwości 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edukacja środowiska lokalnego.

Działania:

• utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Miasta Dynów, MOPS, Posterunku 
Policji i szkołach;

• rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy;
• organizacja akcji informacyjnych propagujących pozytywne postawy w stosunkach 

międzyludzkich.

(Podmioty realizujące działanie: Zespół Interdyscyplinarny, Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Dynowie, MOPS, Szkoły).

Cel IV. Podniesienie wiedzy i umiejętności osób i grup zawodowych stykających się 
z problematyką przemocy w rodzinie.

Działania:

• pozyskiwanie ofert szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy;
• udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup zawodowych 

bezpośrednio związanych z problematyką przemocy;
• finansowanie w/w szkoleń.

(Podmioty realizujące: Zespół Interdyscyplinarny, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, MOPS ).

Cel V. Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz radzenia sobie z 
agresją i złością.

Działania:

1. dla dzieci i młodzieży:

• propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy;
• prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach;
• realizacja szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 

przemocy;
• wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu promujących zachowanie bez 

agresji;



2. dla osób dorosłych:

• dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków;

konsultacja z psychologiem;

• terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
• uczestnictwo w spotkaniach grupy AA.

(Podmioty realizujące: Zespół Interdyscyplinarny, Szkoły, MOPS, Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Zakładane efekty realizacji programu:

1. systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
2. zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie;
3. podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie;
4. zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie;
5. zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie;
6. zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy;
7. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy;
8. nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź 

zagrożone zjawiskiem przemocy domowej.

V.WSPÓŁPRACA

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

• Urząd Miasta w Dynowie,

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie,

• Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w 
Dynowie,

• Szkoły,

• Policja,

• Służba zdrowia,

• Kurator sądowy,

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,

• Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

• Wojewódzka Poradnia Uzależnień w Rzeszowie

Monitoring:



Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość 
podmiotów zaangażowanych w jego realizację.

Finansowanie:

Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w mieście Dynowie są środki finansowane z budżetu gminy.

Program będzie finansowany w ramach funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Dynowie.

Dodatkowe środki finansowe: dotacje celowe oraz wykorzystanie środków pozyskiwanych z 
innych źródeł.

Postanowienia końcowe:

Program ma charakter otwarty i „elastyczny”, tzn. może podlegać okresowym weryfikacjom i 
modyfikacjom związanym ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno – 
ekonomicznymi, rozwojem procesów społecznych i potrzebami w tym zakresie.

 


