
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/563/2017 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 20 września 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2018 – 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 

9 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu 

Ewa Zielińska 
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WSTĘP 

 

 

 W nawiązaniu do zapisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie (Dz. U. 

 z 2015 r. poz. 1390, z późn. zm.) przedstawiamy Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020. Przemoc  

w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się 

umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 

zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka 

rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie 

gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, 

wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. 

Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie  

i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. Przemoc pojmowana jest także jako wywieranie 

wpływu na innych ludzi, w wyniku, którego ich aktualny poziom rozwoju somatycznego  

i duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju. 

Celem programu jest rozpoznawanie i podejmowanie działań skierowanych na 

eliminowanie przemocy domowej na terenie Gminy Stary Sącz. Z uwagi na specyfikę, jest to 

praca długofalowa, wymagająca wyspecjalizowanej kadry, specjalistycznych ośrodków  

i prowadzona będzie przy stałej współpracy z osobami i specjalistami z innych ośrodków (np. 

z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Małopolskim Ośrodkiem 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Sączu). Program wynika z zapisów prawnych w zakresie przemocy domowej, 

podstaw teoretycznych, jak i specyfiki dotychczasowych doświadczeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obejmuje swym zasięgiem 

charakter zgłoszeń zawartych w Niebieskich Kartach, diagnozę przemocy domowej, a także 

możliwości form udzielanej pomocy. 

Przemoc domowa, to zjawisko wywołujące bardzo dużą uwagę i emocje w ostatnich 

latach, w naszym kraju, ze strony różnych osób i instytucji, organizacji społecznych, mediów, 

polityków i innych. Nie sposób wymieniać tu czynniki kulturowe, które przez całe lata 

kształtowały relacje między ludźmi, relacje rodzinne, relacje między małżonkami, rodzicami, 

dziećmi, słowem wszelkie relacje zachodzące w szeroko pojętej rodzinie. Funkcjonujące 

wzory kulturowe, zasady i wzorce wychowania i opieki, patriarchalny system wielu 

społeczności, różnorodnie pojmowana rola kobiety i mężczyzny, miejsce i rola dzieci  
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w rodzinie, także sytuacja zawodowa członków rodziny oraz sytuacja ekonomiczna rodzin, 

kształtowały takie a nie inne podejście, także do sposobów i metod funkcjonowania rodzin. 

Sytuacja ta i relacje rodzinne dotyczyły także zachowań obecnie określanych jednoznacznie 

jako przemoc domowa. W przemocy domowej przełamywanie tradycyjnych barier 

kulturowych, nawyków, zwyczajów stanowi chyba największą barierę w kształtowaniu 

nowoczesnego społeczeństwa. Jest to najtrudniejsza i długofalowa praca nad zmianami 

mentalności, postaw i zachowań. Z naszych polskich badań i statystyk m.in. niebieskich kart 

wynika, że przemoc w rodzinach jest nadal domeną mężczyzn.  

Z dotychczasowej praktyki wynika, że najczęściej sygnalizowana przemoc, to objawy 

nierozwiązywanych konfliktów rodzinnych, gdzie strony konfliktu mają wyrównane siły  

w walce o dominację czy wygranie swoich racji. Niemniej konieczne jest tu szczególne 

wyczulenie na rozpoznanie rzeczywistej przemocy wobec słabszych i bezbronnych – 

szczególnie dzieci.  

Program zakłada zacieśnianie i doskonalenie interdyscyplinarnej współpracy osób  

i instytucji, które pracują z rodzinami i dziećmi. Dotyczy to zarówno policji, jak i oświaty, 

służby zdrowia, opieki społecznej, odpowiednich organizacji społecznych, pozarządowych  

i innych. Z uwagi na tak bardzo delikatną i wrażliwą społecznie problematykę Program 

zakłada stałe doskonalenie kadr, w których kręgu zainteresowania i obszaru działań są 

problemy szeroko rozumianej problematyki rodziny, profilaktyki i opieki. 

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 przemocy w rodzinie. 
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1. ZJAWISKO PRZEMOCY – PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

Przemoc w rodzinie: 

 jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie 

działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym, 

  jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu, 

 wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy  

i kontroli, 

 narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, 

  powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka. 

 

Fazy przemocy 

 

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem  

o długiej nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według 

zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po 

sobie faz: 

 Faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, który charakteryzuje się 

wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych. W tej fazie dochodzi do 

rozmaitych incydentów takich jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie 

członka rodziny, używanie obraźliwych słów. Sprawca jest stale poirytowany  

i prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której kierowana jest złość partnera stara się za 

wszelką cenę uspokoić sytuację zaspokajając żądania partnera i robiąc wszystko by 

poprawić mu nastrój. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną. 

Sytuacja staje się nie do zniesienia i pojawia się agresja. 

 Faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji. Ta faza 

trwa stosunkowo krótko, ale może zakończyć się dramatycznie: pobiciem, 

uszkodzeniem cała, a nawet śmiercią zaatakowanej osoby. Na tym etapie pojawia się  

u osoby doznającej przemocy przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także 

złość, która powoduje, że najczęściej w fazie trwania przemocy osoby, które jej 

doznały decydują się wezwać pomoc i złożyć skargę. 

 Faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy i okazywania żalu ze strony sprawcy. 

Na tym etapie istnieje szansa, że jeśli sprawca chce utrzymać związek podda się 
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terapii, a jego agresywne zachowania zostaną powstrzymane. Jednak bez trwałej 

specjalistycznej pomocy faza ta kończy się nawrotem przemocy spowodowanym 

ponownym wzrostem napięcia u sprawcy. 

 

Przedstawione cykle mogą trwać wiele lat. Przemoc przybiera na sile, zachowanie sprawcy 

oraz skutki jego negatywnego działania są coraz bardziej dotkliwe. Trzecia faza „miodowego 

miesiąca” jest coraz krótsza, stając się z czasem przerwą kilkudniową. 

 

Rodzaje przemocy w rodzinie – formy zachowań agresywnych 

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych 

instrumentów: 

 przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące 

do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, 

złamań czy zasinień (np. popychanie, odpychanie, uderzania, duszenie, kopanie, 

zamykanie w domu lub niewpuszczanie do domu, nieostrożne pirackie prowadzenie 

samochodu, gwałt). 

 przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz 

mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej 

osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów 

lękowych i nerwicowych (np. ignorowanie uczuć, obrażanie, wyśmiewanie z wartości, 

które ceni osoba doznająca przemocy, krytykowanie bez przerwy, upokarzanie  

i poniżanie, manipulowanie za pomocą kłamstw). 

 przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań 

w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (przejawy: np. niechciany dotyk, 

zawstydzające komentarze, ignorowanie potrzeb seksualnych, odmawianie seksu jako 

kara, zmuszanie do współżycia po akcie przemocy, gwałt, krytykowanie zachowań 

seksualnych, sadystyczne akty seksualne). 

 przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego 

uzależnienia ofiary od sprawcy (np. uniemożliwianie podjęcia lub utrzymania pracy, 

zabieranie oszczędności, nie informowanie o dochodach). 
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Przemoc można także podzielić ze względu na przebieg: 

 

 Przemoc chłodna – inaczej wyrafinowana, sprawca przemocy dużą uwagę zwraca na 

brak widocznych śladów, objawów czy świadków stosowania przemocy. Często ten 

rodzaj przemocy jest określony jako przemoc dokonywana „w białych rękawiczkach”. 

W przypadkach tego rodzaju przemocy, z racji braku dowodów, policja interweniuje 

rzadko. Z tego rodzaju przemocą najczęściej mamy do czynienia w środowiskach  

o tzw. wysokim statusie społecznym. 

 Przemoc gorąca - charakteryzuje się niekontrolowanymi wybuchami agresji, 

wściekłości, chamstwem, oraz brutalnością. Sprawca nie przebiera w środkach 

okazując swoją złość i wyższość. Objawy przemocy mają charakter gorący i są 

widoczne dla społeczności, dlatego w takich przypadkach częściej interweniuje policja. 

Ten rodzaj przemocy jest charakterystyczny dla środowisk o niższym statusie 

społecznym. 

 

Skutki przemocy w rodzinie 

 

Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są 

zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, 

długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy 

doświadczanej w dzieciństwie. 

U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy fizyczne  

i emocjonalne. Do najczęstszych objawów będących skutkami przemocy należą: poważne 

obrażenia ciała, wzrost częstości chorób somatycznych związanych ze stresem (bóle głowy, 

żołądka, w krzyżu lub w stawach oraz inne dolegliwości) przygnębienie, smutek, obojętność, 

popadanie w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy agresji, 

zmienność nastrojów, decyzji, niepewność, stany lękowe, w tym lęk przed bliskością, 

nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena, kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne, 

kłopoty z koncentracją, zwiększone spożycie środków psychoaktywnych, zaprzeczanie, 

obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy. 

Ofiary często zachowują się niezrozumiale, niejednokrotnie zmieniają zdanie  

i wycofują zawiadomienie o przestępstwie, bronią sprawcy. Zachowania te są w psychologii 

tłumaczone najczęściej występowaniem wyuczonej bezradności, zjawiska „prania mózgu” 

czy stresu pourazowego. Wycofanie się z aktywnych działań służących zmianie sytuacji  
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i wyjściu z przemocy może wynikać z przekonania o bezskuteczności działań, popartego 

wcześniejszymi doświadczeniami. Bierność i rezygnacja są również często wynikiem technik 

manipulacyjnych, jakim ofiara była poddawana ze strony sprawcy, technik mających utrwalić 

w niej niską samoocenę i wzbudzić poczucie winy. 

Na szczególnie poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. 

Często są one bezpośrednimi ofiarami lub/i świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń 

cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu  

i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokojenie tych 

podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyną wielu schorzeń 

psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazują 

wysoki poziom depresji, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze, zaburzenia snu, 

nadpobudliwość, agresję, obniżenie samooceny i poczucie bezwartościowości. Maltretowanie 

psychiczne niekorzystnie wpływa na rozwój dzieci. Może prowadzić do nieprzystosowania 

interpersonalnego (brak poczucia bezpieczeństwa, niski poziom kompetencji społecznych, 

trudności w kontaktach z rówieśnikami), deficytów intelektualnych (deficyty w zakresie 

możliwości poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności) problemów afektywno 

- behawioralnych (agresja, samoponiżanie, lęk, wstyd i poczucie winy, wrogość i gniew, 

pesymizm i negatywizm). Skutki przemocy pojawiające się podczas trwania zachowań 

przemocowych są zaledwie początkiem destrukcyjnego wpływu przemocy domowej. 

Konsekwencje przemocy ujawniają się często również po długim czasie, kiedy dziecko 

dorasta lub w jego dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy objawiają się w postaci 

różnych form niedostosowania społecznego. Trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki  

z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych, wysoki poziom 

agresji, nadużywanie alkoholu, branie narkotyków to tylko niektóre ze sposobów ucieczki od 

problemu przemocy w rodzinie. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie ma wpływ na całe 

dorosłe życie. Ofiary przemocy, zwłaszcza seksualnej, mają problemy z nawiązaniem  

i utrzymaniem satysfakcjonujących relacji z innymi osobami. Ponadto, zachowania 

przemocowe są dziedziczone i powielane. Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach, 

gdzie mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą się agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś 

postrzegają bicie, maltretowanie i wykorzystywanie jako elementy wpisane w rolę kobiety. 

Doświadczanie przemocy w dzieciństwie podwyższa ryzyko, że krzywdzone dzieci same 

staną się krzywdzącymi rodzicami. 

Przemoc zagraża życiu, niesie ze sobą cierpienie fizyczne, rany, siniaki, ale nade 

wszystko powoduje niewyobrażalnie wielkie szkody psychiczne u ofiar, które najczęściej 
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przez lata doświadczają znęcania się, wykorzystywania lub zaniedbania. Przemoc domowa to 

także poważny problem społeczny. Destrukcyjna siła niszczy cały system rodzinny, rozsadza 

go od środka, odbiera poczucie bezpieczeństwa i możliwość prawidłowego rozwoju 

najmłodszym członkom rodziny. Niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia przez dzieci zachowań 

przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu. Niezwalczona przemoc przybiera na sile, 

utrwala się i eskaluje niosąc negatywne konsekwencje dla uwikłanych w nią rodzin i dla 

całego społeczeństwa. Niezbędne jest zatem podejmowanie planowych działań mających na 

celu zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie, działań wpisanych w tworzenie  

i rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy, którego zasadniczymi elementami są 

specjalistyczne instytucje i profesjonaliści niosący pomoc osobom dotkniętym przemocą 

domową. 

