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1. Wstęp 

 

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na temat przemocy                 

w rodzinie, przy czym większość z nich jest używana jako argument za stosowaniem 

przemocy lub jako jej usprawiedliwienie, służąc do ukrycia, zamaskowania                                          

i zbagatelizowania problemu. Są one bardzo niebezpieczne, ponieważ z jednej strony - 

zniewalają ofiarę przemocy i sprzyjają sprawcy, dając mu sygnał o społecznym przyzwoleniu 

na przemoc i o bezkarności, a z drugiej - utrudniają świadkom  reagowanie i decyzje                         

o pomocy dla ofiar. Konsekwencje są tragiczne: wiele ofiar przemocy w rodzinie ginie z rąk 

swoich oprawców. Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie stają się nie tylko dorośli, ale 

także dzieci.  

Aktualnie jednym z podstawowych i długofalowych celów prorodzinnej polityki naszego 

państwa jest tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania 

rodziny a także zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych sprzyjających 

powstawaniu patologii, w tym przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z preambułą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493   

z późn. zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: ,,Uznając, że przemoc w rodzinie 

narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania 

godności osobistej, władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom 

równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności”. Ustawa ta została uchwalona                     

„w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania                              

i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie 

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie”. W ten sposób zrobiony został pierwszy krok ku 

podniesieniu świadomości społecznej w zakresie zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. 

Nadano działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ramy prawne, podnosząc 

tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe                                 

i pozarządowe. 

Program Przeciwdziałania Przemocy oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2018 jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 

z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).  
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2.  Charakterystyka zjawiska przemocy rodzinie  

 

Przemoc w rodzinie należy zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej 

szkodliwości społecznej. Może być ona zarówno przyczyną, jak i skutkiem dysfunkcji  

w rodzinie. Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, 

okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, 

przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. 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 U., Przemoc 

kobiet w rodzinie, W-wa 2008, s. 21].  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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”. Wyżej wymieniona Ustawa określa zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób doznających 

przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc. 

Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter 

długotrwały i cykliczny.  

Rodzaje przemocy:  

1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, 

pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.  

2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań 

seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.  

3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej 

wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.  

4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie 

ofiary od sprawcy.  

5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.  
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Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter 

jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu karnego. Przemoc     

w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale 

także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama 

siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga 

niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie. Jednym z nadrzędnych                

i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do pełnego 

rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw                

i zachowań aspołecznych, grożących patologiami, w tym przemocą domową. 

Problematykę przemocy w rodzinie regulują akty prawne takie jak: Kodeks Karny oraz 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwalona 29 lipca 2005 roku. 

Podstawowym przepisem prawa karnego związanym z przemocą w rodzinie jest Kodeks 

Karny, który zawiera osobny rozdział dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie i opiece 

(rozdział XXVI). Jednym z przestępstwem opisanych w tym rozdziale jest przestępstwo 

znęcania się nad rodziną: art. 207 §1 k.k., który brzmi następująco: "Kto znęca się fizycznie 

lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze 

względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do 5 lat". Jeśli akty przemocy powtarzają się, a nie ma na to dowodów, lub sprawca 

przemocy uderzył po raz pierwszy, czyn ten może być zakwalifikowany jako uszczerbek na 

zdrowiu lub rozstrój zdrowia, wówczas należy powołać się na art. 156 i 157 k.k. (rozdział 

XIX), które opisują przestępstwa polegające na ciężkim uszkodzeniu ciała. Przemoc fizyczna 

to także przemoc seksualna polegająca na wymuszaniu współżycia lub takich jego form, które 

nie są akceptowane przez ofiarę. Jeżeli sprawca dopuszcza się gwałtu, który również                       

w małżeństwie jest przestępstwem, może odpowiadać za przestępstwo na podstawie art.197 

Kodeksu Karnego, definiującego przestępstwo zgwałcenia następująco: "Kto przemocą, 

groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega 

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10." W Kodeksie Karnym znajdujemy jeszcze 

wiele innych przepisów które mają zastosowanie w przypadku zaistnienia przemocy 

domowej. Są nimi: art. 191 §1 "Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w 

celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia - podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3." Opisując ten artykuł należy wyjaśnić pojęcie groźby 

bezprawnej. Jest nią grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na szkodę jej samej lub 

osoby jej najbliższej. Jest to również groźba spowodowania postępowania karnego lub 
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rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci tej osoby lub osoby jej najbliższej, przy czym 

groźba ta wywołuje w zagrożonym realną obawę jej spełnienia: art. 190 § 1: "Kto grozi innej 

osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba 

wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2." 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, do podstawowych działań tej 

instytucji należą między innymi: ochrona życia i zdrowia ludzi, organizowanie działań 

mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i współdziałanie w tym zakresie                 

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz wykrywanie 

przestępstw i ściganie ich sprawców. 

 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

 Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

 Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

 Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.  
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3.  Diagnoza problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Krynica-Zdrój 

 

Istotą problemów społecznych jest to, że podlegają one wielorakim i złożonym 

powiązaniom pomiędzy sobą. W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań 

niezbędne jest dokonanie analizy problemów społecznych w Gminie z uwzględnieniem 

problemu przemocy w rodzinie. 

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Krynica-Zdrój liczyła 16.980 mieszkańców (miasto -            

11.191, wieś – 5.789) - (źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych). Liczba osób bezrobotnych      

z terenu Gminy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krynicy Zdrój za 2012 r. 

wynosi 1.086 osób (miasto - 689, wieś - 397) z czego 265 osób pobierało zasiłek dla 

bezrobotnych (źródło: PUP dla Powiatu Nowosądeckiego-Statystyka). Z danych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Krynicy-Zdroju wynika, że w 2012 roku 698 osób zostało 

wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy w tym 294 kobiety. Powiatowy Urząd 

Pracy w Krynicy-Zdroju  w ramach inicjowania i  tworzenia nowych miejsc pracy skierował 

w porozumieniu z Urzędem Miasta w Krynicy-Zdroju  33 osoby do robót publicznych. 

