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ZARZĄDZENIE NR 254/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz §4 pkt. 2 Uchwały nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliczka 
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r., poz. 5870), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się dla mieszkańców Gminy Wieliczka, konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Wieliczka na lata 2019-2022.

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wieliczka na temat projektu 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Wieliczka na lata 2019-2022.

3. Ustala się termin określonych w ust. 1 konsultacji: od 16 października 2019 r. do 30 października 2019 r., 
do godz. 11.00.

4. Konsultacje określone w ust. 1 będą przeprowadzone w formie składania opinii lub uwag drogą tradycyjną  
poprzez wypełnienie papierowego formularza konsultacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej 
Gminy Wieliczka, a także bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce. Wypełniony i podpisany 
formularz mieszkańcy mogą składać w Urzędzie lub, po zeskanowaniu, przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
konsultacje@mgopswieliczka.pl.

5. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Wieliczka.

6. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wieliczce.

§ 2. 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy 
Wieliczka, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń 
na terenie całej Gminy, nie później niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2019 r.

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 8 października 2019 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Wieliczka na lata 2019-2022

Rozdział 1.
Wprowadzenie

§ 1. 

1. Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest 
utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił,  
działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, 
powodujące cierpienie i szkody” [Nowakowska, 2008, s. 21]. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) 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.

2. Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie jest zadaniem wynikającym z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Jest on kontynuacją działań zorientowanych przede wszystkim na:

1) niesieniu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie;

2) oddziaływaniu wobec sprawców przemocy;

3) propagowaniu wiedzy na temat zjawiska przemocy wśród społeczności lokalnej;

4) optymalizowaniu kooperacji oraz podnoszenie kompetencji wśród przedstawicieli podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Fundamentem działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie winno być przede 
wszystkim bezzwłoczne i szybkie  reagowanie, celem przerwania przemocy w rodzinie oraz skuteczna pomoc 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka określa działania, ich cel, sposób realizacji, 
adresatów oraz realizatorów, co wpłynie na zwiększenie skuteczności realizacji zadania określonego 
w obowiązujących aktach prawnych w odniesieniu do charakteru Miasta i Gminy Wieliczka.

4. Z uwagi na charakter podejmowanych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczą one:

1) osób uwikłanych w przemoc w rodzinie;

2) mieszkańców Miasta w zakresie reagowania na przemoc w rodzinie, edukowanie społeczności, co do 
sposobów uzyskania pomocy specjalistycznej;

3) przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie skutecznego 
reagowania na przemoc w rodzinie i podejmowania interdyscyplinarnych działań.

5. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmuje się w szczególności w ramach pracy 
w zespole interdyscyplinarnym. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
– to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz 
i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.  Procedura "Niebieskie Karty" to instytucjonalne 
narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uruchamiane jest w przypadku powzięcia w toku 
prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec członków 
rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 
przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury może nastąpić przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 
zdrowia. Uruchomienie procedury powoduje powołanie grupy roboczej do rozpatrzenia sytuacji rodzinnej.
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6. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

7. Do zobrazowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Wieliczka użyto danych 
pochodzących z dokumentacji:

1) Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

2) sprawozdań z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2015-2018;

3) Komendy Powiatowej Policjanci;

4) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5) Sądu Rejonowego w Wieliczce: IV Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz II Wydział Karny;

6) Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w zakresie podejmowanych  działań 
interwencyjnych;

7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

8. Zjawisko przemocy wymaga nieprzerwanego zapewniania i utrzymywania odpowiedniego i kompleksowego, 
interdyscyplinarnego systemu pomocy rodzinie. Analiza posiadanych danych stanowiła podstawę wytyczenia 
celów i określenia przedsięwzięć do niniejszego programu.

Rozdział 2.
Podstawy prawne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022.

§ 2. 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie  określa 
zadania własne Gminy wynikające z:

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Rozdział 
drugi pt. „Wolność, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela” reguluje zasady zapewniające każdemu 
nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia na ich straży władze publiczne przyznając obywatelowi prawo 
żądania organów władzy publicznej szczególnej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem i demoralizacją;

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1507 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U. z 2015r., poz. 1390 
z późn. zm.);

3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 r., nr 209, poz. 1245);

4) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 
z późn. zm.);

5) Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.);

6) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: 
Dz. U. z 2018 r., poz 2137 z późn. zm.);
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7) Ustawy z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 969);

8) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. 
zm.);

9) Uchwały Nr V/50/2015 z dnia 30 marca 2015 r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2015 – 2020;

10) Uchwały nr XLV/541/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2017 - 2018;

11) Zarządzenia nr 252/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 5 grudnia 2016 r. z późn. zm. 
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

12) Uchwały nr XLV/546/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie warunków 
funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Wieliczce;

13) Zarządzenia nr 26/2018 Dyrektora MGOPS w Wieliczce z dnia 3 grudnia 2018 r. Procedura Interwencji 
Kryzysowej realizowana przez pracowników MGOPS Wieliczka;

14) Zarządzenia 10/2017 p.o. Dyrektora MGOPS w Wieliczce z dnia 27 marca 2017 r. w spawie wprowadzania 
do stosowania w MGOPS w Wieliczce wytycznych w sprawie procedury odebrania dziecka w razie 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;

15) Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora MGOPS w Wieliczce z dnia 2 stycznia 2018 r. w spawie wprowadzania do 
stosowania w MGOPS w Wieliczce Ramowej procedury do realizacji zadań z ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Według polskich regulacji prawnych przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma 
charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc 
ma charakter ciągły, może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną 
z art. 207 Kodeksu karnego (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm), które jest ścigane z urzędu. Artykuł 
207 Kodeksu karnego stanowi:

1) „§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadną ze względu na jej 
stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;

2) §2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat;

3) §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.

Rozdział 3.
Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

§ 3. 

1. Definicja i rodzaje przemocy:

1) w światowej i polskiej literaturze od bardzo dawna wiele uwagi poświęca się problematyce przemocy.  Należy 
zaznaczyć, że obfitości rozważań w tym zakresie jest dużo, stąd przemoc definiowana jest w wieloraki 
sposób. Wydaje się, że najpełniej definiuje przemoc Irena Pospiszyl, która poprzez krytyczną analizę 
wybranych definicji, tworzy własną. Ww. przemoc określa, jako „wszelkie nieprzypadkowe akty godzące 
w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, 
wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”. Z kolei Tadeusz Hanusek pisze, że „przemocą jest 
takie oddziaływanie środkami fizycznymi, które uniemożliwiając lub przełamując opór zmuszanego ma albo 
nie dopuścić do powstania lub wykonania jego decyzji woli, albo naciskając aktualnie wyrządzoną 
dolegliwością na jego procesy motywacyjne, nastawić tę decyzję w pożądanym przez sprawcę kierunku”;

2) wspólne elementy występujące w różnych definicjach przemocy są następujące:

a) przemoc dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił,
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b) dochodzi do wykorzystania władzy i siły fizycznej przez silniejszego nad słabszym,

c) obie strony traktują siebie przedmiotowo,

d) spoiwem związku jest lęk ofiary (…) i manipulowanie tym lękiem (…), bez liczenia się z prawami, 
potrzebami i pragnieniami (…);

3) większość ujęć ukazuje przemoc, jako powtarzające się czynności godzące w różne sfery wolnościowe 
i zdrowotne człowieka oraz jako działanie intencjonalne oprawcy, chęć użycia siły wobec drugiej osoby, tak, 
aby osiągnąć konkretny cel, a mianowicie wyrządzenie krzywdy i bólu. Wszystkie cele są osiągane poprzez 
naruszenie prawa, wolności oraz dóbr drugiego człowieka;

4) w świetle przepisu art. 2 ust. 2, znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:„jednorazowe albo 
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, 
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą(…)”;

