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„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie” zwany dalej „Programem” przyjęty został Uchwałą Nr XIV/141/15 z dnia 30 XII 2015 r. 

Realizacja Programu ma na celu wypracowanie w Gminie Głuchołazy profesjonalnych form 

wsparcia i pomocy, przy jednoczesnym założeniu dążenia do zwiększenia ich dostępności i skuteczności 

wobec osób uwikłanych w przemoc. Zakłada również prowadzenie skutecznej edukacji osób, 

działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą, dostarczanie społeczeństwu wiedzy o zjawisku 

przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem oraz propagowanie pozytywnych rozwiązań 

merytorycznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowi interdyscyplinarną strategię 

działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje oraz  

organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie. Zgodnie zzapisami Programu, 

sprawozdanie z realizacji przygotowuje Zespół Interdyscyplinarny i przedstawia je Burmistrzowi 

Głuchołaz oraz Radzie Miejskiej. Sprawozdanie jest rocznym podsumowaniem działań realizowanych 

w ramach Programu oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Wprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii związany                                

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynął min. na zakres i możliwość udzielania 

pomocy oraz podejmowania interwencji w rodzinach doświadczających przemocy, w tym 

objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Pomimo wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego orazgrup roboczych podejmowali działania na 

rzecz wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Rekomendowanym 

sposobem postępowania było umożliwienie osobom innego niż dotychczas kontaktu 

z pracownikami służb pomocowych. W znacznej części posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych odbywały się w formie zdalnej lub hybrydowej. 

Członkowie GR pracowali ze stronami wg kompetencji i własnych zadań - zdalnie 

/telefonicznie, jak i osobiście. Zależało to od wyboru formy przez przedstawiciela danej 

instytucji a także od potrzeb zgłaszanych przez osobę doświadczającą przemocy lub oprawcę. 

Wszystkie zadania wykonywane były w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz 

wprowadzone obostrzenia. 
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1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych 
 

Zadanie obejmuje realizację posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, 

które w ramach swoich kompetencji i obowiązków zawodowych pomagają osobom doznającym 

przemocy oraz członkom ich rodzin. 

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 218) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, na terenie 

Gminy Głuchołazy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, zwany w dalszej części „Zespołem”. 

Zespół powołano Zarządzeniem Nr 032-PR.233/2013 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 lipca 2013 r. 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (powyższe zarządzenie uchyliło zarządzenia 

wcześniejsze). Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Siedziba Zespołu mieści się 

w Ośrodku Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 14 w Głuchołazach. Posiedzenia Zespołu odbywają 

się w pomieszczeniach OPS przy ul. Kościuszki 33. Funkcję Przewodniczącej Zespołu sprawuje Katarzyna 

Łojko - dyrektor OPS, natomiast zastępcą jest przedstawiciel oświaty - Joanna Dudek. W skład Zespołu 

wchodzą przedstawiciele: 

• Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, 

• Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Policji, 

• oświaty, 

• ochrony zdrowia, 

• organizacji pozarządowych, 

• kuratorzy sądowi. 

 

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z procedurą „Niebieskie 

karty”: 

1. w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie przedstawiciele 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, zobowiązani są do realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”; 
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2. procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest we współpracy wyżej wymienionych 

podmiotów w ramach tzw. grupy roboczej; 

3. wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie części „A” formularza „Niebieska 

Karta”, która niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia procedury, jest 

przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Część „B” formularza 

„Niebieska Karta”, zawierająca pouczenie o przysługujących prawach i informację 

o możliwościach uzyskania pomocy, wręczana jest osobie doznającej przemocy; 

4. po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta” przewodnicząca Zespołu w terminie do 3 dni 

zwołuje spotkanie członków Zespołu. Członkowie zapoznają się z dokumentem i powołują 

grupę roboczą, celem udzielenia indywidualnej pomocy rodzinie.W 2020 r. odbyło się 

łącznie 69 posiedzeń Zespołu; 

5. do udziału w grupie roboczej zapraszani są przedstawiciele wskazanych przez ustawodawcę 

instytucji oraz osoba doznająca przemocy, celem rozeznania indywidualnej sytuacji rodziny, 

pod kątem przemocy w rodzinie oraz celem wypełnienia części „C” formularza „Niebieska 

Karta”. Do końca 2020 r. powołano 55 grup roboczych (łącznie wpłynęły402 protokoły ze 

spotkań grup roboczych), do Zespołu wpłynęło60 „Niebieskich Kart”; 

6. osoba doznającą przemocy zapraszana jest na posiedzenie grupy roboczej, mając jednak na 

uwadze jej stan psychiczny i bezpieczeństwo w wielu przypadkach podejmuje się decyzję 

o rozmowie tylko z jednym z przedstawicieli wymienionych służb - najczęściej jest to 

pracownik socjalny. Nieobecność na posiedzeniu grupy roboczej osoby doznającej przemocy 

nie wstrzymuje jej prac; 

7. w 2020r. w 26przypadkach zakończono procedurę „Niebieskie Karty”, z czego:w 21 

przypadkach z tytułu uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, natomiast w 5 

przypadkach procedurę zakończono w związku z brakiem zasadności podejmowania działań, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2020r. grupy robocze prowadziły także działania 

w procedurach wszczętych w 2019r. 