Realizowane były programy aktywizujące osoby bezrobotne, w których uczestniczyły 23 

osoby. Ponadto organizowano pomoc dla osób bezrobotnych w formie porad doradcy 

zawodowego w 2012 roku, z których skorzystało 245 osób, w tym z porady indywidualnej 

169 osób, a także z informacji indywidualnej 76 osób.  

Według danych Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju w latach 2010-2012 wystąpiły 

wykroczenia, przestępstwa oraz spraw związane z przemocą domową które przedstawia 

tabela 1. 

Tabela 1. Informacje z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju dotyczące występujących 

wykroczeń, przestępstw oraz spraw związanych  z przemocą domową w latach 2010-

2012 

 

 

 

Lp. 

Informacje z 

terenu Miasta i 

Gminy Krynicy-

Zdroju na temat: 

Dane ilościowe w poszczególnych latach 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

1.  Znęcanie się nad rodziną 

pod wpływem alkoholu 

(ilość osób) 

 

Brak danych 

 

40 

 

31 

2.  Interwencje domowe 

spowodowane  przez 

nietrzeźwego członka 

rodziny 

 

Brak danych 
 

40 

 

31 

3.  Bezdomność   

(ilość osób) 
 

5 
 

4 

 

4 
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4.  Przypadki  zakłócenia ładu 

i porządku 
Brak danych Brak danych 75 

5.  Osób pod wpływem 

alkoholu zatrzymanych do 

wytrzeźwienia 

 

67 

 

74 

 

71 

6.  Przestępstw drogowych 

pod wpływem alkoholu 
67 46 74 

7.  Rodziny objęte stałą 

kontrolą  w ramach  

„ Niebieskich Kart „ 

 

69 

 

72 

 

53 

8.  Ogólna liczba czynów 

karalnych-przestępstw 
21 15 4 

9.  Rodzin objętych nadzorem 

dotyczącym przemocy                                     

w rodzinie (z podziałem na 

miasto/wieś)  

Miasto 

 

43 

Wieś 

 

26 

Miasto 

 

45 

Wieś 

 

27 

Miasto 

 

34 

Wieś 

 

19 

10.   Wniosków skierowanych 

do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 o leczenie z powodu 

alkoholizmu 

 
Brak danych 

 
Brak danych 

 

24 

11.  Nietrzeźwych kierujących 

pojazdami, którzy zostali  

zatrzymani                               

 

Art.178a§1 i 2 kk- 67 

 

 

Art.178a§1 i 2 kk- 46 

 

 

Art.178a§1 i 2 kk- 74 

 
 

Art.87§1 i 2kw- 10 

 

Art.87§1 i 2kw- 16 

 

Art.87§1 i 2kw-19 

12.  Przestępstwa nieletnich: 27 20 6 

 -  nieletnich sprawców 

czynów karalnych. 
27 20 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju 

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 

prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż 

określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku. 
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Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego 

środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega 

karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. 

§ 2.  Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 

prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż 

określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. 

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie Krynicy-Zdroju w latach 2010-2012 

przeprowadzone były interwencje domowe, podczas których założono Niebieskie Karty. Ilość 

interwencji oraz ilość założonych Niebieskich Kart na terenie Gminy Krynica-Zdrój                                

w latach 2010-2012 prezentują tabele 2,3,4.  

Tabela 2. Występowanie przemocy w rodzinie na terenie Krynicy-Zdroju w 2010 roku   

z podziałem na miejscowości, rodzaje przemocy  i  ilość założonych przez policję 

„Niebieskich Kart”. 

 

Miejscowość 

 

Ilość interwencji 

Rodzaje przemocy Ilość założonych 

„Niebieskich 

kart” 

fizyczna psychiczna 

Krynica-Zdrój 65 30 35 42 

Tylicz 17 7 10 12 

Berest 2 1 1 2 

Piorunka 3 1 2 2 

Mochnaczka 

Wyżna  

 

9 

 

6 

 

3 

 

5 

Mochnaczka 

Niżna 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Polany 0 0 0 0 

Muszynka 2 1 1 1 

Czyrna 6 3 3 3 

Łącznie 106 50 56 68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju 
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Tabela 3. Występowanie przemocy w rodzinie na terenie Krynicy-Zdroju w 2011 roku   

z podziałem na miejscowości i  ilość założonych przez policję „Niebieskich Kart”. 

 

Miejscowość 

 

Ilość 

interwencji 

Ilość założonych 

„Niebieskich 

Kart” 

Krynica-Zdrój 45 45 

Tylicz 11 11 

Berest 1 1 

Piorunka 2 2 

Mochnaczka Wyżna  8 8 

Mochnaczka Niżna 1 1 

Polany 0 0 

Muszynka 4 4 

Łącznie 72 68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju 

Tabela 4. Występowanie przemocy w rodzinie na terenie Krynicy-Zdroju w 2012 roku   

z podziałem na miejscowości i  ilość założonych przez policję „Niebieskich Kart”. 

 

 

Miejscowość 

 

Ilość 

interwencji 

Ilość założonych 

„Niebieskich 

Kart” 

Krynica-Zdrój 34 34 

Tylicz 3 3 

Berest 2 2 

Piorunka 1 1 

Mochnaczka Wyżna  6 6 

Mochnaczka Niżna 3 3 

Polany 0 0 

Muszynka 4 4 

Łącznie 53 53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju 
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Z analizy przedstawionych danych wynika, że ilość interwencji domowych i ilość rodzin 

objętych stałą kontrolą  w ramach procedury„ Niebieskiej Karty”, ma tendencję malejącą                

w stosunku do ubiegłych lat. Zdecydowana większość interwencji policji związanych                      

z przemocą domową dotyczy samego Miasta Krynicy-Zdroju. Wpływ na zmniejszającą się 

przemoc w rodzinie może mieć fakt powołania na terenie Gminy Krynica-Zdrój  Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który poprzez działania 

informacyjno-edukacyjne nagłaśnia problem przemocy w rodzinie na terenie Gminy. 