5) wyróżniamy przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz zaniedbanie. Przemoc fizyczna to 
każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub 
pozbawianie życia osoby pokrzywdzonej przemocą. Czynne formy przemocy fizycznej to bicie, od klapsów, 
policzków począwszy, przez bicie pięścią, przedmiotem, bicie, kopanie, zmuszanie do uwłaczających posług, 
oparzenia, zadawanie ran ciętych, szarpanych, itp. Przemoc fizyczna bierna przejawia się w postaci różnego 
rodzaju zakazów, np.: mówienia w określonym czasie, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych, areszt 
domowy itp. Przemoc psychiczna to groźby, nadmierna zazdrość, ciągle krytykowanie, kontrolowanie, 
wyśmiewanie, itp. dąży do niszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby. Przemoc seksualna to zmuszanie 
do aktów seksualnych wbrew woli, w celu zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych. To również 
krytykowanie zachowań seksualnych. Przemoc ekonomiczna prowadzi do uzależnienia finansowego od 
sprawcy, uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zmuszanie do zaciągania 
kredytów, itp. Zaniedbanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych;

6) reasumując, przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi 
rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste, powodując równocześnie cierpienie oraz szkody. Przemoc 
jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem człowieka, mającym na celu kontrolowanie 
i podporządkowanie ofiary. Charakterystycznym dla przemocy jest występowanie asymetrii sił, czyli jedna ze 
stron ma przewagę nad drugą. Nie ma tu miejsca na równowagę sił. Ofiara ma mniejszą zdolność do 
samoobrony z uwagi na powyższą nierównowagę. Przemoc różni się od agresji, tym że występuje w niej 
przewaga sił jednej ze stron. Z kolei w przypadku agresji jest ona zrównoważona.

2. Cykle przemocy:

1) przemoc w rodzinie powtarza się wg określonych prawidłowości, które opisała psycholog Leonora Walker . 
Wymienia ona trzy fazy przemocy, które następują po sobie:

a) faza narastania napięcia:

w tej fazie narasta napięcie oraz poirytowanie. Każdy szczegół wywołuje złość u sprawcy. 
Drobne nieporozumienia wywołują awanturę. Sprawca prowokuje kłótnie i staje się coraz 
bardziej niebezpieczny. Sprawia wrażenie, że nie panuje nad swoim gniewem. Pojawia się 
agresja. Ofiara często w tej fazie stara się opanować sytuację poprzez uspokajanie sprawcy, 
rzetelne wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków. Często przeprasza sprawcę i zastanawia 
się nad tym, co może zrobić, aby powstrzymać przed wyrządzeniem krzywdy. Narasta napięcie, 
które po pewnym czasie staje się nie do zniesienia. Zdarza się, że u niektórych kobiet pojawiają 
się dolegliwości psychosomatyczne np. bóle głowy, żołądka, serca i bezsenność. Często bywa 
tak, że ofiara wywołuje sama awanturę, żeby "mieć to już za sobą",

b) faza gwałtownej przemocy:

Id: CF1A133A-3393-452A-9CB7-6F10374699E7. Podpisany Strona 5 z 38



w tej  fazie  sprawca  staje się  gwałtowny. Następuje wybuch agresji. Jego  zachowanie  jest 
nieprzewidywalne. Wpada w szał i wyładowuje się na bliskiej mu osobie. Przyczyną eskalacji 
przemocy jest często błahostka z życia codziennego. Kobieta stara się zrobić wszystko, żeby go 
uspokoić i ochronić siebie oraz dzieci. Jednakże bywa tak, że sprawcy przemocy w danej fazie 
nic nie odpowiada, ponieważ każda rzecz, którą czyni ofiara wywołuje u niego wściekłość. Nie 
ma znaczenia czy ofiara przybiera postawę bierną czy jest miła i uległa. Złość sprawcy 
przemocy narasta coraz bardziej a ofiara czuje się bezradna        i nie może uwierzyć w to, co 
miało miejsce. W związku z zaistniałą sytuacją, tj. wybuchem agresji, ofiara odczuwa wstyd 
i przerażenie. Ma siłę do wzywania pomocy, aby przeciwstawić kres złemu traktowaniu. Skutki 
użytej przemocy mogą być różne - podbite oko, połamane kończyny, obrażenia wewnętrzne, 
poronienie, śmierć.

c) faza miodowego miesiąca:

w tej fazie sprawca uświadamia sobie, co uczynił i próbuje naprawić swój błąd.  Przeprasza 
i obiecuje, że się zmieni. Szczerze żałuje i okazuje skruchę. Stara się znaleźć jakieś 
wytłumaczenie dla tego, co zrobił  i przekonuje ofiarę, że to był wyłącznie jednorazowy 
incydent, który już się nigdy nie wydarzy. Sprawca dba o ofiarę i okazuje jej miłość, jak to miało 
miejsce na początku znajomości. Wywyższa ją ponad wszystko. Sprawca i ofiara zachowują się 
jak zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyć w to, że sprawca się zmienił i że przemoc była 
jedynie jednorazowym zdarzeniem. Jednakże faza miodowego miesiąca przemija i znowu 
rozpoczyna się faza narastania napięcia z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj 
gwałtowniejsza.

Rozdział 4.
Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

§ 4. 

1. Charakterystyka procedury „Niebieskiej Karty”:

Id: CF1A133A-3393-452A-9CB7-6F10374699E7. Podpisany Strona 6 z 38



1) Zespół Interdyscyplinarny, a procedura „Niebieskie Karty”:

a) prace nad procedurą rozpoczęto już w 1994 roku z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (PARPA). Zadaniem ww. procedury miało być nie tyle doskonalenie pomocy 
oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale przede wszystkim stworzenie 
warunków do interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną, w której występuje przemoc w ramach działania 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

b) w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele (art. 9a, ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie):

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Policji,

- oświaty,

- ochrony zdrowia,

- organizacji pozarządowych,

c) w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele 
podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest 
koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących na obszarze danej gminy 
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach 
zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach, możliwościach udzielenia  pomocy w środowisku lokalnym, inicjowania działań 
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół realizuje działania określone w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zespół 
Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 
oświaty,

d) w skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, 
specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań grup roboczych należy, 
w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy,

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

2) procedurę „Niebieskie Karty” reguluje Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). 
Procedura „Niebieskie Karty” zgodnie z art. 9 d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy 
społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. W obecnie 
obowiązującym prawie obowiązek wszczęcia procedury spoczywa na przedstawicielach jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 
oświaty i ochrony zdrowia. Przedstawiciele powyższych instytucji realizują procedurę w oparciu o zasadę 
współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Istotnym aspektem procedury „Niebieskie Karty” jest to, że podejmowane interwencje 
w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą, nie wymagają zgody osoby dotkniętej przemocą;

3) etapy procedury „Niebieskie Karty”:
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a) wypełnienie „Karty A”. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Karta A” 
w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia 
stosowania przemocy w rodzinie, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub świadka. 
„Karta A” wypełniana jest w obecności ofiary. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, jest niewykonalne, powyższy 
formularz wypełnia się bez jej udziału. Poprzez wszczęcie procedury, podejmuje się działania interwencyjne, 
które mają zapewniać bezpieczeństwo osobom, rodzinom, wśród których istniej ryzyko występowania 
przemocy. W przypadku, kiedy ofiarą przemocy jest dziecko, wszelkie działania wykonuje się w obecności 
rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Natomiast, gdy jest podejrzenie, że osobą stosującą przemoc są 
ww. osoby, działania  wobec dziecka podejmowane są w obecności pełnoletniej „osoby najbliższej”,

b) wręczenie osobie dotkniętej przemocą „Karty B”. W przypadku, gdy działania kierowane są w stosunku do 
dziecka, powyższą kartę przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, 
która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy,

c) działania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący otrzymuje oryginał formularza 
„Niebieska Karta A” do 7 dni od wszczęcia procedury, a przewodniczący do 3 dni ma obowiązek przekazać 
go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

d) wypełnienie „Karty C” z osobą dotkniętą przemocą.  „Karta C” wypełniana jest na posiedzeniu zespołu  lub  
grupy roboczej, w trakcie spotkania dokonywana jest analiza sytuacji rodziny oraz konstruowany 
indywidualny plan pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą, który może ulegać zmianom, w zależności od 
sytuacji rodziny i jej potrzeb. Na tym etapie procedury nie zaprasza się dziecka. Nieobecność ofiary 
prawidłowo wezwanej nie wstrzymuje prac zespołu/grupy,

e) wypełnienie „Karty D” ze sprawcą. Członkowie zespołu lub grupy przy udziale osoby podejrzanej 
o stosowanie kary wypełniają „Kartę D”,

e) zakończenie procedury (protokół podpisany przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, 
powiadomienie podmiotów biorących udział w procedurze o jej zakończeniu). Następuje w momencie, kiedy 
przemoc ustała w rodzinie i jest uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania oraz po 
zrealizowaniu indywidualnego planu lub gdy członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej 
rozstrzygną o braku zasadności działań;

4) Zespół Interdyscyplinarny a Grupy Robocze:

a) Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach 
pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem zespołu jest integrowanie 
i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy,

- w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,

b) do zadań Grupy Roboczej należy, w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów 
tych działań.
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Rozdział 5.
Zadania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 5. 

