
UCHWAŁA Nr XXIV/367/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.),  art.  6  ust.  2,  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1
W celu efektywnego  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  oraz zmniejszania  jej  negatywnych 
następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny System Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, zwany dalej „Systemem”.

I. Zasady działania Systemu

§ 2

W zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące 
przemoc  oraz  podnoszenia  świadomości  społecznej  na  temat  przyczyn  i  skutków  przemocy 
w rodzinie System oparty jest na zasadach:

1) wzajemnej  współpracy  i  współdziałania  organów  administracji  publicznej,  organizacji 
pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), a 
także innych organizacji,  środowisk  i  osób fizycznych  uprawnionych lub zobowiązanych do 
inicjowania  i  realizacji  zadań  związanych  pośrednio  lub  bezpośrednio  z  przeciwdziałaniem 
występowania przemocy i jej negatywnym następstwom;

2) jawności  działań  organów  administracji  publicznej  oraz  podmiotów  realizujących  zadania 
publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby;

3) szczególnej  ochrony  dzieci,  z  zachowaniem  ich  prawa  do  wychowywania  się  w  rodzinie, 
poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania. 

II. Cele systemu

§ 3

Cel  I.  Zapobieganie  występowaniu  przemocy  w  rodzinie  poprzez  podnoszenie  świadomości 
społecznej  oraz  ograniczanie  zaburzeń  życia  społecznego  związanych  z  występowaniem 
przemocy.

Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

Nr Zadanie Działanie Realizator 
lub koordynator

1. Edukacja dzieci 
i młodzieży w zakresie 
psychologii konfliktów, 
sposobów radzenia sobie 
ze stresem i agresją swoją 
oraz rówieśników, zajęcia 
pozaszkolne

1.1. prowadzenie zajęć 
wychowawczych oraz 
zajęć informacyjno-
edukacyjnych

1.2. wspieranie różnych form 
spędzania czasu 
wolnego sprzyjających 
zachowaniom 
nieagresywnym

 Wydział Edukacji i Zdrowia 
Urzędu Miasta Stalowa Wola

 Powiatowa Komenda Policji

 organizacje pozarządowe 
kościoły i związki wyznaniowe

 szkoły i placówki edukacyjne

 świetlice i placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci 
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1.3. opracowywanie 
i realizacja 
innowacyjnych 
programów szkolnych 
w zakresie profilaktyki 
i prewencji przemocy

i młodzieży

 placówki socjalizacyjne (domy 
dziecka) i interwencyjna dla 
dzieci

2. Edukacja przedmałżeńska 
i rodzinna (dla rodziców 
i dzieci oraz innych 
członków rodziny)

2.1.poradnictwo 
w zakresie radzenia sobie 
ze stresem, agresją 
konfliktem – indywidualne 
i grupowe 

2.2.kursy i szkolenia

 Wydział Edukacji i Zdrowia 
Urzędu Miasta Stalowa Wola

 organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe.

3. Wspieranie rozwoju 
i zwiększanie dostępności 
do nieagresywnych 
sposobów rozwiązywania 
konfliktów społecznych 
i rodzinnych, w tym również 
w środowisku osoby 
niepełnosprawnej

3.1.promowanie mediacji, w 
tym mediacji rodzinnych

3.2.warsztaty wychowawcze 
dotyczące 
nieagresywnego 
rozwiązywania konfliktów

 Wydział Edukacji i Zdrowia 
Urzędu Miasta Stalowa Wola

 organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe 

 mediatorzy indywidualni

 policja, straż miejska, sądy, 
prokuratura

 szkoły i placówki edukacyjne.

4. Promowanie Systemu, 
w tym rozpowszechnianie 
informacji na temat 
instytucji pomocowych dla 
ofiar, świadków, w tym 
szczególnie dzieci, jak 
również dla sprawców 
przemocy.   