 Policjanci z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju uczestniczą spotkaniach grup 

roboczych, które zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W ramach procedury Niebieska Karta 

monitorują sytuację rodzin objętych zjawiskiem przemocy. Komisariat Policji w Krynicy-

Zdroju w 2012 roku wszczął 8 postępowań z art. 201§1 (znęcanie) Kodeksu Karnego z czego 

7 zostało zakończonych. Fakt, że doszło do przestępstwa znęcania się nad rodziną 

potwierdzono w 5 przypadkach. W 2012 roku Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju 

podejmował czynności, które w zostały przedstawione w tabeli 5. 

Tabela 5. Podejmowane czynności przez policjantów z Komisariatu Policji w Krynicy-

Zdroju w 2012 roku. 

WSKAŹNIK 2012 

Liczba przestępstw z ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii 
11 

Liczba postępowań wszczętych ustawy 

 o przeciwdziałaniu narkomanii 
4 

Liczba osób przewiezionych do  

Izby Wytrzeźwień 
71 

Liczba ujawnionych nieletnich pod wpływem 

alkoholu 
7 

Liczba stwierdzonych przestępstw 

dotyczących osób kierujących 

stanie nietrzeźwości 

67 

Liczba pogadanek w szkołach na temat 

narkomanii i alkoholizmu 
44 

Ujawnione wykroczenia art. 43 Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości 
288 

Ujawnione wykroczenia przeciwko 

spokojowi i porządkowi publicznemu 
75 

Uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju 
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Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że         

w 2010 roku było 55 zgłoszeń, a 17 osób podjęło leczenie odwykowe. Natomiast w2011 roku  

 zostało objętych pomocą przez GKRPA 50 osób, a w 2012 roku 62 osoby.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowała petentów na 

leczenie zamknięte do Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, Tarnowie, Krakowie, 

Gorlicach. W 2011 roku skierowano 50 osób, a w 2012 roku 62 osoby.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Krynicy-Zdroju 

nadzoruje 13 świetlic środowiskowych. Organizuje letni wypoczynek, z którego skorzystało  

w 2010 roku 500 dzieci i młodzieży, a w 2012 roku z takiej formy pomocy skorzystało 600 

dzieci i młodzieży. W pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku zaangażowane są 

Parafie, Stowarzyszenia, Instytucje Rządowe i  Pozarządowe itp.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicy-Zdroju 

realizuje programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy we wszystkich grupach 

wiekowych.  

Instytucje zaangażowane w pomoc osobom uzależnionym to:  

- Poradnia Terapii Uzależnień w Krynicy- Zdroju,  

- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,  

- Małopolski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,  

- Poradnia Psychologiczna oraz Stowarzyszenie "STOP",  

- Sąd Rejonowy w Muszynie,  

- Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu, 

- Policja.  

Z danych ze sprawozdań opracowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej                            

w Krynicy-Zdroju okazuje się, że wsparciem w latach 2010-2012 objęto 1619 rodzin. Powody 

przyznania pomocy przedstawiają tabele 6,7,8. 
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Tabela 6.  Powody przyznania pomocy przez OPS w Krynicy-Zdroju w 2010 roku 

 
Lp. 

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

LICZBA RODZIN  

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 
 

OGÓŁEM 

w tym: 

NA WSI 

0 1 2 3 

1. UBÓSTWO 428 87 1 478 
2. SIEROCTWO 1 0 0 
3. BEZDOMNOŚĆ 5 0 5 
4. POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 
69 52 468 

5. W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
62 47 427 

6. BEZROBOCIE 211 64 629 
7. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 114 38 256 
8. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 
110 37 295 

9. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH            

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

49 

 

16 

 

204 

10. W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
34 8 124 

11. RODZINY WIELODZIETNE 56 28 267 
12. PRZEMOC W RODZINIE 3 2 12 
13. POTRZEBA OCHRONY HANDLU 

LUDŹMI 
0 0 0 

14. ALKOHOLIZM  30 10 95 
15. NARKOMANIA 0 0 0 
16. TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 

DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU                         

Z ZAKŁADU KARNEGO 

 

10 

 

3 

 

13 

17. BRAK UMIEJĘTNOŚCI W 

PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 

MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZE 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

18. TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, 

KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS 

UCHODŹCY 

0 0 0 

19. ZDARZENIE LOSOWE 1 1 4 
20. SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 0 
21. KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB 

EKOLOGICZNA 
82 2 146 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania za 2010 rok Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krynicy- Zdroju. 
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Tabela 7.  Powody przyznania pomocy przez OPS w Krynicy-Zdroju w 2011 roku 

 
Lp. 

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

LICZBA RODZIN  

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 
 

OGÓŁEM 

w tym: 

NA WSI 

0 1 2 3 

1. UBÓSTWO 234 78 683 
2. SIEROCTWO 2 1 6 
3. BEZDOMNOŚĆ 8 0 9 
4. POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 
62 45 406 

5. W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
54 41 367 

6. BEZROBOCIE 210 65 603 
7. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 123 35 247 
8. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 
128 33 295 

9. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH            

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

51 

 

17 

 

193 

10. W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
40 11 132 

11. RODZINY WIELODZIETNE 7 5 48 
12. PRZEMOC W RODZINIE 1 1 2 
13. POTRZEBA OCHRONY HANDLU 

LUDŹMI 
0 0 0 

14. ALKOHOLIZM  1 0 4 
15. NARKOMANIA 0 0 0 
16. TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 

DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU                         

Z ZAKŁADU KARNEGO 

 

5 

 

1 

 

5 

17. BRAK UMIEJĘTNOŚCI W 

PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 

MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZE 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

18. TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, 

KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS 

UCHODŹCY 

0 0 0 

19. ZDARZENIE LOSOWE 5 0 16 
20. SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 0 
21. KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB 

EKOLOGICZNA 
0 0 0 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdania za 2011 rok Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krynicy- Zdroju. 
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Tabela 8.  Powody przyznania pomocy przez OPS w Krynicy-Zdroju w 2012 roku 

 
Lp. 

