
UCHWAŁA NR III/7/2022 

 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2022-2026”. 

 

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 2021 r. poz. 1249) 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 2021 r. 

poz. 2268) 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 ze zm.), uchwala się: 

§ 1. 

Przyjmuje się „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2022-2026”, 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 

 

                          



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 lata 2022-2026”, 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 lata 2022-2026”, jest narzędziem 

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

przemocy. 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                               w Nowym Dworze Gdańskim 

                                                                                          (-) 

                                    Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/7/2022 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

 

 

POWIATOWY PROGRAM  

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR  

PRZEMOCY W RODZINIE  

NA LATA 2022-2026  

W POWIECIE NOWODWORSKIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Nowy Dwór Gdański, 2021 r. 

  



 

SŁOWNIK  

1. GOPS- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2. KPP- Komenda Powiatowa Policji; 

3. M-GOPS- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

4. MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

5. OPS- Ośrodek Pomocy Społecznej; 

6. PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

7. POIK- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 

8. Powiat- Powiat Nowodworski; 

9. Program- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 w Powiecie Nowodworskim; 

 

  



WSTĘP  

 Zjawisko przemocy w rodzinie, zwane również przemocą domową, jest próbą 

dominacji psychicznej lub fizycznej nad osobą słabszą. Powołując się o Ustawę z dnia 29 

lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy rozumieć, że przemoc w 

rodzinie jest jednorazowym albo powtarzającym się umyślnie działaniem lub 

zaniechaniem naruszającym prawa lub dobra osobiste w stosunku do członków rodziny 

lub osób wspólnie zamieszkujących czy gospodarujących. Osoby doznające przemocy 

dość często są przekonania, że ich sytuacja jest bez wyjścia i nikt nie może im pomóc. 

Właśnie, dlatego bardzo ważnym aspektem życia społecznego jest profilaktyka w zakresie 

występowania zjawiska przemocy oraz podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem 

owych zjawisk.  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 w Powiecie Nowodworskim 

stanowi jedną z integralnych części „Strategii integracji i rozwiązywania problemów 

społecznych w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2026”.     

  W programie zostały uwzględnione cele oraz zadania, dzięki którym sytuacja 

rodzin doznających przemocy w rodzinie ma ulec znacznej poprawie. 

 

  



I. REGULACJE PRAWNE ORAZ DEFINICJE ZWIĄZANE ZE 

ZJAWISKIEM PRZEMOCY 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim powstał w oparciu o regulacje prawne 

zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy  

w rodzinie wynika, że do zadań własnych powiatu należy:      

1. Przygotowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy      

 w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie;     

 2. Przygotowanie i realizacja programów nastawionych na działania profilaktyczne,

 które przedstawiają specjalistyczną pomoc oraz metody wychowawcze wobec dzieci  

 zagrożonych przemocą w rodzinie;       

 3. Możliwość zabezpieczenia osób dotkniętych przemocą w ośrodkach wsparcia; 

 4. Możliwość udostępnienia miejsc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

  w ośrodkach interwencji kryzysowej.       

W programie zawarte zostały również wytyczne zgodne z Wojewódzkim Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.   

 Przybliżając definicję przemocy należy zwrócić uwagę na dwie role. Jedną z nich 

stanowi sprawca, czyli osoba, która stosuje przemoc, a drugą ofiara, czyli osoba, która 

doświadcza przemocy. W życiu codziennym możemy się spotkać najczęściej ze zjawiskiem 

przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej czy też zaniedbywania. Nowym 

aktem przemocy jest cyberprzemoc. 

 Przemoc fizyczna jest zachowaniem intencjonalnym. Przejawia się w postaci 

popychania, szarpania lub ogólnego znęcania się nad osobami słabszymi. 

Czynności te powodują urazy, zranienia, itp.; 

 Przemoc psychiczna jest naruszeniem godności osobistej. Dotyczy wszelkiego 

wyśmiewania, poniżania, izolowania, kontroli, czy też innych przejawów 

przemocy, które przyczyniają się do stanów lękowych czy depresyjnych. Ofiary 

przemocy psychicznej często stają się wycofane i ciche; 



 Przemoc ekonomiczna jest naruszeniem własności. Polega na uzależnieniu ofiary 

od swoich dochodów. Ofiary w tym przypadku boją się o swoją przyszłość „za co 

będą żyć?”; 

 Przemoc seksualna jest naruszeniem intymności. Związana jest z nakłanianiem 

do aktów seksualnych wbrew woli ofiary; 

 Zaniedbywanie, czyli wszelkie działania, które uniemożliwiają zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb; 

 Krzywdzenie dzieci to wszelkie działania, a także bezczynności, które naruszają 

prawa dzieci i pogarszają ich prawidłowy rozwój; 

 Cyberprzemoc polega na obrażaniu lub poniżaniu ofiary z użyciem technologii. 