1. Gmina:

1) do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w tym:

a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar,

b) 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,

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
w Rodzinie został powołany Zarządzeniem 29/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 1 marca 
2010 r.

2. Pomoc społeczna:

1) celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 
życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc  
udzielana jest między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom 
potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji 
i zadań pracownik socjalny:

a) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie,

b) udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, 
prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących 
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom 
doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach 
podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie,

c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

d) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od 
potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności 
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

e) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na 
temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia 
leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie,

f) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. 
w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;

2) pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy społecznej są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup 
roboczych współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie, pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe 
wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką, ma 
prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie 
osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. 
Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego o tym fakcie, 
nie później jednak niż w ciągu 24 godzin;
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3) w MGOPS w Wieliczce pracuje obecnie 3 asystentów rodziny, którzy są powoływani w skład grup 
roboczych. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa 
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy 
świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 
gospodarstwa domowego,

c) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka 
i rodziny,

d) sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z zespołem 
interdyscyplinarnym, określającego cel, spodziewane efekty, zakres działań oraz role wszystkich osób, 
których dotyczy plan pracy z rodziną, w przezwyciężeniu kryzysu w rodzinie,

e) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

f) sporządzanie, na wniosek sądu opinii, o rodzinie i jej członkach,

g) współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, 
regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, w których 
umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem;

4) w Gminie Wieliczka jednostką pomocy społecznej jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wieliczce. Ośrodek jest również administratorem danych gromadzonych w ramach procedury „Niebieska 
Karta” - zbiór została zgłoszonych do GIODO. W roku 2018 przedstawiciele MGOPS w Wieliczce wszczęli  
44 procedury.

3. Ochrona Zdrowia:

1) głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej zalicza się 
do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi, ponieważ bardzo często temu towarzyszą mu 
poważne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy domowej 
powinna oprócz udzielenia pierwszej pomocy obejmować następujące zadania:

a) umiejętność przeprowadzenia spokojnej rozmowy, umożliwiającej rozpoznanie form przemocy 
i częstotliwości jej występowania,

b) poinformowanie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 
o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy,

c) wystawienie ,na prośbę poszkodowanych, bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn 
i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych wskutek użycia siły fizycznej,

d) poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,

e) powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa stwierdzonego podczas 
badania lekarskiego (podejrzenia wykorzystywania seksualnego, ciężkie obrażenia ciała);

2) przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup 
Roboczych współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym, jak również zobowiązany jest do wszczęcia 
procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. W razie bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący 
obowiązki służbowe wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub 
pielęgniarką ma prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej 
niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo 
– wychowawczej. Wszystkie placówki ochrony zdrowia z siedzibą na terenie Gminy Wieliczka pozostają 
w gotowości podejmowania działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
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3) na terenie Gminy  Wieliczka funkcjonuje 5 placówek realizujących Podstawową Opiekę Medyczną w ramach 
kontraktu z NFZ oraz Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego stanowi samodzielną jednostkę 
organizacyjną, której organem tworzącym jest Gmina Wieliczka, w skład której wchodzą: Miejska 
Przychodnia Zdrowia w Wieliczce, Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach 
Wielkich oraz Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ulicy Kościuszki 51 w Wieliczce.

4. Policja:

1) Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. Działania chroniące 
ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza policji zgodnie z obowiązującym prawem to:

a) udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej 
pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy,

b) organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

c) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, 
co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem 
w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania,

d) przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, 
w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą 
lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej 
stan psychiczny lub fizyczny oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 
w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,

e) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe 
w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,

f) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, 
w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez Zespół 
Interdyscyplinarny lub Grupę Roboczą,

g) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;

2) funkcjonariusz Policji uczestniczy w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup Roboczych 
współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie 
z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką ma prawo podjąć 
decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby 
najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej;

3) na terenie Gminy Wieliczka funkcjonuje 11 rejonów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji. Każdy 
z dzielnicowych realizuje procedurę „Niebieska Karta”, również w postaci systematycznego monitoringu, 
w ramach swojego rejonu. MGOPS w Wieliczce w ramach prowadzonych procedur współpracuje ściśle 
z Zespołem ds. Nieletnich i Patologii oraz z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym.  W roku 
2018 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce wszczęli 43 procedury.

5. Kuratorska Służba Sądowa:
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1) zgodnie z Ustawą z dnia 21 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych kuratorzy sądowi realizują określone 
przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym 
i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi dla dorosłych wykonują 
orzeczenia sądu w zakresie prowadzenia dozoru wobec osób, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie 
kary pozbawienia wolności lub warunkowo przedterminowo zwolnił z odbycia reszty kary pozbawienia 
wolności, kontrolują odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, kontrolują 
wykonanie obowiązków probacyjnych wobec osób skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie 
kary, prowadzą postępowania wykonawcze wobec osób skazanych na karę ograniczenia wolności lub wobec 
których sąd orzekł karę zastępczą prac społecznie użytecznych, przeprowadzają na zlecenie sądu lub innych 
uprawnionych organów wywiady środowiskowe, udzielają pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej i wykonują inne zadania określone prawem. Rodzinni kuratorzy sądowi 
wykonują postanowienia sądu rodzinnego w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej, prowadzą w ramach 
nadzoru działania resocjalizacyjne w stosunku do osób nieletnich oraz postępowania wykonawcze dot. osób, 
wobec których sąd orzekł obowiązek leczenia przeciwalkoholowego, przeprowadzają na zlecenie sądu 
w postępowaniu wyjaśniającym wywiady środowiskowe, uczestniczą w realizacji kontaktów rodziców 
z małoletnimi dziećmi, prowadzą ośrodki kuratorskie m.in. w Wieliczce i wykonują inne zadania określone 
prawem. Kuratorska służba sądowa współpracuje z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, 
które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy 
społecznej w środowisku otwartym oraz Policją. W ramach tej współpracy kuratorzy realizują określone 
prawem zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w szczególności poprzez uczestniczenie 
w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych powoływanych w ramach realizacji 
procedury Niebieskiej Karty;

2) na rzecz mieszkańców Gminy Wieliczka pracują dwa Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie 
Rejonowym w Wieliczce: I ZKSS do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich 
(6 kuratorów zawodowych)  oraz do  II ZKSS do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych (8 kuratorów 
zawodowych kuratorów).

6. Oświata:

1) ustawa o systemie oświaty zobowiązuje szkoły do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz 
zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Rola szkoły w systemie ochrony 
dziecka jest znacząca. Nauczyciele mają możliwość regularnego obserwowania funkcjonowania dziecka oraz 
zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog szkolny ma możliwość zdiagnozowania sytuacji szkolnej 
i rodzinnej dziecka;

2) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 roku życia jest ofiarą przemocy lub 
przestępstwa powinien podjąć następujące kroki:

a) przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy, w warunkach gwarantujących jej bezpieczeństwo, 
swobodę wypowiedzi i poszanowania godności,

b) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie,

c) udziela kompleksowych informacji o możliwościach udzielenia pomocy, w szczególności psychologicznej, 
prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących 
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych 
działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie,

d) organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

e) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej 
o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym 
o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy 
na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

f) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. 
w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;

3) na terenie Gminy Wieliczka funkcjonują następujące placówki edukacyjne:
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a) 9 Przedszkoli Samorządowych + 2 oddziały przedszkolne,

b) 18 Przedszkoli Niepublicznych,

c) 18 Szkół Podstawowych,

d) 2 Szkoły Podstawowe Niepubliczne,

e) Liceum Ogólnokształcące,

f) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące,

g) Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu GKRPA podejmuje następujące działania:

a) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie,

b) udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, 
prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach podmiotach świadczących tę pomoc, 
możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

d) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na 
temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia 
leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie,

e) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. 
w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

f) przedstawiciele GKRPA są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących 
z zespołem interdyscyplinarnym.

