
UCHWAŁA NR XXIX/315/20 
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.2)), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do przedkładania Radzie Miasta Kędzierzyn-
Koźle sprawozdań rocznych z realizacji rzeczowo-finansowej Programu w terminie do dnia 31 marca każdego 
roku. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kędzierzyn-Koźle 

 
 

Ireneusz Wiśniewski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 956. 
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1. Wprowadzenie 

 

Rodzina w percepcji społecznej, to azyl, miejsce w którym  nic złego nikogo w niej nie 

spotka. Wielu z nas ma głęboko zakorzenione przekonanie, że na członków swojej rodziny 

zawsze może liczyć. To w rodzinie, która jest najważniejszym środowiskiem w życiu 

człowieka, kształtuje się osobowość, system wartości, poglądy oraz styl życia. Ważną rolę  

w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają relacje między członkami rodziny oparte na 

akceptacji i zrozumieniu.  

W sytuacji, gdy rodzina doświadcza dezorganizacji, zazwyczaj pojawiają się trudności 

w realizowaniu podstawowych zadań, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych 

członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi 

i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Jedną z form dezorganizacji życia rodzinnego 

jest przemoc. Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, które powoduje 

szkody na zdrowiu psychicznym, zdrowiu fizycznym, jak i niesie poważne, długotrwałe 

problemy ujawniające się w życiu dorosłym  

 Przemoc domowa jest poważnym problem społecznym, który niszczy system rodzinny, 

rozsadza go od środka oraz odbiera poczucie bezpieczeństwa i możliwość prawidłowego 

rozwoju. Niezbędne jest zatem podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie 

zjawiska przemocy.  

 Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie zobowiązuje Gminę Kędzierzyn-Koźle do opracowywania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego 

głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenie skali tego zjawiska. Cele szczegółowe programu sprzyjają tworzeniu 

i rozwijaniu systemu przeciwdziałania przemocy, którego zasadniczymi elementami  

są specjalistyczne instytucje i profesjonaliści niosący pomoc osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie. Tylko podejmowanie wspólnych, systematycznych i ciągłych działań może 

w sposób skuteczny przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie. 
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2. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 

 

2.1.  Definicja przemocy, jej rodzaje i formy 

 

Przemoc w rodzinie jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. 

Literatura dotycząca tej problematyki jest bardzo bogata – można spotkać wiele definicji 

przemocy w rodzinie. Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie przemoc to: „Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (członek 

rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 czyn zabroniony § 11 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), a także inna osoba wspólnie 

zamieszkująca lub gospodarująca), 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”. Tak więc w prawnym rozumieniu 

przemoc nie dotyczy tylko członków rodziny, ale również tych osób, które pozostają ze sobą w 

relacji zależności poprzez wspólne zamieszkiwanie. 

Często przejawy przemocy domowej są spektakularne i wówczas nie ma żadnych 

wątpliwości w jej rozpoznawaniu. Potrzebne jest jednak określenie praktycznych kryteriów 

wskazujących na obecność przemocy w bardziej złożonych przypadkach. Obraz nr 1 pokazuje 

najczęściej przyjmowane przez polskich specjalistów kryteria wyodrębniania przemocy domowej. 

 

Obraz nr 1. Kryteria wskazujące na obecność przemocy domowej. 

 

Źródło: opracowane na podstawie książki Jerzego Mellibrudy „Przeciwdziałanie przemocy domowej”, Instytut Psychologii 

Zdrowia, Warszawa 2009 
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Zatem w przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub 

władzy w sposób krzywdzący dla innych członków rodziny. Dodać należy, że przemocy zawsze 

towarzyszy relacja zależności. Ta dysproporcja sił jest też czynnikiem, który odróżnia konflikt od 

zjawiska przemocy. W konflikcie mamy do czynienia z wyrównanymi siłami dwóch stron. 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy. Tabela nr 1 przedstawia rodzaje  

i formy przemocy w rodzinie oraz odpowiadające im artykuły kodeksu karnego.  

 

Tabela nr 1. Rodzaje przemocy i odpowiadające im artykuły kodeksu karnego 

Rodzaj przemocy Formy przemocy 

przemoc fizyczna 

art. 207 § 1 kk 

art. 157 § 1 kk 

art. 157 § 2 kk 

popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, 

spoliczkowanie, uszkodzenia ciała 

(zasinienia, zadrapania, krwawienia, oparzenia) 

przemoc psychiczna 

art. 207 § 1 kk 

art. 190 § 1 kk 

izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, 

ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, 

demoralizacja, ciągłe niepokojenie 

przemoc seksualna 

art. 197-204 kk 
zmuszanie do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych 

przemoc ekonomiczna 

art. 115 § 25 kk 

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 

pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych 

potrzeb materialnych członków rodziny 

zaniedbanie 

art. 160 § 1 kk 

art. 210 § 1 kk 

nieprawidłowe żywienie, brak dbałości o higienę osobistą, 

pozbawienie osoby kontaktów z innymi ludźmi 

poprzez zamykanie jej w domu oraz utrudnianie kontaktów 

z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim, brak kontroli 

i pozbawienie opieki przez długi czas, zaniedbanie stanu zdrowia, 

brak kontroli i zainteresowania w realizacji obowiązku szkolnego 

Źródło: Opracowane na podstawie wzorów formularzy procedury „Niebieskie Karty” oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks Karny 