Może to być wysyłanie wiadomości, publikowanie zdjęć w Internecie bez zgody 

drugiej osoby, zamieszczanie fikcyjnych informacji, itp. 

Przemoc występuje na całym świecie i nie ma możliwości całkowitego jej 

wyeliminowania, jednakże należy wprowadzać działania profilaktyczne przeciwko przemocy, 

które pozwolą na zmniejszenie dotychczasowej skali tego zjawiska.   

 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. Zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia 

 w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;   

 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.           

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

Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia, które określa zasady procedury 



„Niebieskiej Karty”. Owo rozporządzenie określa zasady realizowania procedury „Niebieskiej 

Karty”, a także zawiera wzory wykorzystywanych formularzy. Wszczęcie procedury 

rozpoczyna się w przypadku podejrzenia przemocy wobec członków rodziny albo na 

zgłoszenie któregoś z członków rodziny lub świadka przemocy w rodzinie. Procedura 

„Niebieskiej Karty” ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. 

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” tylko 

przez przedstawiciela właściwej służby, czyli: policji, jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej (pracownik socjalny), oświaty (pedagog, dyrektor szkoły), ochrony zdrowia 

(lekarz, pielęgniarka), komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Procedura 

„Niebieskiej Karty” jest działaniem składającym się z dwóch etapów, Pierwszy z nich 

dotyczy spotkania osoby doznającej przemoc z przedstawicielami powyżej wymienionych 

służb, podczas którego wypełniany jest formularz „Niebieska Karta – A”, zaś drugi etap to 

zaproszenie zorganizowane przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą, podczas 

którego następuje omówienie całej sytuacji, a także zorganizowanie działań pomocowych. 

  

Niebieska Karta – A - inaczej nazywana wszczęciem procedury. Przedstawiciel 

właściwej służby, wszczynając procedurę ma obowiązek przekazania formularza „Niebieskiej 

Karty – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 7 dni. Kolejno 

przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, nie później niż w ciągu 3 dni, przekazuje 

formularz członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej. Następnie zostaje 

wysłane zaproszenie, do osoby, która została dotknięta przemocą, na posiedzenie zespołu lub 

grupy, a także wezwanie osoby, która podejrzewana jest za sprawcę przemocy.   

 Niebieska Karta – B - otrzymuje ją osoba, wobec której stosowana jest przemoc.        

W przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko, to formularz „Niebieskiej Karty – 

B” przekazuje się opiekunowi prawnemu dziecka.       

 Niebieska Karta – C - wypełniana zostaje podczas spotkania z osobą doznającą 

przemocy w rodzinie, w tym formularzu zawarty zostaje plan pomocy rodzinie.  

 Niebieska Karta – D - wypełniana przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

bądź grupy roboczej w obecności sprawcy, czyli osoby, która stosuje przemoc w rodzinie. 

Istnieje możliwość wypełnienia owego formularza w miejscu zamieszkania osoby, która 

uważana jest za sprawcę.          

  



Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” następuje po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy rodzinie i stwierdzeniu, że przemoc faktycznie ustała. 

Możliwe zakończenie jest także w przypadku uzasadnienia 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 rok 2021. Z uwagi na brak aktualizacji w/w 

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

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.     

 Aby dokładnie określić zjawisko przemocy na terenie Powiatu Nowodworskiego, 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim, dokonał analizy 

danych statystycznych w celu dokładniejszego sprecyzowania zjawiska przemocy, która 

występuje w powiecie. Uzyskane dane przedstawione zostały poniżej w formie tabeli.  