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczce składa się z 6 członków w tym 
przewodniczący Komisji i sekretarz Komisji. W roku 2018 członkowie GKRPA wszczęli  10 procedur.

Rozdział 6.
Adresaci i realizatorzy programu

§ 6. 

1. Adresaci programu:

1) rodziny i osoby uwikłane bezpośrednio zjawiskiem przemocy;

2) rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy;

3) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi 
przemocą;

4) społeczność lokalna.

2. Realizatorzy programu:

1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce;

2) Komenda Powiatowa Policji Wieliczce;

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczce;

4) lokalne placówki oświatowe, opiekuńcze i wychowawcze;
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5) lokalne placówki Ochrony Zdrowia w tym Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego 
w Wieliczce;

6) I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący orzeczenia w sprawcach rodzinnych i nieletnich oraz II 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący orzeczenia w sprawcach karnych;

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce;

8) podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym organizacje pozarządowe.

Rozdział 7.
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

§ 7. 

1. Charakterystyka zjawiska w oparciu o dane instytucjonalne:

1) procedura „Niebieskiej Karty” to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 
oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta -A” przez policjanta, 
pracownika socjalnego, przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
ochrony zdrowia lub oświaty. Poniższe wykresy obrazują  liczbę prowadzonych Procedur „Niebieskich Kart” 
w Gminie Wieliczka oraz w Polsce w poszczególnych latach. W porównaniu z rokiem 2017 (prowadzono 
128 procedur) obserwujemy tendencję spadkową (103 procedury w roku 2018);

2) spośród wszystkich podmiotów uprawnionych do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” dominują 
procedury wdrażane przez przedstawicieli Policji oraz przedstawicieli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wieliczce. Najmniejszą liczbę procedur wdrażają przedstawiciele ochrony zdrowia. Z analizy 
danych wynika, że w 2016 r. na 83 prowadzone procedury „Niebieskiej Karty” przedstawiciele Oświaty 
powołani byli do grup roboczych w 28 procedurach, a 4 procedury rozpoczęli sami. W 2017 prowadzono 
128 procedur, przedstawicieli Oświaty powołano w 60 procedurach, a wszczętych zostało przez nich 
5 procedur, z kolei w 2018 r. Oświata została powołana do Grup Roboczych w 44 procedurach (prowadzono 
103 procedury, a Oświata wdrożyła 4);

3) z analizy pozyskanych informacji wynika, że około 1/3 wdrażanych procedur „Niebieskiej Karty” przez 
przedstawicieli MGOPS w Wieliczce jest wdrażana w trakcie działań interwencyjnych. W 2016  roku 
w trakcie działań interwencyjnych MGOPS założono 5 „Niebieskich Kart”, w 2017 r. założono ich 20, a w 
2018 r. - 14) – poniższe wykresy obrazują wyżej opisane dane;
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4) w strukturze płci osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wieliczka dominują 
mężczyźni. Poniższy wykres  przedstawia dane, które wskazują, iż osobami doświadczającymi przemocy 
najczęściej są kobiety. Podejrzenie stosowania przemocy wobec mężczyzn i małoletnich dzieci kształtuje się 
na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi  o ogólnopolskie 
statystyki;

5) z danych Sądu Rejonowego w Wieliczce, Wydział II Karny wynika, iż w 2016 r. prowadzono 8 spraw 
z nałożonym obowiązkiem uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych, w 2017 r.  było to 
9 spraw, natomiast w 2018 r. – 13 spraw;
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6) dokonując analizy danych z poniższego wykresu, zauważyć można bardzo niską motywację mężczyzn 
podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie do udziału w programach korekcyjno- edukacyjnych. Z kolei 
żadna z kobiet na przestrzeni lat 2016-2018 nie wyraziła gotowości do udziału w takim programie (dane 
pozyskane z PCPR w Wieliczce). Można przypuszczać analizując dane, że prawie wszystkie osoby, wobec 
których Sąd nałożył obowiązek udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych wyraziła taką gotowość;

7) spośród osób doświadczających przemocy tylko 11 w 2016 r wzięło udział w grupie wsparcia i były to tylko 
kobiety. Z kolei w latach 2017 i 2018 nikt spośród osób doświadczających przemocy nie zgłosił chęci udziału 
w grupie wsparcia. Na przestrzeni lat 2016-2018 również nikt nie zgłosił się z prośbą udzielenie schronienia 
(dane uzyskane z PCPR w Wieliczce);
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8) z danych Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce wynika, iż w porównaniu z ilością podejmowanych 
interwencji w miejscu zamieszkania rodziny, w związku ze zgłaszaną przemocą w rodzinie, niewielki odsetek 
czynności podejmowanych ma na celu izolację sprawcy oraz doprowadzenie do izby wytrzeźwień czy 
umieszczenie dzieci u osób najbliższych, w rodzinie zastępczej czy też placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
W żadnym przypadku funkcjonariusze w trakcie podejmowania interwencji w związku ze zgłaszaną przemocą 
w rodzinie nie korzystali ze wsparcia pomocy medycznej;

9) dane uzyskane ze Straży Miejskiej wskazują na fakt wzrostu ilości wyjazdów do Izby Wytrzeźwień: 
w 2016 r.- 48 wyjazdów  (4 dotyczyły kobiet, 44 mężczyzn), w 2017 r. – 75 wyjazdów (6 dotyczyło kobiet, 
69 dotyczyło mężczyzn), w 2018 r. – 88 wyjazdów (5 dotyczyło kobiet, a 83 dotyczyło mężczyzn);

10) poniższe wykresy obrazują liczbę spraw prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową na terenie Miasta 
i Gminy Wieliczka oraz działania podejmowane w ramach poszczególnych spraw. Analizując poniższe dane 
wynika, że najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest dozór Policji pod warunkiem opuszczenia lokalu 
zajmowanego z pokrzywdzonym;
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11) wśród wszystkich wniosków kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
są wnioski, gdzie osoby podejrzewane o stosowanie przemocy nadużywają alkoholu i z tego tytułu wzywane 
są na posiedzenie GKRPA. W wykresie 12 wnioski te figurują pod nazwą NK. W tej grupie dominują 
mężczyźni. Największy odsetek na przestrzeni lat spośród osób zgłoszonych do GKRPA stanowią osoby, 
które zdecydowały się na podjęcie terapii, około połowa osób w 2018 roku ukończyła leczenie przedstawiając 
stosowne zaświadczenie;
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12) z danych uzyskanych z Sądu Rejonowego w Wieliczce wynika, iż Wydział IV Rodzinny i Nieletnich 
utworzony 2.01.2017 r. w 2017 r. zobowiązał 30 osób do podjęcia leczenia przeciw alkoholowego pod 
nadzorem kuratora w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, a w 2018 r. zobowiązanych do takiego 
leczenia było 35 osób. Stanowi to około połowę wniosków kierowanych do Sądu przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z kolei Wydział II Karny w 2016 r. prowadził 22 sprawy 
z nałożonym obowiązkiem podjęcia terapii uzależnienia od alkoholu, w 2017 r. – 23 sprawy, natomiast 
w 2018 r. - 32 sprawy;

13) około 1/3 wszystkich interwencji zanotowanych przez przedstawicieli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wieliczce stanowią interwencje w rodzinach z małoletnimi dziećmi. Na przestrzeni lat 
zaobserwować można zwiększenie takich form wsparcia jak wprowadzenie asystenta rodziny i pracy 
socjalnej. Sygnalizacja do Sądu stanowi niewielką liczbę, w 2017 r. sporządzono 4 wnioski do Sądu z sytuacji 
interwencyjnych, natomiast w 2018 r. – 2 wnioski. Ten fakt jest spowodowany gotowością do zmiany swojej 
sytuacji wśród rodzin poprzez zgodę na wsparcie w postaci asystenta rodziny bądź pracy socjalnej.

