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1. Wprowadzenie 

  

 Poprzedni obowiązujący Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim obejmował lata 2016-2020. Zgodnie 

z jego założeniami prowadzono działania w obrębie celów strategicznych. W ramach zapewnienia 

wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym prowadzono: 

poradnictwo oraz pomoc hostelową w ramach interwencji kryzysowej, programy profilaktyczne 

skierowane do wybranych grup (Rodzina w Centrum, Rodzina w Centrum 2), przeszkolono 

rodziny zastępcze w różnorodnej tematyce, współpracowano z różnorodnymi instytucjami            

z ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz upowszechniano informacje o prowadzonej 

działalności. Zrealizowano również drugi cel strategiczny tj. tworzenie warunków do 

skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W związku z wygaśnięciem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim zaistniała konieczność opracowania 

nowego - aktualnego dokumentu, który odzwierciedli obecny stan i odpowie na bieżące potrzeby 

Powiatu Świeckiego w zakresie zjawiska przemocy. Opracowanie i realizacja ww. programu jest 

obligatoryjnym zadaniem własnym powiatu wynikającym z art. 6 ust. 3 pkt.1 ustawy z  dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument jest kontynuacją kierunków 

działań wyznaczonych w latach poprzednich, a jednocześnie uwzględnienia bieżące lokalne 

uwarunkowania i potrzeby. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dają  możliwość działań systemowych i wskazują 

zadania poszczególnych samorządów i źródło ich finansowania. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w powiecie Świeckim  jest programem operacyjnym i spójnym z celami 

następujących dokumentów strategicznych: Strategią rozwiązywania problemów społecznych         

w powiecie świeckim na lata 2021-2025, Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy          

w Rodzinie na rok 2021 oraz w Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy                

w Rodzinie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2026. 

W naszym społeczeństwie dokonują się ciągłe zmiany dlatego też istnieje konieczność  
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poszukiwania wciąż nowych rozwiązań w tym zakresie, czego przykładem jest opracowany 

niniejszy  program. 

 

1.1. Przemoc – podstawowe informacje 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) 

definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub 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 cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Według Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”- 

przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi 

rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.  

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest: 

1. Jest intencjonalna  - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne -  w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest 

słabsza a sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste - Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza 

podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

4. Powoduje cierpienie i ból -  sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

 

FORMY I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE 

Rodzaje przemocy Opis Formy przemocy Skutki przemocy 

PRZEMOC 

FIZYCZNA 

jest intencjonalnym 
zachowaniem 
powodującym 
uszkodzenie ciała lub 
niosącym takie ryzyko, 
np.: popychanie, 
szarpanie, ciągnięcie, 
szturchanie, klepanie, 
klapsy, ciągnięcie za uszy, 
włosy, szczypanie, 

szarpanie, kopanie 

popychanie, 

obezwładnianie, 

duszenie, odpychanie, 

przytrzymywanie, 

policzkowanie, 

szczypanie, bicie otwartą 

ręką, pięściami, różnymi 

bezpośrednie: 

uszkodzenia ciała - 

urazy, rany, złamania, 

stłuczenia, zadrapania, 

siniaki, poparzenia; 

następujące skutki: 

choroby w wyniku 

powikłań i stresu, zespół 
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kopanie, bicie ręką, 
pięścią, uderzenie w twarz 
- tzw. "policzek", 
przypalanie papierosem, 
duszenie, krępowanie 
ruchów, itp.;* 

 

przedmiotami, 

przypalanie papierosem, 

topienie, polewanie 

substancjami żrącymi, 

użycie broni, 

pozostawienie               

w niebezpiecznym 

miejscu, nie udzielenie 

niezbędnej pomocy, itp. 

stresu pourazowego, 

życie w chronicznym 

stresie, poczuciu 

zagrożenia, strachu, 

lęku, napady paniki, 

bezsenność, zaburzenia 

psychosomatyczne, itp.; 

PRZEMOC 

PSYCHICZNA 

 zawiera przymus i 
groźby np.: obrażanie, 
wyzywanie, osądzanie, 
ocenianie, krytykowanie, 
straszenie, szantażowanie, 
grożenie, nieliczenie się    
z uczuciami, krzyczenie, 
oskarżanie, obwinianie, 
oczernianie, krzywdzenie 
zwierząt, czytanie 
osobistej korespondencji, 
ujawnianie tajemnic, 
sekretów, wyśmiewanie, 
lekceważenie, itp.;  
Przemoc psychiczna jest 
najczęstszą formą 
przemocy i jest trudna do 
udowodnienia. * 

 

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 

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 

gwałt, wymuszanie 

pożycia seksualnego, 

nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk 

seksualnych, zmuszanie 

do seksu z osobami 

trzecimi, sadyzm          

w pożyciu, wyśmiewanie 

obrażenia fizyczne, ból      

i cierpienie, obniżona 

samoocena i poczucie 

własnej wartości, utrata 

poczucia atrakcyjności     

i godności, zaburzenia 

seksualne, oziębłość, 

zamknięcie się /lęk, 



 

         

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

       NA LATA 2021-2025  

6 

 

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.;* 

 

wyglądu, ciała i krytyka 

zachowań seksualnych, 

itp. 

strach, unikanie seksu/, 

uogólniona niechęć          

i obawa do 

przedstawicieli płci 

sprawcy przemocy, itp. 

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.;* 

 

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. 

*  dane WWW.niebieskalinia  

http://www.niebieskalinia/
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Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o długiej, 

nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej 

prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz: 

· faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem 

napięcia i natężenia sytuacji konfliktowych. W tej fazie sprawca jest napięty  i stale poirytowany. 

Każdy drobiazg wywołuje jego złość, często robi awanturę, może zacząć więcej pić, przyjmować 

narkotyki lub inne substancje zmieniające świadomość. Może poniżać ofiarę, poprawiając swoje 

samopoczucie. Prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Sprawia wrażenie, że 

nie panuje nad swoim gniewem. Ofiara stara się jakoś opanować sytuację – uspokaja go, spełnia 

wszystkie zachcianki, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. Często przeprasza sprawcę. Ciągle 

zastanawia się nad tym, co może zrobić, aby poprawić mu humor, uczynić go szczęśliwym              

i powstrzymać przed wyrządzeniem krzywdy. Niektóre ofiary w tej fazie mają różne dolegliwości 

fizyczne, jak bóle żołądka, bóle głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą 

energię do życia lub po pewnym czasie staje się niespokojne i pobudliwe nerwowo. Jest to wynik 

narastania napięcia, które po pewnym czasie staje się nie do zniesienia. Zdarza się, że ofiara 

wywołuje w końcu awanturę, żeby „mieć to już za sobą”. 

· faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji. W tej fazie sprawca 

staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się. Eksplozję wywołuje zazwyczaj jakiś 

drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej przemocy mogą być różne – podbite oko, 

połamane kości, obrażenia wewnętrzne, poronienie, śmierć. Ofiara stara się zrobić wszystko, żeby 

go uspokoić i ochronić siebie. Zazwyczaj, niezależnie od tego jak bardzo się stara, wściekłość 

sprawcy narasta coraz bardziej. Czuje się bezradna, bo ani przekonywanie sprawcy, ani bycie 

miłą/miłym, ani bierne poddawanie się mu nie pomaga i nie łagodzi jego gniewu.                        

Po zakończeniu wybuchu przemocy, ofiara jest w stanie szoku. Nie może uwierzyć, że to się 

naprawdę stało. Odczuwa wstyd i przerażenie. Jest oszołomiona. Staje się apatyczna, traci ochotę 

do życia, odczuwa złość  i bezradność.  

· faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania żalu. Gdy 

sprawca wyładował już swoją złość i wie, że posunął się za daleko nagle staje się inną osobą. 

Szczerze żałuje za to, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że to się nigdy nie powtórzy. Stara się 

znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę, że to był jednorazowy, 

wyjątkowy incydent, który już nigdy się nie zdarzy. Sprawca okazuje ciepło i miłość. Staje się 
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znowu podobny do tego, jaki był na początku znajomości. Zachowuje się jakby przemoc nigdy 

nie miała miejsca. Rozmawia z ofiarą, dzieli się swoimi przeżyciami, obiecuje, że już nigdy jej nie 

skrzywdzi. Dba o ofiarę, spędza z nią czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty 

seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak świeżo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyć w to, 

że partner/partnerka się zmieniła/a i że przemoc była jedynie incydentem. Czuje się kochana, 

myśli, że jest dla niego ważna i znowu go kocha. Spełniają się jej marzenia o cudownej miłości, 

odczuwa bliskość i zespolenie z partnerem/partnerką. Życie we dwoje wydaje się piękne i pełne 

nadziei. Ale faza miodowego miesiąca przemija i znowu rozpoczyna się faza narastania napięcia. 

Zatrzymuje ona ofiarę w cyklu przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze 

pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest 

związane z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza. 

 

 
1.2. Postępowanie wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie 

udziela się bezpłatnej pomocy (art. 3), w szczególności w formie: 

1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego                      

i rodzinnego; 

2. interwencji kryzysowej i wsparcia; 

3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc 

korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie 

kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia                          

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 

6. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego                 

do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

 

Interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty”. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 
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rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku                

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. (art. 9d, par. 2) i może być 

wszczęta na skutek podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków w rodzinie w toku 

prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, ale także w wyniku zgłoszenia ze strony 

członka rodziny lub świadka przemocy w rodzinie (art. 9, par. 4). Rozporządzenie dokładnie 

określa sekwencję działań, które należy podjąć, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 

kolejne z nich.  

 

1.3. Postępowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2020 r. poz. 956) wprowadziła do polskiego systemu 

prawnego możliwość natychmiastowego izolowania osób stosujących przemoc domową od ofiar. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewiduje w przypadku osób stosujących 

przemoc w rodzinie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami 

pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Natomiast Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uzupełnia ten katalog dodatkowo o konieczność 

wprowadzania programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc           

w rodzinie.  

Wśród środków przewidzianych ustawowo pojawiają się zwłaszcza: możliwość odebrania dziecka 

w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, wydania 

przez sąd decyzji o konieczności opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu, tymczasowe 

aresztowanie lub dozór policyjny (art. 14).  

Zapisy zawarte w kodeksach uzupełniają te możliwe działania o wszczęcie postępowania karnego, 

poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego oraz 

zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu lub leczeniu uzależnień. Rodzaje działań, 

jakie podejmowane są w stosunku do osób, które stosują przemoc określone są też w procedurze 

„Niebieskie Karty” oraz zapisane są w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy             

w Rodzinie. 

 

1.3. Wybrane rozwiązania ustawowe 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła kilka istotnych rozwiązań 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/279_u/$file/279_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/279_u/$file/279_u.pdf
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organizacyjnych. Są to w szczególności: 

1. procedura „Niebieskie Karty”; 

2. utworzenie zespołów interdyscyplinarnych; 

3. utworzenie grup roboczych; 

4. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej 

5. utworzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia. 

 
Procedura „Niebieskie Karty” 

Jednym z rozwiązań jest też wprowadzenie procedury „Niebieskie Karty”, która jest podstawą 

podjęcia interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą. Wszczęcie procedury 

„Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura ta 

określa sposób postępowania pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, przedstawiciela 

ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przedstawiciela oświaty w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie lub 

zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy         

w rodzinie. Przedstawiciele powyższych instytucji współpracują ze sobą i przekazują informacje     

o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

 

Zespoły interdyscyplinarne 

Zespół interdyscyplinarny zostaje powołany na poziomie samorządu gminnego. W skład zespołu, 

w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wchodzą przedstawiciele: jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych (art. 9a, par. 3), kuratorzy 

sądowi(art. 9a, par. 4). W skład zespołu mogą także wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele 

innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (art. 9a, par. 5). 

Zespoły zobowiązane są do odbywania posiedzeń nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Do zadań 

zespołu interdyscyplinarnego należy przede wszystkim realizacja działań określonych                    

w GPPPwR, integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania te zespół może realizować przez: inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie, dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie 

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

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy            

w środowisku lokalnym.  

 

Grupy robocze 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest 

rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 

przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele: jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy 

sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zadania grup 

roboczych to 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 oraz dokumentowanie 

działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych 

działań. 

 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej [OIK] 

Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. W celu 

zapobiegania pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin i społeczności, przemocy w rodzinie ustawa 

stwarza możliwość podejmowania interwencji kryzysowej. Jej celem jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu 

reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową 

obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji 

kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności 

od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 

3 miesięcy.  

Osoby będące w sytuacjach kryzysowych korzystają ze wsparcia Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Świeciu, który działa od 2010 roku w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy 
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Rodzinie w Świeciu i jest placówką zapewniającą pomoc i schronienie osobom i rodzinom 

będącym w stanie kryzysu zamieszkujących teren powiatu świeckiego. Ośrodek w latach 2016 -

2018  posiadał cztery miejsca całodobowego pobytu, natomiast od 2019 roku dostępnych miejsc 

jest siedem. Ponadto udzielana pomoc dotyczy również poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, rodzinnego oraz terapeuty uzależnień. 