 Tabela 1 prezentuje liczbę założonych „Niebieskich Kart”, w roku 2020 oraz do dnia 

30 września bieżącego roku, przez Miejskie 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” 2020 
2021 

(do dnia 30 

września) 

Komenda Powiatowa Policji  

w Nowym Dworze Gdańskim 
88 42 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ostaszewie 
5 1 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sztutowie 
15 4 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Stegnie 
4 0 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowym Dworze Gdańskim 
52 15 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Krynicy Morskiej 
5 3 

Razem 169 65 

Powyższe dane ukazują, że na terenie Powiatu Nowodworskiego w analizowanym 

okresie czasu liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” jest znacznie niższa  

w bieżącym roku, niż w roku 2020. Wartość wskazywana w tabeli za 2020 rok wynosi 169 



wypełnionych formularzy, zaś do końca trzeciego kwartału 2021 roku 65 formularzy. Można 

zauważyć niedużą różnicę wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” przez pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej w roku 2020 - 5 formularzy        

a rokiem obecnym- 3 formularze. 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 2 przedstawia 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 Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim. 

Liczba osób 

dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

2020 
2021 

(do dnia 30 września) 

Kobiety Mężczyźni Dzieci  Kobiety Mężczyźni Dzieci 

KPP w 

Nowym 

Dworze 

Gdańskim 

Ogółem 88 42 

W tym 66 11 11 33 9 0 

GOPS 

Ostaszewo 

Ogółem 20 13 

W tym 13 3 4 12 1 0 

GOPS 

Sztutowo 

Ogółem 13 7 

W tym 6 1 6 4 1 2 

GOPS 

Stegna 

Ogółem 30 19 

W tym 21 9 0 15 4 0 

M-GOPS 

Nowy 

Dwór 

Gdański 

Ogółem 52 33 

W tym 40 7 5 11 5 17 

MOPS 

Krynica 

Morska 

Ogółem 4 3 

W tym 4 0 0 3 0 0 



RAZEM 

Ogółem 207 117 

W tym 150 31 26 78 20 19 

 

 Dokonując analizy danych pozyskanych od jednostek organizacyjnych Powiatu 

Nowodworskiego można zauważyć, że najliczniejszą grupą osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie jest grupa kobiet, które doświadczają przemocy ze strony bliskich. Największą 

liczbę kobiet, ofiar przemocy odnotowano w roku 2020 przez Komendę Powiatową Policji      

w Nowym Dworze Gdańskim (66). Zauważalny jest fakt, że w badanym okresie czasu 

nastąpił spadek liczby ofiar przemocy domowej kobiet ze 150 w 2020 roku na 78 do końca 

września 2021 roku. Kolejno liczną grupę ofiar przemocy stanowią mężczyźni.  W roku 2020 

grupa ta stanowiła 31 osób, zaś na rok 2021 liczba ta stanowi 20 osób. Zarówno w roku 2020 

jak i 2021 najwięcej przypadków odnotowała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze 

Gdańskim. Ogólna liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie w badanych okresach czasu 

znajduje się na podobnym poziomie. Dzieci stanowią najmniejszą liczbę osób dotkniętych 

przemocą, jednak owa liczba utrzymuje się na podobnym poziomie co do grupy, którą 

stanowią mężczyźni. Tabela 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 
 

2020 

2021 

(do dnia               

30 września) 

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański 31 14 

Gmina Stegna 27 13 

Gmina Ostaszewo 10 2 

Gmina Sztutowo 13 5 

Miasto i Gmina Krynica Morska 2 1 

Razem 83 35 

 



W tabeli 3 ukazano dane z podziałem na gminy oraz miasta i gminy za rok 2020 oraz 

do dnia 30 września 2021 roku. Z przedstawionej statystyki wynika, że najwięcej interwencji 

zostało przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Nowy 

Dwór Gdański - 31 interwencji, najmniej przypadków miało miejsce na terenie Miasta i 

Gminy Krynica Morska - 2 interwencje. Z powyższych danych wynika, że ogólna liczba 

interwencji domowych, dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie w roku 2020 wynosi 83, 

zaś do końca września 2021 roku 35.  

Tabela 4. Przemoc w Powiecie Nowodworskim, dane przekazane przez Komendę Powiatową 

Policji w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Wskaźnik 

2020 
2021 

(do dnia 30 września) 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Liczba osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w 

rodzinie. 

6 77 5 30 

Ogółem Ogółem 

83 35 

Liczba osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w 

rodzinie, będąc pod wpływem 

alkoholu. 

3 50 2 17 

Ogółem Ogółem 

53 19 

Liczba sprawców przemocy 

doprowadzonych do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych do 

wytrzeźwienia. 