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

LICZBA RODZIN  

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 
 

OGÓŁEM 

w tym: 

NA WSI 

0 1 2 3 

1. UBÓSTWO 257 86 733 
2. SIEROCTWO 1 0 3 
3. BEZDOMNOŚĆ 7 1 7 
4. POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 
63 46 408 

5. W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
52 41 356 

6. BEZROBOCIE 234 66 643 
7. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 120 29 238 
8. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 
133 29 276 

9. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH            

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

44 

 

16 

 

163 

10. W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
34 10 106 

11. RODZINY WIELODZIETNE 6 5 44 
12. PRZEMOC W RODZINIE 4 1 12 
13. POTRZEBA OCHRONY HANDLU 

LUDŹMI 
0 0 0 

14. ALKOHOLIZM  25 0 25 
15. NARKOMANIA 0 0 0 
16. TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 

DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU                         

Z ZAKŁADU KARNEGO 

 

7 

 

1 

 

7 

17. BRAK UMIEJĘTNOŚCI W 

PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 

MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZE 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

18. TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, 

KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS 

UCHODŹCY 

0 0 0 

19. ZDARZENIE LOSOWE 0 0 0 
20. SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 0 
21. KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB 

EKOLOGICZNA 
0 0 0 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdania za 2012 rok Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krynicy- Zdroju. 
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Sprawozdania opracowywane na przestrzeni lat 2010-2012 przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krynicy-Zdroju ujawniają fakt występowania problemu przemocy wśród 

świadczeniobiorców pomocy społecznej, co przedstawia tabela 9. 

 

Tabela 9. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w latach 2010-2012 w związku                  

z występującą przemocą w rodzinie 

 
 

 

Liczba rodzin/osób  

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Liczba rodzin 

ogółem 

 

 

3 

 

1 

 

4 

 

Liczba osób w 

rodzinach 

 

 

12 

 

2 

 

 

12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej                        

w Krynicy- Zdroju 

 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju funkcjonuje od 15 listopada 

2011 roku  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.                      

Zespół tworzy grupy robocze zajmujące rozwiązywaniem problemów związanych                                             

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: 

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, 

- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicy-Zdroju, 

- Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, 

- Oświaty, 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju, 

- Ochrony Zdrowia, 

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy-Zdroju,  

- Organizacji Pozarządowej,  

- Sądu Rejonowego w Muszynie. 

W 2011 roku odbyło się  1 spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, a w 2012 roku 

odbyły się 4 spotkania.  

Zespół Interdyscyplinarny w 2012 roku zrealizował następujące zadania: 



GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRAZEMOCY W RODZINIE W KRYNICY-ZDROJU        Strona  17  
 

 umieszczono informację dotyczącą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  na 

stronach internetowych; Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, Urzędu Miejskiego 

w Krynicy-Zdroju oraz na portalu informacyjnym Sądeczanin, 

 przeprowadzono audycję radiową  w Radio Kraków na temat funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz skali zjawiska przemocy w 

rodzinie na terenie Gminy, 

 umieszczono informację w biuletynie informacyjnym „Fakty u źródeł” dotyczącą 

funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

terenie Gminy Krynica-Zdrój, 

 zakupiono plakaty i ulotki informujące o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 dokonano zakupu literatury dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 utworzono telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 zorganizowano szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, 

 utworzono Punkt Konsultacji, Informacji i Wsparcia dla osób doznających przemocy                    

w rodzinie, w którym dyżurują specjaliści prawnik i psycholog oraz pracownik socjalny, 

 zorganizowano spotkanie edukacyjno informacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolny               

Nr 1 w Krynicy-Zdroju dla mieszkańców Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.  

  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczył w spotkaniach dotyczących 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Sączu.  

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju czynnie brali udział     

w spotkaniach grup roboczych, na których przeprowadzano rozmowy osobami podejrzanymi 

o stosowanie przemocy w rodzinie i osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Jako liderzy 

grup roboczych prowadzili dokumentację ze spotkań i monitorowali sytuację rodzin                         

w  środowisku. 

W 2012 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju wpłynęło 50 Niebieskich 

Kart. Znaczna część tj. 48 Niebieskich Kart została założona przez Komisariat Policji w 

Krynicy-Zdroju, a pozostałe zostały założone przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Tyliczu (1 Niebieska Karta) i Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 W Krynicy-Zdroju                    

(1 Niebieska Karta). W związku z dużą ilością Niebieskich Kart jakie wpłynęły do tut. 

Ośrodka utworzono 50 grup roboczych.  

Z informacji zawartych w Niebieskich Kartach wynika, że najczęściej osobami 

podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie są mężczyźni, a przemoc skierowana jest 
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zarówno do kobiet i dzieci. W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju 

odnotował 5 przypadków, w których osobami doznającymi przemocy w rodzinie byli dorośli 

mężczyźni. Na postawie Niebieskich Kart można wywnioskować, iż osoby stosujące przemoc 

w rodzinie w większości przypadków byli pod wpływem  alkoholu. Grupy robocze pracujące 

z rodzinami, podczas spotkań oceniały rodziny pod kątem nadużywania alkoholu                           

i w przypadku wątpliwości dotyczącej uzależnienia wnioskowały do Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego o skierowanie  tych osób na Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krynicy-Zdroju. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

w 2012 roku skierował 14 osób do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krynicy-Zdroju w celu zdiagnozowania tych osób pod kątem uzależnienia. 

