
UCHWAŁA NR XXVII/384/2021 
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956), 
Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący                                                                                  
Rady Miejskiej Rumi 

 
 

Krzysztof Woźniak 
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Wstęp do Programu  

Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm. ).  

W Gminie Miejskiej Rumia program taki opracowywany był na lata 2014 -2020 i przyjęty  

do realizacji uchwałą Nr XLVI/507/2014 Rady Miejskiej Rumia z dnia 30 stycznia 2014 roku. 

Dotychczas obowiązujący program stracił moc z dniem 31.12.2020 roku, wobec czego należało  

dokonać ponownej diagnozy potrzeb mieszkańców gminy oraz służb ustawowo zajmujących  

się problematyką przemocy, ocenić skalę zjawiska przemocy i sprecyzować najważniejsze cele  

i zadania mające służyć ograniczeniu zjawiska i zminimalizowania jego skutków.   

Niniejszy dokument określa kompleksowe działania skierowane na profilaktykę  

przeciwdziałania przemocy, edukację i ochronę ofiar przemocy, edukację i terapię sprawców  

stosujących przemoc oraz wspieranie kompetencji służb realizujących postanowienia ustawy. 

Zaplanowane działania są spójne z dotychczas wyznaczonymi kierunkami w dokumentach 

strategicznych zarówno krajowych jak i powiatowych.  Cele i zadania Programu, a także źródła jego 

finansowania zostały sformułowane na poziomie ogólnym, który umożliwia ich rozwinięcie  

i uszczegółowienie, adekwatnie do  aktualnych  potrzeb  lokalnych.  

Skuteczność programu zależy od wielu czynników, w tym m.in. dobrego rozeznania 

środowiska przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką i wsparciem rodzin 

zagrożonych patologiami, kompleksowej współpracy lokalnych służb i instytucji w ramach pracy 

w Zespole Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim motywacji dokonania zmian i wyjścia z kryzysu 

przez rodziny dotknięte problemem przemocy. Program  stanowi  plan  działań  instytucji i organizacji 

zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie, a tym samym 

przyczyni się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania i ograniczenia ww. zjawiska. 

 

Perspektywa prawna 

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021 – 2025” powstał w oparciu o następujące akty prawne, a w szczególności:  

1. Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2007 r.  

Nr 303, str. 1 z późn. zm.), 

2. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r.  

Nr 78 poz. 483 z późn. zm.),  

3. Rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (85)4 w sprawie przemocy domowej 

z 26 marca 1985 r., 

4. Rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (90)2 w sprawie reakcji społecznych 

na przemoc w rodzinie z 15 stycznia 1990 r.,  

5. Rekomendację Komitetu Ministrów Rec.(2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą 

z dnia 30 kwietnia 2002 roku, 

6. Rekomendację Rady Europy 1450 (2000) dotycząca przemocy wobec kobiet w Europie 

7. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu  

dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128), 

8. Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961), 
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9. Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1982 r. 

Nr 10, poz. 71), 

10. Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961), 

11. Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444  

z późn. zm.), 

12. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218 z późn. zm.),  

13. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1876 z późn. zm.),  

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 późn. zm.), 

15. Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .  

16. Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.), 

17. Ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.), 

18. Ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 431 z późn. zm.), 

19. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 

20. Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1359). 

21. Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 30 z późn. zm.), 

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru 

zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334 z późn. zm.), 

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie 

nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

(Dz. U. Nr 126, poz. 718), 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), 

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r., w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245),  

26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 

kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno 

-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259),  

27. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r.  

w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny 

w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą 

w rodzinie (Dz.U. z 2011 r. Nr 81 poz. 448),  

28. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Uchwała nr 76 Rady Ministrów  

z dnia 29 kwietnia 2014 roku) (M. P. z 2014 r. poz. 445), - na dzień sporządzenia niniejszego 

programu, nie została podjęta Uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego programu 

na rok 2021, 

29. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020 (Uchwała 

Nr 590/XXIX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku)  
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– na dzień sporządzenia niniejszego programu, nie została podjęta Uchwała Sejmiku 

Samorządu w sprawie wojewódzkiego  programu na rok 2021, 

30. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016 – 2020 (Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V//XIV/147/15 

z dnia 18 grudnia  2015 r.- na dzień sporządzenia niniejszego programu, nie została podjęta 

Uchwała Rady Powiatu w sprawie powiatowego programu na rok 2021. 

Zasoby instytucjonalne w Gminie Miejskiej Rumia 

Zgodnie z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12  marca 2004 r.  

o pomocy społecznej lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, chyba że przepisy niniejszej  ustawy stanowią inaczej.  

W Gminie Miejskiej Rumia zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  realizują:   

1. Sąd Rejonowy w Wejherowie,  

2. Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  

4. Komisariat Policji w Rumi, 

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, 

6. Zespół Interdyscyplinarny w Rumi, 

7. publiczne i niepubliczne placówki oświatowe,  

8. publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,  

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi, 

10. Punkt Konsultacyjny ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, 

11. Straż Miejska w Rumi, 

12. Organizacje pozarządowe. 

 Jednostki te podejmują działania samodzielnie w ramach ustawowych i statutowych 

uprawnień,  we wzajemnej współpracy oraz z organizacjami pożytku publicznego.  Zadaniem 

własnym samorządów gminnych jest m.in. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Na terenie 

powiatu w każdej z gmin funkcjonuje zespół interdyscyplinarny powołany przez wójta, burmistrza  

lub prezydenta. W skład każdego z zespołów wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, 

Policji, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia,  

kuratorzy sądowi. W trzech zespołach interdyscyplinarnych członkiem jest przedstawiciel prokuratury 

rejonowej. W Zespole Interdyscyplinarnym w Rumi w skład Zespołu wchodzi również przedstawiciel 

organizacji pozarządowej. 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy 

Miejskiej Rumia na dzień sporządzania niniejszego Programu działa na podstawie Zarządzenia 

Nr 454/408/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania 

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 

Gminy Miejskiej Rumia zmienionego Zarządzeniem Nr 591/91/2020 z dnia 16 marca 2020 roku 

oraz  Zarządzeniem Nr 597/97/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 marca 2020 roku. 

Od 30 listopada 2020 roku, w związku z przyjęciem rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956), w odniesieniu do stosujących przemoc 

żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także 

przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek 
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do burmistrza w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę 

wojskową. 

Diagnoza przemocy w Gminie Miejskiej Rumia  

 Diagnozy przemocy dokonano na podstawie m.in. analizy danych statystycznych pozyskanych 

z Zespołu Interdyscyplinarnego w Rumi, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, 

komisariatu Policji w Rumi, Sądu Rejonowego w Wejherowie, Straży Miejskiej w Rumi. 

Wykorzystano również dane z raportu „Zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie wejherowskim” 

2020 przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz wyniki badania 

opinii publicznej w Rumi dot. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w tym dot. diagnozy 

zjawiska przemocy w rodzinie i oceny świadomości społecznej wobec problemu przemocy. 

Jak wynika z danych zawartych w Raporcie „Zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie 

wejherowskim” procedura „Niebieska Karta” 2020 w okresie obowiązywania Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020 została wszczęta 

łącznie 2 198 razy. Policja w latach 2015-2019 podjęła 6231 interwencji domowych z czego 26,44% 

zakończyło się wszczęciem procedury „Niebieska Karta” (założono 1648 NK). Najmniej procedur 

wszczynały podmioty ochrony zdrowia 0,77% oraz gminne komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych 1,36%, 3,91% procedur wszczęto w placówkach oświatowych,  

a 18,98% przez jednostki pomocy społecznej.  

Procedura „Niebieska Karta” to narzędzie służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

które obejmuje czynności podejmowane i realizowane m. in. przez przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy 

w rodzinie.  

Wykres 1. Liczba wszczętych procedur „ Niebieska Karta w latach 2017-2019 w Rumi 

 

 
 

W 2019 roku wszczęto 117 procedur „Niebieskie Karty” w tym założonych przez przedstawicieli: 
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 ochrony zdrowia                                                                                                          -     

 organizacje pozarządowe                                                                                            2    

Jak wynika z powyższego zestawienia w 85 % procedurę Niebieska Karta1  zakładali przedstawiciele 

policji, w 10 % przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, w 3,4 % przedstawiciele oświaty,  

a w 1,6 % przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

 

Wykres 2. Wszczęte w 2019 r. procedury NK w podziale na uprawnione służby 

 

Jak wynika z powyższych danych, są one zbieżne z danymi powiatu, gdzie również największy 

odsetek NK został wszczęty przez policję i pomoc społeczną.  