 

38 

 

8 

 

 Z tabeli 4 wynika, że największą liczbę osób podejrzanych o stosowanie przemocy  

w rodzinie stanowią mężczyźni. Aż 50 mężczyzn jest podejrzanych o stosowanie przemocy    

w rodzinie, będąc pod wpływem alkoholu pośród 53 ogółu osób. Wynika z tego, że tylko  

3 kobiety są podejrzane o stosowanie przemocy, będąc pod wpływem alkoholu. Dodatkowo 

można zauważyć, że liczba osób doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w związku z podejrzeniem przemocy  

w rodzinie w roku 2020 wyniosła - 38, a do końca września 2021 roku - 8.   

 W analizowanym okresie czasu liczba mężczyzn podejrzanych o stosowanie przemocy 

w rodzinie jest wyższa niż liczba kobiet. Jednakże współczynnik kobiet podejrzanych  

o stosowanie przemocy w rodzinie w analizowanym okresie czasu utrzymuje się na 

podobnym poziomie. Różnicę stanowi 1 osoba więcej w roku 2020. W celu dokładniejszej 



analizy skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego kraju, przedstawiono poniżej 

dane statystyczne za rok 2020 z Komendy Głównej Policji. 

 

Tabela 5. Przemoc w rodzinie w latach 2019-2020 - dane ogólnopolskie na podstawie danych 

z Komendy Głównej Policji.  

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 

Karta” 

Dane statystyczne 

2019 2020 

Liczba ofiar przemocy 

w tym: 
89 032 89 575 

Kobiety 66 195 62 866 

Mężczyźni 10 676 10 922 

Dzieci 12 161 11 787 

Liczba podejrzewanych sprawców 

o przemoc 

w tym: 

74 910 73 228 

Kobiety 6 448 6 677 

Mężczyźni 68 148 66 198 

Dzieci 314 353 

Liczba sprawców podejrzewanych 

o przemoc, będąc pod wpływem alkoholu 

w tym: 

42 583 39 789 

Kobiety 2 126 1 986 

Mężczyźni 40 435 37 781 

Dzieci 22 31 

 

Tabela 5 przedstawia 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 przedstawionych danych jasno wynika, że w Polsce największą grupę osób 

doświadczających przemocy domowej stanowią kobiety. W roku 2019 liczba kobiet 

doświadczających przemocy stanowiła 66 195, a w roku 2020 spadła do 62 866. Na drugim 

miejscu znajdują się dzieci, gdzie liczba przypadków jest porównywalna. Liczba mężczyzn 

wzrosła o 246 osób w roku 2020. Powyższe dane wymownie pokazują, że liczba ofiar 

przemocy w rodzinie, to głównie kobiety.      



  Istotne do analizy są także dane dotyczące liczby osób podejrzewanych o 

przemoc w rodzinie. Największą grupę osób w tej dziedzinie stanowią mężczyźni. W roku 

2020 odnotowano 66 198 mężczyzn podejrzanych o stosowanie przemocy domowej z pośród 

73 228 ogółu osób. Różnica pomiędzy rokiem 2019 a 2020 wynosi 1950 przypadków w 

stosunku do mężczyzn. Warto również zwrócić uwagę na ogólną liczbę podejrzewanych 

sprawców przemocy, będących pod wpływem alkoholu. W roku 2019 ogólna liczba 

sprawców podejrzewanych o przemoc wynosiła 42 583, zaś w roku 2020 spadła o 2794 

przypadków i wynosiła 39 789. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż 

zjawisko przemocy wzrasta zarówno w skali naszego regionu jak i całego kraju. 

III. CEL GŁÓWNY, CELE SZCZEGÓŁOWE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cel programu 

 Mając na uwadze fakt, że skala zjawiska przemocy w powiecie nowodworskim z roku 

na rok wzrasta, to należy podjąć działania, które pozwolą na poprawę sytuacji rodzin 

borykających się ze zjawiskiem przemocy, a także działania, które zapewnią ochronę 

rodzinom zagrożonym przemocom. Powołując się na „Wojewódzkim Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”, jako cel główny „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2022-2030 w Powiecie Nowodworskim” uważa się: „Zwiększenie skuteczności 

działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenie skali tego zjawiska w Powiecie Nowodworskim”. 