 

Zaznaczyć trzeba, że zachowania przemocowe nie zawsze są przestępstwem i łamią 

prawo karne. Zawsze jednak naruszają prawa drugiej osoby do szacunku, godności, 

odpoczynku, intymności, autonomii, samostanowienia o sobie i swojej rodzinie oraz prawo do 

błędów. Przed zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy 

dobrze rozeznać się w sytuacji rodziny by upewnić się, że dane zachowanie sprawcy wypełnia 

znamiona przestępstwa. Zbyt pochopne uruchomienie sprawy karnej często kończy się jej 

umorzeniem, a to z kolei powoduje wzrost poczucia bezkarności sprawcy i spadek wiary osoby 

krzywdzonej w poprawę swojej sytuacji.  

Ponadto warto zaznaczyć, że w doktrynach prawnych ustawodawca dąży do ochrony 

ofiary przez kreowanie norm prawnych pełniących funkcję represyjną względem sprawcy, jak 
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i służących jego separacji od ofiary. Proponuje także rozwiązanie rozstrzygnięcia konfliktu na 

drodze dobrowolnych mediacji czy negocjacji. Pozwala także na uzyskanie przez ofiarę 

rekompensaty od sprawcy (sprawy cywilne i sprawy karne). 

 

2.2. Rozmiar zjawiska przemocy w Polsce 

 

Z danych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zawartych w raporcie 

z badań ogólnopolskich „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce, wobec kobiet 

i mężczyzn”, realizowanych przez OBOP w 2010 roku wynika, że 45% ogółu badanej populacji 

(w tym 40% mężczyzn i 49% kobiet) to osoby, które mieszkają lub w przeszłości mieszkały w 

gospodarstwie domowym, w którym dochodzi lub dochodziło do przemocy w rodzinie. Wśród 

tych osób mieszczą się zarówno sprawcy, ich ofiary, jak i świadkowie przemocy. 

Dane zawarte w raporcie informują, że ponad jedna piąta Polaków (22%) osobiście 

doświadczyła przemocy ze strony osoby, z którą prowadziła wspólne gospodarstwo 

domowe. 5% Polaków przyznało się do stosowania przemocy, a 12% Polaków 

doświadczyło przemocy i jednocześnie dopuściło się podobnych zachowań  (28%) nie miała 

doświadczeń z przemocą w rodzinie ani też nie zna żadnej rodziny dotkniętej tym 

problemem. Natomiast 60% badanych zna w swoim otoczeniu przynajmniej jedną rodzinę , 

w której dochodzi do jakiejkolwiek formy przemocy wobec kobiet, natomiast 32% wobec 

mężczyzn. Według respondentów przemocy domowej najczęściej towarzyszy: alkohol 

(45%), brak pieniędzy (18%), problemy małżeńskie (15%) oraz problemy w pracy (10%). 

Z badań fundacji Dzieci niczyje przeprowadzonych w 2013 roku wynika, że 60% 

Polaków aprobuje łagodne postaci przemocy fizycznej (klapsy) w wychowywaniu dziecka, 

a 37% badanych nie uważa, by „lanie” było zachowaniem szkodliwym dla dziecka 

Jednocześnie 63% badanych uważa bicie za skuteczną metodę wychowawczą, a jedynie 29% 

badanych ma pewną wiedzę o istnieniu prawa zakazującego bicia dzieci. 

Analiza danych statystycznych Komendy Głównej Policji z zakresu działań policji 

wobec zjawiska przemocy w rodzinie wykazała, że w 2019 r. policjanci wypełnili 74 313 

formularzy „Niebieska Karta - A”, w 2018 r. - 73 153 formularzy, a w 2017 r. - 75 662 

formularzy. 

 

 

Wykres nr 1. Liczba formularzy „Niebieska Karta - A” wypełnionych przez Policję w latach 

2017-2019 
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Źródło: na podstawie danych Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) 

 

Powyższy wykres pokazuje, że w 2019 r. najwięcej formularzy „Niebieska Karta - A” 

zostało wypełnionych przez Policję w województwie lubelskim (6 505), a najmniej  

w województwie opolskim (1 552). Zapewne wynika to z faktu, iż województwo opolskie jest 

obecnie najmniejszym województwem w Polsce oraz jest województwem z najmniejszą liczbą 

mieszkańców (982 626 mieszkańców - dane z 31 grudnia 2019 r.).  

Według danych statystycznych Komendy Głównej Policji na terenie całego kraju  

w 2019 r. wszczęto 30 456 postępowań przygotowawczych z art. 207 § 1 kk, w 2018 r. - 28 786 

postępowań, a w 2017 r. - 28 611 postępowań. 