Na podstawie zestawienia liczby założonych NK przez poszczególne gminy i miasta powiatu 

wejherowskiego (Źródło: Raport PCPR 2020) wynika, iż w roku 2018 i 2019 w Gminie Miejskiej 

Rumia założono najwięcej procedur NK na terenie powiatu wejherowskiego. Wszczęte procedury NK 

w 2019 roku  w Rumi stanowiły 27 % wszystkich procedur w powiecie. Dla porównania w gminie 

miejskiej Wejherowo wszczęte procedury stanowiły 20 % ogółu.  

Skala zjawiska przemocy w rodzinie wskazuje, że z liczby 117 założonych Niebieskich Kart  

– A w roku 2019, osobami doznającymi przemocy w rodzinie były kobiety w liczbie 81 (w wieku  

do 60 roku życia oraz kobiety w liczbie 13 (powyżej 60 roku życia).  Liczba mężczyzn w wieku  

do 60 lat, którzy doznawali przemocy stanowiła 27 a powyżej 60 roku życia 5, natomiast liczba dzieci 

bezpośrednio doznających przemocy wynosiła 13. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Procedura Niebieska Karta – dalej procedura NK 
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Wykres 3. Liczba osób doznających przemocy w latach 2017 – 2019  

 
 

Podsumowując, najwyższy odsetek osób doznających przemocy stanowią kobiety – 68 %, mężczyźni 

– 23 %, dzieci – 9 %. 

Wykres 4. Odsetek osób doznających przemocy w 2019 r.  

 

Osobami, które stosowały przemoc w rodzinie w liczbie 20 – to kobiety w wieku do 60 lat  

oraz 5 powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni w liczbie 88 w wieku do 60 roku życia  

i 16 powyżej 60 roku życia. W 3 przypadkach osobami stosującymi przemoc względem osób 

dorosłych były dzieci. 
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Wykres 5. Liczba osób stosujących przemoc w latach 2017 - 2019 

 

 
 

Podsumowując, w roku 2019 osobami stosującymi przemoc w 79 % byli mężczyźni, w 19 % kobiety,  

a w 2 % dzieci. 

W obu rozpatrywanych aspektach, dane dotyczące osób doznających przemocy, jak i stosujących 

przemoc rosną. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że skala przemocy wzrasta. Nie jest to 

jednak zjawisko jednowymiarowe. Możliwe, że przemoc utrzymuje się na tym samym poziomie,  

a dzięki wzrostowi świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy wzrasta liczba 

ujawnianych i zgłaszanych spraw.  

Ma na to wpływ wiele czynników m.in. zmiany kulturowe w społeczeństwie, zmiany modelu rodziny, 

odchodzenie od tradycji patriarchatu, rozwój usług wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kampanie 

społeczne itp.  

Pewnym jest, że w związku ze specyfiką przemocy w rodzinie nie ma diagnozy skali tego zjawiska.  

Są tylko dane uzyskane w związku z wszczęciem procedury NK i danymi osób korzystających 

z systemu wsparcia w związku z przemocą w rodzinie. Prawdziwa skala przemocy w rodzinie  

nie jest zdiagnozowana. 

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi wynika, iż z powodu występującej 

przemocy w rodzinie w roku 2017 skorzystało ze wsparcia 21 rodzin (63 osoby w rodzinie), w roku 

2018 – 17 rodzin (49 osób), a w roku 2019  - 13 rodzin (37 osób). W roku 2019 jest to zaledwie  

1,5 % rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem. Może to świadczyć o tym, że przemoc  

w rodzinie dotyka nie tylko rodziny o niskich dochodach, z dysfunkcjami.  

Obrazując skalę zjawiska stosowanych form przemocy w rodzinie w roku 2019 w Rumi, liczba osób  

w rodzinie dotkniętych przemocą fizyczną wynosiła 113. Kolejną formą przemocy odnotowaną  

w formularzu „Niebieska Karta – A” była przemoc psychiczna/emocjonalna  

- 102 przypadki. Wobec 7 osób stosowana była przemoc seksualna, a wobec  2 osób przemoc 

ekonomiczna. Powyższe liczby dotyczące stosowanych form przemocy fizycznej i psychicznej 

świadczą o ich jednoczesnym występowaniu. 
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Wykres 6. Skala zdefiniowanych form przemocy w roku 2019 w Rumi 

 

Analiza populacji mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu uzależnień, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności może stanowić potencjalnie zagrożenie przemocą  

w tych rodzinach.  

Ustawa o pomocy społecznej w art. 7 wskazuje na przesłanki determinujące ubieganie się o pomoc 

finansową i pozafinansową świadczoną przez jednostki pomocy społecznej. W 2019 roku 

ze świadczeń finansowych pomocy społecznej z powodu przemocy skorzystało 13 rodzin, przy czym 

w tym właśnie roku w gminie wszczęto łącznie 117 procedur, co daje podstawę do wnioskowania, 

że jedynie 11 % rodzin w których wszczęto procedurę żyje na skraju ubóstwa.  

Wykres 7. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2019 roku.  
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Dane sprawozdawcze przekazane przez jednostki współpracujące w przeciwdziałaniu pomocy  

w Gminie Miejskiej Rumia przedstawiają się w następujący sposób. 

Prokuratura Rejonowa w latach 2017 – 2019 wydała 60 zakazów zbliżania się do określonych osób,  

60 zakazów kontaktowania się z określonymi osobami oraz wydała 40 postanowień o obowiązku 

opuszczenia lokalu (Źródło: Dane Prokuratura Rejonowa PR Ko 582.2020 z 28.09.2020 r.). 

NZOZ Nr 1 w Rumi (Źródło: dane NZOZ nr 1 w Rumi /002148/ z dnia12.10.2020 r.) poinformował  

o wystawieniu 15 zaświadczeń o uszkodzeniu ciała w okresie 2017 – 2019 r. w tym w roku 2019  

– 6 zaświadczeń. 

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (Źródło: dane PCPR 

ZIK.5210.2020.MB z dnia 29.09.2020 r.) wynika, iż liczba osób skierowanych/ zgłaszających się  

z Rumi do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy w roku 2019 

wyniosła 6, natomiast tylko 1 osoba ukończyła program. Udział w programie korekcyjno  

– edukacyjnym jest dobrowolny. Na przestrzeni 3 lat przedstawia się to w następujący sposób. 

 

Wykres 8. Liczba osób skierowanych do  udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym 

dla sprawców przemocy w latach 2017 – 2019 

 

Jak wynika z danych, odsetek osób, które ukończyły program jest znikomy. 

Z danych uzyskanych z Sądu Rejonowego w Wejherowie (Źródło: dane Adm.-4019 – 16/20  

z dnia 6.10.2020 r.) pozyskano informację o nadzorach kuratorskich, przymusowym leczeniu 

odwykowym, wydanych zakazach i postanowieniach. Dane ujęto w wykresie. 
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Wykres 9. Dane Sądu Rejonowego w Wejherowie za lata 2017 – 2019 dot. Rumi 

 

Jak wynika z pozyskanych danych, w sprawach związanych z przemocą w rodzinie, Sąd orzekał 

najczęściej o skierowaniu na przymusowe leczenie odwykowe. Ukazuje to powiązanie między 

uzależnieniem od alkoholu/ piciem a stosowaniem przemocy w rodzinie. Następnie Sąd orzekał  

o objęciu sprawcy przemocy dozorem w toczących się sprawach. W bardzo nikłym stopniu Sąd 

orzekał o zakazie zbliżania, kontaktowania się oraz o obowiązku opuszczenia lokalu przez sprawcę 

przemocy. Można wnioskować, iż ofiary przemocy nie mają wiedzy o prawach im przysługujących 

w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi przedstawiła następujące dane. 

Wykres 10. Liczba podjętych działań w ramach kompetencji MKRPA w Rumi w okresie 2017 – 2019  
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Straż Miejska w Rumi, przekazała informacje, że w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

realizowała działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych typu prelekcje, pogadanki, spotkania 

z rodzicami.  

W powiecie wejherowskim w wyniku przemocy domowej w latach 2015-2019, służby 

podejmowały interwencje wobec 32 dzieci w związku ze skrajnym zaniedbaniem lub narażeniem  

ich na utratę zdrowia lub życia, z czego wobec 8 dzieci Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał 

postanowienie w trybie art. 12a  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Źródło: sprawozdawczość PCPR Wejherowo), wobec pozostałych 24 dzieci toczyło się postępowanie 

opiekuńcze, zakończone tymczasowym zabezpieczeniem dzieci w pieczy zastępczej.  

