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PROJEKT 

UCHWAŁA NR ............... 

 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia ....................... 

 

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) w związku z art. 19 pkt 1 i pkt 16 

oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1876) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 920), uchwala się: 

§ 1. 

Przyjmuje się „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”, który stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                         Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                        w Nowym Dworze Gdańskim 

 

                                  Robert Ciżmowski 
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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań 

powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Natomiast art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy stanowi, że do zadań powiatu należy 

opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Przemoc jest zjawiskiem społecznym i wymaga działań systemowych. „Powiatowy 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”, stanowi realizację kierunków pomocy rodzinie, 

określonych w „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2016 – 2026”. 

„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”, jest narzędziem 

wspierającym rozwój systemu pomocy i wsparcia osób i rodzin znajdujących się w obszarze 

przemocy. 
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Załącznik   
do Uchwały Nr …………… 

Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE  

NA ROK 2021  

W POWIECIE NOWODWORSKIM 

 

 

 

 

 

 

Nowy Dwór Gdański, grudzień 2020 
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WSTĘP  

 Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym, które niszczy ludzi, niezależnie od 
ich pozycji społecznej czy ekonomicznej. Jest specyficzną kategorią czynów zabronionych 
przez prawo, o niezwykle wysokim stopniu społecznej szkodliwości. Stanowi problem, 

którego nie wolno lekceważyć, gdyż wpływa destrukcyjnie nie tylko na człowieka będącego 
osobą doznającą przemocy ale również na całą rodzinę. Osoba doznająca przemocy ma 
zaburzone poczucie bezpieczeństwa, często niej jest w stanie we właściwy sposób realizować 
się w życiu osobistym i społecznym. 

 Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach, niestety nadal traktowana jest jako temat 
wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian 
mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym 

zakresie zmienia się, wprowadzono nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do 
skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Kampanie społeczne 

zwiększają świadomość społeczeństwa a przeprowadzane szkolenia podnoszą profesjonalizm 
służb odpowiedzialnych za walkę z tym zjawiskiem. 
 Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na rok 2021 w Powiecie Nowodworskim jest jedną 

z integralnych części „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2026”.  

 Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na rok 2021 w Powiecie Nowodworskim ma służyć wytyczeniu 

kierunków działań w obszarach profilaktycznych, uprzedzających, interwencyjnych, 
zabezpieczających, wspierających i korekcyjno-edukacyjnych. Zaplanowane zadania mają na 
celu poprawę sytuacji rodzin doznających przemocy, a także ochronę osób i rodzin 

zagrożonych przemocą w Powiecie Nowodworskim. 
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I. REGULACJE PRAWNE ORAZ DEFINICJE ZWIĄZANE ZE 
ZJAWISKIEM PRZEMOCY   

 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2021  w Powiecie Nowodworskim został opracowany stosownie 
do zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie ( art. 6 ust. 3 pkt 1) zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy 
„opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.  

 Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań skierowanych zarówno na 
profilaktykę przeciwdziałania przemocy, jak również na ochronę ofiar przemocy 

i edukację sprawców stosujących przemoc w rodzinie.  

 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to 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, które 
powodują szkody na ich zdrowiu fizycznymi psychicznym, a także wywołujące cierpienia  
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Najczęściej występujące formy przemocy 
to: przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna i zaniedbanie:  

 przemoc fizyczna - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły,  prowadzące 
do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, 

złamań, czy zasinień;  
 przemoc psychiczna - to umyślne działanie wykorzystujące mechanizmy 

psychologiczne, powodujące u ofiary zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby, 

obniżenie poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych oraz 

nerwicowych; 

 przemoc seksualna - polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowa 

 w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy;  

 przemoc ekonomiczna - to działania prowadzące do całkowitego uzależnienia  

finansowego ofiary od sprawcy; 

 zaniedbanie – to działanie polegające na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb 
fizycznych i emocjonalnych. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osobie dotkniętej 
przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 

1) Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego  

i rodzinnego; 

2) Interwencji kryzysowej i wsparcia; 

3) Ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym 
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny 
mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

4) Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia  
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 
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5) Badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych  
z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym 
przedmiocie; 

6) Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do 
zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu 

mieszkania.  

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na 
Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia określającego zasady procedury 

„Niebieskie Karty”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku określa 
warunki realizowania procedury „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy.  