2. Charakterystyka zjawiska w oparciu o dostępne badania:
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1) w grudniu 2018 r. w Szkołach Podstawowych znajdujących się na terenie gminy Wieliczka zostało 
przeprowadzone badanie sondażowe w formie WebAnkiety, którą wypełniło w sumie 329 uczniów. Miało 
ono na celu poznanie obecnej sytuacji i postaw panującej wśród wielickich uczniów Szkół Podstawowych. 
Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez Zespół ds. Programów i Projektów Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce przy współpracy z pedagogami szkolnymi. Ponad 
120 pytań zawartych w ankiecie dotyczyło między innymi stosunku do szkoły, do której uczniowie 
uczęszczają, do nauki, sięgania po używki takie jak narkotyki, papierosy i alkohol, jak również korzystanie 
z Internetu. Dodatkowo w ankiecie znajdowały się pytania dotyczące występowania różnych form agresji 
i przemocy w szkole i poza nią. Wyniki ostatniej części badania są najbardziej interesujące z punktu widzenia 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w gminie Wieliczka, gdyż mimo że nie dotyczą bezpośrednio 
przemocy występującej w rodzinie, jednak w obecnych czasach należy zwracać szczególną uwagę na to, co 
dzieje się w szkołach i w Internecie wśród dzieci i młodzieży. Ponadto wyniki badań mogą wskazywać 
występowanie różnych form przemocy zarówno w rodzinach, jak i w szkołach. Ankietę wypełniały dzieci 
w większość do 15 roku życia, ponad 97 % zaznaczyło, że znajduje się w przedziale wiekowym 12-15 lat. 
Z tego powodu niepokojący wydaje się fakt, że ponad 55% respondentów odpowiedziało twierdząco na 
pytanie dotyczące tego, czy kiedykolwiek pili napój alkoholowy. 22% respondentów wskazało, że po raz 
pierwszy alkohol spożywali na imprezie rodzinnej, a więc pod opieką osób dorosłych, najczęściej w domu. 
Najczęściej wskazywanym powodem spożywania alkoholu przez dzieci była ciekawość;

2) prawie połowa badanych odpowiedziała, że alkohol spożywa kilka razy w roku. Wynika z tego, że dzieci 
uczące się w szkołach w Gminie Wieliczka w wieku od 12 do 15 lat mają kontakt z alkoholem i nie jest to 
jednorazowe spróbowanie napoju alkoholowego, lecz uczniowie mają możliwość regularnego używania 
napojów wyskokowych. Można z tego wysnuć wniosek, że jeśli alkohol nie jest spożywany przez dzieci 
regularnie, to jest on dostępny i już kilkukrotnie przed wypełnieniem niniejszej ankiety, dzieci miały 
możliwość i sposobność napicia się alkoholu. Jest to niepokojące zjawisko, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
bardzo młody wiek respondentów.
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3) najczęściej wskazywanym powodem sięgania po alkohol przez dzieci było zwracanie na siebie uwagi oraz 
picie dlatego, że piją rówieśnicy. Najmniej osób wskazało, że spożywanie alkoholu powiązane jest z sytuacją 
występującą w domu;

4) najbardziej niepokojący wydaje się fakt, że dzieci w ogóle sięgają po alkohol. Natomiast wskazywanie przez 
małoletnich respondentów, że czynią to w obecności i za przyzwoleniem rodziców, wymaga szczególnej 
uwagi. Pocieszające natomiast jest to, że w kolejnej części ankiety, dotyczącej sięgania po środki odurzające 
aż 93% respondentów odpowiedziało, że nigdy nie próbowali narkotyków i środków odurzających. Sytuacja 
związana z papierosami wygląda tak, że ponad 90% respondentów odpowiedziało, że nie palą papierosów ani 
e-papierosów. Wynika z tego, że alkohol jest najciekawszą dla nastolatków używką, wskazywaną jako 
element imprez w gronie rodzinnym, jak i tego, że rodzice mają największe przyzwolenie na to, żeby 
nastolatkowie sięgali po alkohol, również w ich obecności. Z tego właśnie powodu w niniejszym opracowaniu 
przede wszystkim została zwrócona uwaga na fakt spożywania alkoholu przez małoletnich, a nie innych 
substancji. Ponadto, ze względu na to, że alkohol ma działanie uzależniające i w przeciwności na przykład do 
papierosów, wprowadza spożywającego w stan odmienny od zwykłego jest on bardziej pożądaną substancją 
niż papierosy i e-papierosy. Jest on również bardziej dostępny niż narkotyki i inne nielegalne substancje, gdyż 
można go kupić w każdym sklepie. Mimo, że nie jest on możliwy w teorii do kupienia przez osoby poniżej 
18 roku życia, to niejednokrotnie zdarza się, że osoby małoletnie mają dostęp albo bezpośrednio w sklepie do 
nabycia alkoholu. Dostęp do narkotyków jest dużo trudniejszy;
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5) prawie 80% respondentów nie doznało cyberprzemocy, jednak kolejne pytanie dotyczące tego, czy jeżeli już 
doznali cyberprzemocy, to ponad 60% wie kto był sprawcą. Wynika z tego, że uczniowie wielickich szkół 
nie padają często ofiarą cyberprzemocy, jednak już jawnej agresji tak, gdyż ponad 40% doświadczyło 
agresywnego zaczepiania i najczęściej zdarzało się to na terenie szkoły. Jedynie 8% respondentów 
stwierdziło, że doświadczało przemocy w domu. Nieco mniej niż połowa respondentów stwierdziła, że 
nie doświadczyła żadnej formy przemocy wymienionej w ankiecie. Jednak druga połowa owszem, 
doświadczyła różnych form przemocy, zarówno werbalnej, emocjonalnej, psychicznej, jak i fizycznej. Co 
ciekawe, prawie 70% dzieci powiedziałoby o trudnej sytuacji mamie, a ponad 40 tacie, więc rodzice cieszą się 
dużym zaufaniem wśród uczniów wielickich szkół. Ponadto istotną informacją jest fakt, że ponad 80% 
ankietowanych uczniów w domu czuje się bardzo bezpiecznie. Pod koniec ankiety znalazło się również 
pytanie, czy uczniowie coś zmieniliby w swojej rodzinie. Wiele odpowiedzi wskazywało, że chcieliby mieć 
rodzeństwo, większy dom, lepszy samochód, jednak pojawiały się również odpowiedzi, że chcieliby, aby 
rodzicie odnosili się do siebie z szacunkiem, mniej się kłócili i nie krzyczeli, jak również pojawił się jeden 
wpis, że chcieliby, aby rodzicie nie bili rodzeństwa. Ciekawych odpowiedzi udzielili również na pytanie, czy 
jakiegoś pytania brakuje w ankiecie. Pojawiły się bowiem odpowiedzi, że powinno pojawić się pytanie „czy 
rodzicie cię biją”, „czy masz problemy, o których nikomu nie mówisz”, „czy jesteś poniżany przez rodziców”, 
„czy masz jakieś problemy”, „czy zostałeś kiedyś wykorzystany seksualnie”. Może to oznaczać, że dzieci 
mają potrzebę rozmowy o sprawach dotyczących przemocy i agresji stosowanej wobec nich, zarówno 
fizycznej, seksualnej, jak i innych formach, które nie zostały zawarte w wyżej omawianej ankiecie. Jednak 
przy przeprowadzaniu tego typu badań należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie zostawić dzieci 
z wypełnioną ankietą bez żadnego wsparcia.