8. zamknięcie procedury wymaga udokumentowania (w formie podpisanego przez członków 

grupy roboczej protokołu) a jego zasadność omawiana jest na posiedzeniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego (z posiedzenia sporządzany jest protokół). 
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2. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań instytucji zajmujących się 

przemocą poprzez: 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym, 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

• realizację zadań, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

Zespół nie podejmował działań i nie inicjował interwencji w środowisku zagrożonym przemocą 

w rodzinie, gdyż działaniami tymi zajmowali się członkowie grup roboczych, a podczas prac 

Zespołu nie zaszła konieczność ich realizacji. 

 

3. Dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

Na podstawie prowadzonej dokumentacji stwierdza się, iż w 2020r. do Zespołu wpłynęło 

łącznie 60 Niebieskich Kart (założono je dla 55 rodzin). Niebieskie Karty zostały założone przez 

następujące instytucje: 

• jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - 12 

• Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 0 

• Policję - 44 

• oświatę - 4 

• ochronę zdrowia -0 

Dla porównania w 2019r. do Zespołu wpłynęło łącznie69 Niebieskich Kart (założono je dla 56 rodzin). 
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4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

W 2020 r. z przerwami wynikającymi z epidemii koronawirusa, kontynuowano 

działalność punktu konsultacyjnego. Członkom rodzin, w których występuje przemoc oraz 

choroba alkoholowa, a także innym osobom potrzebującym pomocy, udzielano bezpłatnej 

porady prawnej, psychologicznej, wsparcia oraz informowano o możliwościach uzyskania 

pomocy. W punkcie z poradnictwa skorzystało 27 osób, w tym 17 rodzin, w których 

występuje problem alkoholowy, 12 – przemoc, 1 - narkotyki. Niektóre osoby kilkakrotnie 

korzystały z poradnictwa i łącznie udzielono 45 porad, w tym prawnych, psychologicznych i 

informacyjnych. W czasie zawieszenia pracy punktu uruchomiono telefoniczną pomoc 

psychologiczną. W pozostałym okresie punkt czynny był średnio 12 godzin w miesiącu (4 

godziny porady prawne, 4 godziny - informacyjne oraz 4 godziny pomoc psychologiczna). 

Dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą oraz alkoholizmem udzielana była pomoc 

psychologiczna (8 godzin miesięcznie). Psycholog pracował z dziećmi, które kierowane były 

do niego w ramach procedury „Niebieskie Karty”, atakże przez pedagogów szkolnych czy 

kuratorów sądowych w związku ze zgłaszanymi problemami. Najczęściej dotyczyły one 

zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, nastroju, absencji szkolnej, zachowań 

buntowniczych, agresji, autoagresji, nadpobudliwości, trudności wychowawczych, zaniżonej 

samooceny itp. Z pomocy psychologicznej  skorzystało 29 dzieci w przedziale wiekowym 3-18 

lat: w tym 12 dzieci, które były świadkami przemocy, 8 z rodzin objętych procedurą 

„Niebieskie Karty”, 10 z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, 1 - problem 

narkotykowy, 5 dzieci doznało przemocy od nietrzeźwego rodzica. Z pomocy i poradnictwa w 

2020 r. skorzystało także 14 rodziców. 

 

4.1. Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia osobom, dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

 

W ramach tego zadania Zespół współpracuje z najbliższymi ośrodkami, głównie ze 

Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. W roku 2020 

w Ośrodku tym przebywała jedna matka z dwójką dzieci- mieszkanka gminy Głuchołazy. 
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4.2. Ochrona ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem 

 

Celem zadania jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym 

przemocy, poprzez szybką i skuteczną interwencję służb do tego uprawnionych oraz podjęcie czynności, 

które zabezpieczą ofiarę przemocy przed dalszym jej krzywdzeniem, np.: odseparowanie osoby 

krzywdzonej od sprawcy przemocy, uniemożliwienie sprawcy korzystania ze wspólnie zajmowanego 

mieszkania, wprowadzenie zakazu kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej itp. Praca 

w grupach roboczych nastawiona jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa osobie 

doznającej przemocy. Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej z rodziną 

doświadczającą przemocy podejmują działania m.in. interwencyjne, psychoedukacyjne i wspierające 

(wsparcie merytoryczne, emocjonalne i moralne). Pomagają m. in.: pisać pozwy do Sądu, składają 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jak również są świadkami w sprawach sądowych. 