W ramach ochrony małych dzieci w rodzinach gdzie występowała przemoc, grupy robocze 

wnioskowały do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o skierowanie  wniosku do 

Sądu Rejonowego w Muszynie o wgląd w sytuację dziecka. Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 2012 roku złożył do Sądu Rejonowego w Muszynie 6 wniosków                  

o wgląd w sytuację dziecka. Rodziny, które wymagały porady specjalistów były kierowane do 

utworzonego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju Punktu Konsultacji, 

Informacji i Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, w którym pomocy 

udzielali specjaliści tj. prawnik, psycholog i pracownik socjalny. W szczególnych 

przypadkach osoby były kierowane i korzystały  ze wsparcia z Sądeckiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego               

w 2012 roku skierował 2 osoby do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym 

Sączu. 

Zjawisko przemocy  można zauważyć również w szkołach na terenie Gminy Krynicy-

Zdroju, jest to najczęściej przemoc ze strony uczniów, która występuje zarówno w formie 

przemocy fizycznej i psychicznej. W 2012 roku pedagog szkoły podstawowej znajdującej się 

na terenie Gminy Krynicy-Zdroju odnotował 1 przypadek występującej przemocy w rodzinie. 

W związku z tym została wszczęta procedura Niebieskiej Karty. 

Szkoły znajdujące się na terenie Gminny Krynica-Zdrój realizowały dla uczniów  w latach 

2010-2012 programy profilaktyczne. Pedagodzy uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych, 

na których udzielali informacji na temat funkcjonowania dzieci z rodzin gdzie występuje 

przemoc domowa. Nauczyciele w szkołach, poprzez rozmowy i ankiety, poznawali 

środowisko i warunki życia rodziny ucznia. Poprzez regularne spotkania z rodzicami, włączali 

rodziców w proces dydaktyczny i wychowawczy dzieci, organizowali spotkania 

pedagogizujące, konsultacje, wspierając rodziców w ich funkcjach opiekuńczo- 
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wychowawczych. Szkoły zapraszały przedstawicieli Policji i współorganizowały pogadanki 

na temat bezpieczeństwa w szkole i na drodze, podczas zabaw, ferii zimowych i wakacji. 

Ponadto w krynickim gimnazjum organizowane były comiesięczne "Dni Otwartych Szkoły",   

w którym dyżury pełnili pedagog szkolny, dzielnicowy oraz psycholog z Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Krynicy- Zdroju.  W szkołach opracowany został Szkolny 

System Interwencji Kryzysowej, który zawiera wskazówki co do postępowania nauczycieli w 

sytuacjach wymagających zdecydowanego działania. Ponadto odbywały się szkoleniowe rady 

pedagogiczne odnośnie zachowania się w sytuacjach przemocy szkolnej i domowej. 

Rozpowszechniane były wśród rodziców uczniów ulotki o charakterze informacyjnym 

dotyczących profilaktyki uzależnień i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W celu 

doskonalenia i podnoszenia świadomości dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie pedagog 

szkolny i wychowawca świetlicy w 2012 roku brali udział w szkoleniu zorganizowanym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju pn. "Funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Grupy Robocze, Niebieska Karta - przemoc w rodzinie".  

Szkoły współpracowały z instytucjami działającymi na rzecz wspierania rodziny np. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy-Zdroju, Sąd Rejonowy w Muszynie, 

kuratorzy zawodowi i społeczni oraz pracownicy socjalni OPS w Krynicy-Zdroju. 

Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie 

gminy w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy                

w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania. 

 

 

 

4.  Zasoby umożliwiające rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie 

 

Skuteczna walka z problemem przemocy w rodzinie wymaga podejmowania działań 

interdyscyplinarnych, celowych, specjalistycznych, systematycznych i realizowanych            

w sposób zaplanowany. Warunkiem koniecznym jest, aby adresatami były wszystkie osoby 

uwikłane w zjawisko przemocy: ofiary, sprawcy i ich świadkowie. Przyjmując takie 

założenie, a także obierając za cel pracę w konkretnym, gminnym środowisku, niezwykle 

istotne jest precyzyjne określenie zasobów lokalnych. Ścisła i skoordynowana współpraca 

między tymi instytucjami będzie bowiem gwarancją efektywności podejmowanych działań.  

 

Zasoby Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie realizacji Programu: 
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1. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin. 

2. Zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy 

w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Komenda Policji, 

 Ochrona Zdrowia, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Placówki Oświatowe, 

 Organizacje Pozarządowe, 

 Parafie, 

 Inne. 

 

Zasoby instytucjonalne i prawne: 

Pomoc społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju  

ul. Kraszewskiego 37,  

33-380 Krynica-Zdrój 

tel.  018 471 53 68  

opsspskrynica@poczta.onet.pl 

Wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. Nr 

175, poz. 1362 z 2009 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), 

 

 

Do zadań należy w szczególności:  

 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz z załączoną procedurą „Niebieskiej 

Karty”, umożliwiającą zidentyfikowanie przemocy w rodzinie, 

 przygotowanie kompleksowego planu pomocy i monitorowanie podjętych działań, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych, 

 udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy, 

 kierowanie do specjalistycznych instytucji pomagających ofiarom przemocy oraz 

wskazywanie miejsc oferujących schronienie, 

 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu 

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz 

tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17 

Jest samodzielną organizacyjnie jednostką Powiatu Nowosądeckiego, wchodzącą              

w skład powiatowej administracji zespolonej i działającą na podstawie : 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 

2009 r. z późn. zm.) 