 

2. PRAWO POLSKIE WOBEC PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Podstawowym przepisem prawa karnego związanym z przemocą w rodzinie jest 

Kodeks Karny, który zawiera osobny rozdział dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie  

i opiece (rozdział XXVI). Jednym z przestępstwem opisanych w tym rozdziale jest 

przestępstwo znęcania się nad rodziną: art. 207 §1 kk, który brzmi następująco: "Kto znęca 

się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym 

lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do 5 lat". Jeśli akty przemocy powtarzają się, a nie ma na to 

dowodów lub sprawca przemocy uderzył po raz pierwszy, czyn ten może być 

zakwalifikowany jako uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, wówczas należy powołać 

się na art. 156 i 157 kk (rozdział XIX). Przemoc fizyczna to także przemoc seksualna 

polegająca na wymuszaniu współżycia lub takich jego form, które nie są akceptowane przez 

ofiarę. Jeżeli sprawca dopuszcza się gwałtu, który również w małżeństwie jest przestępstwem, 

może odpowiadać za przestępstwo na podstawie art. 197Kodeksu Karnego, definiującego 

przestępstwo zgwałcenia następująco: "Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem 

doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 

2 do 12."  

W Kodeksie Karnym znajdujemy jeszcze wiele innych przepisów które mają 

zastosowanie w przypadku zaistnienia przemocy domowej. Są nimi: art. 191 § 1 "Kto stosuje 
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przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego 

działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Opisując 

ten artykuł należy wyjaśnić pojęcie groźby bezprawnej. Jest nią grożenie innej osobie 

popełnieniem przestępstwa na szkodę jej samej lub osoby jej najbliższej. Jest to również 

groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 

tej osoby lub osoby jej najbliższej, przy czym groźba ta wywołuje w zagrożonym realną 

obawę jej spełnienia: art. 190 § 1: "Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej 

szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną 

obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2." 

Od roku 2005 w Polsce funkcjonuje Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. 

Określa ona zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania 

wobec osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc. Zawarto w niej 

definicję tego czym jest przemoc domowa, określa ją art. 2ustawy: „przemoc w rodzinie - 

należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1,  

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemocą”. 

Art. 12 wymienionej ustawy określa ponadto, że osoby, które w związku  

z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie  

o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie 

zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.  

Osoba doświadczająca przemocy może również skorzystać z pomocy społecznej, 

reguluje to zapis art. 7 pkt 7 ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U.  

z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi(Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), określa działania związane  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych 

gmin. Zadania te obejmują między innymi udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 
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Warto też wspomnieć o ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, która określa, 

że do podstawowych działań tej instytucji należą między innymi: ochrona życia i zdrowia 

ludzi, organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  

i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 

społecznymi oraz wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców. 

 

3. PRZEMOC DOMOWA W UJĘCIU KRAJOWYM ORAZ WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

 

 Zjawisko przemocy domowej jest problemem trudnym do zbadania. Należy mieć na 

uwadze to, że nie jest łatwo oszacować jego skale, zarówno opierając się na statystykach 

policji, bądź jednostek pomocy społecznej (np. założenie tzw. Niebieskiej Karty). 

Odzwierciedlają one przypadki ujawnione, gdy doszło do interwencji. Jednak wiele 

przypadków, gdy dochodzi do zachowań związanych z przemocą w rodzinie nie wychodzi 

poza „cztery ściany”. Trudno też bazować na deklaracjach osób biorących udział w badaniach 

społecznych. Tematyka może być drażliwa zarówno dla doświadczających przemocy, jak też 

tych, którzy są sprawcami, co za tym idzie – część osób może zataić swoje prawdziwe opinie 

lub doświadczenia. 

Jak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej, przytoczonych w raporcie z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, skala 

zjawiska przemocy w rodzinie jest znaczna, ponieważ 45% ogółu badanej próby to osoby, 

które mieszkają lub w przeszłości mieszkały w gospodarstwie domowym, w którym dochodzi 

lub dochodziło do przemocy, jednak jedynie 26% rodzin, w których dochodziło do przemocy, 

korzystała w związku z tym z pomocy jakiejś instytucji lub organizacji, głównie pomocy 

Policji. W badaniach prowadzonych w obszarze przemocy w rodzinie 44% Polaków 

przyznało, że kiedykolwiek doświadczyło przemocy ze strony kogoś z rodziny lub 

domowników, natomiast 32% przyznało, że zdarzyło im się kiedykolwiek użyć przemocy 

wobec członka rodziny lub domownika. Podobne wyniki dotyczące skali zjawiska ukazują 

regionalne badania prowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej.  

W badaniu przeprowadzonym w 2011 r., 45% Małopolan przyznało, że zna rodziny,  

w których dochodzi do przemocy. Większość, bo 30% respondentów, stwierdziło, że zna 

jedną lub dwie rodziny, w których dochodzi do przemocy domowej, kolejne 11% 

zadeklarowało, że zna kilka takich rodzin, a 4% Małopolan spotyka się bardzo często ze 
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zjawiskiem przemocy w rodzinie, ponieważ zna wiele takich rodzin. Jednocześnie badanie 

wykazało, że osoby spotykające się z przemocą domową nie zawsze reagują adekwatnie do 

sytuacji – co trzecia osoba w wieku 18-29 lat oraz co czwarta w wieku 30-49 lat, przyznała, 

że będąc świadkiem przemocy domowej, nie zareagowała na nią. Poza badaniami opinii 

publicznej, praktycznie jedynym miarodajnym źródłem wiedzy na temat skali występowania 

przemocy w rodzinie są oficjalne statystyki (pomimo, iż nie ujmują pełnego obrazu zjawiska), 

w szczególności statystyki Policji i pomocy społecznej. Statystyki policyjne wskazują, że  

w 2013 roku w Małopolsce było 8658 osób, co do których istniało podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą w rodzinie. Z kolei ze świadczeń pomocy społecznej z powodu przemocy 

w rodzinie w 2013 r. w Małopolsce skorzystały 5552 osoby, w 1537 rodzinach.  

Jak wskazują regionalne badania, w przypadkach przemocy domowej znanej 

Małopolanom najczęściej występowała przemoc psychiczna (89% respondentów) i fizyczna 

(82,4%), rzadziej - ekonomiczna (35,5%) oraz na tle seksualnym (8,8%). Dane te znajdują 

odzwierciedlenie w badaniach ogólnopolskich prowadzonych wśród uczestników programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Osoby stosujące przemoc najczęściej przyznają się 

do stosowania właśnie przemocy psychicznej (86%) lub fizycznej (81%), natomiast do 

stosowania przemocy seksualnej przyznaje się najmniej liczna grupa (6%), na co wpływ ma 

najpewniej fakt, że ta forma przemocy jest obarczona największą społeczną dezaprobatą.  

Do czynników społeczno-kulturowych zaliczają się również normy obowiązujące  

w społeczeństwie. Wśród norm sprzyjających występowaniu przemocy w rodzinie należy 

wymienić przyzwolenie społeczne na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, przekonania 

związane z dominującą rolą mężczyzny w rodzinie („pan i władca”), przekonanie o prawie 

rodziców do dominacji nad dziećmi, o dominacji mężczyzn nad kobietami, normy dotyczące 

prywatności, tajemnicy rodzinnej.  

W 2013 r. w Małopolsce kobiety stanowiły 58% osób doświadczających przemocy  

w rodzinie, a dzieci 31%, natomiast w skali kraju, w tym samym okresie, odsetki wynosiły 

analogicznie 67% i 22%. Jak wskazują badania prowadzone w obszarze przemocy w rodzinie, 

w większości przypadków jest ona skierowana wobec współmałżonka/współmałżonki lub 

partnera/partnerki. Kolejną liczną grupę ofiar stanowią dzieci, a w trzeciej kolejności rodzice, 

przy czym matki częściej niż ojcowie doświadczają przemocy ze strony swoich dzieci. 

Osobami najczęściej stosującymi przemoc w rodzinie są mężczyźni, co potwierdzają 

zarówno badania sondażowe, jak i oficjalne statystyki. Te ostatnie, obrazują podobne 

tendencje w Małopolsce, jak w skali kraju – spadek odsetka mężczyzn w tej grupie i wzrost 

odsetka kobiet. W 2013 r. odsetek kobiet w grupie osób podejrzanych o stosowanie przemocy 
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w rodzinie wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu do 2005 r. Zaobserwowano ponadto 

nieznaczny wzrost nieletnich w tej grupie. Natomiast odsetek mężczyzn wśród osób 

podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie spadł z 95,5% w 2005 r. do 91,7% w 2013 r.  

Dziedziczenie wzorca przemocy w rodzinie jest kolejnym czynnikiem ryzyka - 

człowiek uczy się bycia sprawcą przemocy wobec członków rodziny, na co mają wpływ  

m. in.: traumatyczne zdarzenia z dzieciństwa, brak akceptacji i właściwych relacji z bliskimi, 

częste wzory agresywnego zachowania w rodzinie i środowisku, potrzeba dominacji  

i wywierania wpływu. Wpływ modelowania zachowań agresywnych na ich przejawianie  

w późniejszym życiu potwierdzają badania przeprowadzone w 2011 r. przez Instytut Badania 

Rynku i Opinii SMG/KRC Millward Brown, w których zdecydowana większość badanych – 

uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

- doświadczyła kiedykolwiek przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony członka rodziny; 

badani częściej doświadczali ich w dzieciństwie niż w życiu dorosłym, a najczęściej 

doświadczaną formą przemocy była przemoc psychiczna - doświadczyło jej 62% badanych  

w dorosłości oraz 58% - w dzieciństwie; natomiast fizycznej odpowiednio 51% i 42%. 

Najrzadziej występującą formą przemocy jest przemoc seksualna, której w dzieciństwie 

doświadczyło 3% uczestników badania oraz 2% w życiu dorosłym. W rodzinach, w których 

dochodzi do przemocy bardzo często występuje multiplikacja problemów - przemoc  

w rodzinie częstokroć współwystępuje z uzależnieniami czy też ubóstwem. W sytuacji 

współwystępowania problemów w rodzinie, przemoc może być zarówno ich przyczyną, jak  

i skutkiem. Wysoki stopień symultaniczności występowania przemocy w rodzinie  

i uzależnienia potwierdzają badania prowadzone w obszarze przemocy oraz statystyki 

dotyczące procedury Niebieskie Karty prowadzone przez Policję. Diagnoza dotycząca osób 

stosujących przemoc w rodzinie przeprowadzona w 2011 r. wykazała, że 46% badanych - 

uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie - stanowiły osoby, u których kiedykolwiek rozpoznano chorobę 

alkoholową. Jeszcze wyższe są odsetki osób będących pod wpływem alkoholu wśród osób 

podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, odnotowane przez Policję w trakcie 

realizacji procedury Niebieskie Karty. W 2011 r. wynosiły one 63% dla Polski oraz 57%  

w Małopolsce. Należy zauważyć, że w Małopolsce odsetek osób będących pod wpływem 

alkoholu w ogólnej liczbie osób podejrzanych o przemoc, podobnie jak w skali kraju, 

systematycznie maleje (w województwie małopolskim szybciej niż w Polsce) - w 2005 r. jego 

wysokość kształtowała się w Małopolsce na takim samym poziomie, jak w kraju – 77%, 
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natomiast w 2013 r. w Małopolsce był on już o 12 p.p. niższy niż w kraju i wyniósł 49% przy 

61% wartości dla kraju.  

 

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY STARY SĄCZ 

 

Gmina Stary Sącz jest jedną z szesnastu gmin wchodzących w skład powiatu 

nowosądeckiego, należącego do województwa małopolskiego. Gmina Stary Sącz to gmina 

miejsko-wiejska, zamieszkuje ją 11,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,5% powierzchni 

powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Stary Sącz. Gmina zajmuje powierzchnię 100,9 km
2 

. 

Gęstość zaludnienia wynosi 232 osób/km
2
 (źródło: 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Stary_Sacz). Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego 

Gmina Stary Sącz zamieszkiwana jest przez 23602 osoby (stan na 30.12.2016 r.). Struktura 

mieszkańców Gminy Stary Sącz w podziale na płeć przedstawia się niemal równo. 