Z danych Prokuratury Generalnej (https://pk.gov.pl) wynika, że w 2019 r. 

zarejestrowano 4 680 spraw dot. nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym, z czego w 3 084 sprawach zastosowano nakaz.  

Warto zaznaczyć, że przemoc domowa, inaczej nazywana „przemocą czterech ścian” 

jest bardzo trudna do udowodnienia. Profesjonaliści zajmujący się problematyką przemocy  

w swojej pracy zawodowej wskazują, że stosowania przemocy często dopuszczają się osoby 

określane mianem „normalnych” lub „przeciętnych”. Stąd też bardzo ważne jest podjęcie 

działań skierowanych na zwiększanie wrażliwości społecznej na najbliższe otoczenie  

i reagowanie na podejrzenia wystąpienia przemocy. Realizacji tych działań służą praktyki 

edukacyjne, profilaktyczne i prewencyjne. 
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3. Podstawy prawne 

 

Podstawy prawne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2021-2025: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 

483 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 821), 

3. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

218), 

4. Ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 

z późn. zm.), 

5. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 z 2011 

poz. 1245). 

Zgodnie z zapisem w art. 6, ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw do zadań własnych gminy należy:  

1. opracowywanie 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. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2021-2025 wpisuje się w cele i kierunki działań 

innych dokumentów strategicznych m.in.: Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2014-2020 r., którego celem głównym jest zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F707F53B-489E-4F9F-9DE2-971F2D1A0268. podpisany



9 

 

4. Analiza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Kędzierzyn-Koźle na przestrzeni lat 

2012-2019 

 

Problem przemocy w rodzinie występującej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 

scharakteryzowano na podstawie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań  

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w poszczególnych 

latach oraz ze sprawozdań dotyczących działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2012-2019 do 

Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 778 procedur „Niebieskie Karty”. Najwyższą 

wartość odnotowano w 2014 r. - 113, natomiast najniższą w 2012 r. - 72. Analizując dane od 

2012 roku zauważa się porównywalny poziom wszczynanych procedur. Dokładne dane  

w tym zakresie przedstawia Tabela nr 2. 

 

Tabela nr 2. Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w latach 2012-2019 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba wszczętych 

procedur „Niebieskie 

Karty” w danym roku 

kalendarzowym 

72 100 113 104 109 93 92 95 

Źródło: opracowane na podstawie Sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu sporządzonych w okresie od 2012 roku do 2019 roku. 

 

 

Analizując udział poszczególnych instytucji uprawnionych do wszczynania procedury 

„Niebieskie Karty” w omawianym okresie, najwięcej (527) założyła Komenda Powiatowa 

Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Wynika to ze specyfiki pracy tej instytucji, której służby mają 

pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy lub stosującą przemoc w rodzinie. To  

policja w pierwszej kolejności podejmuje działania interwencyjne mające na celu 

zabezpieczenie osób poszkodowanych oraz odizolowanie od sprawców. Ta instytucja 

najczęściej staje się swoistego rodzaju źródłem pierwszych informacji, które mają gwarantować 

osobie doznającej przemocy w rodzinie właściwe postępowanie i podejmowanie odpowiednich 

działań. Funkcjonariusze informują o podmiotach wypełniających funkcje nakierowane na 

wspieranie i pomoc. 

Tabela nr 3 obrazuje aktywność poszczególnych instytucji we wszczynaniu procedur 

„Niebieskie Karty” w latach 2012-2019.  
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Tabela nr 3. Liczba procedur „Niebieskie Karty” wszczętych przez poszczególne instytucje 

w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2012-2019 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem 

Komenda 

Powiatowa Policji 
35 42 84 83 81 64 65 73 527 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
17 42 20 11 22 15 18 17 162 

Placówki 

oświatowe 
7 15 5 0 2 5 4 3 41 

Placówki 

ochrony zdrowia 
1 1 4 5 2 5 5 2 25 

Inne 12 0 0 5 2 4 0 0 23 

Razem 72 100 113 104 109 93 92 95 778 

Źródło: opracowane na podstawie Sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Kędzierzynie-Koźlu sporządzonych w okresie od 2012 roku do 2019 roku. 

 
 

 Zadaniem ustawowym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z art. 9b pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest: (…) 1) diagnozowanie problemu przemocy 

w rodzinie; 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 

w rodzinie; 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc  

w rodzinie (…). Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie wraz z członkami Zespołu powołuje grupy robocze dla danej rodziny.  

W latach 2012-2019 powołano łącznie 778 grup roboczych. Odbyło się 8 366 spotkań grup 

roboczych. Przedmiotowe dane zawarto w Tabeli nr 4. 