2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1592 z późn. zm.) 

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.) 

Realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, m. in.: 

 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 

 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, 

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych 

opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, 

 prowadzenie domów pomocy społecznej, 

 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje także Punkt Konsultacyjny 

Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci, do którego zadań należy: 

 specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w celu przezwyciężenia 

określonych problemów i sytuacji kryzysowych, 

 wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: socjalna i psychologiczna, 

 terapia rodzin i dzieci. 

POLICJA – telefon ALARMOWY 997- czynny  całodobowo, 

Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju  

ul. Polna 4  

33-380 Krynica-Zdrój 

tel.:  (18) 471 53 27  
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Realizuje zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 

277, z późn. zm.). Działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

opierają się na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. oraz 

Zarządzeniu nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod              

i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” (Dz. Urz. Komendy Głównej Policji z dnia 20 lutego 2008 r., 

Nr 4, poz. 30).  

Do podstawowych zadań Policji należą: 

 ochrona życia i zdrowia ludzi,  

 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,  

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w tym prowadzenie 

interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie,  

 zapewnianie ofiarom doraźnego bezpieczeństwa,  

 informowanie ofiar i świadków o przysługujących prawach, możliwościach i miejscach 

uzyskania pomocy,  

 prowadzenie działań prewencyjnych wobec sprawców. 

 

Ochrona Zdrowia.  

Zobowiązana jest do udzielania pomocy medycznej, jak również w przypadku 

występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, do 

informowania o możliwościach uzyskania pomocy, wystawiania na prośbę osoby 

pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach i podjętym leczeniu, 

informowanie ofiar o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji. 

 

Sąd Rejonowy w Muszynie. 

Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: 

 

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

(Dz. U. 97.78.483 art. 173-177) 

  Ustawa 

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  

(Dz. U. 01.98.1070) 

http://209.85.135.104/search?q=cache:OXoriO2Kd48J:www.nfz-warszawa.pl/zwiazek/CoKazdy/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej.rtf+rtf+Dz.+U.+97.78.483&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=3&lr=lang_pl
http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.2001.98.1070.html
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  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów 

rejonowych oraz ustalenia ich siedziby i obszaru działalności  

(Dz. U. 02.180.1508) 

  Regulamin urzędowania sądów powszechnych  

z dnia 23 lutego 2007 r. 

(Dz. U. 07.38.249) 

Obszar właściwości Sądu dla gmin:  

Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro 

Rozpatrują wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego. Instancją 

odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy. Obszar właściwości sądu 

rejonowego obejmuje obszar jednej lub więcej gmin. 

 

Prokuratura Rejonowa w Muszynie.  

Jest to urząd państwowy powołany w celu stania na straży przestrzegania prawa. Zajmuje 

się ściganiem przestępstw i ich zaskarżaniem do sądów, oferuje również pomoc prawną. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu obejmuje swoją opieką 

placówki oświatowo-wychowawcze z rejonu miasta Nowego Sącza oraz gmin:  Łososina 

Dolna, Nawojowa, Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna a także 

dzieci i młodzież z wadami wzroku, słuchu i autyzmem z powiatów nowosądeckiego, 

gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.  

Poradnia mieści się w budynku Szkoły  Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 

(II piętro). Obsada kadrowa to: 15 psychologów, 15 pedagogów, 6 logopedów i 7 

pracowników administracji i obsługi, oraz 1 lekarz. Łącznie w placówce zatrudnionych jest 

45 osób. Kierunki, zadania i formy pracy Poradni określa Statut Poradni oraz Rozporządzenie 

MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – 

pedagogicznych z dnia 17.11.2010 r., w tym publicznych poradni specjalistycznych.  

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: 

·        diagnozowanie, 

·        opiniowanie, 

·        działalność terapeutyczną, 

·        prowadzenie grup wsparcia, 

http://209.85.135.104/search?q=cache:NDyWk_Zq52kJ:www.ms.gov.pl/organizacja/rozp_sady.rtf+Dz.+U.+02.180.1508+ms&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=4
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2007/0249.htm
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·        prowadzenie mediacji, 

·        interwencję kryzysową, 

·        działalność profilaktyczną, 

·        poradnictwo, 

·        konsultacje, 

·        działalność informacyjno-szkoleniową. 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krynicy-Zdroju.  

Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, 

między innymi poprzez wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 

nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

jak również umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, udzielanie pomocy 

psychologiczno pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń 

rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli, wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Do zadań Komisji określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. 

zm.) należy miedzy innymi:  

 inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia (przez sąd) o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej.  

W przypadku gdy uzależnieniu od alkoholu towarzyszy przemoc - do zadań Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy: 

 rozpoznanie sytuacji w rodzinie w drodze przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

wraz z załączoną procedurą „Niebieskiej Karty”, umożliwiającą zidentyfikowanie 

przemocy w rodzinie, 

 wezwanie osoby nadużywającej alkoholu i stosującej przemoc na rozmowę ostrzegawczą, 

informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, 

 udzielanie wsparcia socjalnego, psychologicznego i prawnego ofiarom przemocy, 
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 informowanie rodzin uwikłanych w przemoc o możliwościach uzyskania pomocy, 

 wnioskowanie do sądu o zastosowanie wobec osoby nadużywającej alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. 
 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.  

Zadaniem SOIK jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego,                    

w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy. Sądecki Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej (SOIK) działa w Nowym Sączu od 1 stycznia 2000 roku. Jest instytucją, której 

głównym zadaniem jest pomoc tym, którzy znaleźli w trudnej sytuacji życiowej. 