W okresie pięciu lat w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w powiecie wejherowskim 

umieszczono łącznie 501 dzieci w wyniku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych po zakończeniu 

postępowania opiekuńczego. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że umyślne 

działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra drugiego człowieka są przemocą, wszelkie 

przejawy łamania praw człowieka należy traktować jak zachowania przemocowe mimo,  

że nie stanowią wprost zagrożenia życia.  

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na mocy postanowień sądu doznawały przemocy fizycznej, 

seksualnej, psychicznej. Łamano ich prawa do wychowania w rodzinie bez przemocy, prawo 

do miłości, nauki, rozwoju zainteresowań, ochrony przed uzależnieniami, prawa do wypoczynku, 

nierzadko zaniedbywano ich podstawowe potrzeby zdrowotne, żywieniowe, higieniczne.  

Z danych Sądu Rejonowego w Wejherowie dot. Rumi wynika, że w związku z przemocą w rodzinie 

wobec dzieci, w roku 2017 umieszczono w pieczy zastępczej 4 dzieci, a w roku 2018 – 1 dziecko.  

W roku 2019 nie wydano takiego postanowienia.  

Jak wynika z analizy danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych skorzystały  z pomocy społecznej  

w 2019 roku 74 rodziny, w tym 49 rodzin niepełnych oraz 18 rodzin wielodzietnych. Liczba rodzin 

korzystających z ww. powodu znacznie spadła. W stosunku do roku 2018 nastąpił spadek o 36 %, 

w stosunku do roku 2017 o 50 %. Sytuacja ta nie wynika jednak z ustania przesłanki dot. bezradności.  

Jest to skutek poprawy warunków finansowych.  

Główne dysfunkcje rodzin, które zostały objęte wsparciem z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych:  

 obniżone bądź brak kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, 

 niepełnosprawność rodziców, a także dzieci, 

 bezradność,  

 choroba alkoholowa, 

 bezrobocie,  

 ubóstwo 

Łącznie w roku 2019 objęto wsparciem asystenta rodziny 56 rodzin.  W rodzinach tych wychowywało 

się 113 dzieci.  
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Wykres 11. Rodziny z dziećmi objęte wsparciem ośrodka 

 

 

Średni czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną w 2019 roku wynosił 22 miesiące.  

W przypadku 19 rodzin  do współpracy z asystentem  zobowiązywał  rodzinę  Sąd Rodzinny 

na podstawie postanowienia. Głównym powodem umieszczania dzieci w pieczy jest alkoholizm  

i narkomania rodziców oraz zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze.  

Zaniedbanie wobec dzieci, brak realizacji podstawowych potrzeb, zaniedbywanie obowiązków 

rodzicielskich to również forma przemocy w rodzinie.  

Gmina Miejska Rumia przeprowadziła w roku 2020 badanie ankietowe wśród mieszkańców  

w celu zdiagnozowania lokalnych zagrożeń społecznych2. Ankiety dotyczyły m.in. uzależnień  

i przemocy w tym dot. diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie i oceny świadomości społecznej 

wobec problemu przemocy. 

Respondenci otrzymali propozycje czterech stwierdzeń dotyczących wychowania dzieci,  

z którymi mogli się zgodzić bądź też nie. Wyniki ankiet na pytania dotyczące przemocy w rodzinie 

przedstawiały się w następujący sposób. 

Stwierdzenie „aby prawidłowo wychować dziecko, należy od czasu do czasu dawać klapsa” spotkało 

się z akceptacją ponad połowy respondentów (58%), w tym 48,5% zgadza się z tym zdecydowanie,  

a 9,5% - raczej się zgadza.  18,5% zdecydowanie sprzeciwia się takiemu przeświadczeniu. 

Paradoksalnie, równocześnie twierdzenia, iż dziecko powinno bać się rodziców, bo wtedy łatwiej 

o jego posłuszeństwo i szacunek dla nich oraz, że kary fizyczne hartują dziecko i pozwalają mu sobie 

lepiej radzić w przyszłości spotkało się z odrzuceniem zdecydowanej większości badanych  

– odpowiednio 82% i 83% (uwzględniając odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie zgadza się). Pozwala 

to od razu rozwiać podejrzenie, iż respondenci popierający łagodne stosowanie kar fizycznych 

(tzw. „klapsa”) czynią tak przede wszystkim z powodu chorobliwej chęci znęcania się nad własnymi 

                                                            
2 Wyniki badań ankietowych wśród mieszkańców Rumi, Centrum Rozwiązywania problemów Społecznych  
w Warszawie 2020 
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dziećmi czy ograniczonej wizji „hartowania przez kary”. Bardziej prawdopodobną interpretacją 

wydaje się w związku z tym chęć dyscyplinowania dzieci, używają do tego „od czasu do czasu” 

klapsa. 

Jednocześnie większość badanych (w sumie 73,5%) sprzeciwia się, aby kary fizyczne były zakazane 

prawem, z czego 51,5% w stopniu „raczej”, a 22% w stopniu „zdecydowanie”. Z kolei 59%  

nie traktuje przemocy w rodzinie jako prywatnej sprawy, do której nikt nie powinien się wtrącać,  

a nieco mniej, bo 57,5% nie zgadza się, by policja nie mogła interweniować w sprawach rodzinnych,  

z czego 28% zdecydowanie.  

Jeśli chodzi o ofiary przemocy w rodzinie, to zdecydowana większość respondentów  

zgadza się, że mogą nimi być zarówno kobiety, jak i mężczyźni (77,5%, z czego 55,5% zdecydowanie,  

a 22% raczej się zgadza.) oraz, że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol (75,5%, z czego 37,5% 

zdecydowanie, a 38% raczej się zgadza). Większość, bo 53% (35,5% zdecydowanie, a 17,5% raczej) 

podziela pogląd, że przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego oraz, że przemoc 

może być nie tylko wtedy, gdy zostawia widoczne ślady na ciele ofiary (60%). 

Powyższe wartości pozwalają sądzić, że zdecydowana większość badanych opowiada 

się za stosowaniem łagodnych kar fizycznych wobec dzieci tzw. „klapsów”, ale zdecydowanie 

nie traktuje tego jako powszednią regułę, lecz raczej jako środek, po który sięga się incydentalnie. 

Przemawia za tym także fakt, że większość respondentów zaprzecza jakoby kary fizyczne hartowały 

dziecko oraz, że wzbudzanie strachu u dziecka, m.in. w wyniku kar fizycznych, dobrze służy 

procesowi wychowania. Skłania to do stwierdzenia, że zdecydowana większość dorosłych 

mieszkańców gminy Rumia nie przejawia postaw wychowawczych charakterystycznych dla modelu 

wychowania opartego na przemocy i zastraszaniu, ale w procesie wychowawczym dopuszcza 

stosowanie łagodnych kar fizycznych w pewnych sytuacjach, pozwalając jednocześnie na ingerencję 

policji czy innych osób na przypadki przemocy w rodzinie, choć bez wprowadzania ogólnego 

prawnego zakazu stosowania kar fizycznych. 

W dalszej części ankiety poddano ocenie kompetencje wychowawcze rodziców gminy Rumia 

oraz trudności pojawiające się w procesie wychowania dzieci, szukając jednocześnie ich źródeł  

i propozycji poprawy. 

81% respondentów ocenia wysoko, a 4,5% bardzo wysoko poziom kompetencji wychowawczych 

rodziców zamieszkujących gminę Rumia. 14,5% określiło ten poziom jako raczej niski. 

Łącznie 96,5% badanych podziela opinię, że właściwy proces wychowania w rodzinie jest kluczowy 

dla rozwoju dziecka (82,5% badanych zdecydowanie tak, a 14% raczej tak). Tylko 3,5%  

z nich było innego zdania. 

Na pytanie „Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo 

-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego?” najwięcej, bo 58% osób  

(22,5% odpowiedzi) wskazuje na przemoc w rodzinie. Trochę mniej, bo prawie połowa respondentów  

te przyczyny widzi w uzależnieniach i bezrobociu (odpowiednio 50,5% i 50%), a jedna trzecia  

(32%) – w chorobach i niepełnosprawności. Wielodzietność jest postrzegana jako przyczyna 

bezradności rodziców w procesie wychowawczym przez jedną piątą (20,5%) badanych,  

niskie umiejętności wychowawcze - przez 16% z nich. 

Warto zaznaczyć, że niskie umiejętności wychowawcze mogą mieć różne przyczyny sięgające 

korzeniami także wcześniejszych pokoleń, jak na przykład niewłaściwe przygotowanie obecnych 

rodziców przez swoich byłych opiekunów do pełnienia roli ojca lub matki, jakie nabywali 

już w procesie dorastania. 
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Starając się znaleźć właściwą ofertę działań dla poprawy sytuacji rodzin z trudnościami 

wychowawczymi w gminie Rumia respondenci również mieli do wyboru wachlarz możliwości. 

