
UCHWAŁA NR  XXXIX/249/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 

na lata 2019-2023 za rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
z 2021r. poz. 1249), w związku z  Uchwałą Nr II/18/15 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzinie na lata 2019-2023, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za 2020 r. stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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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, a także zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie to zjawisko zarówno osobiste, jak i społeczne. Może jej 

doświadczyć każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie, status 

materialny czy społeczny. W obecnym stanie prawnym istnieje wiele uregulowań 

zarówno ustawowych, jak i szczególnych, które wpływają na coraz skuteczniejszą 

ochronę prawną osób doświadczających przemocy w rodzinie. System 

przeciwdziałania przemocy  w rodzinie w Polsce jest systemem, w którym skorelowano 

ze sobą wiele różnych działań o charakterze prawnym i administracyjnym, których 

wspólnym celem jest ochrona osób przed przemocą  w rodzinie. Podstawowymi aktami 

prawnymi odnoszącymi się do sytuacji osób doświadczających przemocy w rodzinie 

oraz określającymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   

(t. j. Dz U z 2020 poz.218), 

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Rok 2021 przyjęty 

Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Rok 2021   

(M.P z 2021 poz.235 ). 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania służb                       

i instytucji, które mają udzielać wsparcia i pomocy osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie oraz zasady pracy zarówno z osobami stosującymi przemoc  

w rodzinie, jak również jej doznającymi. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie zostało wydane rozporządzenie regulujące kwestie procedury „ 

Niebieskie Karty” oraz obowiązek wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o 

obrażeniach dla osób doświadczających 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 
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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. 

 

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie to dokument o charakterze operacyjno – wdrożeniowym, jego 

podstawową rolą jest uszczegółowienie i przełożenie zapisów dokumentu wyższego 

rzędu na konkretne działania. Wskazuje on w jaki sposób osiągnięte zostaną założone 

cele, spójne z lokalną strategią. Jasno opisuje kwestie organizacyjne Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Będzino  na lata 2019 – 2023, który został opracowany  

w związku z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o zmianie ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 

r.  poz. 218 z poz.zm ) i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr II/18/15 Rady Gminy  

w Będzinie  z dnia 10 grudnia 2018. 

 Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy  

w rodzinie poprzez tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych 

i uwikłanych w przemoc w rodzinie. Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino  

na lata 2019 – 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Będzinie  przedkłada sprawozdanie z jego realizacji. 

 Cele szczegółowe programu obejmują: 

- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb instytucji 

zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy, 

- zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie stosowany do różnych grup odbiorców, 

- systematyczna edukacja środowiska lokalnego, 

Realizację w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie koordynował Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Będzinie reprezentowany przez Kierownika we współpracy                            
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z Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i w porozumieniu                              

z Wójtem Gminy Będzino. 

Podmioty realizujące ww. program : 

- Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie   

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, 

- Komenda Powiatowa Policji w Koszalinie- Komisariat Policji Nr 1, 

 w Koszalinie, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie, 

- Sąd Rejonowy w Koszalinie, 

- Placówki Służby Zdrowia, 

- Placówki Oświatowe (szkoły), 

- Urząd Gminy w Będzinie, 

- Placówki Leczenia Odwykowego. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowany był: 

   1. ze środków własnych Gminy Będzino  w zakresie realizacji ustawy                  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o wychowaniu w trzeźwości                       

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

2. środków pozyskiwanych z różnych źródeł, w tym z dotacji na realizację 

programów i projektów własnych i zewnętrznych. 

Interwencja to opis sposobu realizacji zadania, liczby osób, których 

interwencje dotyczyły, terminy (dot. interwencji w rozumieniu art. 9 d ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Interwencje dotyczące przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie odbywają się w oparciu o podejmowanie działania w ramach 

procedury Niebieska Karta, prowadzonej przez Zespół Interdyscyplinarny. Poniżej 

przedstawia się szczegółowe działania interwencyjne w Gminie Będzino w 2020  roku 

w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

   1. Liczba zespołów interdyscyplinarnych -1 

   2. Liczba posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych -4 

    3. Liczba posiedzeń grup roboczych- 42 

    4. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie: - 37 

    5. Liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych -18 
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   6. Liczba spraw związanych z wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” – 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w roku 2020: - 18 