Działalność SOIK–u to szeroko pojęta interwencja skierowana ku jednostkom i rodzinom 

oraz zintegrowana współpraca z organami administracji samorządowej, różnymi elementami 

systemu społecznego, które mają pomóc w rozwiązywaniu problemów zagrożonych rodzin           

i osób. Podstawowym elementem funkcjonowania Ośrodka w Nowym Sączu jest partnerstwo 

miedzy pomagającymi a potrzebującymi, które prowadzi do osiągania sukcesu tj. 

zredukowania bądź rozwiązania problemów, odzyskania zdolności do samodzielnego 

funkcjonowania. 

W Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracują specjaliści: 

 psycholog, 

 specjalista ds. profilaktyki, 

 prawnik, 

 socjolog, 

 pracownik socjalny. 

Podstawą w niesieniu pomocy jest nie szkodzić, dlatego każdy z pracowników 

zobowiązany jest skierować osoby potrzebujące do specjalisty. Obowiązuje anonimowość. 

Każdy, kto przychodzi po pomoc może mieć pewność że nikt się nie dowie o jego problemie. 

Po pomoc może zgłosić się każdy, kto tej potrzebuje: dziecko, młody, dorosły człowiek. 

Ośrodek czynny jest całą dobę a wszystkie porady dla potrzebujących są bezpłatne. 

5.  Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu 

 

 poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym, 

 dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych, 

 dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy oraz poza nią, 

 otwartość i chęć współpracy specjalistów, 

 silne więzi rodzinne, 
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 chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 

  

6.  Zagrożenia w realizacji zadań 

 stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

 brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów, 

 problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach, 

 ubóstwo, 

 brak infrastruktury socjalnej w gminie, 

 brak lub zbyt mała współpraca interdyscyplinarna, 

 brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego. 

 

7.  Cel programu 

Głównym celem realizowanego programu jest: 

 powstrzymanie sprawców i zaprzestanie przemocy w rodzinie oraz 

interdyscyplinarna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Krynicy-

Zdroju, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

 zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
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8.  Harmonogram działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krynicy-Zdroju 

 

 

Lp. 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

Termin realizacji 

 

Realizatorzy 

poszczególnych działań 

 

 

 

I 

 

Rozpowszechnienie informacji o istocie 

problemu przemocy w rodzinie oraz 

możliwościach uzyskania pomocy  

i podmiotach lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

1.  Umieszczenie na stronach 

internetowych i tablicach ogłoszeń 

informacji o zjawisku przemocy 

 

 

2. Rozpowszechnianie materiałów 

edukacyjnych (ulotek, broszur, 

plakatów) dotyczących zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

 

3.  Utworzenie i bieżące aktualizowanie 

banku informacji o jednostkach i 

służbach zajmujących się problemem 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i pomocy ofiarom przemocy 

 

4. Utrzymanie telefonu zaufania 
 

5. Realizacja programów 

profilaktycznych dotyczących 

przeciwdziałania  przemocy w rodzinie 

od 2014-2018 

 dwa razy w roku  

(maj-czerwiec) i 

(wrzesień-październik) 

 

od 2014-2018 

 dwa razy w roku  

(marzec) i 

(grudzień) 

 

 

od 2014 

luty 

 i na bieżąco 

 

 

od 2014 do 2018 

przez cały rok 

 

2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pełnomocnik Burmistrza ds. 

Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom,  

-OPS, 

-GKRPA, 

- placówki oświatowe, 

- Komisariat Policji, 

- Kuratorzy, 

- placówki służby zdrowia, 

 

 



GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRAZEMOCY W RODZINIE W KRYNICY-ZDROJU        Strona  28  
 

 

II 

Rozwój interdyscyplinarnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

służącego zwiększeniu skuteczności 

 i dostępności pomocy dla rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie i 

ochronie ofiar przemocy w rodzinie 

1. Pełna diagnoza skali zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

2. Rozeznanie potrzeb w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

od 2014 do 2018 

 marzec, czerwiec, 

wrzesień, grudzień 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

 

III 

 

Podejmowanie przez Zespół 

Interdyscyplinarny/Grupy Robocze 

zintegrowanych i skoordynowanych 

działań mających m.in. na celu szybsze i 

skuteczniejsze podejmowanie czynności 

zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz zatrzymania 

przemocy w rodzinie 

1. Opracowanie i prowadzenie 

dokumentacji działań podejmowanych  

wobec rodzin doświadczających 

przemocy i efektów tych działań, 

2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w 

których dochodzi do przemocy oraz 

rodzin zagrożonych wystąpieniem 

przemocy, 

3.Praca z osobami i rodzinami z grupy 

ryzyka 

4. Edukacja osób doświadczających 

przemocy w rodzinie o konieczności 

działań mających na celu zaprzestanie 

przemocy. 

 

 

 

 

od 2014 do 2018 

 przez cały rok 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

Grupy Robocze 

IV Podejmowanie działań na rzecz ochrony 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

1. Praca socjalna  z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie 

2. Utrzymanie mieszkania chronionego 

służącego dla potrzeb osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 

3. Współpraca z ośrodkami wsparcia 

oraz instytucjami prowadzącymi 

hostele, domy samotnej matki, 

4. Udzielanie informacji dotyczącej 

bezpiecznego schronienia osobom 

dotkniętym, przemocą w rodzinie, w 

nagłych sytuacjach stosowanie 

 

 

 

  od 2014 do 2018 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zespół Interdyscyplinarny 

-Grupy Robocze 

-OPS, 

-GKRPA, 

- placówki oświatowe, 

- Komisariat Policji, 

- placówki służby zdrowia. 
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procedury postępowania w sytuacji 

umieszczenia osoby/rodziny w 

ośrodkach wsparcia, 

5. Interdyscyplinarna pomoc ofiarom 

przemocy ze strony psychologa, 

prawnika, pedagoga, funkcjonariusza 

Policji, pracownika socjalnego, 

pracownika służby zdrowia lub innych 

osób zaangażowanych w pomoc 

osobom dotkniętych przemocą w 

rodzinie, 

6. Bezpłatna pomoc prawna, 

psychologiczna i pracownika socjalnego 

w Punkcie Konsultacyjnym i Wsparcia  

dla Osób Dotkniętych Przemocą w 

Rodzinie, 

7. Udzielanie informacji na temat 

pozyskania zaświadczenia lekarskiego 

8. Udzielanie informacji na temat praw 

osób doświadczających przemocy, 

9. Spotkanie edukacyjno-informacyjne 

w szkołach z rodzicami lub dziećmi 

dotyczące przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

od 2014 do 2018 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 2014 do 2018 

raz w roku 

wrzesień-październik 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

-Grupy Robocze 

-OPS, 

-GKRPA, 

- placówki oświatowe, 

- Komisariat Policji, 

- placówki służby zdrowia. 

