
U C H W A Ł A   NrLI/398/10 

Rady Gminy  Oświęcim 

 z dnia 27 października  2010 r. 

w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy  
                       Oświęcim na lata  2011-2013 
 

                                

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art 6 ust 2 punkt 1 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm) art.17 ust.2 pkt.4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art41ust.1 
pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 nr 70 poz.473) Rada Gminy Oświęcim postanawia : 

 

§1 

Uchwalić Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata  
2011-2013, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały 

 

§2 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Oświęcim Nr IV/25/07 z dnia 07 lutego 2007 w sprawie Gminnego 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2007-2013 

§3 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Oświęcim. 

 

§4 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        Załącznik  do Uchwały  Nr LI/398/10  
              Rady Gminy Oświęcim 

                    z dnia 27 października 2010r.  
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I  Podstawa prawna: 

Program został opracowany w oparciu o  

1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie (Dz.U. nr 180 poz.1493 z późn.zm.). 

2. Ustawę z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 
z późn. zm.). 

3. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 Nr 175, poz. 1362 z 
późn. zm.). 

4. Uchwałę Nr XLVI/323/06 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18.10.2006r.  
w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy 
Oświęcim na lata 2006-2013”. 

 

II. Charakterystyka problemu i grupy odbiorców działań 
 

Przemoc w rodzinie zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste / osób najbliższych/, a także innych osób wspólnie 
zamieszkujących lub gospodarujących, 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.” 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 
wartości, poglądy, styl życia. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną 
dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o 
dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze, o przemocy 
w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w 
funkcjonowaniu rodziny.  

Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do badania. Agresja ze strony osób najbliższych, jeżeli 
nie mieści się w wyobrażeniu człowieka o tym, co normalne i słuszne, może być wstydliwie ukrywaną 
tajemnicą.  

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej należy do podstawowych zadań samorządu, w tym 
samorządu gminnego.  



Zgodnie z Art. 6. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w 
szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i 
wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 
 

Na przełomie 2009/2010r. na terenie gminy Oświęcim zostały przeprowadzone badania 
ankietowe dotyczące problematyki przemocy domowej wśród losowo wybranych  145 dorosłych 
mieszkańców Gminy Oświęcim.  

Z uzyskanych danych wynika, iż 64% ankietowanych nie było nigdy świadkiem 
przemocy, 30% badanych potwierdziło występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 
Respondenci równocześnie określili, że w ich opinii zjawisko przemocy wśród mieszkańców 
Gminy Oświęcim systematycznie wzrasta ( 55% ankietowanych). 14% badanych przyznało, iż 
sami byli, bądź są ofiarami przemocy. 

 

 

 

           Czy kiedykolwiek był Pan/Pani świadkiem przemocy domowej? 

 

 
 

 
 
 
 



Czy uważa Pan/Pani, że zjawisko przemocy domowej : 

 
 

 

Czy zdarzyło się Pani/Panu być ofiarą przemocy ? 

 
 

 

Według danych z  anonimowych ankiet przeprowadzanych wśród mieszkańców gminy Oświęcim w 
2006 roku dla  celów opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Oświęcim ponad 41 % respondentów słyszało o istnieniu zjawiska przemocy domowej na 
terenie gminy, a  17% badanych znało osobiście takie przypadki. 



Porównując lata 2006 i 2010 można zauważyć, iż uświadomienie problemu przemocy 
domowej wśród mieszkańców gminy Oświęcim ma tendencję wzrostową, co zapewne poza 
działaniami na terenie Gminy Oświęcim, spowodowane jest ogólnie wzrostem świadomości 
społecznej w tej tematyce. Aż 92 % ankietowanych uważa, że w celu rozwiązania problemu 
przemocy, w działania interwencyjne muszą się włączyć instytucje pomocowe. 

 

Czy urzędy, organizacje społeczne powinny ingerować w życie rodziny w 
przypadku informacji o przemocy domowej? 

 

 
 

Tabela 1. Liczba  rodzin objętych pomocą GOPS w których stwierdzono problem przemocy 

 

L.p. Rok Liczba rodzin objętych pomocą ,  

w tym dzieci 

1. 2007 7 rodzin,  w tym 5 dzieci 

2. 2008 22 rodziny, w tym 28 dzieci 

3. 2009 42 rodziny, w tym 24 dzieci 

Autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

 

 



III.  Adresaci Programu 
 

Adresatami  Programu  są mieszkańcy gminy Oświęcim ze szczególnym uwzględnieniem osób 
dotkniętych problemem przemocy domowej w tym ofiar tej przemocy. 

 

IV. Cele Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w Gminie Oświęcim: 

 
Cel 1  Zapewnienie ochrony i  możliwości udzielenia wsparcia  osobom i rodzinom 
dotkniętym przemocą 
 

L.p. Zadanie Działanie Realizatorzy/ Partnerzy 

1.  Zapewnienie schronienia                    
i pomocy materialnej  ofiarom 
przemocy 

1.1 Nawiązanie ścisłej współpracy 
z instytucjami zapewniającymi  
schronienie ofiarom przemocy 

1.2 Przyznawanie zasiłków 
celowych i specjalnych 
celowych 

1.3 Podjęcie działań w celu 
utworzenia mieszkania 
chronionego dla ofiar 
przemocy 

 