Nieznaczną większość stanowią kobiety, których liczba wynosi 11 848 (50,2% ogółu), 

mężczyzn 11 754 (49,8 % ogółu). W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost liczby 

mieszkańców o 206 osób, czyli 0,88%. 

Gmina obejmuje 15 sołectw. Największą osadą i jedynym miastem jest Stary Sącz  

z liczbą ludności 9033. Ponadto w skład gminy wchodzą sołectwa: Barcice, Barcice Dolne, 

Gaboń, Gaboń – Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, 

Moszczenica Wyżna, Moszczenica Niżna, Mostki, Myślec, Popowice, Przysietnica, 

Skrudzina, Wola Krogulecka. 

Najliczniejsze sołectwa to: Barcice (2703 mieszkańców), Przysietnica (2111 

mieszkańców), Gaboń (1394 mieszkańców), najmniej liczne: Skrudzina (484 mieszkańców), 

Wola Krogulecka (401 mieszkańców), Myślec (385 mieszkańców). 

Większość ludności w Gminie Stary Sącz zamieszkuje tereny wiejskie – 14 569 osób, 

czyli 61,7% ogółu populacji gminy.  

Gmina Stary Sącz posiada większy w stosunku zarówno do województwa  

jak i podregionu udział ludności w wieku produkcyjnym do ogółu mieszkańców (63,4 % osób  

w wieku produkcyjnym w gminie w stosunku do 62% i 61,9% odpowiednio w województwie 

i podregionie nowosądeckim). 
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Wykres nr 1.

 

Źródło: Dane statystyczne PUP Nowy Sącz 

 

W okresie od 2011 r. do końca 2016 r. nastąpił spadek bezrobocia rejestrowanego 

wśród mieszkańców Gminy Stary Sącz o 568 osób, czyli 38 %. Najwyższy poziom 

bezrobocia odnotowano w latach 2012 – 2013. Od 2014 r. można zaobserwować 

systematyczny spadek bezrobocia rejestrowanego wśród mieszkańców gminy. 

Najczęstszą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przez 

mieszkańców gminy Stary Sącz w latach 2011 - 2016 jest ubóstwo. Miarą granicy ubóstwa 

jest kwota (tzw. kryterium dochodowe), uprawniająca do ubiegania się o przyznanie 

świadczeń z pomocy społecznej, która wynosi obecnie dla osoby samotnej 634,00 zł, na 

osobę w rodzinie 514,00 zł. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2004 r. art. 7 pkt. 1, pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności  

z powodu ubóstwa. W dalszym kręgu znajdują się bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba.  Po okresie eskalacji liczby rodzin korzystających ze 

świadczeń z tytułu ubóstwa mającym miejsce w latach 2013 – 2014 następuje spadek ich 

ilości w latach 2015 – 16. Stałemu spadkowi ulega liczba rodzin korzystających ze wsparcia 

OPS z tytułu bezrobocia – spadek o 35,3 % w roku 2016 w stosunku do 2011. Zwiększa się 

liczba klientów uzyskujących świadczenia z tytułu niepełnosprawności - wzrost o 9% na 

przestrzeni sześciu lat. Ilość rodzin otrzymujących świadczenia z tytułu długotrwałej choroby 

pozostaje na zbliżonym poziomie. Po wzroście w latach 2013 – 2014 zmniejszeniu ulega 

liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu wielodzietności i potrzeby ochrony 

macierzyństwa. Jest to spowodowane wprowadzeniem świadczenia wychowawczego, które 

2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 
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mimo, iż nie jest wliczane do dochodu z pomocy społecznej realnie wpływa na poprawę bytu 

rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i powoduje, że wiele z nich zaprzestało składania wniosków 

o pomoc z OPS. Wśród mieszkańców gminy Stary Sącz występuje problem bezdomności, 

jednak skala zjawiska w latach 2011 – 2016 nie była zbyt duża, a liczba osób bezdomnych  

z roku na rok spada. Zmniejsza się także liczba rodzin niepełnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej – spadek o 32,7 % w roku 2016 w relacji do 2011. Spada 

liczba rodzin wspieranych przez OPS z powodów alkoholizmu i zdarzenia losowego oraz 

przemocy w rodzinie. Marginalnymi powodami przyznawania świadczeń z systemu pomocy 

społecznej w Gminie Stary Sącz są: zwolnienie z zakładu karnego, sieroctwo, narkomania, 

sytuacja kryzysowa.  

 

 

Wykres nr 2. 

 
Źródło: Sprawozdania resortowe MPiPS-R 

 

 
 

Największa liczba rodzin korzysta ze wsparcia OPS Stary Sącz po roku 2013, ze 

szczególnie dużym wzrostem mającym miejsce w roku 2015. Tendencja ta wiąże się nie tyle 

ze wzrostem liczby rodzin korzystających z pomocy w formie pieniężnej czy rzeczowej a z 

większą ilością osób objętych pomocą wyłącznie w formie pracy socjalnej czy poradnictwa. 
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5. DIAGNOZA PROBLEMU PRZMOCY W RODZINIE W GMINIE STARY 

SĄCZ 

 

Oszacowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest trudne ze względu na fakt, że nie 

wszystkie rodziny, w których zachodzi zjawisko przemocy – szczególnie psychicznej – 

notowane są przez Sąd Rodzinny, czy też nie wszystkie sprawy kończą się prawomocnym 

wyrokiem skazującym w Sądzie Karnym. Często zdarza się także, iż członkowie rodziny – 

osoby najbliższe – korzystają z prawa odmowy składania zeznań w Prokuraturze czy na 

Policji. Niektóre ze spraw kończą się umorzeniem postępowania lub odmową wszczęcia 

dochodzenia. 

Dla potrzeb opracowania niniejszego Programu zebrano dane pochodzące z: 

 Komisariatu Policji w Starym Sączu, 

 wykorzystano elementy Diagnozy problemów społecznych przeprowadzonej na 

terenie Gminy Stary Sącz z 2015 r. wśród uczniów gimnazjów, 

 wykorzystano dane pochodzące z badania ankietowego przeprowadzonego  

w czerwcu 2017 r. na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Stary Sącz na lata 2018-2023,  

 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

w Starym Sączu, 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu,  

 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu,  

 szkół gminnych 

 

5.1.Charakterystyka rodzin dotkniętych problemem przemocy w Gminie Stary Sącz 

 

Poniższe dane zebrano na podstawie Niebieskich Kart, z lat 2015 – 2016 

 
Tabela nr 1. Charakterystyka rodzin dotkniętych przemocą według Niebieskich Kart 

Liczba Niebieskich Kart 2015 2016 

Liczba Niebieskich Kart założonych 

w danym roku przez: 

32 36 

   - pomoc społeczną 0 7 

   - policję 32 27 

   - ochronę zdrowia 0 0 

   - GKRPA 0 0 

   - oświatę 0 2 
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Liczba zakończonych Niebieskich 

Kart w danym roku 

24 49 

Liczba osób korzystających z 

Punktu Konsultacyjnego ds. 

Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 

103 63 

    Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

 

 Liczba zakładanych Niebieskich Kart rok rocznie wynosi od 32 do 36. Zakładają je 

głównie funkcjonariusze policji, a także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 
Tabela nr 2. 

Kategorie Charakterystyka osób objętych procedurą Niebieskiej Karty 

Lata 

2015 2016 

 

Liczba ofiar przemocy ze względu na płeć 

Kobiety 28 32 

Mężczyźni 4 4 

Razem 32 36 

 

Liczba sprawców przemocy ze względu na płeć 

 

Kobiety 4 2 

Mężczyźni 28 34 

Razem 32 36 

 

Liczba ofiar przemocy ze względu na wiek 

 

1-10 0 0 

11-18 0 3 

19-25 lat 1 3 

26-40 lat 8 11 

41-60 lat 20 15 

61-65 lat 0 1 

Powyżej 65 roku życia 3 3 

Razem 32 36 

 

Miejsce zamieszkania ofiar przemocy 

 

Miasto 10 14 

Wieś 22 22 

Razem 32 36 

 

Liczba rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz korzystających z pomocy społecznej 

 

 11 14 

 

Pokrewieństwo sprawcy do ofiary 

 

mąż 14 23 

żona 2 1 

partner nieformalny 1 0 

matka 1 1 

ojciec 2 4 

syn 8 3 
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córka 1 0 

brat 2 2 

synowa 0 1 

wujek 0 1 

były mąż 1 0 

Razem 32 36 
Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

 

 Przedstawione zestawianie z lat 2015 – 2016 określa, że rocznie liczba ofiar przemocy 

zarejestrowana na podstawie procedury Niebieskich Kart waha się od 32 do 36. Są to  

w zdecydowanej większości kobiety, średnio na 10 ofiar – 9 to kobiety. Z kolei sprawcami 

przemocy są najczęściej mężczyźni, kobiety stanowią tu jednostkowe przypadki od 2 do 4.  

W tej niechlubnej kategorii w 2015 dominowali mężowie i synowie, a w 2016 głównie 

mężowie.  

 Ofiary przemocy to najczęściej osoby w przedziale wiekowym od 41 do 60 lat, 

odpowiednio w 2015 r. 63%, a w 2016 r. 42%. Drugą kategorią wiekową, w której najczęściej 

występuje przemoc to wiek od 26 do 40 lat. 8 przypadków w 2015 r. i 11 w 2016 r., można 

więc przyjąć, że jest to średnio co trzecia lub co czwarta ofiara. Charakterystyczne jest to, że 

ofiarami przemocy są w sporej mierze ludzie w średnim wieku, oraz osoby wkraczające w ten 

wiek.  

 Korelacja między miejscem zamieszkania z podziałem na miasto – wieś,  

a występowaniem przemocy zdaje się nie mieć znaczenia. Miasto Stary Sącz zamieszkuje 38% 

populacji gminy. W 2015 r. 31% przypadków przemocy pochodziło z miasta, a w 2016 r. – 

39%, nie ma tu więc wyraźnego powiązania między tymi elementami.  

 Według zebranych danych, 34 – 39% ofiar przemocy korzysta z pomocy społecznej tj. 

świadczeń pieniężnych oraz dożywiania (nie ujmowano tutaj pracy socjalnej i poradnictwa 

specjalistycznego). Oznacza to, że przemoc domowa w większości przypadków dotyka 

rodziny, które nie mają problemów z zaspokajaniem potrzeb finansowych na podstawowym 

poziomie. 

Formy przemocy w rodzinie w Gminie na podstawie Niebieskich Kart 

Tabela nr 3. 

Formy przemocy w rodzinie 2015 2016 

 Wobec 

dorosłych 

  Wobec 

dzieci 

Wobec 

dorosłych 

Wobec 

dzieci 

Stosowała przemoc fizyczną, w tym:     

popychanie 22 3 19 3 

uderzanie 17 4 15 6 
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wykręcanie rąk 15 2 6 1 

duszenie 7  6  

kopanie 9 2 6 1 

spoliczkowanie 9 2 9 3 

Inne (szarpanie, wyrywanie włosów) 4 1 5 2 

Uszkodzenie ciała, w tym:     

zasinienia 12 1 11 3 

zadrapania 4  4 2 

krwawienia 3  5 1 

oparzenia   1  

Inne (opuchlizna) 2  1  

Stosowała przemoc psychiczną, w tym:     

izolację 5 2 10 4 

wyzwiska 30 5 29 4 

ośmieszanie 24 5 24 4 

groźby 25 5 24 1 

kontrolowanie 13 2 18 3 

ograniczanie kontaktów 9 2 15 3 

krytykowanie 21 7 26 4 

poniżanie 25 5 26 3 

demoralizację 1 3 4 2 

ciągłe niepokojenie 26 5 24 3 

Inne (ubliżanie) 1   2 

Stosowała przemoc seksualną, w tym:     

Zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności 

seksualnych 

1  3  

Inny rodzaj zachowań, w tym:     

Niszczenie/uszkodzenie mienia 16 1 13 1 

Zabór/przywłaszczenie mienia 4  2  

Groźba karalna/znieważenie 23 4 21 1 

Zmuszanie do picia alkoholu   2  

Zmuszanie do zażywania środków odurzających lub 

substancji psychotropowych oraz niezleconych przez 

lekarza leków 

    

Inne działające na szkodę najbliższych     

  Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego 
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Najczęstszą formą przemocy są wyzwiska – 30 odnotowań w 2015 r. i 29 w 2016 r.  