4.1.wydanie informatora  Wydział Edukacji i Zdrowia 
Urzędu Miasta Stalowa Wola

 wszystkie instytucje, organizacje, 
służby i środowiska włączone do 
Systemu

Wskaźniki osiągnięcia celu I:

 liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych,

 liczba dzieci, młodzieży objętych edukacją,

 liczba rodzin objętych działaniami wspierającymi i edukacyjnymi,

 liczba osób dorosłych objętych poradnictwem (liczba porad),

 ewaluacja działania systemu.

Cel  II.  Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar  i  świadków występowania  przemocy  w 
rodzinie.

Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

Nr Zadanie Działanie Realizator 
lub koordynator

1. Udzielanie pomocy 
i wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą 
i pozostającym w rodzinie, 
w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania lub pobytu

1.1.poradnictwo medyczne, 
psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, 
prawne, socjalne

1.2. interwencja kryzysowa 

1.3. telefon zaufania dla osób 
dotkniętych przemocą 

1.4. grupy wsparcia, grupy 

 Wydział Edukacji i Zdrowia 
Urzędu Miasta Stalowa Wola

 Stalowowolski Ośrodek 
Wsparcia i Interwencji 
Kryzysowej (SOWiIK) 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

 organizacje pozarządowe, 
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terapeutyczne, grupy 
rozwojowe 

1.5. praca socjalna

1.6. promocja i realizacja 
systemu „Niebieskiej karty”

1.7. aktywizacja zawodowa

kościoły i związki wyznaniowe. 

 policja, sądy, prokuratura.

 ZOZ

2. Ochrona przed dalszym 
krzywdzeniem przez 
sprawcę

2.1.odseparowanie  sprawcy 
przemocy od ofiary

2.2.zakaz kontaktowania się 
z osobą pokrzywdzoną

 policja, sądy, prokuratura.

3. Udzielanie pomocy 
i wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą 
i zmuszonym do 
opuszczenia 
dotychczasowego miejsca 
zamieszkania, pobytu lub 
rodziny

3.1.udzielanie bezpiecznego 
schronienia osobom 
dorosłym lub rodzinom 
dotkniętym przemocą

3.2.udzielanie bezpiecznego 
schronienia dzieciom – 
ofiarom przemocy 
(rodzicielstwo zastępcze 
lub placówka 
interwencyjna)

3.3.pomoc socjalna osobom 
dotkniętym przemocą

 Stalowowolski Ośrodek 
Wsparcia i Interwencji 
Kryzysowej (SOWiIK) 

 Placówka Interwencyjna dla 
Dzieci i Młodzieży przy ZP 
KOOW

 placówki socjalizacyjne – domy 
dziecka

 placówki oświatowe

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 PCPR i Wydział Edukacji 
Kultury i Zdrowia Starostwa

 organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe

 policja, sądy, prokuratury.

4. Działania realizowane 
w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Wszystkie zadania z katalogu 
zadań wymienionych 
w załączniku do GPPiRPA, 
które wiążą się 
z przeciwdziałaniem 
przemocy u osób 
uzależnionych lub 
współuzależnionych

 realizatorzy zadań GPPiRPA, 
w tym miejskie jednostki 
organizacyjne  oraz 
organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe

 Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Stalowej Woli

 Wojewódzki Ośrodek Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia

 Poradnia Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia od 
Alkoholu

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą,

 liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem, w tym w ramach GPRPA

 liczba interwencji kryzysowych.

Cel III. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie.

Adresaci: sprawcy przemocy.
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Nr Zadanie Działanie Realizator 
lub koordynator

1. Działania korekcyjno-
edukacyjne

1.1.poradnictwo 
psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, 
socjalne

1.2.grupy psychoedukacyjne 
i korekcyjne

1.3.programy w zakresie 
radzenia sobie ze 
stresem, agresją 
konfliktem – indywidualne 
i grupowe

 Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

 PCPR

 Punkt konsultacyjny 
Stalowowolskiego Ośrodka 
Wsparcia i Interwencji 
Kryzysowej (SOWiIK) 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe 

 policja, sądy, prokuratury.