Celem strategicznym prowadzenia OIK jest zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które 

znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych, w szczególności, takich jak: przemoc                    

w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, bezrobocie, bezradność życiowa, 

problemy opiekuńcze, choroba. Do hostelu OIK przyjmowane są w szczególności osoby lub 

rodziny będące ofiarami przemocy w rodzinie lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej. 

Ośrodek w celu realizacji powyższych zadań współpracuje, w szczególności z: Policją, 

Prokuraturą, Sądem, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Rzecznikiem Praw Ofiar, wojewódzkim 

koordynatorem realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, 

placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa obejmuje 

pomoc społeczną.   

 

Specjalistyczne ośrodki wsparcia [SOW] 

Do zadań z zakresu administracji rządowej należy tworzenie i prowadzenie specjalistycznych 

ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku reguluje standard usług świadczonych przez SOW dla 

ofiar przemocy w rodzinie oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w tych ośrodkach.                     

W rozporządzeniu określono poziom usług świadczonych dla ofiar przemocy w rodzinie             

w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym, potrzeb bytowych ofiar, o ile 

spełniają one odpowiednie kryteria dochodowe. Rozporządzenie przewiduje, jakie kwalifikacje 

powinni mieć pracownicy SOW na stanowisku: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego,  

terapeuty, prawnika, lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego. W województwie 

kujawsko-pomorskim Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia funkcjonują w Tucholi oraz  

Inowrocławiu.  
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Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 

To samo rozporządzenie reguluje także wprowadzone przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Celem tych działań ma być powstrzymanie osoby 

stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy, rozwijanie u niej umiejętności 

samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci 

bez używania przemocy, uznanie przez osoby stosujące przemoc własnej odpowiedzialności za 

stosowanie przemocy, zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania 

przemocy w rodzinie, zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, 

uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. Oddziaływania     

te mają być kierowane do trzech grup: skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy, 

odbywających karę więzienia lub wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, 

zobowiązując je do uczestnictwa w tych zajęciach; osób leczących się w ramach terapii uzależnień 

jako uzupełnienie tej terapii lub osób, które zgłoszą się do uczestnictwa samodzielnie. 

 

Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przewiduje także wprowadzenie 

programów psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.         

Ich celem jest zmiana wzorców zachowań. Odbiorcami programu psychologiczno-

terapeutycznego są osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub 

kierowane przez podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie i zespoły interdyscyplinarne. Programy mogą przyjmować różną formę zarówno 

sesji indywidualnych, grupowych, sesji przedłużonych lub zajęć treningowych. Forma jest zależna 

od podmiotów odpowiedzialnych (samorządy powiatowe i gminne).W województwie kujawsko-

pomorskim formę tego rodzaju oddziaływań określono w wytycznych wojewody. Zgodnie z nimi 

winny one stanowić uzupełnienie do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

Założeniem było, aby programy realizowano dla dorosłych osób stosujących przemoc                 

w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, ale okazał się terapeuty, prawnika, 

lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego on niewystarczający i specjaliści wykazali 

konieczność realizacji pogłębionych działań terapeutycznych lub psychologicznych. 
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1.4. Normy prawne dotyczące problemu przemocy w rodzinie 

Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie z przypadkami przemocy w rodzinie 

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

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie i tych, które stosują przemoc. 

 

Inne akty prawne, które w szczególności regulują postępowanie z przypadkami przemocy             

w rodzinie to:  

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 46a i art. 48a); 

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”; 

3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 

kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne; 

4. uchwała z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021; 

5. zapisy kodeksów (Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego 

Wykonawczego, Kodeksu Prawa Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego),                   

w szczególności zapisy Kodeksu Karnego z 6 czerwca 1997 roku ścigane z urzędu: art. 207, art. 

189, art. 191 oraz inne (art. 190 i 190a, art. 191a), a także art. 304 par. 2 Kodeksu Postępowania 

Karnego nakładające na instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją 

działalnością (szkoła, PCPR, OPS, placówka medyczna) dowiedziały się o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu, obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora 

lub Policji oraz przedsięwzięcia niezbędnych czynności do czasu przybycia organu powołanego 

do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie 

dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. 
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1.5. Podstawy prawne działań na poziomie powiatu 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy         

w Rodzinie swe uwarunkowania prawne ma przede wszystkim w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.  (Dz. U. z 2020r. poz. 218) , Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 oraz Wojewódzki program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026 . 

  

 Do zadań powiatu należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy                            

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania  i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

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

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej; 

 

 Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy               

 w  szczególności: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy                

w rodzinie; 

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

 

2. Przemoc w rodzinie – statystyki 

2.1. Diagnoza zjawiska przemocy w kraju/województwie kujawsko-pomorskim 

Na wstępie analizy dotyczącej powiatu świeckiego należy  odnieść się do obrazu przemocy            

w rodzinie w całym kraju. Z dostępnych źródeł informacji wybrano badania zjawiska przemocy    

w rodzinie prowadzone na zlecenie obecnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.                 

Z badania przeprowadzonego w 2019 r. (wyniki nie są publikowane, ani nie zostały 



 

         

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

       NA LATA 2021-2025  

16 

 

skomentowane przez Ministerstwo) wynika, że aż 57% Polaków doświadczyło w swoim życiu 

jednej z form przemocy: psychicznej, fizycznej, ekonomicznej lub seksualnej. Przy tym 72% 

ankietowanych zgadza się z tezą, że prawo niedostatecznie chroni osoby doświadczające 

przemocy w rodzinie. Najczęstszą formą przemocy jest przemoc psychiczna (doświadczyło jej 

53% badanych), rzadziej – fizyczna (23%).  

 

 „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie oraz lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim” wskazuje, iż w okresie od 2015 do 

2020 roku zauważono nasilanie się zjawiska przemocy w rodzinie (wg wskaźnika liczby 

wszczynanych procedur Niebieskiej Karty). W roku 2015 przekazano do Przewodniczących 

Zespołów Interdyscyplinarnych 5013 procedur Niebieskiej Karty (formularz A), natomiast           

w roku 2019 tych procedur wszczęto już 5670, czyli nastąpił wzrost o ponad 11%. W stosunku 

do liczby mieszkańców województwa przemoc, mierzona liczbą zakładanych Niebieskich Kart, 

dotyka w sposób bezpośredni 0,25 % mieszkańców. 