Na dość równym poziomie około 25 przypadków rocznie występuje ośmieszanie, groźby, 

krytykowanie, poniżanie, ciągłe niepokojenie. Z pewnością patologie te współwystępują ze 

sobą w pojedynczych przypadkach. Wzrost o 5 przypadków między rokiem 2015, a 2016 

dotyczy spraw powiązanych ze sobą tj. izolacji, kontrolowania, ograniczania kontaktów. 

Uszkodzenia ciała występują na stałym poziomie i najczęściej dotyczą zasinień – około 12 

przypadków rocznie. Inne uszkodzenia ciała odnotowano na poziomie kilku przypadków 

rocznie. Przemoc fizyczna wykazuje tendencje lekko spadkową, na przykład popychanie z 22 

wystąpień w 2015 r. zmniejszyło się do 19 w 2016 r., uderzanie odpowiednio z 17 do 15, 

także kopanie i spoliczkowanie z 9 na 6. „Nowością” w 2016 r. było zmuszanie do picia 

alkoholu (2 przypadki), w tym też roku do 3 przypadków wzrosła przemoc seksualna  

(1 przypadek w poprzednim roku). 

 
Tabela nr 4. 

 

Rodzaje zdarzeń kryminalnych na terenie Gminy według Policji 

 

Rodzaj zdarzenia 

 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Liczba bójek i pobić 5 4 1 

Liczba przestępstw z 

uszczerbkiem na zdrowiu 

14 9 5 

Liczba zabójstw 0 0 1 

Liczba przestępstw 

seksualnych 

0 0 0 

Liczba przeprowadzonych 

interwencji domowych 

299 366 276 

Liczba osób zatrzymanych w 

związku z interwencją 

domową i osadzonych do 

wytrzeźwienia w Sądeckim 

Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej Dział Opieki nad 

Osobami Nietrzeźwymi i 

Bezdomnymi 

25 27 23 

Liczba interwencji, gdzie 

zachowanie sprawcy nosiło 

znamiona przemocy 

22 35 40 

Liczba przeprowadzonych 

postępowań 

przygotowawczych, art. 207 

kk oraz czynności 

sprawdzających 

19 22 19 

Liczba założonych 

Niebieskich Kart 

16 20 17 

Źródło danych: Komisariat Policji w Starym Sączu 
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Według powyższych danych wzrasta liczba interwencji Policji, podczas których 

zachowanie sprawcy nosiło znamiona przemocy domowej, co nie przekłada się jednak na 

wzrost liczby założonych przez Policję Niebieskich Kart, których liczba w latach 2014 – 2016 

pozostaje na zbliżonym poziomie. Także ilość przeprowadzonych postępowań 

przygotowawczych w związku z art. 207 Kodeksu karnego  (Kto znęca się fizycznie lub 

psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 

stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) 

nie zmienia się znacząco na przestrzeni badanego okresu (średnio 20 przypadków 

rocznie).Według informacji Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w 2016 r. kuratorzy 

prowadzili łącznie 23 dozory w związku z art. 207 par. 1 kk z terenu Gminy Stary Sącz.  

W 2016 r. nastąpił spadek ogólnej liczby przeprowadzonych interwencji domowych.  

Na podobnym poziomie pozostaje liczba osób zatrzymanych w związku z interwencją 

domową i osadzonych do wytrzeźwienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej  

w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi. Spada też liczba przestępstw 

powodujących uszczerbek na zdrowiu. 

 

 

5.2.Wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu 2017 r. - diagnoza zjawiska 

przemocy w rodzinie w opinii mieszkańców Gminy Stary Sącz 

 

Charakterystyka badanej populacji 

 

Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego gmina Stary Sącz zamieszkiwana jest przez 

23602 osoby (stan na 30.12.2016 r.).  W badaniu przeprowadzonym na potrzeby Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Stary Sącz na lata 2018 – 2023 oraz lokalnej 

diagnozy problemu przemocy w rodzinie dla gminy Stary Sącz uczestniczyli mieszkańcy  

o różnych cechach społeczno – demograficznych. Na potrzeby badania dobrano próbę 

zróżnicowaną heterogenicznie w celu poznania różnorodnych opinii mieszkańców. Głównym 

celem badania było pozyskanie wiarygodnych informacji na temat zagadnień istotnych dla 

stworzenia powyższych dokumentów, natomiast wnioski wyciągnięte z badań służą poprawie 

skuteczności działań w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

kompleksowego wsparcia osób i rodzin z terenu gminy. 
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W badaniu zastosowano dobór losowy warstwowy, charakteryzujący się tym, że każdy 

obiekt może znajdować się tylko w jednej warstwie. Losujemy określoną liczbę obiektów  

z każdej z warstw. Warstwy powinny być rozłączne (tzn. żaden element populacji nie może 

być zaliczony do dwóch różnych warstw) oraz wyczerpujące (czyli w sumie powinny dawać 

całą populację; każdy element populacji powinien należeć do jednej z warstw).  

Do badania ankietowego dobrano gospodarstwa domowe w sposób warstwowo-

losowy, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania – reprezentatywnie względem populacji.  

Za operat losowania posłużył udostępniony przez Urząd Miejski w Starym Sączu spis 

mieszkań/lokali wg stanu na dzień 05.05.2017 r. Do badania wylosowano 140 gospodarstw 

domowych spośród 5064 na terenie gminy, co daje 2,8% ogółu. Podział liczby ankiet, które 

były przeprowadzane w poszczególnych rejonach odbywał się przy uwzględnieniu 

procentowego udziału liczby poszczególnych gospodarstw w mieście i sołectwach w stosunku 

do ogólnej liczby gospodarstw domowych w gminie. Następnie losowano odpowiednio  

w stosunku do udziału numery domów/ mieszkań, w których przeprowadzana była ankieta. 

Wylosowano również rezerwową listę numerów na wypadek odmowy przeprowadzenia 

ankiety przez członków gospodarstw domowych wylosowanych na „listę główną”. Ankieta 

była przeprowadzana z pełnoletnim członkiem wylosowanego gospodarstwa domowego po 

uprzednim potwierdzeniu, że osoba ta jest rzeczywiście zameldowana pod danym adresem. 

Poniższa tabela obrazuje ilościowy rozkład ankiet w mieście i poszczególnych sołectwach po 

uwzględnieniu powyższych założeń badawczych. 

 
Tabela 5. Gmina Stary Sącz – podział wg liczby gospodarstw domowych wykonany do celów badania ankietowego 

Miejscowość Liczba gospodarstw Udział procentowy Ilość ankiet 

Barcice 756 14,9 21 

Gaboń 281 5,5 8 

Gołkowice 212 4,1 6 

Łazy Biegonickie  201 4,0 6 

Moszczenia 370 7,3 10 

Myślec  81 1,6 2 

Popowice 135 2,7 4 

Przysietnica 445 8,8 12 

Wola Krogulecka 73 1,5 2 

Skrudzina 114 2,3 3 

Mostki 168 3,3 5 

Stary Sącz 2228 44 61 

 5064 100 140 
Źródło: Urząd Miejski w Starym Sączu, opracowanie własne OPS 
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Analiza wyników ankiet 

 

Poniżej przedstawiona została charakterystyka badanej próby z uwzględnieniem 

zmiennych niezależnych – płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania. 

 

Wykres nr 3. Struktura respondentów z uwzględnieniem płci 

                       

                                                                                                                                                     Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 
 

 

 
Wykres nr 4. Struktura badanej próby – wiek respondentów 

 
Źródło: Badanie własne OPS Stary Sącz 
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Wykres nr 5. Struktura badanej próby – wykształcenie respondentów 

 
Źródło: Badanie własne OPS Stary Sącz 

 
 

 

 

 

Wykres nr 6. Struktura badanej próby – miejsce zamieszkania respondentów 

 
Źródło: Badanie własne OPS Stary Sącz 
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Wykres nr 7. 

Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 

 Wykres 7 pokazuje, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie jest przez 

ankietowanych postrzegane jako kluczowy obszar problemów społecznych, z którym należy 

walczyć w pierwszej kolejności. Tylko co siódmy badany (14,3 %) wskazał odpowiedź 

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” jako najważniejszy obszar problemów społecznych. 

W opinii mieszkańców ważniejsze są: działania w zakresie opieki zdrowotnej, 

przeciwdziałania ubóstwu, niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, 

bezrobotnym, przeciwdziałania nałogom. Za mniej istotne od działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy zostały uznane tylko: pomoc w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.  
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Wykres nr 8. 

 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 

 Jak pokazuje wykres 8 stworzenie schronienia dla osób doznających przemocy jest 

uznawane przez ankietowanych za jedno z priorytetowych zadań dla samorządu, aby 

ograniczyć obszar problemów społecznych. Pogląd ten wyraża co czwarty ankietowany (27,1% 

respondentów). Za ważniejsze obszary działań samorządu w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych uznane zostały tylko: tworzenie warunków do tworzenia nowych 

miejsc pracy, ograniczenie dostępu do alkoholu oraz rozwój infrastruktury wspierającej osoby 

starsze. Stworzenie miejsc schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie jest 

zdaniem ankietowanych ważniejsze od np. stworzenia nowych przedszkoli, żłobków, 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poprawy infrastruktury drogowej, rozwoju 

placówek społeczno – kulturalnych.  
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Wykres nr 9. 

 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 

 Niepokojącą statystykę prezentuje wykres 9, który uwidacznia fakt, iż znaczna ilość 

respondentów słyszała o przypadkach przemocy w rodzinie (36,4 %), bądź takie przypadki są 

im osobiście znane (22,1 %). Ogółem 58,5 % badanych deklaruje, iż posiada wiedzę, że w jej 

najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy w rodzinie. 27,1% badanych twierdzi, iż 

nie zna takich przypadków a 14,3 % respondentów w ogóle o nich nie słyszało.  

 

 
Tabela nr 6. Występowanie zjawiska przemocy w najbliższym otoczeniu mieszkańców gminy Stary Sącz według miejsca zamieszkania 

Miejsce 

zamieszkania 

Czy w Pani/a najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy? 

Znam takie 

przypadki 

Słyszałem/am 

o takich 

przypadkach 

Nie znam takich 

przypadków 

Nie słyszałem/am 

o takich 

przypadkach 

Miasto 22,6 % 37 % 29 % 11,3 % 

Wieś 20 % 36 % 26,6 % 17,3 % 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 

 Porównując wiedzę na temat występowania zjawiska przemocy w najbliższym 

otoczeniu między mieszkańcami miasta i wsi widać, że proporcja osób znających takie 

przypadki i takich, które słyszały o takich przypadkach pozostaje na zbliżonym poziomie. 

Podobnie, jeżeli chodzi o odpowiedź „Nie znam takich przypadków”. Największa różnica 

występuje wśród osób, które zaznaczyły odpowiedź „Nie słyszałem/am o takich 

przypadkach”, gdzie respondenci z terenów wiejskich nieco częściej odpowiadali w sposób 

twierdzący niż osoby z terenu miasta – różnica 6%.  
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Wykres nr 10. 

 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 Odpowiadając na pytanie o najważniejsze problemy dzieci i młodzieży ankietowani 

odpowiadali najczęściej, że takimi są: brak kontroli rodziców 48,6 %, brak zorganizowanych 

form spędzania wolnego czasu 44,3%, uzależnienie od gier, hazardu 41,4 %, brak 

pozytywnych autorytetów 25 %. Problemy związane z zachowaniami przemocowymi zostały 

uznane za mniej ważne. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży uzyskała 15% wskazań  

a przemoc szkolna była najrzadziej wybieraną odpowiedzią uzyskując 13,6 % zaznaczeń. 

 

Wykres nr 11. 

 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 
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 Co czwarty ankietowany uważa, że przemoc domowa jest główną przyczyną 

bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (23,6 %). Odpowiedź ta 

znajduje się na piątym miejscu wśród najczęściej wybieranych a przed nią plasują się: 

uzależnienia 53,6 %, rozpad rodziny 43,6 %, brak pracy 36,4 %, niskie umiejętności 

rodzicielskie 34,3% wskazań. 

 

 

Wykres nr 12. 