 7. Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” otrzymanych przez 

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w roku 2020- 

 w tym sporządzonych przez : - przedstawicieli policji - 18 

 - przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej- 1 

–przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych-

0 

 - przedstawicieli oświaty -0 

- przedstawicieli ochrony zdrowia –0 

8. Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich kart-C”-  18 

9. Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich kart-D”- 18 

10. Liczba prowadzonych przez zespół interdyscyplinarny postępowań  

w ramach procedury „Niebieskie Karty” w roku 2020 -18 

11. Liczba sprawców przemocy - 18 

12. Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

na podstawie: 

a) § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: w roku 2020: - (ustanie przemocy)-18 

 b) § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta”: w 2019 roku:- (brak zasadności podejmowania 

działań)-2 
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 Działania podejmowane przez OPS/ZI w odniesieniu do różnych kategorii 

osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” . 

 a) działania podejmowane wobec ofiar przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

 

           31 

Pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna, 

poradnictwo informacyjne i socjalne ,asystentura, 

monitoring, rozmowy motywujące, pomoc socjalna, 

posiłki 

 

    b) działania podejmowane wobec sprawców przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

5 Leczenie odwykowe, poradnictwo socjalne i prawne 

 

1.  Liczba zgłoszeń o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego  

z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie dokonanych przez OPS (art. 

12 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 

Instytucja do której Zespół 

Interdyscyplinarny wysłał zgłoszenie 

Liczba dokonanych zgłoszeń przez 

OPS (ZI) 

Policja 1 

Prokuratura 1 

Sąd 0 

 

 2.  Działania edukacyjne 

 Pomimo zaplanowanych przez szkoły działań edukacyjnych o tematyce 

związanej z przeciwdziałaniem przemocy w roku 2020 r. działania nie były realizowane 

przez stan epidemiologiczny związany z SARS-Cov-2. Z informacji uzyskanych od 

pedagogów szkolnych  ze szkół z terenu gminy Będzino wynika               że jedynie 

były prowadzone działania interwencyjne w przypadku otrzymania zgłoszenia. 
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       Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Ośrodka Pomocy Społecznej: 

  W 2020 r. pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kierował Przewodniczący Zespołu, 

specjalista pracy socjalnej w tut. OPS.  W 2020 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu 

Interdyscyplinarnego (w tym także drogą telefoniczną). Zespół Interdyscyplinarny 

podejmował działania przede wszystkim na wniosek Komisariatu Policji                               

i pracowników socjalnych OPS. Zespół Interdyscyplinarny w ramach powołanych grup 

roboczych realizował procedurę „Niebieskiej Karty”( 18 Niebieskich Kart ).  

W związku z wszczęciem  procedur zwołano 18 nowych grup   roboczych. W ciągu 

roku odbyły się  42 spotkania  grup roboczych (w tym drogą telefoniczną). Na  

spotkaniach dokonywano diagnozy sytuacji rodzinnej, opracowywano plan pomocy 

rodzinie oraz  monitorowano sytuację rodzin zgodnie z wcześniej ustalonym planem 

pomocy. Przekazano  2 zawiadomienia do organów ścigania (Policja, Prokuratura)  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  w związku   z   użyciem   przemocy  

w rodzinie. W sprawie 2 rodzin zawiadomiono Sąd Rodzinny  o trudnej sytuacji 

wychowawczej oraz rodzinnej. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy zakończył  procedurę 20 Niebieskich Kart   (w tym z 2020) w   tym: 

-18w przypadku ustania przemocy  i zrealizowania planu pomocy 

-2 w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

 Według definicji przyjętej w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie - przemoc w rodzinie należy rozumieć, jako 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. 

Z psychologicznego punktu widzenia przemoc w rodzinie to działanie: 

1) Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny. 

2)   Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar. 

3)   Wykorzystujące wyraźną asymetrię sił. 