Cele szczegółowe oraz kierunki działań      

 Wyznaczone cele szczegółowe w programie wskazują kierunki działań, które mają za 

zadanie zwiększyć skuteczność zapobiegania przemocy w rodzinie oraz pomniejszenie 

występowania tego zjawiska.         

 Przedstawione cele i działania dotyczące programu mają za zadanie zmienić 

dotychczasową sytuację rodzin, które zmagają się z przemocą, a także je chronić. Głównym 

działaniem jest nie tylko stworzenie wielokierunkowego systemu pomocy społecznej  

w Powiecie, ale także wszczynanie wielostronnych działań na rzecz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie oraz niwelowanie nieprawidłowych postaw i zachowań sprawców przemocy. 

 „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 w Powiecie Nowodworskim” kierowany jest 

zarówno do mieszkańców Powiatu, jak i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 



w rodzinie. Właśnie, dlatego ważne jest stałe podnoszenie poziomu kompetencji 

przedstawicieli instytucji i innych podmiotów zajmujących realizacją zadań, wynikających z 

Programu. Aby Program spełniał oczekiwania i faktycznie zwalczał zachowania przemocowe, 

sformułowano następujące cele szczegółowe:       

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób doznających 

przemocy w rodzinie.         

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  

4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu 

podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.  

 

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 

 

Cel szczegółowy 1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Lp. Działania 
Sposoby i metody  

realizacji 
Oczekiwane efekty 

1. 

Podnoszenie świadomości 

społecznej w temacie 

zjawiska oraz skutków, 

wynikających z przemocy 

w rodzinie. 

1. Przygotowanie oraz 

rozpowszechnianie ulotek i 

broszur informacyjnych na 

terenie Powiatu; 

2. Organizowanie prelekcji, 

szkoleń, dotyczących 

przemocy oraz zjawisk im 

towarzyszących. 

1. Wzrost świadomości 

społecznej na temat 

występowania przemocy 

oraz możliwości 

uzyskania pomocy. 

2. 

Profilaktyka w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

1. Opracowanie i 

propagowanie materiałów 

informacyjnych w postaci 

ulotek i broszur 

informacyjnych; 

2. Rozpowszechnianie 

wiedzy na temat zjawiska 

przemocy oraz oferowanych 

form pomocy na stronie 

internetowej; 

3. Organizowanie prelekcji, 

szkoleń na temat zjawiska 

przemocy. 

1. Zwiększenie 

świadomości społecznej 

na temat zjawiska 

przemocy oraz 

możliwości uzyskania 

pomocy. 

 

3. 

Rozpowszechnianie oferty 

wsparcia dla osób, które 

doświadczają przemocy w 

1. Umieszczenie informacji 

na temat możliwych form 

pomocy dla osób 

1. Zmniejszenie 

występowania zjawiska 

przemocy; 



rodzinie. doświadczających przemocy 

w rodzinie na tablicach 

informacyjnych, stronach 

internetowych; 

2. Zachęcanie przez 

pracowników instytucji do 

korzystania z Niebieskiej 

Linii oraz specjalistycznej 

pomocy oferowanej w 

Powiecie. 

 

2. Wzrost liczby osób 

korzystających z 

świadczonych usług z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy. 

 

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 

doznających przemocy w rodzinie.  

Lp. Działania 
Sposoby i metody 

realizacji 
Oczekiwane efekty 

1. 

Zapewnienie 

specjalistycznej pomocy i 

wsparcia ofiarom przemocy 

w rodzinie. 

1. Udostępnienie miejsca 

schronienia ofiarom 

przemocy w rodzinie i 

oddzielenie od sprawcy; 

2. Zapewnienie pomocy 

specjalistycznej: 

psychologicznej, prawnej, 

socjalnej; 

3. Zapewnienie schronienia 

w rodzinnej lub 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej dzieciom 

krzywdzonym w rodzinie. 

 

1.Spadek liczy osób 

dotkniętych przemocą w 

Powiecie; 

 

2. Zmniejszenie liczby 

dzieci umieszczanych  

w pieczy zastępczej. 

2. 

Nagłaśnianie informacji na 

temat możliwości 

udzielania pomocy dla osób 

doświadczających przemoc 

w rodzinie. 

1. Publikowanie oraz 

aktualizowanie informacji o 

instytucjach i formach 

pomocy, zwłaszcza 

psychologicznej, 

pedagogicznej, prawnej, 

socjalnej. 