 Podstawę wszczęcia procedury „Niebieskie karty” określa art. 9d ust. 4 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który stanowi: Wszczęcie procedury "Niebieskie 
Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia,  
w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania 
przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka 
rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.  

 Procedura „Niebieskiej Karty” ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz 

udzielenie pomocy w wychodzeniu z tej sytuacji. Wszczęcie procedury następuje poprzez 
wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej 

z następujących służb: policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. pracownika 

socjalnego), oświaty (np. pedagoga, dyrektora szkoły, nauczyciela), ochrony zdrowia (np. 

lekarza, pielęgniarkę), komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawiciele 

innych podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. 
kuratorzy, organizacje pozarządowe, prokuratorzy, nie mają możliwości uruchamiania 

procedury. Uruchomienie procedury winno występować nawet w sytuacjach, w których 

jedynie zaistniało podejrzenie stosowania przemocy, nawet nie poparte dowodami. Dopiero w 

toku prowadzenia procedury wymaga się, aby przypuszczenie stosowania przemocy zostało 
uzasadnione.  

Niebieska Karta –A – czyli tzw. wszczęcie procedury. Osoba wszczynająca procedurę 
przekazuje wypełniony formularz „ Niebieskiej Karty –A” do przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego niezwłocznie tzn. nie później niż w terminie 7 dni. Następnie 
przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, nie później niż w ciągu 3 dni przekazuje go 
członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupie roboczej. Kolejnymi czynnościami  
w procedurze są zaproszenie na posiedzenie zespołu lub grupy osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wezwanie osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

Niebieska Karta-B – przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie. Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko formularz NK 
B otrzymuje osoba dorosła, która je reprezentuje. Jeżeli przemoc została zgłoszona przez 
osobę trzecią, również ona otrzymuje formularz NK B. 

 Niebieska Karta-C – w trakcie spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie,  
że została dotknięta przemocą w rodzinie wypełnia się formularz „Niebieska Karta C”, 

zawierający plan pomocy rodzinie. 
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Niebieska Karta-D – członkowie ZI lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska 

Karta-D” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie. Możliwe jest wypełnienie formularza w miejscu zamieszkania osoby podejrzanej 
o stosowanie przemocy.  

 Zakończenie procedury następuje w przypadku zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy oraz stwierdzeniu, że przemoc ustała lub w przypadku rozstrzygnięcia 

o braku przesłanek do prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.  

 

II. SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY W POWIECIE  
 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Nowodworskim został opracowany zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.  Z uwagi na brak aktualizacji w/w 

programu, cel główny i cele szczegółowe bazują na projekcie Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na rok 2021.   
 W celu dokładnego określenia zjawiska przemocy na terenie Powiatu 

Nowodworskiego, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze 
Gdańskim dokonał analizy danych statystycznych celem dokładniejszego sprecyzowania 
zjawiska przemocy występującej w naszym powiecie.  Pozyskane dane przedstawiono  

w formie tabeli.   

  Poniższa tabela prezentuje liczbę złożonych „Niebieskich Kart” w roku 2019 oraz do 

dnia 30 września 2020 roku, przez Miejski i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz 
Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

Tabela 1. Liczba złożonych „Niebieskich Kart”, dane przekazane przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej oraz Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 

Karta” 
2019 2020 

(do dnia 30 września) 

Komenda Powiatowa Policji  

w Nowym Dworze Gdańskim 
94 67 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie 8 12 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie  14 6 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie  4 4 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Nowym Dworze Gdańskim 

3 8 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Krynicy Morskiej  

10 2 

                                                                        Razem  133 99 
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Otrzymane dane wskazują jednoznacznie, iż na terenie Powiatu Nowodworskiego 

w analizowanym okresie czasu liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”  jest nieco 

niższa w bieżącym roku,  niż w roku 2019. Wartość wskazywana w tabeli za 2019 rok wynosi 
133 wypełnione formularze, natomiast do końca trzeciego kwartału 2020 roku 99 formularzy. 
Znaczący wzrost w badanym okresie czasu, wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” 

można zauważyć przez pracowników Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nowym  Dworze Gdańskim, 2019 rok – 3 formularze, natomiast obecnie 8 formularzy. 