 

4.3. Szkolenia osób zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom, w 

których występuje przemoc 
 

Aby rodziny, w których występuje przemoc objąć profesjonalną i kompleksową pomocą, 

niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Stąd konieczne jest przeprowadzanie 

specjalistycznych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przemocy. Pomimo występujących 

ograniczeń spowodowanych Covid-19 w 2020r. 4 pracowników uczestniczyło w 3szkoleniach o 

tematyce: „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (1 osoba), „Mediacje rodzinne” (1osob), 

„Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych jako narzędzie przeciwdziałania 

przestępczości” (2osoby). Szkolenia odbywały się w formie zdalnej lub stacjonarnej. 

 

4.4. Pomoc dla sprawców przemocy 

 

Do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc. W Gminie Głuchołazy prowadzone są działania interwencyjno-ostrzegawcze 

wobec sprawców przemocy. W ramach działania grupy roboczej policjant prowadzi rozmowy, 

dotyczące aspektów odpowiedzialności karnej, konsekwencji za popełnione czyny. Sprawcy wzywani 

są na posiedzenia grup roboczych. Niestety ani ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ani 

rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" nie wskazują bezpośrednio, jakie kroki można 
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podjąć w przypadku, gdy osoba podejrzewana o stosowanie przemocy, nie stawia się na grupę 

roboczą. Mimo to policjanci, jako członkowie grup roboczych, podejmują szereg innych działań, np.: 

przeprowadzają rozmowy a następnie prowadzą systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania. 

Podczas rozmów z policjantem, sprawcy motywowani są do udziału w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych, a w przypadku nadużywania przez sprawcę alkoholu, kierowany jest 

wniosek do GKRPA. 

 

4.5. Środki finansowe 
 

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 2 999,99 na zakup sprzętu 

komputerowego niezbędnego do prawidłowego zabezpieczenia posiadanych danych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji bieżących zadań, wynikających z zapewnienia 

obsługi techniczno-administracyjnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.Działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Programu wydano łącznie 15.932,00zł. 

W 2020 r. kontynuowano działalność punktu konsultacyjnego, w którym członkom 

rodzin gdzie występuje przemoc oraz choroba alkoholowa a także innym osobom 

potrzebującym pomocy, udzielano bezpłatnej porady prawnej, pomocy psychologicznej 

i informowano o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku choroby alkoholowej czy 

przemocy w rodzinie. 

 

5. Podsumowanie 
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Głuchołazy były 

realizowane zgodnie z programem oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa, a także wewnętrzne 

wytyczne w instytucjach, działających w przedmiotowej sprawie. Wszystkie podejmowane działania 

uwzględniały panujący stan epidemiczny. Pomimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych 

i organizacyjnych członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych swoje zadania 

wykonywali z należytą starannością, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W okresie pandemii 

szczególnie ważna okazała się współpraca między poszczególnymi przedstawicielami podmiotów 
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wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bardzo trudne okazało się 

monitorowanie sytuacji nieletnich, którzy, ze względu na sytuację epidemicznąnie uczęszczali do 

szkół, przedszkoli, żłobków a z posiadanych informacji wynikało, że są świadkami przemocy 

domowej. Przedstawiciele poszczególnych instytucji nabieżąco monitorowali sytuację rodzin 

uwikłanych w przemoc domową. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 nie wskazano żadnych 

rozwiązań dotyczących biegu terminów prowadzonych na podstawie przepisów odnoszących się do 

procedury „Niebieskie Karty”. Wszystkie podejmowane czynności musiały zostać zorganizowane od 

nowa a za całą obsługę techniczno-administracyjną nadal odpowiadał Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Podczas stanu epidemii przedstawiciele poszczególnych instytucji nadal kierowali odpowiednie 

wnioski, zawiadomienia i pisma, a co najważniejsze, pracowali także w terenie, podejmując szereg 

działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym. Pomimo pracy 

w szczególnych warunkach związanych z stanem epidemicznym za wykonywanie zadań nie 

przysługiwało nam żadne wynagrodzenie. Nadal ciążył na nas obowiązek związany ze sporządzaniem 

licznych sprawozdań, danych statystycznych, archiwizacją dokumentów, prowadzeniem monitoringu 

zjawiska przemocy w Gminie oraz całą obsługą administracyjną.Do końca 2020 r. powołano 55 grup 

roboczych (łącznie wpłynęło 402 protokołyze spotkań grup). Jest to czasochłonna praca, wymagająca 

dużego nakładu i zaangażowania osób działających w Zespole i grupach roboczych. W związku z 

interdyscyplinarnym charakterem pracy z rodziną doświadczającą przemocy, kluczową 

kwestią jest koordynacja działań różnych podmiotów zaangażowanych w realizację 

uzgodnionego planu działania. Działania te w większości przypadków nadal koordynowane 

są przez pracowników socjalnych. 

 

wyk.Katarzyna Łojko 
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