Najwięcej osób, 51,5%, poparło oferowanie pomocy terapeutycznej prowadzenie profilaktyki i terapii 

uzależnień (45%) oraz zwiększenie ofert instytucji wspierających rodzinę (39,5%). Z kolei po 22% 

osób wskazało na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych i pomocy medycznej. 

Według badań przeprowadzonych w 2019 roku3 z deklaracji badanych wynika, że w zdecydowanej 

większości rodzin zdarzają się nieporozumienia i konflikty (71%), przy czym w większości dochodzi 

do nich bardzo rzadko (54%), natomiast w co szóstej (17%) kłótnie wybuchają przynajmniej kilka razy 

w miesiącu. W ciągu ostatnich siedmiu lat częstość występowania konfliktów w rodzinach w zasadzie 

się nie zmieniła. 

Dom – obok pracy, szkoły oraz ulic poza najbliższą okolicą – jest miejscem, gdzie najwięcej osób 

doświadczyło przemocy (według deklaracji po 8%). Niewiele mniej ankietowanych przyznało, że padło 

jej ofiarą w najbliższej okolicy (7%). Nieco rzadziej ankietowani zetknęli się z agresją w restauracji, 

kawiarni, na dyskotece (5%), w środkach komunikacji – pociągu, autobusie, tramwaju, taksówce (5%) 

lub w innych miejscach (4%)4. 

Warto też zaznaczyć, że kiedy mówi się o przemocy w rodzinie, to nie chodzi tylko o przemoc 

rodziców wobec dzieci, ale też małżonków wobec siebie czyli np. męża wobec żony bądź odwrotnie. 

Wedle przytaczanych badań CBOS z 2019 r. w sumie aż 46% badanych przyznało, że padło ofiarą 

przemocy i wyniki te są wyższe od danych z lat 2012 i 2009. Wyniki z 2019 r. są zbliżone do danych 

sprzed 3 lat, kiedy CBOS realizował podobne badania. Wobec powyższego można powiedzieć, 

że przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym 

w naszym kraju, dotykającym niemal połowę polskiej społeczności i, co gorsza, wykazującym 

tendencję rosnącą. Jest to zjawisko niezwykle trudne do zbadania, ponieważ, z jednej strony sama 

przemoc może być stopniowalna, zależna od różnych okoliczności i nie zawsze jednostronna, 

a z drugiej, osoby doświadczające przemocy w różny sposób zniekształcają swoje doświadczenia, 

np. racjonalizując zachowanie sprawcy lub go usprawiedliwiając. Z tego względu zbadaliśmy 

rozpowszechnienie przemocy fizycznej oraz psychicznej w środowisku lokalnym bez kierowania 

bezpośredniego pytania o bycie ofiarą lub sprawcą przemocy w rodzinie. 

90% respondentów deklaruje, że nie ma w swoim otoczeniu osób, które doświadczają przemocy 

w rodzinie; 8% taki fakt potwierdza, a 2% nie jest co do tego pewna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 CBOS, Komunikat z badań: Przemoc i konflikty w domu, Warszawa, kwiecień 2019 
4 CBOS, Komunikat z badań: Przemoc i konflikty w domu, Warszawa, kwiecień 2019 
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Wykres 12. Czy w Pani/Pana otoczeniu są osoby doświadczające przemocy w rodzinie? 

 

 

 

Wykres 13. Czy Pani/Pan wie, gdzie może uzyskać pomoc osoba doświadczająca przemocy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%
2%

90%

TAK Nie jestem pewny/a, ale mam podejrzenia, że tak NIE

6,5%

93,5%

TAK NIE
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Wykres 14. Czy gdyby coś wydarzyło się niepokojącego (groźby, prześladowanie, namawianie), 

to czy zaufałbyś swojemu rodzicowi/opiekunowi i powiedział mu o swoim problemie? 

 

Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w swoim domu, ale pewność ta zmniejsza się 

wraz z wiekiem (tak  – SP 4-6 – 86%, SP 7-8 – 72%, SPP – 67%, a raczej tak - SP 4-6 – 13%, SP 7-8 

– 23%, SPP – 26%,). 

 

Wykres 15. Czy czujesz się bezpiecznie w swoim domu? 

 

Zdecydowana większość dzieci nigdy nie doświadczyła krzywdy od swego rodzica / opiekuna  

(SP 87-6 – 87%, SP 7-8 – 87,5%, SPP – 84%), ale mniej niż jednej dziesiątej zdarza się to kilka razy 

w roku (SP 4-6 – 9%, SP 7-8 – 6,4%, SPP – 9%,).  
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Wykres 16. Czy ktoś z rodziców/opiekunów robi ci krzywdę? 

 

Najczęściej spotykanym rodzajem przemocy ze strony rodziców/ opiekunów jest przemoc psychiczna 

(SP 4-6 – 11%, SP 7-8 – 4,5%, SPP – 19%,) i fizyczna (SP 4-6 – 9%, SP 7-8 – 4,7%, SPP – 9%,). 

Najmniej osób wskazało przemoc seksualną, niemniej już samo istnienie tego zjawiska jest 

alarmujące. 

Wykres 17. Z jakim rodzajem przemocy się spotykasz? 
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Osoby starsze, obok grupy osób niepełnosprawnych i dzieci, stanowią grupę szczególnie 

narażoną na przemoc. Główną przyczyną są ograniczone możliwości psychiczne i fizyczne 

oraz zależność od otoczenia, a to może być przyczyną wykorzystywania tej zależności przez osoby  

z najbliższego środowiska rodzinnego – dzieci, współmałżonków, wnuki.  

Powiat Wejherowski w 2018 roku zlecił badanie przemocy wobec osób starszych5 w tym również 

badając aspekt przemocy. Dane statystyczne wskazują, że najczęstszą formą przemocy kierowaną 

wobec seniorów jest przemoc psychiczna (100% procedur) i fizyczna (90% procedur), w ok. 30% 

prowadzonych procedur dochodzi do przemocy ekonomicznej, a w 7% do przemocy seksualnej 

natomiast w 3,7% procedur dochodzi do zaniedbań opiekuńczych.  

Najczęściej przemocy wobec seniorów w rodzinach dopuszczają się dorosłe dzieci (51,8%) 

oraz współmałżonkowie (ok.40,7%), odnotowano również przemoc ze strony wnuków (14,8%) 

oraz synowych/zięciów osób starszych (11,1%). Blisko 20% respondentów wskazało, że sprawcami 

przemocy w rodzinie była więcej niż jedna osoba wspólnie zamieszkująca z seniorem.  

Aby uzyskać szczegóły na temat przemocy fizycznej i psychicznej wobec starszych osób w powiecie 

wejherowskim, zadano pytania dotyczące tego, czy po ukończeniu 65 roku życia doświadczyli oni 

agresywnych zachowań ze strony innych ludzi. Zdecydowana większość ankietowanych 

odpowiedziała, że nie (średnia tej odpowiedzi wynosi 96,2%). Natomiast seniorzy potwierdzali 

w ankietach, że byli wyzywani (5,1%), ośmieszani (6,5%), izolowani od znajomych (8%) 

oraz wytykano im starość (10,8%).  

W celu zbadania skali dyskryminacji na tle wiekowym, sprawdzono czy osoby starsze doświadczyły 

złego traktowania z powodu ich wieku. Z badania wynika, że prawie czterech na pięciu respondentów 

nie było źle traktowanych z tego powodu, a odpowiedź bardzo rzadko stanowiła drugą, najczęściej 

wybieraną opcję, za którą opowiedziało się 13,3% ankietowanych. Odpowiedzi czasami oraz rzadko 

sumują się na 7,4% wszystkich odpowiedzi, zaś często i bardzo często wybrane zostały łącznie  

przez mniej niż 1% osób. Trzech na pięciu (59,3%) respondentów nie czuła się zaniedbana  

przez innych członków rodziny, co dziesiąta ankietowana osoba odczuwała zaniedbanie czasami,  

oraz prawie co piąty respondent odczuwał zaniedbanie bardzo rzadko (18,1%).  

Podczas badania sprawdzono, czy respondenci czują się porzuceni przez innych członków swoich 

rodzin. Wyniki wskazują, że ponad trzech na pięciu z nich nie czuło się w ogóle porzucona, podczas 

gdy łącznie co 5 czuł się porzucony rzadko (5,1%) bądź bardzo rzadko (14,9%). Warianty często 

oraz bardzo często stanowiły łącznie 6,4% wszystkich odpowiedzi. Prawie co dziesiąty ankietowany 

odpowiedział czasami (9,8%).  