 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 

 W opinii ankietowanych mieszkańców najczęstszą przyczyną przemocy domowej są 

uzależnienia. Pogląd ten wyraziło 55 % badanych. Nieumiejętność radzenia sobie  

z problemami wychowawczymi wpływa w największym stopniu na zachowania przemocowe 

zdaniem 37,1 % respondentów. 30,7% mieszkańców stwierdziło, iż przemoc pokoleniowa jest 

główną przyczyną przemocy domowej. Dla 22,9 % badanych głównym czynnikiem jest stres. 

Najmniejszy wpływ na występowanie przemocy badanych mają zdaniem ankietowanych: 

brak pracy – 17,9 %, zaburzenia psychiczne – 16, 4 %, ubóstwo – 14,3 %. 

 
Tabela nr 7. Przyczyny przemocy domowej zdaniem mieszkańców gminy Stary Sącz według miejsca zamieszkania 

 

 

Miejsce 

zamieszkania 

Przyczyny przemocy domowej (odpowiedzi w %) 

Przemoc 

pokoleniowa 

w rodzinie 

Brak 

pracy 

 

Stres Ubóstwo Nieumiejętność 

radzenia sobie z 

problemami 

wychowawczymi 

 

Uzależnienia 

Zaburzenia 

psychiczne 

Miasto 33,8 22,5 24,1 11,2 35,5 54,8 8 

Wieś 29,3  12 20 17,3 40 53,3 25,3 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 
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Jak pokazuje powyższa tabela duże różnice w postrzeganiu przyczyn powstawania 

przemocy domowej między mieszkańcami miasta i wsi dotyczą wpływu braku pracy  

i zaburzeń psychicznych na to zjawisko. 22,5 % mieszkańców miasta uważa brak pracy za 

główna przyczynę powstawania zjawiska przemocy w rodzinie, przy 12 % mieszkańcach wsi 

podzielających ten pogląd. Natomiast mieszkańcy terenów wiejskich przypisują większy 

wpływ występowaniu zaburzeń psychicznych na powstawanie zjawiska przemocy, 

trzykrotnie częściej zaznaczając tą odpowiedź (stosunek 25,3% do 8%). Postrzeganie przez 

mieszkańców miasta i wsi pozostałych przyczyn wpływających na powstawanie zjawiska 

przemocy w rodzinie pozostaje na zbliżonym poziomie.  

 
 

Wykres nr 13. 

 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 

Analizując odpowiedzi badanych na temat najskuteczniejszych działań wobec 

sprawców przemocy domowej widać wyraźnie, iż najwięcej zwolenników zdobyły 

rozwiązania najbardziej radykalne. Odpowiedź surowsze sankcje karne uzyskała 53,6 % 

wskazań, odpowiedź eksmisje sprawców przemocy otrzymała 40% zaznaczeń. Częstsze 
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wizyty służb społecznych i policji to najskuteczniejszy sposób oddziaływania na sprawców 

przemocy domowej dla 35% respondentów. Najmniej wskazań uzyskała odpowiedź 

uczestnictwo sprawców przemocy w programach korekcyjno - edukacyjnych – 15%. Nasuwa 

się, więc konkluzja, iż mieszkańcy gminy nie wierzą w skuteczność „miękkich” oddziaływań 

na sprawców przemocy, większą skuteczność przypisując twardym i zdecydowanym 

działaniom wobec nich. 

 

Tabela nr 8. Opinia mieszkańców gminy Stary Sącz na temat skuteczności działań wobec sprawców przemocy domowej według miejsca 

zamieszkania 

 

Miejsce 

zamieszkania 

Działania wobec sprawców przemocy domowej 

Częstsze 

wizyty policji 

i służb 

społecznych  

u sprawców 

przemocy 

Surowsze 

sankcje 

karne 

Eksmisje 

sprawców 

przemocy 

Leczenie 

farmakologiczne 

Wsparcie 

psychologiczno - 

terapeutyczne 

Uczestnictwo 

sprawców 

przemocy  

w rodzinie  

w 

programach 

korekcyjno - 

edukacyjnych 

Miasto 40,3 % 50 % 41,9 % 20,9 % 12,9 % 17,7 % 

Wieś 30,6 % 57,3 % 40 % 17,3 % 28 % 12 % 

Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 

 Jak obrazuje powyższa tabela mieszkańcy miasta większe znaczenie przypisują 

nadzorowi instytucjonalnemu sprawców przemocy niż mieszkańcy wsi. 40,3% respondentów 

zamieszkałych na terenie miasta Stary Sącz uważa, że częstsze wizyty policji i służb 

społecznych u sprawców przemocy są skutecznym działaniem wobec sprawców przemocy, 

podczas gdy mieszkańcy wsi nie przypisują temu rozwiązaniu aż tak dużej skuteczności  

(30,6% wskazań). Respondenci z terenów wiejskich większą skuteczność przypisują wsparciu 

psychologiczno – terapeutycznemu dla sprawców przemocy – 28 % ankietowanych wybrało 

tą formę oddziaływania, przy 12,9% wskazań ankietowanych z terenu miasta. 

Wykres nr 14. 

 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 
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 Izolowanie sprawców od ofiar sprawców to rozwiązanie najczęściej wybierane przez 

ankietowanych w kontekście odpowiedzi na pytanie o najskuteczniejsze działania wobec ofiar 

przemocy domowej. Znaczną ilość wskazań uzyskały również większa dostępność do 

poradnictwa prawnego – 40% oraz umieszczanie ofiar w specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia – 37,9%.  Organizowanie akcji społecznych uzyskało tylko 10% wyborów. Również 

odpowiadając na to pytanie ankietowani okazali się zwolennikami bardziej zdecydowanych 

działań. 

 

Tabela nr 9. Opinia mieszkańców gminy Stary Sącz na temat skuteczności działań wobec ofiar przemocy domowej według miejsca 

zamieszkania 

 

Miejsce 

zamieszkania 

Działania wobec ofiar przemocy domowej 

Zwiększenie 

dostępności do 

poradnictwa 

prawnego, 

socjalnego, 

terapeutycznego 

Umożliwienie 

uczestnictwa 

w grupach 

wsparcia 

Organizowanie 

ogólnodostępnych 

akcji społecznych 

Izolowanie 

ofiar od 

sprawców 

przemocy 

Umieszczenie 

ofiar przemocy w 

specjalistycznych 

ośrodkach 

wsparcia 

Miasto 33,8 % 32,2 % 8 % 53,2 % 45,1 % 

Wieś 46,7 % 29,3 % 12 % 53,3 % 32 % 
Źródło: Badania własne OPS Stary Sącz 

 

 Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego, socjalnego i terapeutycznego to 

działanie wobec ofiar przemocy, któremu mieszkańcy wsi przypisują większą skuteczność niż 

respondenci z terenu miasta – różnica 13,1 %. 45,1% badanych mieszkańców miasta uważa 

natomiast, że umieszczanie ofiar przemocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia jest 

skutecznym działaniem wobec 32% mieszkańców wsi opowiadających się za takim 

rozwiązaniem. Postrzeganie przez mieszkańców miasta i wsi skuteczności pozostałych 

działań wpływających na powstawanie zjawiska przemocy w rodzinie pozostaje na zbliżonym 

poziomie.   

 

Wnioski z badań 

 

 Interpretując wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców 

gminy Stary Sącz po pierwsze należy zwrócić uwagę na fakt, iż badani nie uważają problemu 

przemocy domowej za obszar problemów społecznych wymagający najpilniejszych działań. 

Za istotniejsze uznano działania w zakresie opieki zdrowotnej, pomoc osobom starszym, 

bezrobotnym i niepełnosprawnym. Problem przemocy domowej jest jednak dostrzegalny 

przez lokalną społeczność, gdyż większość ankietowanych (58,5% - wykres 9) przyznaje, że 

w sposób pośredni lub bezpośredni zdobyło wiedzę na temat jego istnienia w swoim 

najbliższym otoczeniu. Jest to dość alarmujący wynik i świadczy o konieczności prowadzenia 
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dalszych działań profilaktycznych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku 

przemocy domowej.  

 W zakresie działań ukierunkowanych na sprawców i ofiary przemocy największa 

skuteczność przypisywana była zdecydowanym działaniom jak: sankcje karne i izolacja 

sprawców przemocy oraz izolowanie ofiar od osób stosujących przemoc. Za mniej skuteczne 

uznane zostały działania profilaktyczno – terapeutyczne i informacyjne. Badani deklarują  

w większości poparcie dla surowych i bezkompromisowych działań wobec sprawców.  

Taki rozkład odpowiedzi świadczy o daleko idącym braku akceptacji dla zjawiska przemocy 

wśród badanych mieszkańców i można nawet mówić o radykalizacji poglądów mieszkańców 

gminy wobec osób winnych przemocy.  

 Również analizując odpowiedzi na pytanie dotyczące działań, które powinien podjąć 

samorząd gminny, aby ograniczyć obszary problemów społecznych działanie dotyczące 

stworzenia schronienia dla osób doznających przemocy uznane zostało za istotne przez co 

czwartego badanego, co potwierdza, iż dostrzegana jest konieczność podejmowania 

skutecznych rozwiązań infrastrukturalnych, które doprowadzą do rzeczywistej izolacji ofiar 

od sprawców przemocy.  

 Mieszkańcy wsi większe znaczenie przypisują oddziaływaniu poradnictwa prawnego, 

socjalnego, psychologicznego zarówno na sprawców jak i ofiary przemocy. Ankietowani  

z terenu miasta uważają za skuteczniejsze działania bardziej skonkretyzowane jak np.: 

umieszczanie ofiar przemocy w ośrodkach wsparcia. Częściej niż respondenci z terenów 

wiejskich twierdzą również, że częstsze wizyty służb społecznych i policji u sprawców 

przemocy przyniosą pożądany skutek. 

 

5.3.Wyniki badania przeprowadzonego na przełomie października i listopada 2015 r. 

dotyczącego zjawiska przemocy wśród starosądeckiej młodzieży gimnazjalnej 

 

W celu przeprowadzenia diagnozy zagrożeń społecznych na terenie gminy Stary Sącz 

przeprowadzono badanie ankietowe. Łącznie w badaniu wzięło udział 731 respondentów: 

 701 uczniów szkół gimnazjalnych,  

 30 nauczycieli.  

 

Dane zostały zebrane na przełomie października i listopada 2015 r. Zrealizowano 

łącznie 731 ankiet. Zróżnicowany dobór próby do badania umożliwił pogłębienie badanych 

zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy Stary Sącz, 
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uzyskaniem informacji oraz opinii z różnych środowisk uczniów szkolnych, a także 

nauczycieli na terenie gminy. Analiza i interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie 

wniosków oraz rekomendacji względem planowanych przyszłych działań profilaktycznych  

w gminie. 

 

Problem przemocy z perspektywy uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Stary Sącz 

 

24% ankietowanych było świadkiem przemocy. 76% nie miało takich doświadczeń. 

 

 
Wykres nr 15. Czy byłeś świadkiem przemocy? 

 
Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Stary Sącz 

 

 

Ankietowani, którzy byli świadkami zauważyli przemoc w miejscu publicznym (18%), 

na terenie szkoły (5%) oraz w domu (2%) , następnie w Internecie (9%). 6% wskazuje na 

inne nieokreślone miejsca. 

 
Wykres nr 16.  Miejsca, gdzie występuje przemoc 

 
 Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Stary Sącz 

 

 

Ankietowani, którzy byli świadkiem przemocy zauważyli, że przemoc była stosowana 

wobec koleżanek i kolegów (6%), następnie wobec nieznanych osób (19%), wobec osób 

 z rodziny (1%) i wobec nauczycieli (1%), 9% wskazało na inne osoby. 
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Wykres nr 17.  Osoby, wobec których stosowana jest przemoc 

 
 

Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Stary Sącz 

 

Ankietowani w 95% deklaruje, że nie doświadczyło przemocy. Doświadczeń tego 

typu posiada 5% uczniów, którzy brali udział w badaniu diagnozującym. 

 
Wykres nr 18. Osobiste doświadczenie przemocy 

 
Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Stary Sącz 

 

 

Kolejne pytanie w kwestionariuszu skierowanym do młodzieży szkolnej gminy Stary 

Sącz dotyczyły oceny relacji rodzinnych z wymienionymi osobami. mama, tata, babcia, 

dziadek, ciotki, wujkowie, nauczyciele, nauczycielki, koleżanki, koledzy. Większość 

respondentów ocenia poczucie bezpieczeństwa z mamą, tatą oraz babcią i dziadkiem za silne. 