3. Analiza SWOT zjawiska przemocy w rodzinie:

1) analiza SWOT to jedna z powszechnie stosowanych metod analizy strategicznej, bardzo użyteczna przy 
określaniu priorytetów rozwojowych. Pozwala ona ocenić zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki 
wpływające na działania związane z programowaniem strategicznym strategii. Wnikliwe opracowanie SWOT 
jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego. Przedstawione poniżej czynniki obejmują:

a) S (Strengths) mocne strony,

b) W (Weaknesses) słabe strony,

c) O (Opportunities) szanse,

d) T (Thearts) zagrożenia;

2) opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie umożliwiła sporządzenie analizy SWOT, która określiła 
atuty i mankamenty analizowanego problemu, bariery  i utrudnienia w przeciwdziałaniu przemocy. Analiza 
SWOT wyznaczyła także szanse, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju i osłabią 
czynniki zewnętrzne negatywne oraz zagrożenia, czyli wszystko to co stwarza bariery i przeszkody 
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

3) mocne strony:

a) funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
w Gminie Wieliczka,

b) dobra znajomość lokalnego środowiska,

c) dobra współpraca podmiotów zajmujących się problemem przemocy w rodzinie,

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

e) realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy,

f) szeroko rozbudowana oferta wsparcia dla dzieci w postaci placówki wsparcia dziennego dla dzieci, grup 
świetlicowych z programem profilaktycznym, grup socjoterapeutycznych;

4) słabe strony:

a) niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy,

b) zjawisko przemocy silnie zakorzenione w obyczajowości,

c) małe zainteresowanie programami korekcyjno- edukacyjnymi osób stosujących przemoc w rodzinie,
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d) mała anonimowość osoby dotkniętej przemocą generująca obawy przed naznaczeniem społecznym;

5) szanse:

a) zmiany prawne umożliwiające skuteczne formy niesienia pomocy rodzinom zagrożonym przemocą domową,

b) organizowanie kampanii społecznych białej i pomarańczowe wstążki,

c) stale kształcąca się kadra podmiotów działająca na rzecz rodzin zagrożonych przemocą;

6) zagrożenia:

a) bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów,

b) brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy,

c) negatywne wzorce zachowań społecznych,

d) poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc.

Rozdział 8.
Cele i zadania

§ 8. 

1. Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wieliczka poprzez 
zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez podmioty współpracujące z rodzinami dotkniętymi 
zjawiskiem przemocy.

2. Cele szczegółowe:

1) wzmocnienie działań w kierunku ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

2) zwiększenie skuteczności oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

3) profilaktyka i edukacja społeczna;

4) podniesienie kompetencji podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie działań w kierunku ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie:

1) zadania:

a) intensyfikacja działań informujących osoby doświadczające przemocy o możliwościach uzyskania pomocy 
i miejscach jej udzielania na terenie gminy Wieliczka,

b) informowanie osób doświadczających przemocy o ich prawach i możliwościach ich egzekwowania,

c) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

podejmowanie dziań interwencyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa krzywdzonym 
dzieciom w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie,

d) udzielanie schronienia dla członków rodziny, którzy doświadczają przemocy w rodzinie;

2) działania:

a) podejmowanie interwencji kryzysowej,

b) podejmowanie procedury Niebieskiej Karty,

c) udzielenie bezpiecznego schronienia dzieciom krzywdzonym,

d) realizacja procedury Niebieskiej Karty przez uprawnione podmioty,

e) monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych przemocą oraz dotkniętych przemocą,

f) opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pomocy osobom dotkniętym przemocą,

g) informowanie o miejscach darmowej pomocy prawnej na terenie Gminy Wieliczka,
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h) udzielanie wsparcia w formie pogłębionej pracy socjalnej lub asystenta rodziny,

i) udzielnie świadczeń pieniężnych,

j) informowanie i możliwości zgłaszania na policji i prokuraturze zawiadomień o popełnionych przestępstwach 
względem osób doznających przemocy,

k) przekazywanie ulotek informujących o miejscach i formach pomocy dla osób doznających przemocy (pomoc 
psychologiczna, terapeutyczna, medyczna, prawna),

l) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,

m) w sytuacjach kryzysowych zapewnienie schronienia dla osób dorosłych i/lub małoletnich doznających 
przemocy;

3) mierniki:

a) liczba zgłoszeń dot. przemocy w rodzinie na Policji i w Prokuraturze,

b) liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego,

c) liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta A”,

d) liczba utworzonych grup roboczych w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem

f) przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,

g) liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, w których monitorowano sytuację rodzinną,

h) liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie,

i) liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
w związku z przemocą w rodzinie,

j) liczba osób, które korzystały ze schronienia w ośrodku interwencji kryzysowej i domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

k) liczba osób, którym udzielono porad, objęto wsparciem w rozwiązywaniu problemów istotnych dla ich 
funkcjonowania oraz pomocą w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, 
socjalnego, zawodowego, prawnego i medycznego w związku z doświadczaniem przemocy,

l) liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia i grupach informacyjno-edukacyjnych dla osób doznających 
przemocy w rodzinie,

m) liczba osób, które skorzystały z mieszkania chronionego przeznaczonego dla osób doznających przemocy 
w rodzinie,

n) liczba interwencji z wszczętą procedurą „Niebieskiej Karty”.

4. Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie skuteczności oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc 
w rodzinie:

1) zadania:

a) motywowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno- 
edukacyjnych i psychologiczno- terapeutycznych oraz informowanie ich o miejscach gdzie mogą taką 
pomoc uzyskać,

b) zgłaszanie osób stosujących przemoc w rodzinie i mających problem z alkoholem do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,

c) zawiadamianie odpowiednich podmiotów w przypadku gdy osoba stosująca przemoc dopuszcza się czyny 
zabronionego;

2) działania:

a) wymiana informacji pomiędzy Policją, kuratorska służba sądową,  Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i innymi podmiotami w zakresie monitoringu zachowań osób stosujących 
przemoc w rodzinie,
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b) występowanie z zawiadomieniem do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych 
w art. 2 ustęp 2 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

c) występowanie w Sądzie jako świadek w sprawie,

d) monitorowanie udziału osób stosujących przemoc w rodzinie w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych 
i psychologiczo- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

e) tworzenie ulotek informujących o miejscach organizujących programy korekcyjno edukacyjne dla osób 
stosujących przemoc,

f) przekazanie wypełnionego formularza A „Niebieskiej Karty” do GKRPA w sytuacji gdy osoba podejrzana 
o stosowanie przemocy w rodzinie nadużywa alkoholu,

g) przekazywanie informacji o miejscach udzielających pomocy w formie terapii dla osób uzależnionych od 
alkoholu;

3) mierniki:

a) liczba osób stosujących przemoc w rodzinie i mających problem z alkoholem, z którymi zostały 
przeprowadzone rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego,

b) liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D”,

c) liczba osób, które ukończyły programy oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych i psychologiczno- 
terapeutyczne,

d) liczba wniosków grup roboczych o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku
z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i przekazanie dokumentacji procedury "Niebieskie Karty" organom 
właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego,

e) liczba skierowanych do sądu aktów oskarżenia przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie,

f) liczba nakazów opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną,

g) liczba wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania,

h) liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów informacyjnych w zakresie możliwości uzyskania 
pomocy przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.

5. Cel szczegółowy nr 3: Profilaktyka i edukacja społeczna:

1) zadania:

a) podnoszenie wiedzy w zakresie problematyki przemocy rodzinie wśród społeczności lokalnej gminy 
Wieliczka,

b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) działania:

a) przeprowadzanie spotkań informacyjno- edukacyjnych ze społecznością lokalną (np. w trakcie zebrań 
mieszkańców gminy, zebrań w placówkach oświatowych, a także innych spotkań ze społecznością lokalną,

b) przeprowadzanie spotkań informacyjno- edukacyjnym z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych  
i świetlicach środowiskowych,

c) rozpowszechnianie ulotek informacyjnych w miejscach publicznych,

d) zamieszczanie na stronach internetowych informacji o przeciwdziałaniach przemocy w rodzinie oraz 
formach i miejscach pomocy dla osób dotkniętych przemocą,

e) prowadzenie i współuczestniczenie  kampanii białej i pomarańczowej wstążki,

f) przekazywanie ulotek informujących o miejscach i formach pomocy dla osób doznających przemocy  
organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym;

3) mierniki:
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a) liczba i rodzaj zrealizowanych działań mających na celu poszerzenie wiedzy wśród społeczności lokalnej na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz propagujących skuteczne sposoby powstrzymywania przemocy 
i reagowania na przemoc,

b) liczba zorganizowanych kampanii i konferencji,

c) liczba podmiotów zaangażowanych w prowadzenie kampanii społecznych,

d) liczba podjętych inicjatyw w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami 
i związkami wyznaniowymi.