 

Tabela nr 4. Ilość powołanych grup roboczych oraz spotkań w ramach procedury „Niebieskie 

Karty” w latach 2012-2019 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem 

Ilość grup roboczych 72 100 113 104 109 93 92 95 778 

Ilość spotkań w ramach 

grup roboczych 
521 893 1344 1257 1364 967 959 1061 8366 

Źródło: opracowane na podstawie Sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu sporządzonych w okresie od 2012 roku do 2019 roku. 
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W ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowane były również inne działania, 

które przedstawia Tabela nr 5. Analizując przedmiotowe dane zauważa się, iż problemem 

współistniejącym z przemocą w rodzinie jest często występujące uzależnienie, 

współuzależnienie od alkoholu, czy też zaniedbanie wobec dzieci. W latach 2012-2019 

sporządzono łącznie 308 pism do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 319 pism do Komendy Powiatowej Policji i Prokuratury Rejonowej oraz 369 

wniosków do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka. Analizując poniższe dane 

zauważa się tendencję wzrostową sporządzanych pism, co wskazuje na większą ilość działań 

podejmowanych przez grupę roboczą i Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Tabela nr 5. Działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” w latach 2012-2019 

Rodzaj działania 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem 

Pisma skierowane do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w sprawie leczenia 

odwykowego 

1 12 33 65 47 49 50 51 308 

Pisma skierowane 

do Prokuratury Rejonowej, 

Komendy Powiatowej Policji 

w związku z podejrzeniem 

przemocy w rodzinie 

10 10 31 59 40 55 52 62 319 

Pisma skierowane do Sądu 

Rejonowego z wnioskiem 

o wgląd w sytuację rodziny 
9 28 35 73 49 53 55 67 369 

Źródło: opracowane na podstawie Sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu sporządzonych w okresie od 2012 roku do 2019 roku. 

 

Osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie Powiat Kędzierzyn-Koźle 

zapewnia schronienie. Powyższe zadanie realizuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonujący przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie. Na terenie województwa opolskiego funkcjonują tylko dwie tego rodzaju 

placówki. Ośrodek świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą  

w rodzinie sytuację, w tym zagrożenie życia, muszą opuścić dotychczasowe miejsce 

zamieszkania. Zakres pomocy obejmuje: 
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1. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą całodobowego pobytu (łóżko, miejsce na 

pozostawienie rzeczy osobistych, możliwość przygotowania i spożywania posiłków, 

wykonywania zabiegów higienicznych i odpoczynku) ;  

2. umożliwienie kontaktu z bliskimi oraz dostępu do środków masowego przekazu; 

3. zapewnienie interwencyjnej pomocy socjalnej, medycznej, pedagogicznej, prawnej, 

wsparcia psychologicznego oraz zapewnienie żywności, niezbędnej odzieży, leków  

i materiałów higienicznych; 

4. zapewnienie miejsca pobytu dziennego, miejsca do zabawy i nauki dla dzieci; 

5. zapewnienie specjalistycznej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej; 

6. prowadzenie pełnej dokumentacji spraw bieżących; 

7. udzielanie informacji i wsparcia osobom nie będącym mieszkankami placówki; 

W latach 2012-2019 łącznie 130 mieszkanek Gminy Kędzierzyn-Koźle skorzystało  

z całodobowej pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Tabela nr 6. Ilość mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle, którzy skorzystali z całodobowej 

pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem 

Ilość osób, 

które skorzystały 

z całodobowej pomocy 
19 22 6 14 27 19 15 8 130 

Źródło: opracowane na podstawie Sprawozdań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Kędzierzynie-Koźlu sporządzonych w okresie od 2012 roku do 2019 roku. 
 

Założenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu. Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest 

powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie. Poddając osobę stosującą 

przemoc odpowiednim oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym, możemy doprowadzić do 

redukcji jej nieprawidłowych zachowań, ukształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec 

drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program spełnia rolę 

pomocniczą w szeregu oddziaływań na sprawców i jego efektywność jest uzależniona od woli 

i motywacji uczestnika. W latach 2016-2019 łącznie 116 mieszkańców Gminy Kędzierzyn-
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Koźle zrealizowało program edukacyjno-korekcyjny realizowany przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Tabela nr 7. Ilość mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle, którzy ukończyli program 

korekcyjno-edukacyjny w latach 2016-2019 

Rok 2016 2017 2018 2019 Razem 

Ilość osób, które uczestniczyły 

w zajęciach korekcyjno-

edukacyjnych 
28 31 25 32 116 

Źródło: opracowane na podstawie Sprawozdań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Kędzierzynie-Koźlu sporządzonych w okresie od 2016 roku do 2019 roku. 

 

Analiza danych obrazujących zjawisko przemocy w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

wykazała, że w dalszym ciągu należy podejmować działania prowadzące do przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 

5. Cele programu, działania, wskaźniki, podmioty realizujące program 

 

5.1. Cel główny programu 

 

Podejmowanie działań w kierunku minimalizowania rozmiaru i następstw zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 

5.2. Cele szczegółowe programu 

 

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie adresowanych do mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości  

i dostępności świadczonych usług. 
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5.3. Działania służące realizacji programu 

 

 

Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

adresowanych do mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle 

  

Lp. Działania Koordynator Partnerzy Wskaźniki 
Termin 

Realizacji 

1. Diagnoza sytuacji 

przemocy w 

rodzinie na 

obszarze Gminy 

Kędzierzyn-Koźle 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

 

 

Komenda Powiatowa 

Policji, Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, Urząd Miasta: 

Wydział Oświaty i 

Wychowania - szkoły  

i placówki oświatowe 

oraz Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, Spraw 

Socjalnych i Zdrowia - 

punkt konsultacyjny, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, placówki 

ochrony zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe 

oraz inne instytucje. 