4)   Powodujące ból  i cierpienie. 
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Instytucje udzielające wsparcia na terenie Gminy Będzino: 

1. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                  

w Będzinie tel 94 3162337 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie ( pracownicy socjalni) tel 

943162337 

3. Komisariat Policji w Mielnie ul. Bolesława Chrobrego 10 tel. 477848620 

4. Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 

-Będzino 19 

 

Instytucje udzielające wsparcia na terenie Powiatu Koszalińskiego 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ul. Racławicka 13 tel. 94 

342 8455 

2. Zespół Kuratorów Rodzinnych -Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Władysława 

Andersa 34 tel. 94 3428350 

3. Zespół Kuratorów dla Dorosłych -Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Władysława 

Andersa 34 tel. 943428220 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie ul.Racławicka 13                

tel. 94 7140202 

5. Komenda Miejska  Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11 tel. 477841505 

6. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie ul. Zwycięstwa 107 tel. 943419510 

7. Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej-( Dom Samotnej Matki "Dar 

Życia" w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin tel. 532460213,) 

(Centrum Charytatywno-Opiekuńcze pw. św. Jadwigi  

w Koszalinie ul. Biskupa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin tel. 532460213) 

8. Ośrodek Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem w Szczecinie – 

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 19 70-565 Szczecin tel. 

663606609 

9. Ośrodek Terapii Uzależnień „ANON” Koszalin Al. Monte Cassino 13 tel. 

943430071 

  Krajowe telefony zaufania i strony www: 

    Niebieska Linia 801 12 00 02 

  To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje                 

o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie  

z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, według stawek operatora. 
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Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 800 do 2200 oraz w 

niedziele i święta w godzinach od 8 00 do 1600; strona internetowa 

www.niebieskalinia.info  Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 66 87 000 

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 1200 - 1800 oraz w soboty i niedziele 

w godzinach 1000 - 1600; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy  

i prawnicy. 

    Policyjny Telefon Zaufania 800 156 032 

       Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Będzino Program jest realizowany, koordynowany 

i monitorowany. Aktualna ocena realizacji Programu pozwala stwierdzić, że wszystkie 

znaczące podmioty i jednostki w Gminie prowadzą działania na rzecz profilaktyki 

przemocy. 

 Prowadzone jest także poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy dnia 2 

października 2020r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Będzinie wspólnie z funkcjonariuszami I Komisariatu Policji w Koszalinie 

przeprowadzili kampanię społeczną “Białej wstążki”. Kampania była prowadzona  

w ponad 50 krajach na całym świecie. W okresie trwania kampanii organizatorzy 

zachęcali szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę 

manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do 

wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć akcję. „Biała 

wstążka” symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy 

wobec kobiet i powstrzymania się  od wszelkich form jej stosowania. Celem obchodów 

jest “szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, głoszenie tolerancji i 

zwiększanie świadomości społeczeństwa”. W tym dniu pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie można było spotkać w Szkołach 

Podstawowych w Mścicach, Łeknie, Tymieniu, Dobrzycy oraz  

w Przedszkolu w Mścicach. W ramach kampanii społecznej pracownicy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społeczne również odwiedzili Wójta Gminy Będzino  

i pracowników Urzędu. Symbolem „Światowego Dnia Bez Przemocy” jest biała 
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wstążka, którą pracownicy socjalni przypinali uczniom w/w szkół, pracownikom 

urzędu i przedszkola. 

 W okresie pandemii funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego uległo 

pewnym ograniczeniom w związku z koniecznością dostosowania działań do 

rekomendacji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących sposobu 

organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w tym czasie. 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ograniczona była do niezbędnych zadań 

wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji. Wszystkie rodziny będące 

w procedurze „Niebieskie Karty” byłyl objęte pomocą i wsparciem grup roboczych, 

które zgodnie z zaleceniami odbywają się za pomocą zdalnych środków komunikacji. 

Osoby doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze „Niebieskie Karty” 

zobowiązane były do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej 

sytuacji. W przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszana była konieczność 

interwencji Policji. 

 Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2020 

wydatkowano kwotę 9272,93 zł 

 

Sprawozdanie przedkłada : 

1. Rafał Turlej – starszy specjalista pracy socjalnej GOPS 
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` 
Uzasadnienie 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki administracji 
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015.1390 t.j.), do zadań własnych gminy należy m.in.: 
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. Dokument ten wskazuje priorytety, cele oraz kierunki niezbędnych działań, jakie 
powinny zostać podjęte przez władze lokalne oraz instytucje i organizacje działające w obszarze pomocy 
i integracji społecznej dla niwelowania występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Mając na uwadze 
powyższe należało podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie.
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