6. Cel szczegółowy nr 4: Podniesienie kompetencji podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie:

1) zadania:

a) wzmacnianie kompetencji podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie,

b) współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami udzielającymi pomocy i wsparcia rodzinie dotkniętej 
zjawiskiem przemocy,

c) upowszechnianie materiałów edukacyjnych dla podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
przemocy w rodzinie;

2) działania:

a) szkolenie grup zawodowych, przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie poprzez udział 
w konferencjach warsztatach i szkoleniach,

b) szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego,

c) udział w superwizji pracowników realizujących działania an rzecz rodzin,w których występuje zjawisko 
przemocy,

d) przekazywanie ulotek informujących o zadaniach podmiotów zobowiązanych do udzielania pomocy osobom 
doznających przemocy w rodzinie,

e) udział w grupach roboczych,

f) wymiana informacji pomiędzy podmiotami współpracującymi z rodzina dotkniętą przemocą;

3) mierniki:

a) liczba zorganizowanych szkoleń,

b) liczba podmiotów uczestniczących w szkoleniach,

c) liczba zorganizowanych superwizji,

d) liczba opracowanych i upowszechnianych materiałów edukacyjnych dla osób i podmiotów zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie,

e) liczba zorganizowanych grup roboczych.

Rozdział 9.
Przewidywane efekty. Miejsce i czas realizacji programu

§ 9. 

1. Działania zapisane w programie mają na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 
gminy Wieliczka oraz zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez podmioty współpracujące 
z rodzinami dotkniętymi zjawiskiem przemocy poprzez

1) wzmocnienie działań w kierunku ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

2) zwiększenie skuteczności oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

3) profilaktykę i edukację społeczną;
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4) podniesienie kompetencji podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Program  realizowany będzie  na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2019 – 2022. Wdrażanie programu  
rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji będą wprowadzane w formie ciągłej, 
systematycznej, interdyscyplinarnej oraz systemowej.

3. Harmonogram realizacji działań dla gminy Wieliczka wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022:
Cele 

szczegółowe Zadania Działania Mierniki Realizatorzy Termin realizacji

Funkcjonowanie 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

Realizacja procedury 
Niebieskiej Karty przez 
uprawnione podmioty.

Monitorowanie sytuacji 
rodzin zagrożonych 
przemocą oraz 
dotkniętych przemocą.

Opracowywanie i 
realizacja 
indywidualnego planu 
pomocy osobom 
dotkniętym przemocą

Liczba posiedzeń zespołu 
interdyscyplinarnego

Liczba sporządzonych 
formularzy „Niebieska 
Karta A”

Liczba utworzonych grup 
roboczych w celu 
rozwiązania problemów 
związanych z 
wystąpieniem
przemocy w rodzinie w 
indywidualnych 
przypadkach

Liczba rodzin objętych 
procedurą „Niebieskie 
Karty”, w których 
monitorowano sytuację 
rodzinną

Liczba zakończonych 
procedur „Niebieskie 
Karty” z uwagi na ustanie 
przemocy w rodzinie

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wieliczce

Lokalne placówki oświatowe, 
opiekuńcze i wychowawcze

Lokalne placówki Ochrony 
Zdrowia

Corocznie
do 1 marca

Informowanie osób 
doświadczających 
przemocy o ich prawach 
i możliwościach ich 
egzekwowania.

Informowanie i 
możliwości zgłaszania 
na policji i prokuraturze 
zawiadomień o 
popełnionych 
przestępstwach 
względem osób 
doznających przemocy

Liczba zgłoszeń dot. 
przemocy w rodzinie na 
Policji i w Prokuraturze

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wieliczce

Kuratorska Służba Sądowa 
Sądu Rejonowego w 
Wieliczce

Corocznie
do 1 marca

1. Wzmocnienie 
działań w 
kierunku 
ochrony i 
wsparcia osób 
dotkniętych 
przemocą w 
rodzinie.

Intensyfikacja działań 
informujących osoby 
doświadczające 
przemocy o 
możliwościach 
uzyskania pomocy i 
miejscach jej udzielania 
na terenie gminy 
Wieliczka.

Informowanie o 
miejscach darmowej 
pomocy prawnej na 
terenie Gminy 
Wieliczka

Udzielanie wsparcia w 
formie pogłębionej 
pracy socjalnej lub 
asystenta rodziny

Udzielnie świadczeń 
pieniężnych

Przekazywanie ulotek 
informujących o 
miejscach i formach 
pomocy dla osób 
doznających przemocy 

Liczba osób, którym 
udzielono porad, objęto 
wsparciem w 
rozwiązywaniu problemów 
istotnych dla ich 
funkcjonowania oraz 
pomocą w formie 
poradnictwa 
psychologicznego, 
pedagogicznego,
rodzinnego, socjalnego, 
zawodowego, prawnego i 
medycznego w związku z 
doświadczaniem
przemocy

Liczba osób 
uczestniczących w grupach 
wsparcia i grupach 
informacyjno- 

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wieliczce

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce

Corocznie
do 1 marca
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(pomoc 
psychologiczna, 
terapeutyczna, 
medyczna, prawna)

edukacyjnych dla osób
doznających przemocy w 
rodzinie

Podejmowanie dziań 
interwencyjnych w celu 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
krzywdzonym dzieciom 
w trybie art. 12 a 
ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie.

Podejmowanie 
interwencji kryzysowej

Podejmowanie 
procedury Niebieskiej 
Karty

Udzielenie 
bezpiecznego 
schronienia dzieciom 
krzywdzonym

Liczba dzieci, które zostały 
odebrane z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia w 
związku z przemocą w 
rodzinie

Liczba interwencji z 
wszczętą procedurą 
Niebieskiej Karty

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

lokalne placówki Ochrony 
Zdrowia

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce

Corocznie
do 1 marca

Udzielanie schronienia 
dla członków rodziny, 
którzy doświadczają 
przemocy w rodzinie.

W sytuacjach 
kryzysowych 
zapewnienie 
schronienia dla osób 
dorosłych i/lub 
małoletnich 
doznających przemocy

liczba osób, które 
korzystały ze schronienia 
w ośrodku interwencji 
kryzysowej i domu dla 
matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży

liczba osób, które 
skorzystały z mieszkania 
chronionego 
przeznaczonego dla osób 
doznających
przemocy w rodzinie

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Corocznie
do 1 marca

Motywowanie osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie do udziału w 
programach 
oddziaływań 
korekcyjno- 
edukacyjnych i 
psychologiczno- 
terapeutycznych oraz 
informowanie ich o 
miejscach gdzie mogą 
taką pomoc uzyskać.

Monitorowanie udziału 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie w 
oddziaływaniach 
korekcyjno- 
edukacyjnych i 
psychologiczo- 
terapeutycznych dla 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie

Tworzenie ulotek 
informujących o 
miejscach 
organizujących 
programy korekcyjno- 
edukacyjne dla osób 
stosujących przemoc

Liczba sporządzonych 
„Niebieskich Kart D”

Liczba osób, które 
ukończyły programy 
oddziaływań korekcyjno- 
edukacyjnych i 
psychologiczno- 
terapeutyczne

Liczba opracowanych i 
upowszechnionych 
materiałów 
informacyjnych w zakresie 
możliwości
uzyskania pomocy przez 
osoby stosujące przemoc w 
rodzinie.

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce

Corocznie
do 1 marca

Zgłaszanie osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie i mających 
problem z alkoholem do 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
motywowanie ich do 
podjęcia leczenia 
odwykowego.

Przekazanie 
wypełnionego 
formularza A 
„Niebieskiej Karty” do 
GKRPA w sytuacji gdy 
osoba podejrzana o 
stosowanie przemocy w 
rodzinie nadużywa 
alkoholu

Przekazywanie 
informacji o miejscach 
udzielających pomocy 
w formie terapii dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu

Liczba osób stosujących 
przemoc w rodzinie i 
mających problem z 
alkoholem, z którymi 
zostały
przeprowadzone rozmowy 
motywujące do podjęcia 
leczenia odwykowego

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wieliczce

Corocznie
do 1 marca

2. Zwiększenie 
skuteczności 
oddziaływań w 
stosunku do 
osób stosujących 
przemoc w 
rodzinie

Zawiadamianie 
odpowiednich 
podmiotów w 
przypadku gdy osoba 
stosująca przemoc 
dopuszcza się czyny 
zabronionego.