Zdecydowana większość ankietowanych nie doświadczała żadnych form kontroli lub nadużycia 

władzy związanej z przymuszaniem, ograniczaniem lub odmawianiem podstawowych potrzeb (średnia 

odpowiedzi nie wynosi 95,7%). Wyjątek stanowiły w tym przypadku odpowiedzi; pozostawanie 

w samotności oraz bez opieki (5,9% odpowiedzi tak), zmuszanie do kąpieli / zakaz kąpieli (7,9%)  

oraz przede wszystkim, ciągła kontrola ze strony innych (10,8%).  

Według badań, prawie czterech na pięciu respondentów nie było świadkiem bądź osobiście 

nie doświadczyło złego traktowania ze strony swojej rodziny (79,6% odpowiedzi nie) oraz urzędów 

i banków (77,8% odpowiedzi nie). W przypadku placówek służby zdrowia, już co czwarty respondent 

był świadkiem lub doświadczał złego traktowania (25,8%). Przestrzeniami, które określono 

za najbardziej sprzyjające gorszemu traktowaniu osób starszych, to miejsca publiczne (ulice, sklepy, 

                                                            
5 Badanie Przemoc wobec seniorów PCPR Wejherowo 2018 
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środki komunikacji), w których co dziesiąty respondent osobiście doświadczył złego traktowania 

(10,5%), i ponad jeden na trzech był jego świadkiem (35%).  

Badania na tej grupie respondentów wskazują, że oddziaływania o charakterze edukacyjnym 

oraz profilaktyka przemocy powinna dotyczyć szerokiej grupy odbiorców.  

Zgodnie z wytycznymi ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań gminy 

należy opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Wszystkie samorządy na terenie powiatu spełniają warunki ustawodawcy  

w tym względzie.  

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie.  

Z analizy ocen zasobów pomocy społecznej gmin powiatu wejherowskiego za 2019 rok 

wynika, że w powiecie z pomocy społecznej w związku z bezradnością w sprawach opiekuńczo  

– wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego korzystało łącznie 1013 rodzin. Osoby  

i rodziny w związku z przemocą w rodzinie otrzymywały m.in. wsparcie w postaci poradnictwa 

specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego, prawnego).  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, poza działaniami związanymi z procedurą NK, 

realizuje następujące zadania: 

1. Poradnictwo rodzinne. Odbiorcami były osoby zamieszkałe na terenie gminy Rumia, głównie 

klienci MOPS. Osoby te poszukiwały pomocy w zakresie radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami życiowymi, takimi jak: 

 wsparcie osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

 wsparcie w procesach opiekuńczo – wychowawczych, 

 rozwiązywanie problemów w zakresie zaburzonych relacji w rodzinie, 

 pomoc w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, 

 wsparcie w procesie żałoby, 

 wsparcie w procesie leczenia uzależnień, 

 wsparcie w procesie leczenia przewlekłych chorób somatycznych, 

 inne zjawiska zakłócające zdrowe funkcjonowanie osób objętych pomocą. 

2. Poradnictwo pedagogiczne. Z poradnictwa pedagogicznego w roku 2019 skorzystało 25 osób, 

odbyło się 140 godzin konsultacji pedagogicznych. W ramach oddziaływań profilaktycznych 

wspólnie z klubem rowerowym „Sama rama” zorganizowano 4 wycieczki rowerowe. 

Skorzystało z nich 28 dzieci młodzieży oraz 4 osoby dorosłe ze środowisk zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym.  

    

3. Konsultacje psychologiczne. Miały charakter spotkań konsultacyjno-poradniczych, 

diagnostycznych, psychoedukacyjnych lub kontrolnych. W 2019 roku liczba osób,  

które skorzystały z tego rodzaju poradnictwa wyniosła 22 osoby, odbyły się 132 konsultacje 

psychologiczne.  Zakładany czas prowadzonego jednego spotkania wynosi ok. 60 minut. 

Z uwagi na złożoność problemów klientów, bądź sesje rodzinne (ilość osób) czas ten ulega 

wydłużeniu, więc ilość konsultacji nie przekłada się bezpośrednio na ilość godzin.   

 

4. Wsparcie psychologiczne. W ramach Procedury Niebieskiej Karty odbyły się  

232 indywidualne spotkania z psychologiem oraz zorganizowano 6 spotkań o charakterze 

mediacyjnym. 
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5. Mediacje rodzinne. W roku 2019 wprowadzono nową usługę tj. mediacje rodzinne. W ramach 

mediacji odbyło się 6 spotkań. Mediacje ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie 

dzieciom bezpieczeństwa i stabilnego środowiska w rodzinach skonfliktowanych, w sprawach 

okołorozwodowych, a także w sytuacjach trudnych dla rodziny. 

 

6. Grupa wparcia dla osób doznających przemocy. W roku 2019 od stycznia do grudnia odbyły 

się 24 spotkania. Spotkania odbywały się z częstotliwością co 2 – tygodnie. Uczestniczyło  

w nich 11 kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie.   

 

7. Szkoła dla rodziców. W 2019 r. obyły się trzy pełne cykle i rozpoczął czwarty cykl  

(37 spotkań) warsztatów „Szkoła dla rodziców”  skierowanych dla rodziców, opiekunów. 

Głównym celem spotkań było poszerzenie umiejętności rodziców i ich wiedzy na temat 

skutecznych metod wychowawczych, przyczyniających się do polepszenia relacji rodzic  

– dziecko, a tym samym zmniejszenia niepożądanych zachowań ich dzieci. W spotkaniach 

brało udział 35 osób. 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, podczas których 

omawiano pracę grup roboczych oraz sytuację poszczególnych rodzin, w których wszczęto procedurę 

„Niebieskie Karty”.  

Zgodnie z regulaminem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnił Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rumi. W 2019 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rumi byli w stałym kontakcie z pedagogami i psychologami szkolnymi  

i funkcjonariuszami Policji (wchodzącymi w skład grup roboczych), monitorującymi rodziny 

w kryzysie spowodowanym przemocą w rodzinie. Współpraca przedstawicieli placówek oświatowych 

z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie monitorowania sytuacji rodzinnych dzieci – uczniów 

dotkniętych przemocą występującą w domu umożliwiła wymianę pogłębionych informacji 

dotyczących niepokojących zjawisk występujących w rodzinie.  

 

GRUPY ROBOCZE 

  Grupy robocze zajmowały się rozwiązywaniem problemów związanych  

z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”. 

Członkowie grup roboczych dokonywali analiz sytuacji rodzinnej – wypełniając formularz NK – C,  

z osobą, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK – D, z osobą,  

wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Opracowywano indywidualne plany 

działania dla poszczególnych rodzin, w oparciu, o które podejmowane były działania w ramach 

swoich kompetencji.  

Powołano 111 grup roboczych. Łącznie członkowie grup roboczych pracowali w 166 rodzinach 

objętych procedurą (trwające procedury z 2017 i 2018r.). W roku sprawozdawczym odbyło 

się 657 posiedzeń grup roboczych. Liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart – C wyniosła 

63 (karty dot. osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie), Niebieskich 

Kart – D wyniosła 48 (karty dot. osób, co do których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie). 

W spotkaniach grup roboczych uczestniczyli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka   

Pomocy   Społecznej   w   Rumi,   psychologowie,   dzielnicowi Komisariatu Policji w Rumi 

oraz funkcjonariusze ds. osób nieletnich, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi. 
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Dzięki wspólnemu podejmowaniu działań pomocowych, pomoc była skuteczniejsza.   

W ramach podejmowanych działań przez pracownika socjalnego – członka grupy roboczej 

tj. monitorowania środowiska w ramach indywidualnego planu pomocy osobom doświadczającym 

przemocy stosowanej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi skierowano 2 wnioski do Prokuratury 

o przymusowe leczenie psychiatryczne. 

W przypadkach, gdy w ocenie grupy roboczej zagrożone jest dobro małoletnich składany 

jest wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodziny. W 2019 skierowano 4 wnioski natomiast w jednym 

przypadku odebrano z rodziny 2 dzieci. W odniesieniu do 3 osób zostały skierowane wnioski 

do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na przymusowe 

leczenie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

Tabela 1. Dane dotyczące grup roboczych 

 

Rok 2019 

Liczba powołanych grup roboczych                                                111 

Liczba posiedzeń grup roboczych                                                657 

 

Tabela 2. Liczba rodzin objęta pomocą grup roboczych w 2019 roku 

 

Wykres 18. Liczba powołanych grup roboczych i liczba posiedzeń grup roboczych 
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Wykres 19. Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych 

 

 

 

Wykres 20. Liczba osób w tych rodzinach 

 

 

W 2019 roku zakończono 79 procedur Niebieskiej Karty, w tym: 3 w związku z ustaniem 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, a także 67 ze względu 

na brak zasadności prowadzenia działań, w 6 przypadkach nie powołano grupy roboczej  

oraz 3 trwające procedury przekazano do innej gminy, zgodnie z właściwością miejscową. 