 

Liczba corocznych 

sprawozdań 

skierowanych do 

Zespołu 

Interdyscyplinarne

go do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie 

2021-2025 

2. Prowadzenie 

poradnictwa, 

w szczególności 

działań 

edukacyjnych 

służących 

wzmocnieniu 

opiekuńczych i 

wychowawczych 

kompetencji 

rodziców w 

rodzinach 

zagrożonych 

przemocą 

w rodzinie 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, Urząd Miasta: 

szkoły i placówki 

oświatowe oraz punkt 

konsultacyjny, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, Świetlice 

Socjoterapeutyczne, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

organizacje 

pozarządowe 

oraz inne instytucje. 

 

Liczba placówek 

prowadzących 

poradnictwo 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

 

Liczba programów 

własnych 

 

Liczba osób, 

którym udzielono 

porady 

 

 

2021-2025 
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Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

  

Lp. Działania Koordynator Partnerzy Wskaźniki 
Termin 

Realizacji 

1. Funkcjonowanie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

i działalność grup 

roboczych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

Komenda 

Powiatowa Policji, 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar 

Przemocy w 

Rodzinie, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie, 

Urząd Miasta: 

Wydział Oświaty 

i Wychowania - 

szkoły i placówki 

oświatowe oraz 

Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, 

Spaw Socjalnych 

i Zdrowia - punkt 

konsultacyjny, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, placówki 

służby zdrowia, 

stowarzyszenia 

 

Liczba posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

Liczba powołanych 

grup roboczych 

 

Liczba posiedzeń 

grup 

 

Liczba osób objętych 

pomocą grup 

roboczych 

 

Liczba rodzin 

objętych pomocą 

grup roboczych 

2021-2025 

2. Upowszechnianie 

informacji w 

zakresie możliwości 

i form uzyskania 

m.in. pomocy: 

psychologicznej, 

prawnej, socjalnej, 

zawodowej, 

rodzinnej 

i medycznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

 

Urząd Miasta: 

Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, 

Spaw Socjalnych 

i Zdrowia 

Komenda 

Powiatowa Policji, 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar 

Przemocy w 

Rodzinie, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie, Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, placówki 

służby zdrowia, 

stowarzyszenia 

 

Liczba 

opracowanych 

i upowszechnionych 

materiałów 

informacyjnych 

(ulotki własne, strony 

internetowe, nadruki 

własne z informacją) 

2021-2025 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F707F53B-489E-4F9F-9DE2-971F2D1A0268. podpisany



16 

 

 

3. Zapewnienie przez 

instytucje publiczne 

zajmujące się pomocą 

osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

pomocy w formie 

poradnictwa 

psychologicznego, 

prawnego, 

socjalnego, 

zawodowego, 

rodzinnego i 

medycznego na 

terenie Gminy 

Kędzierzyn-Koźle 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

 

Urząd Miasta: 

Wydział Oświaty 

i Wychowania, 

Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, 

Spaw Socjalnych 

i Zdrowia 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie, Punkt 

Konsultacyjny, 

Świetlice 

Socjoterapeutyczne, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, placówki 

oświatowe, 

placówki ochrony 

zdrowia, 

stowarzyszenia 

 

Liczba placówek 

udzielających 

pomocy 

 

Liczba osób objętych 

pomocą 

 

Liczba udzielonych 

porad 

2021-2025 

4. Zapewnienie osobom 

dotkniętym przemocą 

w rodzinie miejsc 

w całodobowym 

Ośrodku Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie, Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Komenda 

Powiatowa Policji, 

Punkt 

Konsultacyjny, 

Świetlice 

Socjoterapeutyczne, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, placówki 

oświatowe, 

placówki służby 

zdrowia, 

stowarzyszenia 

 

Liczba miejsc w 

Specjalistycznym 

Ośrodku wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

 

Liczba osób 

dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie, które 

skorzystały 

z miejsc 

w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

 

 

2021-2025 
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Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

  

Lp. Działania Koordynator Partnerzy Wskaźniki 
Termin 

Realizacji 

1. Zgłaszanie osób 

stosujących 

przemoc do udziału 

w programach 

korekcyjno-

edukacyjnych 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie, 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 

Urząd Miasta: 

Wydział Oświaty 

i Wychowania - 

szkoły i placówki 

oświatowe oraz 

Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, 

Spaw Socjalnych 

i Zdrowia - punkt 

konsultacyjny, 

Świetlice 

Socjoterapeutyczne, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, placówki 

służby zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe oraz 

inne instytucje. 