Podobne zjawisko zauważyć można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie 
2019 rok – 8 formularzy, do końca września 2020 roku aż 12 formularzy. Uzyskane dane 

jednoznacznie wskazują na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej oraz 
funkcjonariuszy Policji na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

 Tabela nr 2 przestawia liczbę osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dane zostały 
uzyskane z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu 
nowodworskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.    
 

Tabela 2. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dane przekazane przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej oraz Komedę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim. 

Liczba osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

2019 2020 do dnia 30 września  

Kobiety Mężczyźni Dzieci  Kobiety  Mężczyźni Dzieci  

KPP w Nowym 
Dworze 

Gdańskim 

Ogółem 100 71 

w tym  78 19 3 51 11 8 

GOPS Ostaszewo 

Ogółem 19 17 

w tym  10 6 3 7 2 8 

GOPS Sztutowo 

Ogółem 16 8 

w tym  10 2 4 5 1 2 

GOPS Stegna 

Ogółem  37 25 

w tym  34 3 0 18 7 0 

M-GOPS Nowy 

Dwór Gdański 

Ogółem  150 78 

w tym 80 16 54 32 3 43 

MOPS Krynica 
Morska 

 Ogółem  12 2 

w tym  10 2 0 1 1 0 
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RAZEM 
OGÓŁEM  334  201 

W TYM  222 48 64 114 25 61 

 

Analizując dane pozyskane z jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego 

najliczniejszą grupę osób dotkniętych przemocą w rodzinie stanowią kobiety doświadczające 
przemocy ze strony bliskich. Największa liczbę kobiet, ofiar przemocy odnotował w roku 
2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim (80). 
Faktem jest, że w badanym okresie czasu można zauważyć spadek liczby ofiar przemocy 

domowej kobiet z 222 w roku 2019 na 114 do końca września 2019 roku.  Inną, liczną grupę 
stanowią dzieci- 54 ofiary przemocy domowej, odnotowane w 2019 roku także przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Ogólna liczna 
ofiar przemocy domowej w badanym okresie czasu znajduje się na podobnym poziomie.  
 Mężczyźni, jak wynika z pozyskanych danych statystycznych stanowią nieliczną 
grupę osób doświadczających przemocy. Można zauważyć także spadek liczby ofiar 
przemocy mężczyzn w badanym okresie czasu. O stanie takim może świadczyć fakt, że 
mężczyźni doświadczający przemocy rzadko zgłaszają się do instytucji z prośbą 

o pomoc, obawiając się reakcji środowiska, być może w związku z przekonaniami 
kulturowymi dotyczącymi roli mężczyzny w rodzinie.  
 Tabela nr 3 przedstawia liczbę interwencji domowych dotyczących przemocy 
dokonanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 

Gdańskim.  
 

Tabela 3. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych dotyczących przemocy przez 

funkcjonariuszy Policji, dane przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Nowym 
Dworze Gdańskim. 

Liczba przeprowadzonych interwencji 

domowych 
2019 

2020  

do dnia 30 września 

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański  66 39 

Gmina Stegna  16 15 

Gmina Ostaszewo  7 7 

Gmina Sztutowo  9 7 

Miasto i Gmina Krynica Morska  2 1 

                                     Razem 100 69 

 

W tabeli nr 3 uwzględniono dane z podziałem na gminy oraz miasta i gminy za rok 

2019 oraz do dnia 30 września 2020 roku. Jak wynika z przedstawionej statystyki najwięcej 
interwencji przeprowadzili funkcjonariusze Policji na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór 
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Gdański – 66 interwencji, najmniej takich przypadków pojawiło się na terenie Miasta i Gminy 
Krynica Morska- 2 interwencje. Z uzyskanych danych wynika, że ogólna liczba 
przeprowadzonych interwencji domowych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie w roku 

2019  plasuje się na podobnym poziomie jak liczba interwencji domowych przeprowadzonych 

do końca września 2020 roku.  

Tabela 4. Przemoc w Powiecie Nowodworskim, dane przekazane przez Komendę Powiatową 
Policji w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

Wskaźnik 

 

2019 2020 do dnia 30 września 

Kobiety Mężczyźni  Kobiety  Mężczyźni  

 

Liczba osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie  

6 87 6 61 

Ogółem Ogółem 

93 67 

Liczba osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie będąc pod wpływem 
alkoholu 

5 52 3 43 

Ogółem Ogółem 

57 46 

Liczba sprawców przemocy 

doprowadzonych do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych do 

wytrzeźwienia 

46 33 

 

Jak wynika z powyższej tabeli największą liczbę osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie stanowią mężczyźni. Aż 52 mężczyzn jest podejrzanych 

o stosowanie przemocy w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu pośród ogółu 57 osób.  