43%-44% uczniów szkoły gimnazjalnej czuje się bezpiecznie w obecności kolegów  

i koleżanek. Najmniejsze poczucie bezpieczeństwa wskazują w obecności nauczycieli  

i nauczycielek, a także wujków i ciotek. 

Ankietowani zwrócili by się najpierw o pomoc do rodziców, gdyby doświadczyli 

przemocy lub byli jej świadkiem. Następnie do Policji, Straży Miejskiej (40%). 19% 

zwróciłoby się o pomoc do nauczycieli. 17% skorzystałaby z telefonem zaufania. Pozostałe 

17% poprosiłoby kolegów i koleżanki. Rażącym wynikiem jest, że 49% radziłoby sobie samo 

albo szukało pomocy w Internecie 10%. 
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Postrzeganie wybranych zagrożeń lokalnych i problemów społecznych z perspektywy 

nauczycieli Gminy Stary Sącz 

 

Pierwsza część pytań skierowana do nauczycieli gminy dotyczyła postrzegania i oceny 

wybranych lokalnych zagrożeń i problemów społecznych, z którymi zmaga się gmina. 

Ankietowani zostali poproszeni o określenie istotności wymienionych problemów 

społecznych w swoim miejscu zamieszkania. Zebrane dane pokazują, że większość 

problemów społecznych jest postrzeganych przez nauczycieli, jako ważne zagrożenie dla 

gminy. Za najpoważniejsze zagrożenia i problemy w gminie uznano: problem alkoholizmu 

(97%) oraz picie alkoholu przez dzieci i młodzież (97%). Następnie lokuje się zażywanie 

narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież (83%) oraz problem narkomanii (83%).  

W mniejszym stopniu kształtuje się przemoc w rodzinie (80%) i przemoc szkolna (80%). 80% 

nauczycieli wskazało na ubóstwo oraz 83% na bezrobocie. 

 

Wnioski i rekomendacje z badań 

 

 24% ankietowanych było świadkiem przemocy. 7% deklaruje, że przemoc była 

stosowana w domu oraz na terenie szkoły, a akt przemocy był stosowany w stosunku 

kolegów i koleżanek oraz członków rodziny. Wskaźnik ten jest bardzo wysoki, należy 

zauważyć, że teren placówki szkolnej powinien być miejscem, gdzie młodzi ludzie 

będą mieli poczucie bezpieczeństwa. W tym obszarze również można prowadzić 

działania profilaktyczne np. przeprowadzenie spotkania z młodzieżą szkolną mającą 

na celu przekazania wiedzy na temat możliwości reagowania na zachowania 

agresywne. 

 8% uczniów dostrzegło przemoc w miejscach publicznych, pośrednio może mieć to 

wpływ na poczucie bezpieczeństwa jakie odczuwają uczniowie na terenie gminy. 

 uczniowie zwróciliby się o pomoc do rodziców i opiekunów w momencie 

doświadczania przemocy oraz będąc świadkiem przemocy. 

 rekomenduje się zorganizowanie zajęć dydaktycznych dotyczących kwestii przemocy 

w szkole i rodzinie. Podjęcie działań profilaktycznych, których celem byłoby 

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz w jej pobliżu.  
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 rekomenduje się podjęcie działań profilaktycznych, których celem byłoby 

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz w jej pobliżu, a także 

zorganizowanie zajęć dydaktycznych dotyczących kwestii przemocy w szkole  

i rodzinie. 

 

 

5.4.Charakterystyka przemocy domowej w Gminie – na podstawie pracy 

pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych 

 

Pracownicy socjalni potwierdzają, że często przy bliższych rozmowach z klientami,  

ci ostatni przyznają, że w codziennym życiu dochodzi do wielu zachowań przemocowych 

takich jak wyzywanie, przeklinanie, dziecięce „klapsy”. Czasami dzieje się to pod wpływem 

alkoholu, czasowego spiętrzenia trudności, stresu, lub też nieumiejętności radzenia sobie  

z problemami wychowawczymi czy edukacyjnymi dzieci. W wielu przypadkach rodziny 

odpowiednio ukierunkowane przez służby socjalne potrafią eliminować te dysfunkcyjne 

zachowania. Niestety są też przypadki wymagające dłuższej i specjalistycznej pomocy. 

Pracownicy socjalni zapytani o skalę zjawiska przemocy określili, że z pewną dozą 

ostrożności można przyjąć, że w co piątej rodzinie dochodzi do różnego typu zachowań 

cechujących się różnymi odmianami przemocy chłodnej lub gorącej. W co dziesiątej rodzinie 

zachowanie te cechuje pewna powtarzalność, a sprawy najtrudniejsze zwykle wchodzą  

w zakres procedury Niebieskiej Karty.  

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, jak również 

asystenci rodzin potwierdzają, że funkcjonuje wiele mitów i stereotypów dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć: „przemoc  

w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien się wtrącać w prywatne życie rodziny”; 

„przemoc zdarza się wyłącznie w rodzinach z marginesu społecznego”; „nie donosi się na 

policję na współmałżonka, członków rodziny, jeżeli są agresywni”; „przemoc domowa zdarza 

się incydentalnie i nie warto robić wokół niej awantury”; „ofiara w pewien sposób zasłużyła 

na swój los”; „dla dobra dzieci i rodziny, zwłaszcza kobiety nie powinny nagłaśniać problemu 

awanturujących się mężów/partnerów życiowych”; „przemoc jest zawsze wynikiem 

alkoholizmu albo choroby psychicznej”.  

Nie bez znaczenia jest również podatność na doznawanie krzywdy, a przede 

wszystkim na trwanie w szkodliwym układzie – ofiara/sprawca. Wśród ofiar przemocy 

występuje także brak wiary w zdolność do przystosowania się do życia po opuszczeniu 
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destrukcyjnego partnera. Syndrom wyuczonej bezradności powoduje, że ofiara staje się 

bezbronna i bezradna, nabiera przekonania, że jakiekolwiek podejmowane przez nią działanie 

nie zmieni jej sytuacji. Ma poczucie, że jest krzywdzona, jednak nie jest w stanie 

zmotywować się do działania, poddaje się, traci wolę życia i walki o siebie. Długotrwałe 

doświadczanie przemocy prowadzi do sytuacji, w której ofiara szuka przyczyn przemocy  

w swoim zachowaniu – przyjmuje rolę ofiary z przekonaniem, że zasługuje na takie 

traktowanie.  

Izolacja społeczna jest kolejnym powodem sprzyjającym występowaniu przemocy  

w rodzinie. Mała ilość kontaktów społecznych, spowodowana np. ograniczeniem swojej 

aktywności wyłącznie do zajęć domowych, lub też izolacja terenową (zamieszkanie  

w odległych przysiółkach i osadach) wpływa w szczególności na zmniejszenie szans 

wykrycia przemocy i jej powstrzymania. Istotne jest, że rodziny doświadczające przemocy 

częstokroć same izolują się od otoczenia – wpływa na to poczucie wstydu i brak bliskich osób, 

którym mogliby powierzyć swoje problemy.  

 

 

5.5.Informacje o działaniach przeciwdziałania przemocy podejmowanych przez 

szkoły w Gminie 

 

Pracownicy oświaty w 2015 i 2016 r. nie zakładali Niebieskich Kart. Z uzyskanych 

informacji ze szkół wynika, że nie odnotowano zgłoszeń ani nie zaobserwowano sygnałów  

o przemocy domowej. Szkoły podejmowały rozmaite działania związane z przeciwdziałaniem 

przemocy, np. w szkole w Barcicach zapoznano rodziców i nauczycieli z procedurą 

zakładania Niebieskiej Karty, na godzinach wychowawczych poruszane były tematy 

związane z przemocą w rodzinie oraz sposoby postępowania w przypadku zaistnienia takiego 

problemu, na tablicach informacyjnych umieszczano materiały dotyczące przeciwdziałania 

przemocy. Podobne czynności wykonano w Gimnazjum w Starym Sączu oraz Szkole 

Podstawowej w Starym Sączu. Dodatkowo w tych ostatnich nauczyciele brali udział  

w szkoleniach „Nowoczesny plan budowy kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi” 

oraz „Kontakty z osobą pokrzywdzoną i z osobą stosującą przemoc”. W Zespole Szkół  

w Przysietnicy realizowano Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki, gdzie na 

zajęciach uczniów z wychowawcą oraz Pedagogiem Szkolnym poruszano tematykę problemu 

przemocowego w rodzinach. Również dzielono się tą wiedzą podczas spotkań z rodzicami  

i nauczycielami w trakcie rady pedagogicznej. W 2016 czterech nauczycieli brało udział w 25 
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godzinnym szkoleniu „Jak radzić sobie z przemocą”, podczas którego były też omawiane 

kwestie przemocy domowej oraz sposoby skutecznej komunikacji nauczycieli z rodzicami 

uczniów w różnych sytuacjach konfliktowych.  

 

 

5.6.Określenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w Gminie 

 

Na podstawie ilości założonych Niebieskich Kart należy wnioskować, że problemem 

przemocy jest dotkniętych około 34 rodzin rocznie. Z kolei dane pochodzących z Urzędu 

Miejskiego określają, że wszystkich gospodarstw domowych w gminie jest 5 064.  

Z powyższego szacunku wynika, że około 0,7% rodzin boryka się z problemem przemocy. Są 

to oczywiście przypadki ujawnione, znajdujące się w rejestrach Niebieskich Kart. Proporcję tę 

potwierdzają także dane Komendy Policji w Starym Sączu, według których liczba interwencji 

gdzie zachowanie sprawcy nosiło znamiona przemocy w 2016 r. wynosiła 40 przypadków.  

0,7% rodzin borykających się z problemem przemocy to oczywiście liczba wyjściowa, 

do której należy doliczyć przypadki nieujawniane. W tym względzie należy posługiwać się 

już szacunkami wynikającymi z innych źródeł, w tym badań ankietowych.  

Z badań ankietowych przeprowadzonych w czerwcu 2017 r. przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starym Sączu wynika, że 22% respondentów osobiście zna przypadki 

występowania przemocy. Podobne wyniki przynosi badanie z 2015 r. wykonane przez firmę 

zewnętrzną na zlecenie GKRPA wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Tutaj 24% 

ankietowanych zdeklarowało, że było świadkiem przemocy, a 2% badanych określiło, że do 

aktów przemocy dochodzi w domu. Warto też wspomnieć o badaniach Małopolskiego 

Obserwatorium Polityki Społecznej według, którego 4% Małopolan spotyka się bardzo często 

ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.  

 Podsumowując powyższe dane, a także mając na uwadze informacje przekazane przez 

pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, można zastosować 

pewną gradację skali przemocy w gminie.  
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Tabela nr 10. Odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą w Gminie 

Od O,7% - do 2% 

rodzin 

To przypadki „najcięższe”, częste, występują tz. „cykle przemocy, dominuje 

przemoc fizyczna, a ofiary narażone są na widoczny uszczerbek na zdrowiu, 

sprawy te mniej więcej w połowie są rejestrowane przez Policję i pomoc społeczną, 

mają też swoje odzwierciedlenie w Niebieskich Kartach 

Powyżej 2% do 10% 

rodzin 

Przypadki, gdzie przemoc cechuje pewna powtarzalność, są to groźby wyzwiska, 

szturchanie, popychanie rzadziej brutalna przemoc fizyczna, przypadki te w 

niewielkim stopniu są zgłaszane służbom społecznym i Policji 

Powyżej 11% do 22% Rodziny, w których incydentalnie dochodzi do przemocy (np. „dziecięce klapsy”,  

a akty te pozostają w pamięci jako trudne przeżycie (stąd określenia „bycia 

świadkiem przemocy”, lub „doświadczenia przemocy”. 
Źródło: Opracowanie OPS 

 

 

5.7.Diagnoza zasobów instytucjonalnych (mapa pomocy) 

 

Instytucje pierwszego kontaktu udzielające pomocy osobom doświadczającym 

przemocy na terenie Gminy Stary Sącz: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Wykonuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności polegające na 

przyznawaniu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zasiłki pieniężne, praca 

socjalna, interwencja kryzysowa, prowadzenie poradnictwa),  

 Zespół Interdyscyplinarny w Starym Sączu. Zajmuje się diagnozowaniem 

problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie 

interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Starym Sączu. 

Prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne, 

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu. Do zadań 

Komisji należy miedzy innymi inicjowanie działań w zakresie zwiększania 

dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych  

od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, podejmowanie działań, które zmierzają  

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego jak również  udzielanie 

rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  
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i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starym Sączu. Udziela pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, między innymi 

poprzez: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, nabywanie  

i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów jak 

również umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń 

rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli, wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin, 

 Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu. Zajmuje się wsparciem dzieci pod 

względem opiekuńczym i wychowawczym,  

 Komisariat Policji w Starym Sączu. Zajmuje się ochroną życia i zdrowia ludzi, 

ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizowaniem i inicjowaniem 

działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 

zjawiskom kryminogennym i współdziałanie, w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie 

przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w tym prowadzenie interwencji 

w przypadku występowania przemocy w rodzinie, zapewnianie ofiarom doraźnego 

bezpieczeństwa, informowanie ofiar i świadków o przysługujących prawach, 

możliwościach i miejscach uzyskania pomocy, prowadzenie działań prewencyjnych 

wobec sprawców,  

 Zakłady Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu, Gołkowicach i Barcicach. 

Zobowiązane są do udzielania pomocy medycznej, jak również w przypadku 

występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy 

domowej, do informowania o możliwościach uzyskania pomocy, wystawiania na 

prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach 

i podjętym leczeniu, informowanie ofiar o warunkach  i miejscach wystawienia 

obdukcji,  

 Szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Na terenie gminy 

występuje 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne. Szkoła 

obok funkcji edukacyjnej jest bardzo ważnym źródłem wsparcia dla rodziców  

w wychowaniu dziecka miedzy innymi poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej 

problematyki wychowania z zakresu komunikacji interpersonalnej pomiędzy 
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rodzicami i dziećmi, profilaktyki zagrożeń, racjonalnego spędzania czasu wolnego, 

kształtowanie umiejętności wychowawczych, wzmacnianie więzi 

wewnątrzrodzinnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do 

życia w rodzinie, 

 Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Zadaniem SOIK jest 

udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności 

od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – 

niezbędnego schronienia,  

 Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu. Zadaniem 

tego Ośrodka jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin w 

zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia. Realizuje programy psychoterapii 

uzależnień i współuzależnień oraz udzielają indywidualnych świadczeń 

zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu  

i członkom ich rodzin,  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Wykonuje zadania 

powiatu w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; do 

zadań tych należy w szczególności m.in. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

udzielanie informacji o prawach uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe 

kadr z terenu powiatu, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, tworzenie  

i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 

specjalistycznych ośrodków wsparcia, a także opracowywanie i realizacja programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Rozpatruje wszystkie sprawy, z wyjątkiem 

zastrzeżonych dla sądu okręgowego. Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu 

rejonowego jest sąd okręgowy.  

 Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu. Jest to urząd państwowy powołany w celu 

strzeżenia praworządności oraz ściganie osób, które dopuściły się popełnienia 

przestępstwa.  
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5.8.Analiza SWOT 

 

 
Tabela nr 11. Analiza SWOT 

Mocne strony Szanse 

 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 Efektywne działanie grup roboczych w ramach 

ZI; 

 Stosowanie procedury Niebieskiej Karty; 

 Funkcjonowanie na terenie Gminy Punktu 

Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie; 

 Dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, 

psychologicznego, socjalnego; 

 Funkcjonowanie telefonu zaufania w Gminie; 

 Doświadczenie w pracy z rodzinami 

dotkniętymi problemem przemocy; 

 Odpowiedzialność, zaangażowanie i 

profesjonalizm kadry zajmującej się 

przeciwdziałaniem przemocy; 

 Znajomość specyfiki środowiska i obszarów 

problemowych wśród kadry zajmującej się 

przeciwdziałaniem przemocy; 

 Brak akceptacji dla zjawiska przemocy wśród 

badanych mieszkańców; 

 Zwiększanie się ilości informacji dotyczącej 

oferty pomocowej dla osób doświadczających 

przemocy; 

 Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez 

kadrę zajmującą się problematyką przemocy w 

rodzinie; 

 Wypracowane metody współpracy ZI z 

Policją, szkołami, służbą zdrowia; 

 Istniejące zaplecze instytucjonalne: OPS, 

PWD, asystenci rodzin, GKRPA, Policja, 

ośrodki zdrowia; 

 Posiadanie przez pracowników jednostek 

gminnych wysokiej świadomości odnośnie 

wagi problemu społecznego, jakim jest 

przemoc w rodzinie; 

 Działalność GKRPA w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień; 

 Działanie szkół w zakresie przeciwdziałania 

przemocy; 

 Przemoc fizyczna z roku na rok wykazuje 

tendencje lekko spadkową; 

 1 na 3 rodzin dotkniętych przemocą boryka się 

ze złymi warunkami materialnymi; 

 

 

 

 Gotowość rozwijania współpracy 

służb  

i instytucji działających w obszarze 

pomocowym, w tym placówek 

szkolnych; 

 Szkolenia dla kadr pomocy społecznej, 

wymiaru sprawiedliwości, policji, 

ochrony zdrowia, placówek 

oświatowych z zakresu 

przeciwdziałania i reagowania na 

zjawisko przemocy; 

 Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych z nowych źródeł; 

 Pozytywne zmiany w polityce 

prorodzinnej państwa; 

 Realizacja projektów i programów 

aktywizacyjnych dla społeczności 

lokalnej; 

 Akceptacja społeczna dla działań 

związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie; 

 Ogólnopolskie kampanie medialne 

mające na celu zmianę świadomości 

społecznej  

w zakresie problemu przemocy; 

 Przychylność władz samorządowych  

i lokalnych mediów; 

 Zwiększenie się świadomości 

społecznej na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie; 

 Funkcjonowanie ogólnopolskiego 

telefonu zaufania; 

 Możliwość korzystania z dobrych 

praktyk z Polski; 

 Coraz większa otwartość 

społeczeństwa na korzystanie z 

pomocy specjalistyczne; 

 Rozwijająca się współpraca powiatu  

z gminami, szkołami w ramach 

porozumień; 

 Zaangażowanie szkół i środowisk 

lokalnych w przeciwdziałaniu 

przemocy  

w rodzinie; 

 Funkcjonowanie Sądeckiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej; 

 Ustawowe uregulowania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 Zmniejszające się bezrobocie w 
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gminie– jednej z przyczyn przemocy 

domowej;  

 Funkcjonowanie PCPR, MOPiTU; 

 Działalność informacyjna instytucji 

współpracujących w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 

Słabe strony Zagrożenia 

 Występujące przypadki przemocy na terenie 

gminy; 

 Niezgłaszane przypadki przemocy; 

 Ukrywanie przez rodzinę występowania aktów 

przemocy, niechęć do współpracy; 

 Niedostrzeganie przez społeczność lokalną 

wagi problemu przemocowego; 

 Brak umiejętności pozyskiwania wsparcia; 

 Uzależnienia, frustracje wywołane problemami 

wychowawczymi występujące wśród 

mieszkańców Gminy; 

 Wyjazdy zagraniczne za pracą, eurosieroctwo; 

 Trwanie w szkodliwym układzie 

sprawca/ofiara; 

 Występowanie tz. „przemocy pokoleniowej; 

 Izolacja terenowa i społeczna niektórych 

rodzin w gminie; 

 Brak mieszkań socjalnych, komunalnych, 

chronionych dla ofiar przemocy i ich rodzin; 

 Obciążenie zawodowe kadry pomocy 

społecznej innymi zadaniami utrudniającymi 

zwiększenie zaangażowania w działania 

przeciw przemocowe; 

 Niskie wynagrodzenia osób zaangażowanych 

w poradnictwo; 

 Wypalenie zawodowe; 

 Brak środka przymusu do udziału sprawców w 

zajęciach korekcyjno- edukacyjnych; 

 Powszechny pogląd o braku konsekwencji 

ponoszonych przez sprawcę będący 

czynnikiem osłabiającym podejmowanie 

działań przeciwko niemu; 

 Niewystarczająca wiedza na temat 

kompetencji poszczególnych służb i ich 

zaplecza; 

 Wzrastająca z roku na rok liczba interwencji 

Policji, podczas których zachowanie sprawcy 

nosiło znamiona przemocy domowej; 

 Ofiary przemocy w zdecydowanej większości 

to kobiety; 

 Funkcjonujące w społeczeństwie mity, 

przekonania i stereotypy na temat 

przemocy w rodzinie; 

 Wysoki poziom tolerancji społecznej 

na stosowanie przemocy w rodzinie; 

 Mała liczba organizacji 

pozarządowych zaangażowanych w 

działania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy; 

 Poczucie bezkarności osób stosujących 

przemoc; 

 Niedoinformowanie społeczne 

odnośnie placówek świadczących 

pomoc osobom krzywdzonym; 

 Niewystarczająca wiedza 

interdyscyplinarna wśród 

pracowników szeroko rozumianych 

służb pomocowych na temat zjawiska 

przemocy i kompetencji 

poszczególnych podmiotów; 

 Negatywne przykłady w mediach 

pracy służb pomocowych w obszarze 

interwencji kryzysowej, w tym 

przeciwdziałania przemocy; 

 Niebezpieczeństwo marginalizacji  

i wykluczenia społecznego osób i 

rodzin dotkniętych przemocą; 

 Mała aktywność środowisk gminnych 

w realizacji Programu; 

 Przekonanie społeczne, że „miękka” 

pomoc (poradnictwo, konsultacje, 

informacja) są mało skuteczne  

w przeciwdziałaniu przemocy; 

 Współwystępowanie przy przemocy 

także innych dysfunkcji (uzależnienia); 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 6056



45 

 

6. CZEŚĆ PROGRAMOWA 

 

6.1.Cel strategiczny programu 

 

Podejmowanie działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie, zapewnienie ochrony 

i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także zwiększenie skuteczności działań 

interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Wskaźnikami ogólnymi celu strategicznego będą: 

 liczba kampanii/akcji informacyjnych odnośnie instytucjonalnego systemu pomocy 

dla rodzin dotkniętych problemem przemocy, a także negatywnych następstw 

przemocy domowej, 

 nienarastająca z roku na rok liczba ofiar przemocy w rodzinach,  

 zwiększający się udział sprawców przemocy w działaniach pomocowych (poradni, 

konsultacji specjalistycznych, pracy socjalnej, programach korekcyjnych). 

 

Informacje dotyczące ww. wskaźników będą pochodzić z Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Starym Sączu, Zespołu Interdyscyplinarnego, Komendy Policji w Starym Sączu, 

Sądeckiego Interwencji Kryzysowej.  

Istotnym czynnikiem zagrażającym realizacji celu strategicznego wydaje się być niska 

świadomość społeczna prowadzenia kompleksowych działań przeciwdziałających przemocy 

w rodzinie.  

 

Cele szczegółowe: 

1. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające zjawisku przemocy w rodzinie. 

2. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli służ zajmujących się problematyką 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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6.2.Struktura celów szczegółowych: działania, realizatorzy, harmonogram, 

wskaźniki, wartości oczekiwane, źródła finansowania, ramy finansowe. 

 

Czcionką pogrubioną wymieniono jednostki koordynujące poszczególne działania. 

 

1. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające zjawisku przemocy  

w rodzinie.   

Beneficjenci: 

 rodzice, grono nauczycielskie, społeczność lokalna. 

 
Tabela nr 12. Struktura realizacji celu 1 

Działanie Realizatorzy Harmonogram Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1. Zorganizowanie 
spotkań grupowych ze 

specjalistami dla 

rodziców podczas 
wywiadówek z 

zakresu wzmocnienia 

kompetencji 
wychowawczych i 

opiekuńczych. 

 

- OPS, 

- GKRPA,  

- ZI. 

 

cykl roku 
kalendarzowego 

-  liczba 
przeprowadzonych 

zajęć 

 

- min. 3 - zasoby 
realizatorów 

- 1 500 zł 

2. Zorganizowanie 

warsztatów dla 

nauczycieli na temat 
uwrażliwienia na 

problem przemocy w 

rodzinie, nabycia 
umiejętności 

rozpoznawania 

przemocy domowej.  
 