 Największą aktywność w sporządzaniu formularzy wykazuje Policja, drugim podmiotem pod 

względem liczby wypełnianych formularzy są ośrodki pomocy społecznej. Znacząco mniej 

aktywne są pod tym względem szkoły i placówki ochrony zdrowia oraz gminne / miejskie 

komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczególnie niepokojąca wydaje się niska 

aktywność szkół i placówek ochrony zdrowia – zwłaszcza wobec narastania lub niezmniejszania 

się skali przemocy wobec osób zależnych: dzieci, osób niepełnosprawnych i osób chorych czy 

starszych. Wszystkie te grupy mają na ogół częstszy kontakt z placówkami edukacyjnymi                

i ochrony zdrowia.  

W ocenie skuteczności działań służb i procedury Niebieskiej Karty istotnym jest stwierdzenie, że 

wydłuża się czas przeprowadzania całej procedury NK oraz wzrasta odsetek procedur 

wszczynanych zasadnie. Niepokojącym zjawiskiem jest ilość wszczynanych procedur w stosunku 

do osób zależnych – w roku 2019 liczba wszczętych procedur NK-A w związku z przemocą 

wyniosła 2041 (36%): wobec dzieci 677 (12% wszystkich procedur), wobec osób 

niepełnosprawnych – 403 (7%), a wobec osób starszych – 1260 (17%). Wskazane powyżej 

procedury dotyczyły odpowiednio: 1277 dzieci, 536 osób niepełnosprawnych i 1260 osób 

starszych. Te grupy, podobnie jak pozostałe osoby dotknięte przemocą, doświadczają najczęściej 

przemocy psychicznej. Jednak skala natężenia tego zjawiska jest znacząco większa: 78% dzieci, 
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86% osób starszych i 94% osób niepełnosprawnych doznawało przemocy psychicznej. Dzieci 

częściej niż pozostałe z osób zależnych doświadczają także zaniedbania (15%).  

Według analizowanych statystyk w przeciągu ostatnich 5 lat dominowała psychiczna forma 

przemocy. Przemoc psychiczna nie zawsze towarzyszy przemocy fizycznej – w co trzeciej 

rodzinie występuje tylko ta forma przemocy lub towarzyszą jej przemoc ekonomiczna, 

zaniedbanie lub przemoc seksualna. Przemoc fizyczna oraz psychiczna występuje we wszystkich 

grupach zagrożonych przemocą (kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne), jednak 

niepokoi wysoki odsetek przemocy fizycznej w grupie kobiet – powyżej 72% i dzieci – około 

70%. 

Rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty w województwie w roku 2019 było 6126, czyli o 487 

więcej niż rok wcześniej. Jak wynika z diagnozy, jest to znaczący wzrost w porównaniu                  

z lalami 2015-2018, w roku 2016 wzrost rodzin objętych ww. procedurą wynosił 218 w stosunku 

do 2015, w 2018 – 103 w porównaniu do 2017, a w roku 2017 zanotowano spadek o 338 rodzin 

objętych NK w porównaniu do roku 2016. Najwięcej procedur wszczynano w głównych 

miastach regionu: Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Toruniu oraz w powiatach: bydgoskim, 

brodnickim, inowrocławskim, nakielskim, świeckim i żnińskim 

Powyższe dane wskazują nie tylko skalę natężenia problemu, ale mogą być też swoistą miarą 

skuteczności działania służb socjalnych. Wymienione gminy lokują się w powiatach, w których 

jednocześnie obserwujemy bardzo wysoki udział spraw procedowanych w stosunku do 

wszczynanych procedur (stosunek formularzy C oraz D do formularza A). Oznacza to,               

że prawdopodobnie w tych gminach wypracowano bardziej efektywne metody pozwalające na 

trafne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie. Obarczona dużym 

błędem może być też próba określenia trendu w nasilaniu się bądź zanikaniu sytuacji 

przemocowych w rodzinach, ze względu wielość czynników wpływających na to zjawisko. 

I tak, wzrost świadomości społecznej i postępujący brak społecznego przyzwolenia na stosowanie 

przemocy w rodzinie, może powodować nasilenie ujawniania przypadków tej przemocy (wzrost 

odnotowywanych przypadków przemocy w rodzinie), a z drugiej strony skuteczność służb 

pomocy społecznej i organów ścigania może powodować trwałe zaprzestanie stosowania 

przemocy w rodzinie, a tym samym obniżenie statystyk występowania przemocy w rodzinie. 

Wskazywane w Diagnozie czynniki powodujące przemoc w rodzinie, to przede wszystkim 

alkohol/narkotyki – około 65%, problemy finansowe – powyżej 10%, trudności z radzeniem 
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sobie z rodzinnymi problemami – około 10%, nieumiejętność rozwiązywania konfliktów – około 

10%.Wyżej wymienione dane są dość istotne dla podejmowania prób kompleksowej pomocy 

rodzinom (warsztaty, poradnictwo, terapia, inne działania ukierunkowane na osoby doznające 

przemocy w rodzinie, dzieci i osoby stosujące przemoc). Istotne jest także organizowanie 

kompleksowej pomocy dla rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem. 

 

2.2. Diagnoza zjawiska przemocy w powiecie 

W celu właściwej analizy zjawiska przemocy w rodzinie występującego na terenie Powiatu 

Świeckiego konieczne staje się przedstawienie danych statystycznych określających rozmiar 

zjawiska. Powiat Świecki terytorialnie składa się z 11 gmin (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, 

Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). Dwie z nich to gminy miejsko - 

wiejskie  (Nowe, Świecie), pozostałe – wiejskie. Ludność powiatu świeckiego liczy 98.952 osoby 

(źródło: dane GUS).  

 

Dla zdiagnozowania  zjawiska przemocy poniżej zostały przedstawione dane pozyskane     

z Komendy Powiatowej Policji, Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Świeckiego, 

Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Świeckiego, Sądu Rejonowego w Świeciu, 

Prokuratury Rejonowej w Świeciu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu          

za lata 2016-2019. Trzeba jednak pamiętać, że statystyki wszystkich służb zajmujących się 

problematyką przemocy opierają się wyłącznie na zgłoszonych przypadkach stosowania 

przemocy. Dane zawarte poniżej są więc danymi cząstkowymi, które obrazują zaledwie  pewien 

odsetek tego zjawiska, gdyż nie uwzględniają sytuacji nie zgłoszonych.  

 

Liczba przeprowadzonych przez Policję interwencji dotyczących przemocy w rodzinie w latach 

2016-2019. 