1. Zwiększenie się 

świadomości osób 

doznających przemocy  

w rodzinie, do kogo mogą 

się zwracać ze swoim 

problemem. 

3. 

Świadczenie pomocy oraz 

wsparcia dla osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

1. Zachęcanie osób 

doświadczających przemocy 

do korzystania z 

świadczonych usług 

specjalistycznych 

2. Niesienie pomocy za 

pośrednictwem kontaktu 

telefonicznego lub poczty 

elektronicznej; 

3. Interdyscyplinarna 

współpraca na rzecz 

kompleksowej pomocy. 

 

1.Zwiększenie zaufania 

osób doświadczających 

przemocy do 

przedstawicieli instytucji 

pomocowych, 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

 

 



Cel szczegółowy 3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

Lp. Działania Sposoby i metody  

realizacji 

Oczekiwane efekty 

1. Podnoszenie świadomości 

społecznej na temat 

pomocy dla osób 

stosujących przemoc. 

1. Realizacja programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc; 

2. Rozpowszechnianie ulotek  

i broszur informacyjnych na 

temat programu korekcyjno-

edukacyjnego; 

3. Zamieszczenie informacji  

o programie na stronie 

internetowej PCPR-u; 

4. Współpraca instytucji i 

organizacji odnośnie 

kwalifikacji sprawców do 

uczestniczenia w programie 

korekcyjno-edukacyjnym. 

1. Liczniejsze 

uczestniczenie w 

programie oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych 

dla sprawców stosujących 

przemoc w rodzinie; 

 

2. Pomniejszenie liczby 

osób stosujących 

przemoc. 

2. Zwiększenie działań 

skierowanych do osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie w celu 

zaprzestania stosowania 

przemocy. 

1. Realizacja Powiatowego 

Programu Korekcyjno-

Edukacyjnego dla Osób 

Stosujących Przemoc w 

Rodzinie w Powiecie 

Nowodworskim. 

1. Zmniejszenie zjawiska 

przemocy w tym 

zmniejszenie ilości osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie. 

 

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia 

jakości i dostępności świadczonych usług.  

Lp. Działania Sposoby i metody 

 realizacji 

Oczekiwane efekty 

1. Podnoszenie kompetencji 

zawodowych osób 

realizujących zadania z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

1.Uczestnictwo pracowników 

instytucji w szkoleniach, 

kursach, webinariach z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

1.Wykazywanie się 

profesjonalizmem osób, 

które realizują 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

2. Nabycie umiejętności 

nawiązania 

odpowiedniego kontaktu z 

klientem oraz 

motywowanie do zmiany. 

2. Zapobieganie wypaleniu 

zawodowemu osób, które 

zajmują się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

- Pomoc w postaci superwizji 

dla pracowników 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. 

Wykazywanie się 

pracowników instytucji 

dużym zaangażowaniem 

w działania związane z 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

 

 



V. REALIZATORZY PROGRAMU 

 Zadania wynikające z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny być 

realizowane we wszystkich jednostkach powiatu nowodworskiego, które zajmują się ochroną 

oraz wsparciem rodziny i dzieci, na potrzeby mieszkańców powiatu. Realizacja programu 

polega na współpracy pomiędzy instytucjami powiatu. Realizatorami i partnerami 

„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2022-2030 w Powiecie Nowodworskim” będą: 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim; 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim; 

3. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim; 

4. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu; 

5. Miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; 

6. Lokalne zespoły interdyscyplinarne; 

7. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim; 

8. Posterunki policji z terenu powiatu; 

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim; 

10. Placówki edukacyjne i oświatowe; 

11. Placówki ochrony zdrowia; 

12. Miejskie i gminne ośrodki kultury; 

13. Sąd Rejonowy w Malborku; 

14. Prokuratura Rejonowa w Malborku; 

15. Organizacje pozarządowe i kościelne, działające na rzecz rodziny; 

16. Inne podmioty, działające na rzecz osób doświadczających przemocy lub stosujących 

przemoc.  

 

VI. MONITOROWANIE I EWALUACJA 

 Stały monitoring będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Dworze Gdańskim.. Realizacja celów oraz skuteczność prowadzonych działań 

będzie oceniania na bieżąco. Sprawozdanie z działalności będzie przedstawiane Radzie 

Powiatu Nowodworskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  