 

Liczba osób 

przystępujących do 

uczestnictwa w 

programach 

oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych 

 

Liczba osób, które 

ukończyły program 

oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych 

 

 

2021-2025 

2. Realizowanie przez 

instytucje publiczne 

zajmujące się 

osobami stosującym 

przemoc w rodzinie 

poradnictwa 

psychologicznego i 

terapeutycznego 

zmierzającego do 

zmiany wzorców 

zachowań  na 

terenie Gminy 

Kędzierzyn-Koźle 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Urząd Miasta: 

Wydział Oświaty 

i Wychowania, 

Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, 

Spaw Socjalnych 

i Zdrowia 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, Sekcja 

ds. usług 

socjalnych dla 

rodzin, Punkt 

Konsultacyjny, 

szkoły i placówki 

oświatowe. 

 

Liczba placówek 

udzielających pomoc 

psychologiczna i/lub 

terapeutyczną 

 

Liczba osób 

objętych pomocą 

 

Liczba udzielonych 

porad 

2021-2025 
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Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych 

usług 

 

Lp. Działania Koordynator Partnerzy Wskaźniki 

 

Termin 

Realizacji 

 

1. Organizowanie i 

prowadzenie 

szkoleń 

dotyczących 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie, w tym 

superwizji. 

Urząd Miasta: 

Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, 

Spaw Socjalnych  

       i Zdrowia  

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, Punkt 

Konsultacyjny, 

Świetlice 

Socjoterapeutyczne, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, szkoły 

i placówki 

oświatowe, 

przedszkola, 

placówki ochrony 

zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe oraz 

inne instytucje. 

 

Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń, 

superrewizji 

 

Liczba osób 

uczestnicząca 

w szkoleniach, 

superwizjach 

 

Liczba godzin zajęć 

podczas szkoleń 

 

Liczba godzin 

superwizji  

2021-2025 

2. Wspieranie 

kształcenia i 

podnoszenia 

kwalifikacji osób w 

instytucjach 

pracujących 

bezpośrednio z 

osobami 

doświadczającymi 

przemocy lub 

stosującymi 

przemoc. 

Urząd Miasta: 

Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, 

Spaw Socjalnych  

i Zdrowia, Wydział 

Oświaty i      

Wychowania 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie, 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, Punkt 

Konsultacyjny, 

Świetlice 

Socjoterapeutyczne, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Sąd Rejonowy - 

kuratorskie służby 

sądowe, szkoły 

Liczba odbytych 

szkoleń 

 

Liczba 

przeszkolonych 

osób 

 

Liczba instytucji 

uczestniczących w 

formach kształcenia 

 

  

2021-2025 
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i placówki 

oświatowe, 

przedszkola, 

placówki ochrony 

zdrowia, 

organizacje 

pozarządowe oraz 

inne instytucje. 

 

 

6. Adresaci programu 

Adresatami programu są:  

1. rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 

2. osoby stosujące przemoc, 

3. rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, 

4. przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą. 

 

7. Źródła finansowania i przewidywane skutki finansowe. 

 

Zakłada się, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2021-2025 będzie finansowany  

w różnych formach. Będą to: 

1.  środki finansowe z budżetu samorządu, 

2.  środki finansowe z funduszy zewnętrznych, w tym rządowych, pozarządowych, 

programów celowych i unijnych. 

 Działania będą realizowane w ramach wydatków zaplanowanych na dany rok we 

właściwych częściach budżetowych w ramach budżetów jednostek organizacyjnych Gminy 

oraz Powiatu Kędzierzyn-Koźle. 

 

8. Przewidywane efekty realizacji Programu. 

 

Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do wzrostu 

skuteczności pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą 

poprzez:  

- upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

- podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

- zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą,  
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- zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym 

przemocy,  

- podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

- zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc  

w rodzinie,  

- wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin 

zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 

9. Monitorowanie Programu.  

 

Każdy z realizatorów Programu będzie raz na rok dokonywał analizy jakościowej  

i ilościowej realizacji Programu. Dane te będą opracowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do opracowania i 

przekazania Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle corocznego sprawozdania z realizacji 

Programu.  

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie poprzez sprawozdawczość 

dokonywaną w oparciu o wskaźniki działań, która w szczególności dotyczyć będzie:  

- instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;  

- form udzielanej pomocy takim osobom;  

- form działań kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Wzór do rocznego Sprawozdania z realizacji Programu został zawarty w załączniku nr 1.  

Sprawozdanie będzie zawierało podsumowanie i wnioski płynące z realizacji działań  

w danym roku sprawozdawczym. Określone zostaną również priorytety i trendy w zakresie 

przyszłych zadań realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

10. Podsumowanie 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie jest głównym problemem nieprzestrzegania praw 

człowieka, a jego zasięg jest znacznie większy, niż odnotowują to przeprowadzane badania 

i statystyki. Najczęstsze powody konfliktów w rodzinie to brak pieniędzy, bezrobocie, 

nadużywanie alkoholu, nie wypełnianie obowiązków domowych, trudności wychowawcze, złe 
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stosunki małżeńskie lub sąsiedzkie oraz nie rzadko choroby natury psychicznej. Liczne 

interwencje policji wskazują na coraz większe trudności we wzajemnym komunikowaniu się. 