 
 

 
ROK 

2016 2017 2018 2019 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH INTERWENCJI 
DOMOWYCH 

OGÓŁEM 

1930 2448 2322 1755 

dotyczących przemocy w rodzinie 
 

W TYM: 

159 177 248 237 

ILOŚĆ INTERWENCJI DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY W 
RODZINIE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

OGÓŁEM 

159 177 248 237 

 W TYM: 

MIASTO 67 65 97 81 

WIEŚ 92 112 151 156 
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LICZBA POKRZYWDZONYCH W WYNIKU PRZEMOCY 
DOMOWEJ 

OGÓŁEM 

204 208 306 277 

 W TYM LICZBA: 

KOBIET 146 157 219 194 

MĘŻCZYZN 16 14 23 38 

MAŁOLETNICH 42 37 64 45 

LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ 
OGÓŁEM 

166 182 254 247 

 W TYM LICZBA: 

KOBIET 10 18 21 21 

MĘŻCZYZN 152 163 231 224 

NIELETNICH 4 1 2 2 

LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ POD 
WPŁYWEM ALKOHOLU 

OGÓŁEM 

135 140 195 196 

 W TYM LICZBA: 

KOBIET 7 11 16 16 

MĘŻCZYZN 128 128 179 180 

NIELETNICH 0 1 0 0 

Źródło: dane KPP Świecie. 

 
 
Liczba zatrzymań przez Policję sprawców przemocy w rodzinie w latach 2016-2019 
 

LICZBA ZATRZYMAN SPRAWCÓW PRZEMOCY W 
RODZINIE 

 

LATA 
 

2016 2017 2018 2019 

OGÓŁEM 

5 9 7 27 

W TYM: 
 

KOBIET 0 1 1 1 

MĘŻCZYZN 5 8 6 26 

 

Analiza danych z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu obejmujący lata 2016-2019 

prowadzi do następujących wniosków. Policyjne interwencje odnośnie przemocy w rodzinie 

stanowiły w 2016r. – 8,24%, w 2017r. - 7,23%, w 2018r. – 10,68% i w 2019r. – 13,50%. Powyższe 

dane wskazują na wzrost w ogólnej liczbie interwencji domowych tych związanych         

przemocą w rodzinie. Ofiarami przemocy najczęściej są kobiety. W roku 2018 przemocy doznało                                        

o 39,50%  kobiet więcej, aniżeli w roku poprzednim, i aż 50% więcej w stosunku do roku 2016. 

Ponadto można zauważyć również znaczący wzrost liczby dzieci pokrzywdzonych w wyniku 

przemocy domowej, a mianowicie w roku 2018 przemocy doznało o 72,97% więcej dzieci niżeli 

w roku poprzednim oraz o 52,38% więcej w stosunku do roku 2016. 

 Natomiast sprawcy przemocy to głównie mężczyźni. Rok 2018 wskazuje 53,01%, wzrost 

liczby osób stosujących przemoc w rodzinie w porównaniu do roku 2016.  
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Liczba/Rodzaj dochodzeń prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Świeciu z art. 207 

Kodeksu Karnego w latach 2016-2019 oraz liczba osób nimi objętych 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Ilość dochodzeń w sprawie przemocy 50 73 67 69 

Liczba osób objętych dochodzeniem w sprawie przemocy 58 83 86 75 

w tym: 

kobiet 48 72 77 61 

mężczyzn 10 11 9 14 

Ilość dochodzeń w sprawie przemocy z art. 207  
KK zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia 

11 24 20 21 

Ilość objętych dochodzeniem w sprawie przemocy z art. 207 k.k 
zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia 

12 24 20 23 

w tym: 

kobiet 1 0 0 2 

mężczyzn 11 24 20 21 

Ilość dochodzeń w sprawie przemocy z art. 207 KK umorzonych 28 25 29 23 

Liczba osób wobec których umorzono dochodzenie w sprawie przemocy 
z art. 207 k.k 

2 2 3 3 

w tym: 

kobiet 1 0 0 0 

mężczyzn 1 2 3 3 

Źródło: dane Prokuratura Rejonowa w Świeciu. 

 
  

Organ ścigania jakim jest Prokuratura Rejonowa w Świeciu w latach 2016-2019 prowadziła 

łącznie 259 spraw z art. 207 Kodeksu Karnego, z czego 29,34% zostało zakończonych 

wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Świeciu, a 40,54% umorzono. 

Osoby objęte dochodzeniem w sprawie przemocy to głównie kobiety, w kolejnych latach 

wskaźnik dotyczący procentowego udziału w liczbie osób objętych dochodzeniem w sprawie 

przemocy przedstawiał się następująco: 2016r – 82,76%, 2017r – 86,75%, 2018r. – 89,53%, 2019r. 

– 81,33%.  

Powyższe potwierdza analiza liczby osób objętych dochodzeniem w sprawie przemocy                 

z art. 207 k. k zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia. Orzeczenie takie dotyczy głównie 

mężczyzn a wskaźnik przedstawia się następująco: 2016r. – 91.66%, 2017r. – 100%, 2018r. – 

100%, 2019r. – 91,30%.  
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Liczba zastosowanych przez Prokuraturę Rejonową w Świeciu środków zapobiegawczych wobec 

sprawców przemocy w rodzinie w latach 2016-2019 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Liczba zastosowanych przez Prokuraturę Rejonową w Świeciu środków 
zapobiegawczych wobec sprawców przemocy 

108 192 76 78 

w tym: 

Dozór policyjny 48 69 44 43 

Nakaz opuszczenia lokalu 4 9 8 6 

Poręczenie majątkowe 6 2 1 6 

Zakaz opuszczania kraju 28 46 23 23 

Inny środek (zakaz zbliżania się i kontaktowania) 22 66 0 0 

 

 
Liczba zastosowanych przez Prokuraturę Rejonową w Świeciu środków zapobiegawczych wobec 

sprawców przemocy na przestrzeni okresu 2016-2019 przedstawia się następująco: 2016r. – 108, 

2017r. – 192, 2018r. – 76, 2019r. – 78. W łącznej liczbie wskaźniki w obrębie poszczególnych 

środków zapobiegawczych przedstawia się następująco: 44,93% - dozór policyjny, 26,43% - zakaz 

opuszczania kraju, 19,38% - zakaz zbliżania się i kontaktowania, 5,95% - nakaz opuszczenia 

lokalu, 3,3,% - poręczenie majątkowe. Najczęstszym środkiem zapobiegawczym jest zatem dozór 

policyjny, najrzadziej zastosowano natomiast poręczenie majątkowe.  