Najczęstszymi przesłankami zakończenia procedur były sytuacje, w których osoba doznająca 

przemocy nie zgłaszała dalszego zagrożenia, deklarując, iż przemoc ustała bądź nie występuje,  

a zdarzenie, w wyniku którego wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” było incydentalne, 

jednorazowe.  

W ramach upowszechniania informacji i edukacji z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, dystrybuowano materiały informacyjne w formie ulotek i broszur. 

117
128

166

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2017 2018 2019

l. rodzin objętych pomocą GR

391

346
362

132

104
119129

108

136130 134

107

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2017 2018 2019

l. osób ogółem kobiety mężczyźni dzieci

Id: 55618C65-4EBB-4736-AC7F-2A1BEBF6C46A. Podpisany Strona 24



 
 

Aktualizowane również były informacje na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rumi. Strona internetowa zawierała opisany w przystępny – pozbawiony książkowych często 

hermetycznych definicji sposób, zjawiska przemocy i jego złożoność oraz występujące formy. Strona 

internetowa zawierała informacje dotyczące przepisów prawa, jakie obowiązuje podczas postępowania 

w procedurze „Niebieskie Karty”. Ze strony internetowej osoba zainteresowana mogła dowiedzieć 

się jakie podmioty – instytucje mogą założyć „Niebieską Kartę A” oraz jakie są kolejne etapy 

funkcjonowania procedury „Niebieskie Karty”. 

Strona internetowa zawierała informacje dotyczące możliwości skorzystania z pomocy 

psychologa oraz o funkcjonującej na terenie miasta Rumi grupie wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy a także o funkcjonującej bezpłatnej aplikacji „Twój Parasol”, którą każda z osób czujących 

zagrożenie może zainstalować na telefonie komórkowym i może użyć w razie potrzeby. 

Interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęte w 2019 roku 

miały na celu zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy  

w rodzinie oraz zwiększenie wiedzy w lokalnym środowisku. Podjęte działania wpływały 

na doskonalenie umiejętności kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i pomocą 

dla osób dotkniętych tym problemem oraz usprawnienie systemu działań w zakresie lokalnej pomocy 

osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową.  

Podkreślić należy, że podejmowane działania przez zespół interdyscyplinarny, powoływanie 

członków grup roboczych, opierają się na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów  

i służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wsparcie 

psychologiczne, socjalne, materialne, medyczne i prawne oraz współdziałanie specjalistów wielu 

dziedzin w zakresie pomocy rodzinom ukazuje, że kompleksowe,  interdyscyplinarne podejście 

do problemów rodziny, do sytuacji w jakiej znajdują się jej członkowie, może uruchomić proces 

i wpłynąć na zmiany wewnątrz niej. Pomoc uwzględniała aspekty życia osób krzywdzonych, 

jak i sprawców przemocy. 

Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w 2019 roku wzrosła o 19 w stosunku 

do roku 2018, natomiast ilość spotkań członków grup roboczych wzrosła o 245. Wzrastająca liczba 

wszczętych procedur, a w konsekwencji  liczba posiedzeń grup roboczych może oznaczać, 

że zwiększa się świadomość osób dotkniętych przemocą aby zgłaszać się po pomoc do instytucji 

działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także wzrastająca wrażliwość 

społeczna na krzywdę drugiej osoby (zgłaszają osoby z poza środowiska gdzie występuje przemoc). 

   

Dane liczbowe świadczące o skali przemocy w gminie oraz analiza działań podjętych przez służby  

w poprzednim okresie programowania wskazują na potrzebę:  

1. rozbudowy i poszerzenia oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w tym organizacji 

zajęć edukacyjnych, zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia, wzmacnianie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi,  

2. wzmocnienie działań nakierowanych na wsparcie rodzin wykazujących problemy opiekuńczo 

– wychowawcze,  

3. tworzenie preferencyjnych warunków do uzyskania przez osoby doświadczające przemocy  

do uzyskania mieszkania,  

4. stworzenia spójnego dla powiatu systemu pracy ze sprawcami przemocy na rzecz skuteczności 

podejmowania przez nich oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz monitorowania 

ich skuteczności,  

5. poszerzenia oferty oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy. 
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SWOT  

MOCNE STRONY  

1. Funkcjonowanie w gminie ZI i GR oraz wysoka aktywność tych podmiotów  

w procedowaniu NK.  

2. Wysoki wskaźnik zakładanych niebieskich kart, przy równoczesnym wysokim wskaźniku 

zakańczanych. 

3. Współpraca gmin z NGO w zakresie realizacji projektów. 

4. Wysoki wskaźnik osób korzystających ze wsparcia psychologicznego w związku z przemocą 

na terenie gmin.  

5. Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

oraz placówki oświatowe w zakresie przemocy.  

6. Wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania pomocy w przypadku 

przemocy.  

7. Realizowanie przez szkoły programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie 

przemocy, warsztatów integracyjnych, zaangażowanie młodzieży w działania realizowane  

w szkołach na rzecz profilaktyki przemocy.  

8. Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych.  

9. Powiatowe procedury umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w tym w trybie art. 12a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

10. Funkcjonowanie telefonu interwencyjnego w powiecie w sprawach dotyczących umieszczeń 

dzieci w pieczy zastępczej w tym w trybie art. 12a ustawy.  

11. Zawarcie porozumienia przez Powiat ze specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar 

przemocy.  

12. Specjalistyczne przygotowanie służb pomocowych. 

13. Działania interdyscyplinarne na rzecz walki z przemocą.  

14. Dostępność specjalistów w szkołach.  

15. Znajomość środowisk rodzinnych dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, 

podejmowanie interwencji przez specjalistów.  

16. Wzrost liczby sprawców zatrzymywanych przez Policję.  

17. Znaczący wzrost nadzorów kuratorskich nad wykonywaniem zakazu przebywania  

w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowanie się z kreślonymi osobami, 

zbliżania się do nich lub opuszczania miejsca bez zgody sądu, jak również nakazu okresowego 

opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną przez sprawców.  

 

SŁABE STRONY 

1. Niski wskaźnik osób podejmujących i skutecznie kończących programy Korekcyjno  

– Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PKE).  

2. Niedostateczne monitorowanie rodzin po zakończeniu planu pomocy i zakończeniu procedury 

NK.  

3. Brak monitoringu osób po zakończeniu udziału w PKE.  

4. Brak na terenie powiatu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia (SOW).  

5. Niewystarczająca oferta programowa dla osób doświadczających przemocy, sprawców 

przemocy, rodziców.  

6. Brak lokalnych uregulowań prawnych umożliwiających pomoc osobom doznającym 

przemocy w uzyskaniu mieszkania.  

7. Niewystarczająca wiedza organów zgłaszających zawiadomienie o możliwości popełnienia 

przestępstwa w związku z przemocą w rodzinie do organów ścigania ( Policja, prokuratura) 

oraz Sądu o rozstrzygnięciach i niewystarczająca wymiana informacji pomiędzy podmiotami 

wszczynającymi procedury NK, a ZI i GR . 
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8. Brak całodobowego telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy.  

9. Niewystarczająca dostępność do specjalistów – psychologów, terapeutów, długi czas 

oczekiwania na pomoc specjalistów.  

10. Niewielka oferta wsparcia dla młodzieży poza szkołą.  

11. Przepełnienie klas, anonimowość.  

12. Niskie zaufanie do instytucji pomocowych i ich skuteczności.  

13. Niewystarczająca świadomość społeczna na temat skutków przemocy, wysoka tolerancja 

na przemoc.  

14. Niewielkie zainteresowanie rodziców współpracą ze szkołami, małe zainteresowanie rodziców 

swoimi dziećmi oraz podnoszeniem kompetencji rodzicielskich oferowanym przez szkoły.  

SZANSE  

1. Otwartość służb na wzajemną współpracę, wymianę informacji.  

2. Wypracowywanie wspólnie interdyscyplinarnych procedur pracy ze sprawcami przemocy  

i wsparcia ofiar oraz monitorowania losów rodzin dotkniętych przemocą.  