Realizatorzy 

1. Gminny Ośrodek 
pomocy Społecznej w 
Oświęcimiu  

2. Zespół  
Interdyscyplinarny 

2. Zapewnienie wsparcia 
instytucjonalnego ofiarom 
przemocy 

1.1 Praca socjalna 
1.2 Organizacja poradnictwa 

psychologicznego                       
i prawnego 

1.3 Pomoc w znalezieniu 
zatrudnienia ofiarom 
przemocy ( doradztwo 
zawodowe) 

Realizatorzy 

1. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Oświęcimiu 

2. Zespół  
Interdyscyplinarny 

Partnerzy 
3. Powiatowy Urząd Pracy 

w Oświęcimiu 
3.  Łagodzenie następstw zjawiska 

przemocy domowej 
3.1 Organizacja grup wsparcia 

dla osób pokrzywdzonych 
( w miarę potrzeb) 

3.2 Organizacja grup wsparcia 
dla sprawców przemocy  

        ( w miarę potrzeb) 

Realizatorzy 

1. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Oświęcimiu 

2. Pełnomocnik Wójta d/s 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

3. Zespół  
Interdyscyplinarny 

Partnerzy 

4. Powiatowy Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej 

 

 

 



Cel 2: Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Oświęcim 

 

L.p. 

 

Zadanie 

 

 
Działanie 

 

Realizatorzy/Partnerzy 

1. 

 

Zbieranie i analiza informacji 
dotyczących występowania  
aktów przemocy 

1.1 Przeprowadzenie badań 
ankietowych wśród 
mieszkańców gminy 

1.2 Sporządzenie statystyki 
określającej wielkość 
zjawiska i jej aktualizacja 

1.3  Sporządzenie ( w miarę 
potrzeb) mapy przemocy 
dla Gminy Oświęcim  

Realizatorzy 

1. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Oświęcimiu 

2. Zespół  
Interdyscyplinarny 

3. Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

4. Pełnomocnik Wójta d/s 
Rozw.Probl.Alkoholowy
ch 

5. Placówki  oświatowe 
gminy  

Partnerzy 
6. Komenda  Powiatowa 

Policji 
Inne jednostki działające w 
sferze przeciwdziałania 
przemocy 

 

 

 

Cel 3 : Poprawa współpracy i skuteczności działań służb zobowiązanych do przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

L.p. Zadanie Działanie Realizatorzy/Partnerzy 

1. Zintegrowanie działań w celu  
zapobiegania i przeciwdziałania 
zjawisku przemocy domowej 

1.1 Powołanie zespołu 
interdyscyplinarnego  
skupiającego przedstawicieli 
wszystkich instytucji  
zajmujących się przemocą 
domową 

1.2 Powoływanie grup roboczych 
do pracy z indywidualnym 
przypadkiem 

1.3 Szkolenie pracowników 
jednostek organizacyjnych 
gminy i zespołu 
interdyscyplinarnego w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

1.4 Wypracowanie wspólnej 
procedury postępowania w 

Realizatorzy 

1. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Oświęcimiu 

2. Zespół  
Interdyscyplinarny 

3. Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

4. Pełnomocnik Wójta d/s 
Rozw.Probl.Alkoholowy
ch 

5. Placówki  oświatowe 
gminy 

Partnerzy  



przypadku powzięcia 
wiadomości o przemocy 
domowej 

6. Komenda Powiatowa 
Policji 

Inne jednostki działające w sferze 
przeciwdziałania przemocy 

2 Stworzenie bazy danych 
dotyczących możliwości 
udzielenie pomocy w środowisku 
lokalnym 

2.1 Zebranie informacji n/t 
instytucji świadczących 
pomoc ofiarom przemocy z 
terenu gminy, powiatu i 
województwa 

2.2 Opracowanie informatora 
(ulotek, plakatów) 

2.3  przedstawiającego 
możliwości uzyskania 
pomocy w przypadku 
zaistnienia przemocy 
domowej 

Realizatorzy  

1. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

2. Pełnomocnik Wójta d/s 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  

3. Zespół  
Interdyscyplinarny 

 

 

Cel 4 Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w 
rodzinie 

 

L.p. Zadanie Działanie Realizatorzy/Partnerzy 

1. Edukacja społeczności lokalnej 
Gminy Oświęcim. 

1.1. Akcja informacyjna w mediach 
lokalnych oraz przy okazji 
organizowanych imprez gminnych 

Realizatorzy  

1. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

2. Gminna Biblioteka 
Publiczna  

2. Edukacja dzieci i młodzieży w 
zakresie radzenia sobie z 
przejawami przemocy 

2.1. opracowanie i wdrożenie w 
placówkach oświatowych 
programów w zakresie profilaktyki 
i przeciw-działania przemocy 

2.2  organizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży 

Realizatorzy 

1. Pełnomocnik Wójta d/s 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

2. Dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych 

3. Gminny Zespół 
Administracyjny Szkół i 
Przedszkoli 

 

V.   Sposoby realizacji Programu 

Koordynatorem działań wynikających z niniejszego opracowania jest Kierownik GOPS Oświęcim, do 
którego zadań należy także 

1. Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego o którym mowa w art. 9a 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
instytucji działających w sferze walki z problemem przemocy , 

2. Monitorowanie ewaluacji Programu 
3. Prowadzenie sprawozdawczości  dotyczącej realizacji programu 
4. Zdawanie Radzie Gminy Oświęcim corocznych sprawozdań z realizacji nałożonego zadania. 

  



VI.  Sposoby ewaluacji Programu 

Weryfikacja Programu będzie prowadzona  corocznie do dnia 31 marca za rok poprzedni według m.in. 
niżej wymienionych wskaźników : 

 a/ ilość rodzin objętych pomocą, w tym dzieci 

 b/ liczba osób przeszkolonych w zakresie pomocy ofiarom przemocy 

 c/ ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych 

 d/liczba spotkań zespołu  interdyscyplinarnego i grup roboczych 

 e/ilość uczestników grup wsparcia  

 

 

 