Nadal wiele osób doznających przemocy zaprzecza występowaniu problemu w ich rodzinie, 

głównie z powodu wstydu, bezradności, nieufności, obaw o własne zdrowie i życie oraz braku 

gotowości do zmiany dotychczasowego trybu życia. Zatem pomoc osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie wymaga podejścia interdyscyplinarnego oraz szeregu złożonych działań 

opartych na wiedzy z zakresu różnych dziedzin, a także wykorzystania kompetencji instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Takie podejście pozwala dostrzec nie 

tylko ograniczenia, ale też zasoby tkwiące w służbach zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2021-2025 pozwoli  

na systematyczne i zaplanowane dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów oraz przyczyni się 

do doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Załącznik Nr 1 

Wzór do rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2021-2025. 

 

 

RADA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

 

Nazwa i adres 

jednostki sprawozdawczej 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 

na lata 2021-2025 

za okres I-XII 

…………….. r.  

Adresat 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

za pośrednictwem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej,  

ul. Reja 2a,  

47-224 Kędzierzyn-Koźle 

Przekazać/wysłać 

do dnia ………………… 

 

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

adresowanych do mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny/ 

wartość wskaźnika 

Liczba / Opis 

realizacji 

1.1.  Diagnoza sytuacji 

rodzinnej na 

obszarze Gminy 

Kędzierzyn-Koźle. 

liczba corocznych 

sprawozdań skierowanych 

do Zespołu 

Interdyscyplinarnego do 

spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej – sekcja ds. 

usług socjalnych dla rodzin, 

Komenda Powiatowa 

Policji, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

Urząd Miasta: Wydział 

Polityki Mieszkaniowej, 

Spraw Socjalnych i 

Zdrowia oraz Wydział 

Oświaty i Wychowania, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół 

kuratorów zawodowych w 

sprawach karnych,  Zespół 

kuratorów zawodowych w 

sprawach rodzinnych, 
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świetlice 

socjoterapeutyczne, 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, punkty 

konsultacyjne, placówki 

ochrony zdrowia 

 

1.2.  Prowadzenie 

poradnictwa, w 

szczególności 

działań służących 

wzmocnieniu 

opiekuńczych i 

wychowawczych 

kompetencji w 

rodzinach 

zagrożonych 

przemocą w 

rodzinie. 

liczba placówek 

prowadzących 

poradnictwo w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

liczba programów 

własnych 

 

liczba odbytych spotkań 

programów własnych 

 

liczba osób, którym 

udzielono porady 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej – sekcja ds. 

usług socjalnych dla rodzin 

oraz świetlice 

socjoterapeutyczne, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

Urząd Miasta: Wydział 

Polityki Mieszkaniowej, 

Spraw Socjalnych i 

Zdrowia (punkty 

konsultacyjne) oraz 

Wydział Oświaty i 

Wychowania (szkoły i 

przedszkola), Zespół 

kuratorów zawodowych w 

sprawach rodzinnych, 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 

 

 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcie osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie. 

 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny/ 

wartość wskaźnika 

Liczba / Opis 

realizacji 

2.1.  Funkcjonowanie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

i działalność grup 

roboczych. 

liczba posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

liczba powołanych grup 

roboczych 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

 

liczba posiedzeń grup 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Komenda 

Powiatowa Policji, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

Wydział Oświaty, Gminna 

Komisja Rozwiązywania 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F707F53B-489E-4F9F-9DE2-971F2D1A0268. podpisany



24 

 

Problemów Alkoholowych, 

Zespół kuratorów 

zawodowych w sprawach 

karnych,  Zespół kuratorów 

zawodowych w sprawach 

rodzinnych oraz inne 

jednostki zaangażowane w 

pracę z rodziną dotkniętą 

przemocą w rodzinie 

 

liczba osób objętych 

pomocą grup roboczych 

(ilość kobiet, mężczyzn, 

dzieci – w tym osób 

niepełnosprawnych, 

osób starszych) 

 

liczba rodzin objętych 

pomocą grup roboczych 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

 

2.2.  Upowszechnianie 

informacji w 

zakresie możliwości 

i form uzyskania 

pomocy m. in. 

pomocy: 

psychologicznej, 

prawnej, socjalnej, 

zawodowej, 

rodzinnej i 

medycznej. 

liczba opracowanych i 

upowszechnionych 

materiałów 

informacyjnych (z 

rozbiciem na ulotki 

własne, strony 

internetowe, nadruki 

własne z informacją) 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Komenda 