3. Edukowanie społeczeństwa na temat skutków przemocy.  

4. Dalsze tworzenie programów osłonowych z wykorzystaniem środków budżetu państwa.  

5. Ograniczenie skutków przemocy poprzez lokalne uregulowania prawne w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy.  

6. Usprawnienie procedur związanych z izolacją sprawców przemocy.  

7. Kierowanie przez ZI, GR spraw do Sądu o skierowanie sprawcy do odbycia programu 

korekcyjno – edukacyjnego.  

8. Ciągłość oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych i terapeutycznych.  

9. Rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwych form wsparcia rodzin borykających 

się problemami wychowawczymi, uzależnieniami, opieką nad osobami niepełnosprawnymi  

i seniorami.  

10. Promowanie wartości rodzinnych i wychowania bez przemocy.  

11. Rozwój infrastruktury pomocowej.  

12. Zmiana przepisów prawa umożliwiająca skuteczną, interdyscyplinarną pomoc rodzinom 

uwikłanym w przemoc.  

13. Zmiana postaw społecznych, brak przyzwolenia społecznego na wszelkie przejawy przemocy  

(przemoc domową, rówieśniczą, cyberprzemoc, znęcanie się nad zwierzętami itp.).  

14. Przeszkolenie specjalistów w celu uzyskania kwalifikacji do prowadzenia programów 

korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

15. Powołanie powiatowego zespołu monitorującego realizację programu.  

16. Wprowadzenie we wszystkich szkołach procedur antyprzemocowych.  

17. Wypracowanie lokalnej sieci wsparcia rodzin i osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą.  

18. Systematyczne szkolenie kadr.  

19. Prowadzenie kampanii społecznych. 

ZAGROŻENIA  

1. Społeczne przyzwolenie na przemoc.  

2. Ukrywanie przez rodziny zachowań przemocowych, bierność w podejmowaniu działań 

na rzecz zmiany swojej sytuacji.  

3. Bierność świadków przemocy.  

4. Niewydolność wychowawcza rodzin i wzrost liczby tych rodzin.  

5. Niewystarczające wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych.  

6. Izolacja społeczna i zagrożenie bezpieczeństwa seniorów i osób niepełnosprawnych.  
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7. Instrumentalne i bezrefleksyjne wypełnianie obowiązków ustawowych przez służby  

bez podejmowania innowacyjnych i odpowiadających na potrzeby społeczne działań.  

8. Zaniechanie rozwoju kompetencji służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy.  

9. Długi czas postępowań karnych w stosunku do sprawców przemocy, orzekanie kar  

w zawieszeniu.  

10. Wypalenie zawodowe przedstawicieli służb zajmujących się przemocą.  

11. Utrzymywanie się wysokiego wskaźnika przemocy w powiecie. 

12. Powielanie negatywnych wzorców zachowań przez młodzież w życiu dorosłym.  

13. Zagrożenie alienacją i wykluczeniem społecznym rodzin z problemem przemocy.  

14. Uzależnienia młodzieży jako ucieczka od problemów.  

15. Wzrost liczby dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami na tle psychicznym.  

Cele, działania.  

Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w Rumi. 

W oparciu o sporządzoną diagnozę przemocy w Gminie Miejskiej Rumia oraz określone mocne 

i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z przeprowadzonej diagnozy, sformułowano cel 

główny programu tj. „ Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz zmniejszenie skali zjawiska w Rumi”. 

Zaprojektowano również cele i zadania dla pięciu priorytetów w zakresie podnoszenia wrażliwości 

 i świadomości społecznej nt. przemocy i jej skutków, wsparcia osób doświadczających przemocy, 

ograniczenia przemocy poprzez pracę ze sprawcami przemocy oraz w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się wsparciem rodzin i osób uwikłanych w przemoc.  

Dynamika zjawiska przemocy wskazuje, że: 

1. wzrasta liczba osób doznających przemocy, które korzystają ze wsparcia 

psychologicznego na terenie gminy,  

2. odnotowuje się niski wskaźnik udziału sprawców przemocy domowej w podejmowaniu 

współpracy ze specjalistami, 

3. utrzymuje się wysoki wskaźnik prowadzonych procedur NK przy równoczesnym   

wzroście liczby zakańczanych procedur przez zespół interdyscyplinarny, 

4. pracownicy oświaty i ochrony zdrowia znacznie rzadziej wszczynają procedurę 

„Niebieska Karta” niż pozostałe powołane do tego organy, 

5. konieczne jest przeszkolenie w formie warsztatowej nauczycieli, pedagogów, 

psychologów oraz pracowników ochrony zdrowia w zakresie prowadzenia procedury 

„Niebieska Karta”, 

6. ponad połowa wszczętych procedur NK dot. spraw związanych z uzależnieniem  

od alkoholu. 

 

Analiza powyższych danych statystycznych wskazuje na konieczność: 

1. uwzględnienia w kolejnych latach oferty pomocowej dla ofiar i sprawców przemocy  

w postaci specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego, 

2. opracowania i wdrażania programów profilaktycznych i działań informacyjnych skierowanych 

nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych,  w zakresie prawidłowych  

i pozbawionych przemocy metod wychowawczych, 
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3. propagowania zdrowego stylu życia bez używek, rozpowszechniania informacji o formach 

kryzysów w rodzinie,  możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysu w celu 

zapobiegania utrwalaniu i pogłębianiu się zachowań destrukcyjnych, 

4. stworzenia systemu wsparcia dla grup zawodowych zajmujących się pracą z rodzinami 

doświadczającymi przemocy w tym w szczególności dostępu do superwizji, coachingu.
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Podnoszenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie – Priorytet I 

 
Cel szczegółowy Działania Czas realizacji Mierniki realizowanych 

działań i celów  

 

 Realizatorzy 

1. Edukacja społeczności Gminy 

Miejskiej Rumia na temat 

przemocy i jej skutków 

 

1. Realizowanie programów 

podnoszących kompetencje 

rodzicielskie. 

2. Prowadzenie kampanii 

społecznych o zasięgu 

gminnym, konkursów itp. 

3. Coroczne raportowanie 

zjawiska przemocy w 

rodzinie we współpracy z 

Zespołem 

Interdyscyplinarnym 

2021 – 2025 
1. ilość 

przeprowadzonych 

programów 

podnoszących 

kompetencje 

rodzicielskie,  

2. ilość 

przeprowadzonych 

kampanii, 

3. ilość raportów 

JOPS, Oświata, 

Policja, GKRPA, 

Ochrona Zdrowia, 

Sąd, Prokuratura, 

Media  
 

 

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i zwalczania przemocy – Priorytet II 

 

Upowszechnianie informacji w 

zakresie form wsparcia rodzinom 

zagrożonym lub dotkniętym 

przemocą 

1. Udostępnianie do publicznej 

wiadomości informacji o 

instytucjach udzielających wsparcia 

osobom i rodzinom w sytuacji 

przemocy w rodzinie, 

cyberprzemocy, przemocy 

rówieśniczej. 

2. Wykorzystywanie narzędzi 

teleinformatycznych do 

rozpowszechniania informacji o 

formach wsparcia w sytuacji 

przemocy. 

3. Opracowywanie informatorów w 

zakresie profilaktyki przemocy i o 

2021 -2025 1. liczba 

rozpowszechnionych 

ulotek, broszur, 

plakatów, 

2. aktualizacje stron 

internetowych dot. 

rozpowszechniania 

informacji o formach 

wsparcia w sytuacji 

przemocy, 

3. liczba informatorów 

w zakresie 

profilaktyki 

przemocy i o 

możliwych formach 

JOPS, Oświata, Policja, 

GKRPA, Ochrona 

Zdrowia, Sąd, 

Prokuratura, Media 
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możliwych formach wsparcia. wsparcia 

 

Zwiększenie skuteczności działań w zakresie udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy – Priorytet III 

 
Wzmocnienie ochrony osób 

doświadczających przemocy 

 

1. Monitorowanie sytuacji 

rodzin dotkniętych 

przemocą.  

2. Zapewnienie całodobowego 

schronienia dla ofiar 

przemocy  

3. Interdyscyplinarne 

procedowanie w NK.  

4. Prowadzenie programów 

edukacyjnych i 

terapeutycznych dla osób 

doświadczających przemocy  

(grupy wsparcia, grupy 

socjoterapeutyczne dla 

dzieci i młodzieży, 

prowadzenie i 

indywidualnych terapii).  

5. Udostępnienie do publicznej 

wiadomości informatorów o 

instytucjach udzielających 

pomocy w sytuacjach 

doświadczania przemocy w 

rodzinie.  