2. Działania realizowane 
w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Wszystkie zadania z katalogu 
zadań wymienionych 
w załączniku do GPPiRPA, 
które wiążą się z przeciw-
działaniem przemocy u osób 
uzależnionych lub 
współuzależnionych

 realizatorzy zadań GPPiRPA, 
w tym  jednostki organizacyjne 
miasta oraz organizacje 
pozarządowe, kościoły 
i związki wyznaniowe.

 Wojewódzki Ośrodek Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu 
i Wspóluzależnienia

 Poradnia Terapii Uzależnienia 
i Wspóluzależnienia od 
Alkoholu

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 liczba sprawców objętych działaniami,

 monitoring efektów pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy.

Cel IV. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania 
przemocy  oraz  monitorowanie  występowania  przemocy  w  rodzinie,  jej  rozmiarów  i  skutków 
społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. 

Adresaci: wszystkie instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone do Systemu.

Nr Zadanie Działanie Realizator 
lub koordynator

1. Oddziaływania na osoby 
zajmujące się zawodowo 
lub społecznie, pośrednio 
lub bezpośrednio, 
przemocą w rodzinie, 
w tym organizacje 
pozarządowe

1.1.poradnictwo 
psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, 
socjalne w tym superwizja

1.2.szkolenia z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

1.3.interdyscyplinarne zespoły 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

 Wydział Edukacji i Zdrowia 
Urzędu Miasta Stalowa Wola

 wszyscy realizatorzy Systemu.

 organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki wyznaniowe

2. Oddziaływanie na 
społeczności lokalne 

2.1.wywiady środowiskowe 
w społecznościach 

 Policja (dzielnicowi)

 Miejski Ośrodek Pomocy 
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w celu włączenia jej 
w system monitorowania 
zjawisk związanych 
z występowaniem 
przemocy

szczególnie zagrożonych 
przemocą

2.2. akcje plakatowe 
i medialne uwrażliwiające 
społeczność lokalną, 
szczególnie na zjawiska 
krzywdzenia dzieci

Społecznej

 Straż Miejska 

 społeczność lokalna 
z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury (parafie, szkoły, 
administracja domów, kluby, 
domy kultury, etc.).

 media lokalne (TV, Radio 
Leliwa, prasa lokalna

3. Zbieranie i analiza 
informacji dotyczących 
zjawisk sprzyjających 
występowaniu przemocy 
oraz rejestracja faktów 
przemocy

3.1.realizacja przez organizacje 
pozarządowe, szkoły, 
placówki edukacyjne, 
świetlice                        i 
placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci 
i młodzieży  wspólnego 
systemu zbierania danych 
rocznych na temat zjawisk 
przemocy i informowania 
o przemocy domowej oraz 
o występowaniu zjawisk 
sprzyjających 
występowaniu przemocy

3.2.Zespół ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie przy 
Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - 
interdyscyplinarna grupa 
specjalistów, 
reprezentujących 
realizatorów Systemu;  cel 
Zespołu: wymiana 
informacji na temat 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i funkcjonowania 
Systemu, wypracowywanie 
i monitorowanie procedur 
postępowania

3.3.opracowywanie rocznego 
raportu na temat 
występowania zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz 
podejmowanych działań – 
raport ten będzie 
narzędziem do ewaluacji 
Systemu

 Wydział Edukacji i Zdrowia 
Urzędu Miasta Stalowa Wola

  wszyscy realizatorzy Systemu

III. Opis systemu

§ 4

1.  Gminny  System  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  w  Stalowej  Woli  opisuje  zasady 
działania Systemu,  strukturę Systemu,  cele Systemu,  wymienia instytucje,  organizacje,  służby 
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i  środowiska  włączone  do  Systemu  oraz  zasady  ich  współpracy.  System  precyzuje  działania 
podejmowane na rzecz realizacji założonych celów, zadania w ramach kategorii działań, podmioty 
szczególnie zaangażowane w dane działanie,  wskaźniki  osiągnięcia celów,  system „Niebieskiej 
Karty”, wystandaryzowany sposób postępowania z osobą dotkniętą przemocą i sprawcą przemocy, 
zasady  ewaluacji  efektywności  Systemu,  zadania  i  kompetencje  organu  odpowiedzialnego  na 
poziomie Gminy za funkcjonowanie Systemu. 