Powiatowa Policji, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

Urząd Miasta: Wydział 

Polityki Mieszkaniowej, 

Spraw Socjalnych i 

Zdrowia oraz Wydział 

Oświaty i Wychowania, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół 

kuratorów zawodowych w 

sprawach karnych,  Zespół 

kuratorów zawodowych w 

sprawach rodzinnych, 

świetlice 

socjoterapeutyczne, 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, punkty 

konsultacyjne, placówki 

ochrony zdrowia 

 

 

2.3. Zapewnienie przez 

instytucje publiczne 

zajmujące się  

pomocą osobom 

dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

liczba placówek 

udzielających pomocy 

 

liczba osób objętych 

pomocą 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej – sekcja ds. 

usług socjalnych dla rodzin, 
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pomocy w formie 

poradnictwa 

psychologicznego, 

prawnego, 

socjalnego, 

zawodowego, 

rodzinnego i 

medycznego na 

terenie Gminy 

Kędzierzyn-Koźle.  

(ilość kobiet, mężczyzn, 

dzieci – w tym osób 

niepełnosprawnych, 

osób starszych) 

 

 

liczba udzielonych 

porad 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

Urząd Miasta: Wydział 

Polityki Mieszkaniowej, 

Spraw Socjalnych i 

Zdrowia (punkty 

konsultacyjne) oraz 

Wydział Oświaty i 

Wychowania (szkoły i 

przedszkola), Gminna 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Zespół kuratorów 

zawodowych w sprawach 

karnych,  Zespół kuratorów 

zawodowych w sprawach 

rodzinnych, świetlice 

socjoterapeutyczne, 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 

 

2.4. Zapewnianie 

osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

w całodobowym 

Ośrodku Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

 

liczba miejsc w 

Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

 

liczba osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 

które skorzystały z 

miejsc w 

Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

(ilość kobiet, dzieci – w 

tym osób 

niepełnosprawnych, 

osób starszych) 

 

 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 
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3. Zwiększenie skuteczności oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny/ 

wartość wskaźnika 

Liczba / Opis 

realizacji 

3.1. o Zgłaszanie osób 

stosujących 

przemoc do udziału 

w programach 

korekcyjno-

edukacyjnych. 

liczba osób 

przystępujących do 

uczestnictwa w 

programach 

oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych 

 

liczba osób, które 

ukończyły program 

oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

3.2.  Realizowanie przez 

instytucje publiczne 

zajmujące się 

osobami stosującym 

przemoc w rodzinie 

poradnictwa 

psychologicznego i 

terapeutycznego 

zmierzającego do 

zmiany wzorców 

zachowań  na 

terenie Gminy 

Kędzierzyn-Koźle 

liczba placówek 

udzielających pomoc 

psychologiczna i/lub 

terapeutyczną 

 

liczba osób objętych 

pomocą 

(ilość kobiet, mężczyzn, 

dzieci – w tym osób 

niepełnosprawnych, 

osób starszych) 

 

liczba udzielonych 

porad 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej – sekcja ds. 

usług socjalnych dla rodzin, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Urząd 

Miasta: Wydział Polityki 

Mieszkaniowej, Spraw 

Socjalnych i Zdrowia 

(punkty konsultacyjne) oraz 

Wydział Oświaty i 

Wychowania (szkoły i 

przedszkola) 

 

 

 

4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i 

dostępności świadczonych usług. 

 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny/ 

wartość wskaźnika 

Liczba / Opis 

realizacji 

4.1.  Organizowanie i 

prowadzenie 

szkoleń dotyczących 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie, w tym 

superwizji.  

liczba zorganizowanych 

szkoleń, superrewizji 

 

liczba osób 

uczestnicząca 

w szkoleniach, 

superwizjach 

 

liczba godzin zajęć 

podczas szkoleń 

 

liczba godzin superwizji  

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Komenda 

Powiatowa Policji, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

Urząd Miasta: Wydział 
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Polityki Mieszkaniowej, 

Spraw Socjalnych i 

Zdrowia 

4.2.  Wspieranie 

kształcenia i 

podnoszenia 

kwalifikacji osób w 

instytucjach 

pracujących 

bezpośrednio z 

osobami 

doświadczającymi 

przemocy lub 

stosującymi 

przemoc. 

liczba odbytych szkoleń 

 

liczba przeszkolonych 

osób 

 

liczba instytucji 

uczestniczących w 

formach kształcenia 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Komenda 

Powiatowa Policji, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

Specjalistyczny Ośrodek 

Wparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

Urząd Miasta: Wydział 

Polityki Mieszkaniowej, 

Spraw Socjalnych i 

Zdrowia (punkty 

konsultacyjne) oraz 

Wydział Oświaty i 

Wychowania (szkoły i 

przedszkola) , Gminna 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Zespół kuratorów 

zawodowych w sprawach 

karnych,  Zespół kuratorów 

zawodowych w sprawach 

rodzinnych, świetlice 

socjoterapeutyczne, 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, placówki 

ochrony zdrowia 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA   

KĘDZIERZYN-KOŹLE 

        Sabina Nowosielska (-) 

 
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji        

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Danuta Ceglarek (-) 
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