Z tego tylko 5 kobiet jest podejrzanych o stosowanie przemocy będąc pod wpływem 
alkoholu. Z kolei liczba osób doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w związku z podejrzeniem przemocy  

w rodzinie w roku 2019 wyniosła 46, natomiast do końca września 2020 roku aż 33. 
Pozyskane dane jasno wskazują, iż nadal przemoc jest zjawiskiem powszechnym na terenie 
Powiatu Nowodworskiego. Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania zjawisk 
przemocowych jest, zatem priorytetowym zadaniem jednostek organizacyjnych naszego 

Powiatu.  

W analizowanym okresie czasu liczba mężczyzn podejrzanych o stosowanie przemocy  
w rodzinie jest wyższa niż liczba kobiet. Z kolei współczynnik kobiet podejrzanych  
o stosowanie przemocy w rodzinie w analizowanym okresie czasu utrzymuje się na takim 
samym poziomie. 



12 

 

W celu dokładniejszej analizy skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego 
kraju, przedstawiono dane statystyczne za rok 2019 z Komendy Głównej Policy, które 
prezentuje poniższa tabela.   

 

Tabela 5. Przemoc w rodzinie w latach 2018-2019- dane ogólnopolskie, na podstawie danych  

z Komendy Głównej Policji. 
 

 

Tabela nr 5 prezentuje dane liczbowe we wskazanym okresie czasu dotyczące 

podjętych działań w procedurze „Niebieskiej Karty” wyłącznie przez Policję, bez danych  
z działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej podmiotów.  
 Z przestawionych danych jasno wynika, że w Polsce największą grupę osób 
doświadczających przemocy domowej stanowią kobiety. W roku 2018 liczba kobiet 

doświadczających przemocy wynosiła 65057, a w roku 2019 wzrosła o 138 kolejnych 
przypadków. Na drugim miejscu znajdują się osoby małoletnie, gdzie wyraźnie widać 
niewielki spadek liczby ofiar przemocy domowej jakimi są dzieci o 243 przypadki. 

Liczba wypełnionych formularzy 
„Niebieska Karta” 

Dane statystyczne 

2018 
2019 

 

Liczba ofiar przemocy 
w tym: 

88 133 88 032 

Kobiety  65 057 65 195 

Mężczyźni 10 672 10 676 

Dzieci  12 404 12 161 

Liczba podejrzewanych sprawców  
o przemoc 

w tym: 

73 654 74 910 

Kobiety 6 045 6 448 

Mężczyźni  67 308 68 148 

Dzieci  303 314 

Liczba sprawców podejrzewanych o 
przemoc będących pod wpływem 
alkoholu  
 

43 182 42 583 

Kobiety  1903 2 126 

Mężczyźni  41 257 40 435 

Dzieci  22 22 
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Z kolei liczba mężczyzn będących ofiarami przemocy domowej w badanym okresie czasu 

wzrosłaś tylko o 4 kolejne osoby. Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż liczba ofiar 
przemocy w rodzinie to głownie kobiety i dzieci.  
 Równie istotne dla naszej analizy wydają się pozyskane dane dotyczące liczby osób 

podejrzewanych o przemoc w rodzinie. Największą grupę osób w tej dziedzinie stanowią 
mężczyźni. W roku 2019 r. odnotowano 68148 mężczyzn podejrzanych o stosowanie 

przemocy domowej z pośród ogółu 74910 osób.  Różnica pomiędzy rokiem 2018 a 2019 r. 
wyniosła 842 przypadki w stosunku do mężczyzn.  Warto zwrócić uwagę na ogólna liczbę 
podejrzewanych sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu. W roku 2018 ogólna 

liczba sprawców podejrzewanych o przemoc wyniosła 43182, natomiast w roku w 2019 

spadla aż o 599 przypadków i wynosiła 42583.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż zjawisko przemocy 

wzrasta zarówno w sakli naszego regionu jak i całego kraju.  
 

III. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE, KIERUNKI DZIAŁAŃ  
 

Cel programu  

 Uznając, że wszyscy mieszkańcy powiatu nowodworskiego mają prawo do 
spokojnego i bezpiecznego życia, a wszelkie cele i działania zaplanowane w ramach 

niniejszego Programu mają służyć poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy jak 

i ochronie rodzin zagrożonych przemocą w naszym powiecie, za naczelny główny cel 
„Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”, przyjęto: „Zwiększenie skuteczności 
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim”. 

Cele szczegółowe oraz kierunki działań  

 Wytyczone cele szczegółowe w programie nakreślają kierunki działań, których 
zadaniem jest skuteczne zapobieganie problemowi przemocy w rodzinie, jak 

i zwalczanie zachowań przemocowych.  Kluczowym działaniem jest nie tylko stworzenie 
interdyscyplinarnego systemu pomocy społecznej w Powiecie Nowodworskim, ale istotne jest 

także  podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar 

przemocy, jak i na korygowanie agresywnych postaw i zachowań sprawców przemocy 
poprzez edukację.   

 „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021” kierowany jest zarówno do 

mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, jak i służb zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. Dlatego tak istotne jest zwiększanie poziomu kompetencji 
przedstawicieli instytucji oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem podniesienia, jakości i dostępności usług 
specjalistycznych oferowanych osobom doznającym aktów przemocy jak i sprawcom 
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przemocy. Aby efektywnie zapobiegać problemowi przemocy w rodzinie  

i zwalczać zachowania przemocowe, sformułowano następujące cele szczegółowe: 

1. Promowanie informacji w  zakresie form i możliwości udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie oraz podniesienie poziomu świadomości 
i wrażliwości społecznej na temat przemocy;  

2. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy  

w rodzinie;  

3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy 

w rodzinie;  

4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji oraz innych podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocyw rodzinie, w celu 

podniesienia jakości i dostępności usług.  
 

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ  
 

Cel szczegółowy 1 

Promowanie informacji w  zakresie form i możliwości udzielania pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie oraz podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej na 
temat przemocy  

 

Lp. Działania 
Sposoby i metody 

realizacji 
Oczekiwane efekty 

 

1. 

Edukacja środowiska lokalnego 
na temat przemocy i jej skutków 

poprzez przygotowanie 

i udostępnienie materiałów 

o charakterze informacyjnym 

i edukacyjnym 

 

 Rozpowszechnianie ulotek 

i broszurek informacyjnych na 

terenie Powiatu 

Nowodworskiego; 

 Organizacja prelekcji, szkoleń 
dotyczących przemocy oraz 
zjawisk im towarzyszących 

Wzrost świadomości społecznej 
na temat występowania 
przemocy oraz możliwości 
uzyskania pomocy  

 

 

2. 

 

Prowadzenie działań 
profilaktycznych oraz 

informacyjno–edukacyjnych 

z zakresu przemocy skierowanych 

do rodziców oraz dzieci i 

młodzieży  
 

 Opracowanie i propagowanie 

materiałów informacyjnych 

w postaci ulotek, broszurek 

informacyjnych; 

 Rozpowszechnianie wiedzy na 

temat zjawiska przemocy oraz 

oferowanych form pomocy na 

stronie internetowej; 

 Organizowanie prelekcji, 

szkoleń na temat zjawiska 
przemocy; 

Zwiększenie świadomości 
społecznej na temat zjawiska 

przemocy oraz możliwości 
uzyskania pomocy; 

 

Zmniejszenie występowania 
zjawiska przemocy  
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Cel szczegółowy 2 

Zwiększenie skuteczności działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie;  

 

 

 

 

 

 

3. 
 

Podejmowanie działań 
interdyscyplinarnych dotyczących 
przeciwdziałania przemocy  

 Wzmocnienie współpracy 
pomiędzy instytucjami 
udzielającymi wsparcia z 
zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; 

 Wdrażanie procedury 
„Niebieskiej Karty” 

 Wspieranie działalności 
gminnych Zespołów 
Interdyscyplinarnych; 

 Wdrażanie procedur 
postępowania wobec osób 
uwikłanych w przemoc; 
 

Zmniejszenie występowania 
zjawiska przemocy; 

 

Wzmocnienie systemu 

współpracy pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi 

powiatu nowodworskiego  

Lp. Działania 
Sposoby i metody  

realizacji 
Oczekiwane efekty 

 

1.  