2. Cele,  działania  i  zadania  Systemu  muszą  być  dostosowane  do  uaktualnianych, 
zdiagnozowanych potrzeb.

3. Instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone do Systemu (załącznik):
 Miasto Stalowa Wola jako gmina,
 Stalowa Wola jako siedziba władz powiatu 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli,
 Policja, sądy, prokuratura, Straż Miejska,
 pomoc  społeczna  i  jej  jednostki,  w  tym:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i  jego 

jednostki, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze  (Placówka  Interwencyjna  dla  Dzieci  i  Młodzieży,  domy dziecka,  świetlice 
socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, kluby młodzieżowe),

 placówki lecznictwa odwykowego,
 przedszkola, szkoły,  placówki edukacyjne, kulturalne,
 służba zdrowia,
 organizacje pozarządowe, 
 kościoły i związki wyznaniowe,
 społeczności lokalne, środowiska i osoby fizyczne, 
 media.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Diagnoza

Jak wynika z danych liczbowych Komendy Powiatowej  Policji w Stalowej Woli, w 2007 roku na 
terenie  Stalowej  Woli  przeprowadzono  ogółem  1538  interwencji  domowych.  W  porównaniu 
z rokiem 2006 liczba interwencji domowych uległa zwiększeniu o 355 interwencji  (dane za rok 
2006 – 1183 interwencji). 
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Z wszystkich  interwencji  domowych,   38 miało znamiona przemocy w rodzinie.  W porównaniu 
z  rokiem  2006  ilość  tych  interwencji  zmniejszyła   się  o  82.  Ogółem  75  osób  było  ofiarami 
przemocy, z czego 36 kobiet, 3 mężczyzn oraz 36 małoletnich. Sprawcami przemocy byli głównie 
mężczyźni  –  75.  Pod  wpływem  alkoholu  znajdowało  się  32  sprawców,  z  czego  27  zostało 
izolowanych do wytrzeźwienia. W 2007 roku prowadzono 38 „Niebieskich Kart”, liczba postępowań 
przygotowawczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” – 5. Liczba sprawców odpowiadających 
z art. 207 KK, art. 190 KK oraz art. 209 KK wyniosła 68.

Zgodnie ze statystykami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, w 2006 roku 
zarejestrowano 47 rodzin, w których występuje przemoc domowa. Ogółem poszkodowanych było 
106 osób,  w tym 45 kobiet,  9  mężczyzn i  52 dzieci.  Liczba dzieci  poszkodowanych  w wyniku 
przemocy przez pijanych rodziców (najczęściej był to ojciec lub dziadek) wynosiła 40. „Niebieskie 
karty pomocy społecznej” założono dla 42 osób.

Według danych Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą 
w Rodzinie „TARCZA”  w Stalowej Woli w 2006 roku udzielono łącznie 122 bezpłatnych porad dla 
osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych. W roku 2007 liczba udzielonych porad 
wzrosła i  wynosiła  138.  Do większości  świadczonej  pomocy w ramach punktu konsultacyjnego 
należy zaliczyć porady prawne.

Z  pomocy  ambulatoryjnej  świadczonej  przez  Powiatowy  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej 
w Stalowej Woli w 2007 roku skorzystało 357 osób. W hostelu pomocą i opieką objęto 40 osób. 
Mieszkańcy naszego miasta stanowią 74 % klientów POIK.

Z pomocy i opieki Placówki Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży w 2007 roku skorzystało 18 dzieci 
przebywających  tam  około  6  miesięcy,  z  tego  90%  dotkniętych  zaniedbaniem,  porzuceniem, 
przemocą fizyczną i psychiczną, uzależnieniem rodziców lub jednego opiekuna np. matki. Część 
z tych dzieci same zaczęły stosować przemoc w swoim środowisku. 

Jak wynika z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się przemocą domową, ww. statystyki 
nie oddają powagi problemu. W szczególności,  często ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, 
jednak z reguły nie potrafią one same prosić o pomoc.
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