 

 
Wskaźnik w roku 2019r. Liczba postanowień i postępowań prowadzonych przez Sąd Rejonowy     

w Świeciu w związku z przemocą w rodzinie w latach 2016-2019. 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Ilość postanowień z art. 207 KK 
zakończonych wydaniem wyroku 

skazującego 

12 14 16 18 

Ilość postępowań zakończonych 

umorzeniem 

1 0 0 2 

Ilość postępowań zakończonych 

uniewinnieniem 

0 0 0 0 

Ilość postępowań warunkowo 

umorzonych 

0 1 1 0 

Źródło: dane Sąd Rejonowy Świecie. 
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Analiza danych dotyczących spraw kończących się wniesieniem aktu oskarżenia, które 

rozstrzygnięcie znajdują w Sądzie Rejonowym w Świeciu wskazuje, że znaczna część spraw 

wniesionych do SR kończy się wydaniem wyroku skazującego, nieliczne sprawy zakończyły się  

umorzeniem lub zostało warunkowo umorzonych. Bardzo ważne jest to, że większość spraw 

kończy się wydaniem wyroków skazujących. 

 

Środki karne, probacyjne i inne oddziaływania zastosowane przez Sąd Rejonowy w Świeciu 

wobec sprawców przemocy w latach 2016-2019 – liczba orzeczeń/liczba osób 

 ROK 

Liczba orzeczeń/liczba osób 2016 2017 2018 2019 

Liczba orzeczeń wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

wobec których zastosowano środki karne, probacyjne i inne 

oddziaływania 

12 15 17 18 

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wobec których 

zastosowano środki karne, probacyjne i inne oddziaływania 

12 15 17 18 

Źródło: dane Sąd Rejonowy Świecie. 

 
 

Rodzaj środków karnych, probacyjnych i innych oddziaływań zastosowanych przez Sąd Rejonowy 

w Świeciu wobec sprawców przemocy w latach 2016-2019. 

 ROK 

FORMA 2016 2017 2018 2019 

Kara ograniczenia wolności 7 9 11 10 

Kara pozbawienia wolności 3 3 2 7 

Kara grzywny 2 2 3 2 

Nakaz od powstrzymywania się od nadużywania alkoholu 1 6 5 6 

Nakaz poddania się leczeniu odwykowemu 0 0 1 0 

Nakaz uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych 0 0 0 0 

Nakaz powstrzymania się w określonych środowiskach 0 0 0  

Nakaz powstrzymania się od zbliżania się do pokrzywdzonego 0 2 2 3 

Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym 

2 2 2 1 

Źródło: dane Sąd Rejonowy Świecie. 
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Liczba orzeczeń Sądu Rejonowego w Świeciu wobec sprawców przemocy w latach 2016-2019      

w zakresie władzy rodzicielskiej z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinie  

 ROK 

LICZBA/RODZAJ 2016 2017 2018 2019 

Liczba orzeczeń w zakresie władzy rodzicielskiej z uwagi na 

stosowanie przemocy w rodzinie 

1 0 1 2 

 W TYM: 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora i 

zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny 

1 0 1 2 

Źródło: dane Sąd Rejonowy Świecie. 

 

Zasadnicze znaczenie dla oddziaływania na sprawców przemocy oraz dla ochrony przez 

nich pokrzywdzonych ma sprawność postępowania wykonawczego. Analiza powyższych danych 

pochodzących z Sądu Rejonowego w Świeciu wskazuje, że najczęstszym środkiem karnym 

zastosowanym wobec sprawców przemocy w rodzinie jest kara ograniczenia wolności. Rzadziej 

stosuje się karę pozbawienia wolności. Niestety brak jest środków nakazowych w postaci nakazu 

uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych co powoduje, że osoby te nie szukają 

wsparcia w zmianie swojego zachowania.  W latach 2016-2019 nie zastosowano takiego środka 

karnego wobec sprawców przemocy w rodzinie. 
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Ilość prowadzonych i zakończonych procedur „Niebieskiej Karty” w latach 2016-2019 
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Źródło: opracowanie własne. 
 
Ilość wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” w latach 2016-2019. 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Ilość prowadzonych „Niebieskich Kart” 186 198 261 246 

Ilość zainicjowanych procedur NK przez 

poszczególne służby 

OGÓŁEM  

175 189 242 233 

W TYM:  

Policja 134 148 207 191 

jednostki pomocy społecznej 32 25 28 25 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

4 7 1 1 

służba zdrowia 1 0 0 1 

oświata 4 6 5 8 

Inne: Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie w Świeciu 

0 3 1 6 

Ilość zakończonych „Niebieskich Kart” 
OGÓŁEM  

171 150 211 208 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu świeckiego. 
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Analiza danych zebranych ze wszystkich Zespołów Interdyscyplinarnych działających na 

terenie Powiatu Świeckiego dotyczących lat 2016-2019 prowadzi do następujących wniosków.  

Najwięcej procedur „Niebieskiej karty” prowadzono w roku 2018. Rok ten cechuje 

40,32% wzrost prowadzonych procedur w stosunku do roku 2016. Ilość prowadzonych procedur 

nieznacznie zmalała w roku 2019 osiągając wskaźnik o 6,1% niższy niż w roku 2018. Wskazuje to, 

iż problem przemocy w rodzinie jest problemem o dużej wadze społecznej. 

Lata 2016-2019 to również czas wyraźnego wzrostu ilości zakończonych procedur „NK”. 

Rok 2018 to rok, w którym to nastąpił 40,67% wzrost zakończonych procedur w stosunku do 

roku poprzedniego.  

Najwięcej „Niebieskich Kart” zostało wszczętych przez Policję. Stopień zaangażowania 

określają następujące dane procentowe: 2016r. – 76,57%, 2017r. – 78,31%, 2018r. – 85,54%, 

2019r. – 81,97%. Wysokie, jednakże znacznie niższe procentowo w stosunku do Policji wyniki 

osiągają jednostki pomocy społecznej. Niepokojącym zaś faktem jest to, iż oświata i służba 

zdrowia znacznie rzadziej podejmują działania w sprawach dotyczących przemocy. 

 
Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” oraz ilość złożonych zawiadomień             

w latach 2016-2019. 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Liczba rodzin dotkniętych przemocą 172 177 216 220 

Liczb osób w rodzinie 627 668 740 678 

Liczba kobiet 200 219 232 209 

Liczba mężczyzn 206 205 244 226 

Liczba dzieci 221 244 264 243 

Liczba rodzin, w których występuje 

problem alkoholowy 
132 161 190 174 

Ilość zawiadomień do Sądu 
OGÓŁEM  

21 11 13 12 

wnioski o ograniczenie władzy 

rodzicielskiej 

W TYM:  

3 5 6 7 

Ilość zawiadomień do Prokuratury 5 10 6 11 
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Ilość wniosków o udział sprawcy w 

programie korekcyjno-edukacyjnym 
2 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu 

świeckiego. 