- OPS, 

- GKRPA,  

- ZI. 
 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

przeprowadzonych 

zajęć 
 

- listy obecności 

- min. 2 

 

 
 

- min. 2 listy 

 

- zasoby 

realizatorów 

- 1 000 zł 

3. Lokalne 

kampanie/akcje 

informacyjne dot. 
możliwości szukania 

wsparcia, zagrożeń 

wynikających z 
stosowania przemocy, 

przeciwdziałania 

przemocy. 

- OPS, 

- GKRPA,  

- ZI. 
 

 

 
 

 

 
- SOIK, 

- inne 
organizacje 

zajmujące się 

problemem 
przemocy 

 

cykl roku 

kalendarzowego 

- ilość plakatów, ilość 

ulotek/broszur, ilość 

artykułów 
prasowych/portale 

informacyjne 

opracowanych przez 
realizatorów. 

 

 
-  ilość plakatów, ilość 

ulotek/broszur z 
kampanii 

ogólnopolskich 

 
- lista instytucji, gdzie 

rozdysponowano mat. 

informacyjne 

- 20 plakatów, 

100 

ulotek/broszur, 
min. 1 artykuł 

 

 
 

 

 
-  20 plakatów, 

100 
ulotek/broszur 

- zasoby 

realizatorów 

- 1 500 zł 

4.  Nawiązanie 
współpracy pomiędzy 

gminnymi 

instytucjami, a 
kościołami, 

związkami 

wyznaniowymi, 
organizacjami 

pozarządowymi w 

zakresie 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

- OPS,  

- ZI,  

Partnerzy:- 

kościoły, 
organizacje 

kościelne, 

grupy 
wyznaniowe, 

organizacje 

pozarządowe. 

cykl roku 
kalendarzowego 

- liczba nawiązanych 
partnerstw 

- 4 - zasoby 
realizatorów 

pozafinansowe 
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5. Opracowanie 

i realizacja projektów 
służących 

wspieraniu rodzin 

dotkniętych przemocą. 

- OPS - lata 2018 - 2020 - liczba realizowanych 

projektów 

- min. 1 na 3 

lata (w 
zależności od 

prowadzonych 

naborów 
wniosków 

projektowych) 

- środki 

własne 
gminy, środki 

krajowe, 

środki UE. 
 

- wg projektu 

Źródło: Opracowanie OPS 

 

Przewidywane rezultaty: 

 wzmocnienia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców, 

 uwrażliwienia społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie i zagrożeń  

z niej wynikających,  

 nabycie umiejętności rozpoznawania przemocy domowej oraz właściwej reakcji  

na nią,  

 spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie,  

 skoordynowanie działań instytucji i organów zaangażowanych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 poszukiwanie nowych form działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

2. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.  

 

Beneficjenci: 

 ofiary przemocy, członkowie rodzin ofiar przemocy. 

 
Tabela nr 13. Struktura realizacji celu 2 

Działanie Realizatorzy Harmonogram Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 
1. Pomoc dla ofiar 

przemocy w rodzinie 
poprzez zapewnienie 

ciągłości pracy 

Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

wraz z jego 

zadaniami.  
 

- OPS,  

- Urząd Gminy 
 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba posiedzeń 

ZI,  

 

- liczba grup 

roboczych w 

ramach ZI 

- min. 4 

 

 

- wg 

potrzeb 

 

- zasoby 

realizatorów 

pozafinansowe 

2. Podejmowanie 

interwencji w 
środowisku wobec 

rodziny dotkniętej 

przemocą w oparciu 
o procedurę 

„Niebieskie Karty”. 

 

- ZI cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba założonych 

„Niebieskich Kart” 

- wg 

potrzeb 

- zasoby 

kadrowe i 

organizacyjne 

realizatorów  

 

pozafinansowe 

3. Realizacja 

poradnictwa 

psychologicznego, 
prawnego, 

socjalnego i 

rodzinnego. 
 

- OPS,  

- Punkt 

Konsultacyjny,  

- Punkty 

Nieodpłatnej 

Pomocy 
Prawnej, 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba udzielonych 

konsultacji 

 

 

 

 

- wg 

potrzeb 

 

 

 

 

- zasoby 

kadrowe i 

organizacyjne 

realizatorów  

 

 

nieokreślone 
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- SOIK, 

- Biuro Pracy, 
- ośrodki 

zdrowia, 

szpitale, 

- ilość godzin 

poradnictwa w 

godzinach 

popołudniowych w 

Punkcie 

Konsultacyjnym: 

a)psychologicznego, 

 

b)prawnego, 

 

c)socjalnego. 

 

- liczba 

zatrudnionych 

specjalistów: 

a)psycholog 

b)prawnik 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 godz. na 

2 tygodnie, 

- 2 godz. na 

2 tygodnie, 

- 2 godz. na 

tydzień. 

 

 

 

- 1, 

- 1. 

 

- koszt umów 

zleceń 

(psycholog, 

prawnik) 

 

8 000 zł 

 

4. Realizacja zajęć 
edukacyjnych 

kierowanych do 

osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

w zakresie podstaw 
prawnych i 

zagadnień 

psychologicznych 
dot. reakcji na 

przemoc w rodzinie. 

 

- SOIK 

- OPS,  

- Punkt 

Konsultacyjny,  
- ZI,  

- MOPiTU. 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba uczestników 

zajęć, 

- 10 - OPS,  

- GKRPA 

 

- zasoby 

kadrowe i 

organizacyjne 

pozostałych 

realizatorów  

 

 

- 1000 zł 

 

 

- nieokreślone 

5.  Realizacja 
programów 

terapeutycznych i 

pomocy 
psychologicznej dla 

osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

- SOIK 

- OPS,  

- Punkt 

Konsultacyjny,  
- ZI,  

- MOPiTU. 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba uczestników 

zajęć, 

- 10 - OPS,  

- GKRPA 

 

- zasoby 

kadrowe i 

organizacyjne 

pozostałych 

realizatorów  

 

- 1 000 zł 

 

 

- nieokreślone 

6.  Pomoc w 

organizowaniu 
letniego i feryjnego 

wypoczynku dla 

dzieci z rodzin 
dotkniętych 

problemem 

przemocy. 
 

- OPS, 

-partnerzy: 
KRUS, PWD, 

Kuratorium 

Oświaty 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba uczestników 

kolonii 

- 5 - zasoby 

kadrowe, 

finansowe i 

organizacyjne 

realizatorów  

 

nieokreślone 

7. Zapewnienie 

ofiarom przemocy 
ochrony przed 

dalszym 

krzywdzeniem, w 
tym poprzez 

umożliwienie 

bezpiecznego 
schronienia. 

 

- SOIK, 

 

 

 

 

 

 

- sąd, 

 

 

 

 

 

 

 

- OPS, (także 

Policja i 

pracownicy 

służb 

medycznych) 
 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba ofiar 

przemocy 

korzystających ze 

schronienia w SOIK 

 

 

- liczba 

postanowień 

wydanych przez sąd 

dot. opuszczenia 

mieszkania przez 

sprawcę przemocy 

 

- liczba zastosowań 

„procedury 

odebrania dziecka z 

rodziny” 

- wg 

potrzeb 

- zasoby 

kadrowe, 

finansowe i 

organizacyjne 

realizatorów  

 

 nieokreślone 

    Źródło: Opracowanie OPS 
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Przewidywane rezultaty: 

 udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (diagnozowanie 

problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie 

interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.),  

 szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, 

 realizacja działań pomocowych dla ofiar przemocy: poradnictwo, konsultacje, praca 

socjalna, terapie,  

 usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem 

przemocy domowej, 

 zapewnienie ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez zapewnienie schronienia 

dla ofiar przemocy oraz odseparowanie sprawców przemocy, 

 zapewnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem przemocy rodzinnej.  

 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  

 

Beneficjenci: 

 sprawcy przemocy. 
 

 
Tabela nr 14. Struktura realizacji celu 3 

Działanie Realizatorzy Harmonogram Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1. Podejmowanie 
działań 

pomocowych 

wobec sprawców 
przemocy 

(poradnictwo, 

konsultacje 
specjalistyczne, 

praca socjalna, 
programy 

korekcyjne. 

-ZI, 

- OPS,  

- Punkt 

Konsultacyjny,  

- GKRPA, 

- SOIK 

- MOPiTU,  
- kuratorzy 

sądowi 
 

cykl roku 
kalendarzowego 

- procent 
sprawców 

przemocy 

poinformowanych 
o formach 

wsparcia 

 
 

- procent 
sprawców 

przemocy 

korzystających z 

działań 

pomocowych 

- 100% sprawców 
przemocy (wg 

rejestru NK) 

powinno być 
poinformowanych 

o zakresie działań 

pomocowych, 
 

- przynajmniej 
40% sprawców 

przemocy (wg 

rejestru NK) 

powinno 

korzystać z 

działań 
pomocowych  

 

- zasoby 
kadrowe i 

organizacyjne 

realizatorów 
 

 

 
 

 

 nieokreślone 
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2. Realizacja 

programów 
psychologiczno – 

terapeutycznych 

dla osób 
stosujących 

przemoc w 

rodzinie 

- SOIK 

 

cykl roku 

kalendarzowego 

- procent 

sprawców 
przemocy 

korzystających z 

programów 

- przynajmniej 

10% sprawców 
przemocy (wg 

rejestru NK) 

powinno 
korzystać z 

programów 

- zasoby 

kadrowe i 
organizacyjne 

realizatorów  

 

 nieokreślone 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

 eliminowanie postaw i zachowań skutkujących przemocą w rodzinie, 

 wzrost kompetencji z zakresu radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem. 

 

4. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli służ zajmujących się problematyką 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

Beneficjenci: 

 ofiary przemocy, członkowie rodzin ofiar przemocy. 

 

 
Tabela nr 15. Struktura realizacji celu 4 

Działanie Realizatorzy Harmonogram Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1. Udział 

przedstawicieli 
służb zajmujących 

się problematyką 

przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie w 

szkoleniach, 
konferencjach, 

superwizjach, 
warsztatach 

 

- ZI,  

- OPS.  

 

cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

przeprowadzonych 
zajęć 

edukacyjnych 

 
- liczba 

uczestników 

- min. 4 

 
 

 

 
- min. 6 

 

 
 

 

- zasoby 

realizatorów 

- 2 000 zł 

(koszty 
szkoleń) 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

 Podniesienie kompetencji i profesjonalizacja kadry służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
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6.3.Monitoring i ewaluacja programu 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację programu będzie Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Starym Sączu.  

Monitoring programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość jego 

realizatorów. Każdego roku do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, Ośrodek Pomocy 

Społecznej we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarny sporządzi raport zawierający dane 

monitorujące Program tj. w jakim stopniu uzyskane wskaźniki odpowiadają wartościom 

oczekiwanym. Raport w części ewaluacyjnej określi także uwagi dotyczące funkcjonalności 

Programu, czy spełnia założone cele i rezultaty, czy i w jakim obszarze Program wymaga, 

aktualizacji, przeformułowania lub zmiany.  

Istotą funkcjonowania programu jest realizacja działań w zakresie, formie i stopniu 

dostosowanym do potrzeb społeczności lokalnej. Monitoring i ewaluacja pozwoli sprawdzić 

czy zostały zrealizowane zakładane cele szczegółowe oraz jaki jest wynik realizowanych 

działań. Ponadto ewaluacja powinna dostarczyć odpowiedzi, jaka jest trafność, skuteczność  

i użyteczność programu, ma również na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto 

przewidywane rezultaty programu.  

Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowanych  

w ramach Programu działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł finansowania oraz 

przełożenia na przewidywane efekty jego realizacji. 

Z kolei podstawowe cele ewaluacji Programu to: 

 udoskonalenie podejmowanych działań, 

 informacja o efektach wdrażania Programu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania 

związane z jego realizacją, 

 pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Programu wśród wszystkich 

zainteresowanych jego funkcjonowaniem i efektami. 

 

Monitoring i ewaluacja odbywać się będzie według kryterium odpowiedniości 

realizowanych działań w stosunku do ewoluujących potrzeb mieszkańców gminy.  
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6.4.Korelacja Programu z innymi planistycznymi dokumentami 

 

Program jest skorelowany z następującymi dokumentami: 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, 

 Małopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r.  

 Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013 – 2020 (w zakresie celu 

operacyjnego 4.4 Aktywna integracji i pomoc społeczna mieszkańców Gminy Stary, 

działanie: Zachęcanie do aktywności w obszarach wykluczenia społecznego gminy, 

Promocja dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej),  

 Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 

– 2023. 
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