2021 -2025 1. liczba posiedzeń grup 

roboczych, 

2. ilość skierowań do 

całodobowego schronienia dla 

ofiar przemocy. 

3. liczba postępowań z użyciem 

procedury „Niebieskie Karty”,  

4. liczba programów 

edukacyjnych i 

terapeutycznych dla osób 

doświadczających przemocy  
(liczba spotkań grup wsparcia, grup 

socjoterapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży, liczba prowadzonych 

indywidualnych terapii), 

5. liczba informatorów 

JOPS, Oświata, 

Policja, GKRPA, 

Ochrona Zdrowia,  

Sąd, Prokuratura, 

Media 

 

Zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy – Priorytet IV 

 

Ograniczenie zachowań 

przemocowych w rodzinach 

1. Interdyscyplinarne 

procedowanie w NK. 

2. Kierowanie sprawców 

przemocy do programu 

korekcyjno – edukacyjnego 

2021 -2025 1. liczba postępowań z użyciem 

procedury „Niebieskie 

Karty”, 
2. liczba wniosków o skierowanie 

do udziału w programie 

JOPS, Oświata, 

Policja, GKRPA, 

Ochrona Zdrowia, Sąd, 

Prokuratura, Media 
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dla sprawców przemocy. 

3. Kierowanie sprawców na 

indywidualne i grupowe 

terapie uzależnień. 

4. Wzmocnienie współpracy 

pomiędzy organami ścigania 

a zespołem 

interdyscyplinarnym w 

zakresie wymiany 

informacji w sprawie 

prowadzonych postępowań. 

5. Sporządzanie i aktualizacja 

informatorów o ofercie 

pomocowej dla osób 

stosujących przemoc i 

przekazywanie ich do 

właściwym miejscowo 

prezesów sądów 

rejonowych , prokuratorom 

rejonowym, komendantom 

powiatowym policji oraz 

gminom (ew. Żandarmerii 

Wojskowej) 

6. Izolowanie sprawców 

przemocy. 

7. Udostępnienie do publicznej 

wiadomości informatorów o 

instytucjach udzielających 

pomocy w sytuacjach 

doświadczania przemocy w 

rodzinie. 

 

korekcyjno – edukacyjnym dla 

sprawców przemocy 

3. liczba skierowań sprawców na 

indywidualne i grupowe terapie 

uzależnień, 

4. liczba spotkań ZI, w których 

uczestniczy przedstawiciel 

organów ścigania  

5. liczba informatorów o ofercie 

pomocowej dla osób 

stosujących przemoc 

przekazanych do właściwych 

miejscowo prezesów sądów 

rejonowych, prokuratorów 

rejonowych, komendantów 

powiatowych policji oraz 

gminom (ew. Żandarmerii 

Wojskowej) 

6. ilość nakazów w wyniku 

których doszło do izolowania 

sprawców przemocy, 

7. ilość informatorów o 

instytucjach udzielających 

pomocy w sytuacjach 

doświadczania przemocy w 

rodzinie 

  

Doskonalenie zawodowe pracowników instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie – Priorytet V 
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Wzmocnienie kompetencji 

zawodowych pracowników 

 

1. Udział w szkoleniach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

2. Organizowanie superwizji pracy  

3. Organizowanie doradztwa 

metodycznego dla służb pomocy 

społecznej w zakresie przemocy. 

4. Wymiana dobrych praktyk 

pomiędzy służbami. 

2021 -2025 
1. liczba przeszkolonych osób z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

2. liczba superwizji wraz z liczbą 

uczestników superwizji, 

3. liczba osób, które skorzystały z 

doradztwa metodycznego dla 

służb pomocy społecznej w 

zakresie przemocy, 

4. liczba spotkań 

JOPS, Oświata, 

Policja, GKRPA, 

Ochrona Zdrowia, Sąd, 

Prokuratura, Media 

Wdrożenie systemu wsparcia dla 

osób pracujących w tematyce 

przemocy w rodzinie 

1. Organizowanie doradztwa 

metodycznego dla służb pomocy 

społecznej w zakresie przemocy. 

2. Wymiana dobrych praktyk 

pomiędzy służbami. 

2021 -2025 1. liczba osób, które skorzystały z 

doradztwa metodycznego dla 

służb pomocy społecznej w 

zakresie przemocy, 

2. liczba spotkań 

JOPS, Oświata, 

Policja, GKRPA, 

Ochrona Zdrowia, Sąd, 

Prokuratura, Media 
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Realizacja programu 

 

Niniejszy Program skierowany jest do: 

1. osób doświadczających przemocy w rodzinie w szczególności: 

- dzieci, 

- osób niepełnosprawnych, 

- seniorów, 

- współmałżonków i partnerów w związkach nieformalnych, 

2. osób podejrzewanych o stosowanie przemocy i sprawców przemocy, 

3. świadków przemocy, 

4. przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy osobom 

uwikłanym w przemoc domową tj. pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej, Policjanci, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, 

przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia, członkowie organizacji pozarządowych, 

5. społeczności lokalnej.  

 

Program realizowany będzie przez podmioty określone w kierunkach działań niniejszego Programu, 

a w szczególności: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, 

2. Zespół Interdyscyplinarny w Rumi, 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, 

4. Sąd Rejonowy w Wejherowie, 

5. Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, 

6. Policję, 

7. publiczne i niepubliczne instytucje ochrony zdrowia, 

8. publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, 

9. gminną komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, 

10. organizacje pozarządowe i kościelne, 

11. Żandarmeria Wojskowa, 

12. inne podmioty działające na rzecz osób dotkniętych przemocą lub sprawców przemocy. 

 

Źródła finansowania 

Z uwagi na pięcioletni okres obowiązywania programu oraz różnorodność podmiotów 

zaangażowanych w realizację zadań, środki finansowe na realizację zadań będą uwzględniane 

w rocznych planach finansowych poszczególnych jednostek. 

Jednostki i organizacje uczestniczące w realizacji programu będą aplikować o środki zewnętrzne 

na realizację właściwych sobie zadań określonych w programie. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2025 są środki 

własne Gminy, w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz środki z budżetu państwa a także województwa przeznaczone na realizacje zadań dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Monitoring i ewaluacja 

W okresie obowiązywania, program będzie analizowany w procesie monitoringu, który prowadzony 

będzie w oparciu o: 

1. Coroczne raportowanie i ocenę zgodności faktycznego postępu z założeniami  

i celami programu oraz przyjętą realizacją zadań, 

2. Ocenę nowych wyzwań i zagrożeń, 

3. Analizę zmian legislacyjnych. 

 

Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy cele programu są właściwie realizowane, jaka jest trafność 

przyjętych sposobów realizacji, jaka skuteczność i efektywność Programu oraz wskazać potrzebne 

zmiany na przyszłość. Program ma charakter otwarty. Zmieniające się uwarunkowania prawne 

i organizacyjne mogą wpłynąć na konieczność jego uzupełnienia. 

Ewaluacji i monitoringowi podlegają standard i dostępność usług oraz stopień i realizacja celów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) będąc koordynatorem programu, będzie raportował 

rokrocznie działania realizowane w ramach programu i przedstawiał rezultaty podejmowanych zadań 

i potrzeby przy okazji przedstawiania Radzie Miejskiej Rumi rocznego sprawozdania z działalności 

MOPS w Rumi. 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218
z późn. zm.) w art. 6 ust. 2 pkt 1 nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Obowiązujący w tym zakresie dokument - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą
Nr XLVI/507/2014 Rady Miejskiej Rumia z dnia 30 stycznia 2014 roku utracił swoją moc z upływem 31 grudnia
2020 r.

Wobec powyższego program na lata 2021-2025 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji
programu na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz zmniejszenie skali zjawiska w Rumi.

Program określa kompleksowe działania skierowane na profilaktykę przeciwdziałania przemocy, edukację
i ochronę ofiar przemocy, edukację i terapię sprawców stosujących przemoc oraz wspieranie kompetencji służb
realizujących postanowienia ustawy. Zaplanowane działania są spójne
z dotychczas wyznaczonymi kierunkami w dokumentach strategicznych zarówno krajowych
jak i powiatowych. Realizacja Programu zakłada dalszy wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska
przemocy, przypadki przemocy będą rozpoznawane wcześniej i skuteczniej, a także wzmocniony zostanie system
pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Z uwagi na pięcioletni okres obowiązywania programu oraz różnorodność podmiotów zaangażowanych
w realizację zadań, środki finansowe na realizację zadań będą uwzględniane
w rocznych planach finansowych poszczególnych jednostek. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2025 są środki własne Gminy, w tym wpływy z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki z budżetu państwa a także województwa
przeznaczone na realizacje zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
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