 

 

Lata 2016-2019 to wzrost ilości rodzin dotkniętych przemocą. W powiecie świeckim 

procedurą „Niebieskiej Karty” w roku 2019 objęto o 27,91% więcej rodzin w stosunku do roku 

2016. 

Jak wskazują dane, zespoły interdyscyplinarne działające na terenie powiatu świeckiego, 

podjęły decyzję o zawiadomieniu wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania kolejno              

w przypadku następującej ilości rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”: rok 2016 -  

12,21%, rok 2017 - 6,21%, rok 2018 – 6,02%, rok 2019 – 5,45%. 

 

Dane dotyczące pracy Zespołów Interdyscyplinarnych w latach 2016-2019 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Liczba posiedzeń Zespołów 

Interdyscyplinarnych 

45 46 41 43 

Liczba utworzonych Grup Roboczych 175 188 239 229 

Liczba posiedzeń Grup Roboczych 510 522 669 648 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu 

świeckiego. 

 

Dalsza analiza danych dot. Zespołów Interdyscyplinarnych dowodzi jak niekorzystnym 

społecznie zjawiskiem jest przemoc w rodzinie i jak wielkie posiada oddziaływanie. Ilość 

utworzonych w roku 2018 Grup Roboczych w ramach działań Zespołów Interdyscyplinarnych 

potwierdza ww. wniosek. W roku tym 239 utworzonych Grup Roboczych spotkało się na 669 

posiedzeniach w obrębie procedury Niebieskiej Karty. 

 

Liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty” w latach 2016-2019 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Ilość zakończonych procedur 

„Niebieskiej Karty” 

171 150 211 208 

W TYM: 

w wyniku braku zasadności 26 20 27 21 
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podejmowanych działań 

w wyniku ustania przemocy i 

uzasadnionego przypuszczenia o 

zaprzestaniu stosowania przemocy w 

rodzinie 

150 126 173 185 

w wyniku zrealizowania indywidualnego 

planu pomocy 

0 6 15 12 

poprzez sporządzenie aktu oskarżenia 1 3 2 3 

poprzez umorzenie postępowania 0 0 0 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu 

świeckiego. 

 

 

Analiza działań Grup Roboczych pod kątem efektywności działań prowadzi do 

wniosków, iż  najczęściej procedura „Niebieskiej Karty’ zakańczana jest w wyniku ustania 

przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie. Taka 

sytuacji ma miejsce odpowiednio: w 87,72% przypadków w roku 2016, w 84% przypadków          

w roku 2017, w 81,99% przypadków w roku 2018, w 88,94% przypadków w roku 2019. 

 

Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Celem 

strategicznym prowadzenia OIK jest zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się 

w różnych sytuacjach kryzysowych, w szczególności, takich jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm, 

kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, bezrobocie, bezradność życiowa, problemy opiekuńcze, 

choroba. Do hostelu OIK przyjmowane są w szczególności osoby lub rodziny będące ofiarami 

przemocy w rodzinie lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej. Ośrodek w celu realizacji 

powyższych zadań współpracuje, w szczególności z: Policją, Prokuraturą, Sądem, Ośrodkami 

Pomocy Społecznej, Rzecznikiem Praw Ofiar, wojewódzkim koordynatorem realizacji Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, komisjami rozwiązywania problemów 

alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, placówkami systemu oświaty oraz innymi 

podmiotami, których działalność statutowa obejmuje pomoc społeczną.   
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Ilość porad ogółem oraz w związku z przemocą udzielonych w ramach interwencji kryzysowej     
w latach 2016-2019. 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 

Udzielane poradnictwo na przestrzeni lat 2016-2019 utrzymuje się na zmiennym 

poziomie.  W roku 2017 oraz 2019 widoczny jest wzrost ilości udzielonych porad, w tym znaczny 

wzrost poradnictwa w związku z wystąpieniem przemocy. W roku 2019 ilość udzielonych porad 

w związku z przemocą znacząco przewyższa lata 2016-2018. Należy tu jednak zaznaczyć, że 

udzielane poradnictwo nie jest związane wyłącznie z przemocą w rodzinie, ale również w innych 

sytuacjach kryzysowych. Największym zainteresowaniem cieszy się poradnictwo prawne, 

psychologiczne oraz terapeuty uzależnień. Lata 2016-2018 ukazują, iż porady w zakresie 

przemocy były udzielane głównie kobietom. W roku 2019 widać znaczący wzrost porad 

udzielonych zarówno kobietom, jak i mężczyznom. 
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Ilość udzielonych porad w ramach interwencji kryzysowej w latach 2016-2019 przez 
poszczególnych specjalistów. 

26 26 33
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Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 
 

 

Ilość udzielonych porad w ramach interwencji kryzysowej w zakresie przemocy w latach 2016-
2019 wg płci. 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Ilość udzielonych porad w ramach interwencji kryzysowej w latach 2016-2017. 

ROK 2016 2017 

ILOŚĆ  

UDZIELONYCH 

PORAD 

 

OGÓŁEM 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

OGÓŁEM 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

RADCA PRAWNY 

221 151 70 321 212 109 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

17 13 4 28 19 9 

PSYCHOLOG 

 

85 67 18 70 54 16 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

22 21 1 11 10 1 

PEDAGOG 

15 15 0 16 9 7 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

1 1 0 3 0 3 

TERAPEUTA 

 UZALEŻNIEŃ 

26 19 7 26 19 7 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

0 0 0 10 7 3 

RAZEM 347 252 95 433 294 139 

Źródło: opracowanie własne 
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Ilość udzielonych porad w ramach interwencji kryzysowej w latach 2018-2019. 
ROK 2018 2019 

ILOŚĆ  

UDZIELONYCH 

PORAD 

 

OGÓŁEM 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

OGÓŁEM 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

RADCA PRAWNY 

259 150 109 257 150 107 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

5 5 0 11 11 0 

PSYCHOLOG 

 

70 55 15 114 79 35 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

17 17 0 62 29 33  

PEDAGOG 

5 5 0 61 28  33 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

5 5 0 61 28 33 

TERAPEUTA  

UZALEŻNIEŃ 

33 24 9 101 67 34 

W TYM W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ: 

7 7 0 20 20 0 

RAZEM 367 234 133 533 324 209 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
Ilość umieszczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w latach 2016-2019. 