 

V Działania interwencyjne wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

 

1. Informowanie  osób stosujących 

przemoc w rodzinie, że znęcanie się 

fizyczne i psychiczne jest 

przestępstwem, przedstawienie 

aspektów odpowiedzialności Karnej 

2.Wystąpienie do prokuratora z 

wnioskiem o zastosowanie właściwych 

środków zapobiegawczych  

 

 

 

 

od 2014 do 2018 

na bieżąco 

 

-Zespół Interdyscyplinarny 

-Grupy Robocze 

-OPS, 

-GKRPA, 

- placówki oświatowe, 

- Komisariat Policji, 

- Kuratorzy, 
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3. Udzielanie informacji sprawcom 

przemocy na temat programów 

korekcyjno-edukacyjnych, 

4. Przeprowadzanie rozmów z osobami 

nadużywającymi alkoholu i stosującymi 

przemoc. 

5. Prowadzenie rozmów interwencyjno-

motywacyjnych z rodzicami 

i opiekunami stosującymi przemoc 

wobec dzieci 

- placówki służby zdrowia. 

 

VI 

 

Podnoszenie kompetencji 

służb zajmujących się 

problematyką przemocy w 

rodzinie 

 

Udział w szkoleniach, konferencjach 

dotyczących przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 

  

 

od 2014 do 2018 

 

 

-Zespół Interdyscyplinarny 

-Grupy Robocze 

-OPS, 

-GKRPA, 

- placówki oświatowe, 

- Komisariat Policji, 

- Kuratorzy 

- placówki służby zdrowia. 
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9.  Przewidywane efekty realizacji celów 

 

•Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy i skali jej 

występowania na terenie Gminy Krynica-Zdrój, 

• Zwiększenie skuteczności i dostępności profesjonalnej pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą, 

• Działanie zespołu interdyscyplinarnego, 

• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ofiar, oraz członków rodzin doświadczających 

przemocy, 

• Zwiększenie kompetencji służb zajmujących sie problematyka przemocy. 

 

10.  Założenia Programu 

 

Realizacja celów Programu zakłada: 

1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

2) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy, 

3) edukację i informację skierowaną do społeczności lokalnej zakresie przemocy            

w rodzinie. 

Program jest spójny z Programami: 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, 

 Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 

 Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krynicy-Zdroju na lata 

2011-2016. 

 

11.  Monitorowanie 

 

Monitorowanie realizacji programu będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej                           

w Krynicy-Zdroju, na podstawie zebranych informacji, przekazywanych przez jednostki 

uczestniczące w realizacji. 

 

12.  Finansowanie Programu 
 

Głównym źródłem finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

będą środki gminy oddane do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-

Zdroju oraz inne środki pozyskane z zewnątrz. 
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13.  Podsumowanie 

 

 Osoby dotknięte przemocą w rodzinie powinny być objęte szerokim spektrum pomocy tj. 

pomoc psychologiczna, prawna, materialna, socjalna, medyczna. 

Gminny Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Krynicy-Zdroju ma na celu stworzenie spójnego i wielopoziomowego systemu 

przeciwdziałania przemocy, opartego o wyspecjalizowane zasoby instytucjonalne i ludzkie, 

pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy. Na poziomie lokalnym elementami takiego 

systemu są pracownicy wszystkich instytucji z terenu gminy zaangażowanych                               

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Działania na rzecz rodziny dotkniętej przemocą powinny być planowane i wdrażane przez 

specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji                              

i organizacji. Interwencja wobec problemu przemocy w rodzinie nie może opierać się na 

działaniu jednej instytucji, ponieważ żaden pojedynczy specjalista czy instytucja nie są                     

w stanie zabezpieczyć wszystkich podstawowych potrzeb osób doznających przemocy. 

Istotne jest więc podjęcie działań pomocowych o charakterze kompleksowego podejścia do 

sytuacji, poprzez stworzenie sieci współpracy, opartej o działania lokalnego zespołu  

interdyscyplinarnego. Taki charakter pracy pozwala na wspólne działania poszczególnych 

służb, oszczędza czas oraz pieniądze, najważniejsze jednak, że zwiększa szansę na 

ograniczenie skutków przemocy w przyszłości. Cele i zadania zaplanowane do realizacji              

w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy 

Krynicy-Zdroju mają służyć poprawie sytuacji rodzin uwikłanych w przemoc domową oraz 

ochronie rodzin zagrożonych przemocą. Istotne jest więc, stworzenie spójnego                                 

i wielopoziomowego systemu pomocy rodzinom i osobom doznającym przemocy, systemu 

opartego o aktywizację i rozwój zasobów lokalnych, pomoc specjalistów, ich wiedzę, 

kwalifikacje i umiejętności. Program kierowany jest do rodzin doznających przemocy oraz do 

osób pomagających. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest programem ramowym, 

wytyczającym kierunki działania i może podlegać uzupełnieniom i modyfikacjom 

wynikającym z bieżących doświadczeń jak i zmian organizacyjnych i prawnych. 

 

 

 

 

 