 

Udzielenie specjalistycznej 

pomocy i wsparcia ofiarom 

przemocy w rodzinie  

 Zapewnienie schronienia 

osobom doznającym przemocy 
w rodzinie i odseparowanie 

ofiary  od sprawcy; 

 Zapewnienie wsparcia 

w formie pomocy 

specjalistycznej w tym 

psychologicznej i prawnej; 

 Zapewnienie schronienia 

w rodzinnej lub instytucjonalnej 

pieczy zastępczej dzieciom 
krzywdzonym w wyniku 

przemocy w rodzinie; 

 Możliwość uzyskania pomocy 
za pośrednictwem kontaktu 
telefonicznego, poczty 

elektronicznej; 

 Interdyscyplinarna współpraca 
na rzecz kompleksowej pomocy; 

Spadek liczby osób dotkniętych 
zjawiskiem przemocy w 

Powiecie Nowodworskim; 

 

Mniejsza liczba dzieci 

umieszczanych w pieczy 

zastępczej z powodu przemocy 
w rodzinie;  

 

2.  

 

 

Monitoring skuteczności 
pomocy udzielanej rodzinom 

dotkniętym przemocą  

 Badanie skuteczności pomocy 
udzielonej rodzinom 

doświadczających przemocy 
domowej 

Możliwość modyfikowania 

oferty pomocy rodzinom, 

w których dochodzi do zjawiska 

przemocy 
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Cel szczegółowy 3 

Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy 

w rodzinie; 

 

Cel szczegółowy 4 

Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji oraz innych podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia, 

jakości i dostępności usług; 

 
 

Lp. Działania 
Sposoby i metody  

realizacji 
Oczekiwane efekty 

 
1.  

 

Podnoszenie świadomości 
społecznej na temat 
pomocy osobom 

stosującym przemoc  

 Realizacja programów odziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 
 Współdziałanie instytucji 

i organizacji w sprawie kwalifikacji 

sprawców do udziału w programie 
oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych; 

 Rozpowszechnienie ulotek 

i broszurek informacyjnych na temat 

Programu Odziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie;  

 Umieszczenie informacji na temat 

programu na stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim; 

Zmniejszenie liczby osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 
 

Udział większej liczy osób 

w programie oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców stosujących przemoc 
w rodzinie  

 

2.  

 

 

Intensyfikacja działań 
skierowanych do osób 

stosujących przemoc w 
rodzinie  

 Realizacja Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Powiecie Nowodworskim  

Zmniejszenie występowania 
zjawiska przemocy w Powiecie  

Nowodworskim  

Lp. Działania 
Sposoby i metody  

realizacji 
Oczekiwane efekty 

 

1.  

 

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób 

realizujących zadania z 
zakresu przeciwdziałania 
przemocy 

w rodzinie  

 Udział pracowników w szkoleniach, 
seminariach, kursach w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie; 

 Superwizja pracowników 

zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie; 

 Promowanie współpracy 
interdyscyplinarnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie  

Wzrost liczby profesjonalistów 

działających w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie;   
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V. REALIZATORZY PROGRAMU   
 

 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny być prowadzone 
we wszystkich jednostkach na terenie powiatu, które w ramach swoich działań zajmują się 
ochroną, a także wsparciem rodziny i dzieci. Celem realizacji programu jest niezbędna 
współpraca pomiędzy instytucjami działającymi we wskazanym obszarze. Realizatorami  
i partnerami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim będą:  
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim;  
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim; 
3. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu;  
4. Miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; 
5. Lokalne zespoły interdyscyplinarne; 
6. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim; 
7. Posterunki policji z terenu powiatu; 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim; 
9. Placówki oświatowe;  

10.  Placówki ochrony zdrowia; 

11.  Miejskie i gminne ośrodki kultury; 
12.  Sąd Rejonowy w Malborku; 
13.  Prokuratura Rejonowa w Malborku;  

14.  Organizacje pozarządowe i kościelne działające na rzecz rodziny.  
15.  Inne podmioty działające na rzecz osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc. 

 

VI. MONITOROWANIE I EWALUACJA 

  

Stały monitoring programu będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, który na bieżąco będzie oceniał realizację programu 
celów oraz skuteczności działań. Co roku w ramach sprawozdania ze swojej działalności, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim będzie przedstawiał 
Radzie Powiatu Nowodworskiego ocenę realizacji niniejszego programu.  

W momencie aktualizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, cel główny oraz cele szczegółowe zostaną poddane modyfikacji.  
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