ROK 2016 2017 2018 2019 

ILOŚĆ UMIESZCZEŃ 3 3 3 8 

W TYM:  

LICZBA OSÓB 6 8 6 14 

OKRES PRZEBYWANIA  

W DNIACH 
108 70 103 

 

233 

 

Źródło: opracowanie własne.
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Schronienie w hotelu zapewnia ofiarom przemocy wsparcie mające na celu przywrócenie 

równowagi psychicznej, a następnie wypracowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie       

w życiu. Decyzja ofiary przemocy o odejściu od sprawcy i trwanie w tym postanowieniu powinny 

być dla służb społecznych sygnałem, że należy do tej osoby skierować wszelką możliwą pomoc, 

aby wspomóc jej proces usamodzielniania. Chodzi tu nie tylko o wsparcie terapeutyczne, ale 

również finansowe i mieszkaniowe. 

 

3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

3.1. Cele strategiczne, założenia, realizatorzy, źródła finansowania 

Nadrzędnym celem „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony praw ofiar na lata 2021-2025” jest ograniczenie skali przemocy w rodzinie                         

w Powiecie Świeckim poprzez wzmocnienie systemu pomocy w zakresie przeciwdziałania 

przemocy. Osiągnięciu tego celu służą cele strategiczne i operacyjne, które zostały 

zaprezentowane poniżej. 

Cel strategiczny 1: Zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym lub będącym w kryzysie 

 Cel operacyjny 1. Świadczenie profesjonalnej pomocy rodzinom zagrożonym 

 wykluczeniem społecznym lub znajdującym się kryzysie 

 Cel operacyjny 2. Informowanie o możliwościach udzielania wsparcia 

 Cel operacyjny 3. Współpraca służb i instytucji 

 Cel operacyjny 4. Informowanie kadr z terenu powiatu o realizowanych zadaniach 

 Cel operacyjny 5. Zabezpieczenie miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi                    

           i kobiet w ciąży 

Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 Cel operacyjny 1. Kampanie informacyjne i działania profilaktyczne  

 Cel operacyjny 2. Udzielenia schronienia dla ofiar przemocy 

 Cel operacyjny 3. Tworzenie możliwości prowadzenia programów korekcyjno-

 edukacyjnych dla sprawców przemocy  

 Cel operacyjny 4. Liczba osób korzystających z pomocy 

 Cel operacyjny 5. Podnoszenie kwalifikacji kadr wykonujących zadania powiatu – 

 szkolenie kadr z terenu powiatu. 
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Świadczenie 
profesjonalnej 
pomocy rodzinom 
zagrożonym 
wykluczeniem 
społecznym lub 
znajdującym się          
w kryzysie  
 

 
PCPR/ OIK 

 
Rodzaje form 
 wsparcia/  
Liczba porad 

 
środki powiatu, 
środki UE, 

 
Informowanie o 
możliwości uzyskania 
wsparcia 

 
PCPR/OIK/ 
zespoły 
interdyscyplinarne
/ komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych/ 
sąd/ prokuratura/ 
policja 
 

 
Liczba zadań/ 
rodzaje zadań 

 
środki powiatu, 
środki budżetu 
państwa 

 
Współpraca służb        
i instytucji 

 
PCPR/ OIK/ 
OPS, zespoły 
interdyscyplinarne
/ komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych/ 
sąd/prokuratura/ 
policja 
 

 
Liczba zadań/ 
rodzaje zadań 

 
środki powiatu 

 
Informowanie kadr     
z terenu powiatu        
o realizowanych 
zadaniach 
 

 
PCPR/ OIK 

 
Liczba spotkań/ 
liczba i rodzaj 
przekazywanych 
informacji 

 
środki powiatu 

Zabezpieczenie  
miejsc w domu dla 
matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet         
w ciąży 

Zarząd Powiatu  Liczba podjętych 
inicjatyw/ 
Liczba 
zawartych 
porozumień 

Środki powiatu 
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Kampanie 
informacyjne               
i działania 
profilaktyczne  

 
PCPR/ OIK/ 
zespoły 
interdyscyplinarne
/ komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych/sąd
/ prokuratura/ 
policja 
 

 
Liczba 
kampanii/Liczba 
działań 

 
środki powiatu, 
środki budżetu 
państwa 

 
Udzielanie 
schronienia dla ofiar 
przemocy 

 
OIK/SOW 

 
Liczba osób 
korzystających     
z pomocy 
 

 
środki powiatu, 
środki                
z budżetu 
państwa 

 
Tworzenie 
możliwości 
prowadzenia 
programów 
korekcyjno-
edukacyjnych dla 
sprawców przemocy 
 

 
PCPR/ OIK 

 
Liczba 
programów/ 
Liczba osób 
korzystających 

 
środki                
z budżetu 
państwa 

 
Tworzenie 
możliwości 
prowadzenia 
programów 
psychologiczno-
terapeutycznych dla 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
 

 
OIK, SOW 
 

 
Liczba 
opracowanych 
programów/ 
Liczba osób 
skierowanych 
 
 
 

 
środki z 
budżetu 
państwa/ 
środki powiatu 
 
 
 

 
Podnoszenie 
kwalifikacji kadr 
wykonujących 
zadania powiatu. 
Szkolenie kadr           
z terenu powiatu. 
 

 
PCPR/OIK/ OPS 

 
Liczba szkoleń/ 
Liczba 
przeszkolonych 
osób 

 
środki powiatu 
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3.2. Rezultaty  realizacji programu 

 
 
 
3.3. Sposób monitorowania i sprawozdawczość 

1. Monitorowanie programu odbywać się będzie na podstawie rocznej sprawozdawczości      

z realizowanych celów. 

2. Sprawozdanie z realizacji programu będzie przedkładane corocznie Radzie Powiatu 

Świeckiego.  

 

Osiągnięcie rezultatu Zagrożenia w osiągnięciu rezultatu 

1. Zwiększenie skuteczności                

i dostępności pomocy dla ofiar 

przemocy 

1. Brak środków finansowych na rozszerzenie oferty Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. Niechęć do współpracy ofiar 

przemocy. 

2. Edukacja sprawców przemocy. 2. Brak orzeczeń sądu o konieczności udziału w programach 

dla sprawców przemocy. Niestawianie się sprawców na 

wystosowane zaproszenia. Brak dotacji na realizację 

programów dla sprawców przemocy. 

3. Zwiększenie społecznej 

wrażliwości i zaangażowania w 

sprawy przeciwdziałania przemocy. 

3. Niewystarczająca ilość środków finansowych. Brak 

możliwości dla wspólnych inicjatyw realizatorów programu.  

4. Podniesienie kwalifikacji służb 

realizujących program.  

4. Niewystarczająca ilość środków finansowych. Brak 

zakwalifikowania się na szkolenia bezpłatne. 
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