Wymiana informacji 
pomiędzy Policją, 
kuratorska służba 
sądową,  Gminną 
Komisją 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych i innymi 
podmiotami w zakresie 
monitoringu zachowań 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie

Liczba wniosków grup 
roboczych o wszczęcie 
postępowania 
przygotowawczego w 
związku
z podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa i 
przekazanie dokumentacji 
procedury "Niebieskie 
Karty"
organom właściwym do 
prowadzenia postępowania 
przygotowawczego,

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Prokuratura Rejonowa w 
Wieliczce

Corocznie
do 1 marca
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Występowanie z 
zawiadomieniem do 
Prokuratury o 
podejrzeniu popełnienia 
czynów określonych w 
art. 2 ustęp 2 o 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie

Występowanie w 
Sądzie, jako świadek w 
sprawie

Liczba skierowanych do 
sądu aktów oskarżenia 
przeciwko sprawcom 
przemocy w rodzinie

Liczba nakazów 
opuszczenia mieszkania 
zajmowanego wspólnie z 
osobą pokrzywdzoną

Liczba wniosków o 
zastosowanie 
tymczasowego 
aresztowania

Kuratorska Służba Sądowa 
Sądu Rejonowego w 
Wieliczce

Podnoszenie wiedzy w 
zakresie problematyki 
przemocy rodzinie 
wśród społeczności 
lokalnej gminy 
Wieliczka.

Przeprowadzanie 
spotkań informacyjno- 
edukacyjnych ze 
społecznością lokalną 
(np. w trakcie zebrań 
mieszkańców gminy, 
zebrań w placówkach 
oświatowych, a także 
innych spotkań ze 
społecznością lokalną

Przeprowadzanie 
spotkań informacyjno- 
edukacyjnym z dziećmi 
i młodzieżą w 
placówkach 
oświatowych  i 
świetlicach 
środowiskowych

Rozpowszechnianie 
ulotek informacyjnych 
w miejscach 
publicznych

Zamieszczanie na 
stronach internetowych 
informacji o 
przeciwdziałaniach 
przemocy w rodzinie 
oraz formach i 
miejscach pomocy dla 
osób dotkniętych 
przemocą

Prowadzenie i 
współuczestniczenie w 
kampanii białej i 
pomarańczowej wstążki

Liczba i rodzaj 
zrealizowanych działań 
mających na celu 
poszerzenie wiedzy wśród 
społeczności lokalnej na 
temat zjawiska przemocy 
w rodzinie oraz 
propagujących skuteczne 
sposoby powstrzymywania 
przemocy i reagowania na 
przemoc

Liczba zorganizowanych 
kampanii i konferencji

Liczba podmiotów 
zaangażowanych w 
prowadzenie kampanii 
społecznych,

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Lokalne placówki oświatowe, 
opiekuńcze i wychowawcze

Urząd Miasta i Gminy 
Wieliczka

Inne jednostki skupiające 
mieszkańców gminy

Corocznie
do 1 marca

3. Profilaktyka i 
edukacja 
społeczna.

Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
kościołami i związkami 
wyznaniowymi w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Przekazywanie ulotek 
informujących o 
miejscach i formach 
pomocy dla osób 
doznających przemocy  
organizacjom 
pozarządowym oraz 
kościołom i związkom 
wyznaniowym

Liczba podjętych inicjatyw 
w ramach współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
kościołami
i związkami 
wyznaniowymi.

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Organizacje pozarządowe oraz 
kościoły
i związki wyznaniowe

Corocznie
do 1 marca

4. Podniesienie 
kompetencji 
podmiotów 
realizujących 
zadania z 
zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie

Wzmacnianie 
kompetencji podmiotów 
realizujących zadania z 
zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

Szkolenie grup 
zawodowych, 
przeciwdziałających 
zjawisku przemocy w 
rodzinie poprzez udział 
w konferencjach 
warsztatach i 
szkoleniach

Szkolenie członków 
Zespołu 

Liczba zorganizowanych 
szkoleń

Liczba podmiotów 
uczestniczących w 
szkoleniach

Liczba zorganizowanych 
superwizji

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Corocznie
do 1 marca
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Interdyscyplinarnego

Udział w superwizji 
pracowników 
realizujących działania 
an rzecz rodzin,w 
których występuje 
zjawisko przemocy

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wieliczce

Lokalne placówki oświatowe, 
opiekuńcze i wychowawcze

Lokalne placówki Ochrony 
Zdrowia

Organizacje pozarządowe

Kuratorska Służba Sądowa 
Sądu Rejonowego w 
Wieliczce

Współpraca pomiędzy 
poszczególnymi 
podmiotami 
udzielającymi pomocy i 
wsparcia rodzinie 
dotkniętej zjawiskiem 
przemocy

Udział w grupach 
roboczych

Wymiana informacji 
pomiędzy podmiotami 
współpracującymi z 
rodzina dotkniętą 
przemocą

Liczba zorganizowanych 
grup roboczych

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wieliczce

Lokalne placówki oświatowe, 
opiekuńcze i wychowawcze

Lokalne placówki Ochrony 
Zdrowia

Organizacje pozarządowe

Kuratorska Służba Sądowa 
Sądu Rejonowego w 
Wieliczce

Corocznie
do 1 marca

Upowszechnianie 
materiałów 
edukacyjnych dla 
podmiotów zajmujących 
się rozwiązywaniem 
problemów przemocy w 
rodzinie.

Przekazywanie ulotek 
informujących o 
zadaniach podmiotów 
zobowiązanych do 
udzielania pomocy 
osobom doznających 
przemocy w rodzinie

Liczba opracowanych i 
upowszechnianych 
materiałów edukacyjnych 
dla osób i podmiotów
zajmujących się 
rozwiązywaniem 
problemów przemocy w 
rodzinie.

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Wieliczce

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania w Rodzinie

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wieliczce

Lokalne placówki oświatowe, 
opiekuńcze i wychowawcze

Lokalne placówki Ochrony 
Zdrowia

Organizacje pozarządowe

Kuratorska Służba Sądowa 
Sądu Rejonowego w 
Wieliczce

Corocznie
do 1 marca
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Rozdział 10.
Finansowanie i monitoring programu

§ 10. 

1. Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Wieliczka, dotacji celowych oraz ze środków 
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

2. Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi wgląd w realizację 
podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane 
informacje pozwolą na planowanie działań, rozwijanie programu w przyszłości. Monitorowanie programu 
będzie prowadzone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce na bieżąco i w formie 
sprawozdań przekazywanych przez realizatorów programu każdego roku do ostatniego dnia lutego. MGOPS 
każdego roku do dnia 15 marca przekaże sprawozdanie do Rady Miejskiej w Wieliczce. Ostateczne efekty 
podsumowane zostaną w raporcie po zakończeniu jego realizacji.

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 254/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 8 października 2019 r.

Formularz konsultacji społecznych
dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022

CZĘŚĆ I - DANE  UCZESTNIKA  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….

PESEL: …………………………………………………………

CZĘŚĆ II - UWAGI DO PROJEKTU PROGRAMU:

Lp. Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga (rozdział,  

ustęp, punkt)

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie

CZĘŚĆ III - KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO w celu związanym z przeprowadzeniem 
konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zsiedzibą przy 
ul. Powstania Warszawskiego 1 (32-020 Wieliczka), email:  magistrat@wieliczka.eu   , tel. +48 12 26 34100

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500-610-605

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych  projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędności do wykonywania zadań 
publicznych (art. 6 ust. 1 lit e RODO), w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. 

4. Odbiorcy danych
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Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w szczególności Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej ponadto m.in. 
firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym,  audytorskim, firmom zajmującym się ochroną 
danych osobowych,

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1) dostępu do treści swoich danych;

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e);

4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO przy czym:

6) prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych Pani/Pana jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych będzie skutkowała 
brakiem rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to 
prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

……………………………… ………………………………
miejscowość, data czytelny podpis

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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