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Nisko, dnia :2019.01.31 

Sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko  za rok 2018 
 adres : e- mail : ops.nisko@ops-nisko.pl, 

 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce łączy działania o charakterze prawnym   

i administracyjnym, których wspólnym celem jest ochrona osób przed przemocą w rodzinie.  

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie dla organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są:  

 

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu 

podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy  

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

prowadzenia oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno–edukacyjne 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r.  

w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie 

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

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

lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy. 

6) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

7) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego  

8) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

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

alkoholizmowi  

10) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  

11) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

12) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020  

 

Do zadań własnych gminy o których mówi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, w tym: 

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 
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 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

 i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 

2018-2020 dla Gminy i Miasta Nisko został wdrożony Uchwałą nr XLV/357/18 Rady Miejskiej  

 w Nisku z dnia 31 stycznia 2018 roku. Program jest dokumentem o charakterze operacyjno – 

wdrożeniowym, jego podstawową rolą jest uszczegółowienie i przełożenie zapisów dokumentu 

wyższego rzędu na konkretne działania. Wskazuje w jaki sposób osiągnięte zostaną założone cele, 

spójne z lokalną strategią. Jasno opisuje także kwestie organizacyjne. 

Powstał on m.in. w oparciu o lokalną diagnozę przemocy przeprowadzoną w 2017 roku przez 

OPS w Nisku. 

Diagnoza wskazywała, że mimo tego, że  przemoc nie jest zjawiskiem powszechnie występującym , 

to podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest konieczne nie tylko 

 z uwagi na ustawowe obowiązki gminy w tym zakresie ale również z uwagi na dobro rodzin i osób jej 

doświadczających. 

Realizację Programu koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku reprezentowany przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku we współpracy  z Przewodniczącą Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego i w porozumieniu z Burmistrzem Gminy  i Miasta Nisko.   

Kierownik Ośrodka przy koordynacji Programu posiłkuje się innymi pracownikami podmiotów  

i instytucji partnerskich w GiM Nisko. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy finansowany jest ze środków własnych 

Gminy i Miasta Nisko . 

Koszty poniesione przez Gminę Nisko na działania dot. przeciwdziałania przemocy ilustruje tabela 

poniżej.  

Rok Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań 

wynikających 

 z  Programu w obszarze przeciwdziałania przemocy w GiM Nisko  

2016 6 000 

2017 15 000 

2018 15 000 Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Zatrudnianie psychologa 

Pomoc osobom doświadczającym przemocy  

i stosującym przemoc 
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Program zakłada cele ,których realizacja przekłada się na szczegółowe działania . 

W 2018 roku realizatorami działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,pomocy 

osobom i rodzinom doświadczającym przemocy ,oraz osobom stosującym przemoc byli: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w tym Klub Integracji Społecznej. 

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nisku w tym 

Grupy robocze. 

3. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku. 

4. Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku. 

5. Komenda Powiatową Policji w Nisku.  

6. Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Nisku. 

7. Prokuratura Rejonowa w Nisku. 

8. Sąd Rejonowy w Nisku. 

9. Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlice Środowiskowo –Profilaktyczne. 

10. Placówki Oświatowe (szkoły). 

11. Placówki Służby Zdrowia. 

12. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej i inne placówki pomocowe 

dla ofiar przemocy w rodzinie. 

13. Urząd Gminy i Miasta Nisko. 

14. Organizacje pozarządowe. 

15. Specjaliście zewnętrzni. 

16. Lokalne media.  

 

Działania, które podejmowały w/w podmioty w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w 2018 roku polegały na: 

Lp. Działania Realizatorzy Programu Cel szczegółowy 

1.  1. Podejmowano działania interwencyjne 

 i monitorowano środowiska zagrożone przemocą 

 w rodzinie. 

2. Diagnozowano środowiska, w których 

stwierdzono podejrzenie stosowania przemocy  

w rodzinie. 

3. Opracowywano i realizowano indywidualne 

plany pomocy dla osoby, co, do której istniało 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

4. Kontynuowano stały monitoring rodzin, 

 w których występuje zjawisko przemocy  

w rodzinie, zwłaszcza ,gdzie w rodzinie były dzieci 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

w tym w szczególności 
Przewodniczący Zespołu  oraz grupy 

robocze.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Nisku  

w tym Klub Integracji Społecznej.  

3. Komenda Powiatowa Policji  
w Nisku.  

 

Zwiększenie zakresu 

i skuteczności działań 
podejmowanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny oraz grupy 

robocze w obszarze  przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy  

w rodzinie poprzez interdyscyplinarne 
działanie 
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narażone na negatywne skutki zachowań dorosłych 

5. Dokumentowano działania i efekty działań 

podejmowanych wobec rodzin, w których istnieje 

podejrzenie przemocy w rodzinie i w których 

występuje zjawisko przemocyw rodzinie. 

6. Realizowano procedurę „Niebieskiej Karty”.  

7. Współpracowano z Klubem Integracji Społecznej 

działającym w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej  

2.  1. Udzielano pomocy psychologicznej , 

terapeutycznej, oraz socjalnej ofiarom przemocy 

 w rodzinie w szczególności kobietom i dzieciom.  

2. Prowadzono pracę socjalną z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie.  

3. Kierowano do rodzin z dziećmi gdzie występuje 

zjawisko przemocy w rodzinie asystenta rodziny.  

4. Udzielano pomocy prawnej ofiarom przemocy 

 w rodzinie. 

5.Oferowano udział w zajęciach oferowanych przez 

Klub Integracji Społecznej działający w ramach 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 

6. Współdziałano z różnymi instytucjami  

w zakresie wspierania ofiar przemocy w rodzinie  

w tym poprzez podpisanie stosownych porozumień 

7. Kierowano sprawy na Policję, do Prokuratury  

i Sądu w sytuacjach tego wymagających.  

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nisku. 
3. Komenda Powiatowa Policji  

w Nisku.  

4. Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Nisku. 

5. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia 

 i inne placówki pomocowe dla ofiar 

przemocy w rodzinie.  

6. Prokuratura Rejonowa w Nisku. 

7. Sąd Rejonowy w Nisku. 
8. Szkoły. 

9. Placówki Służby Zdrowia. 

10. Organizacje pozarządowe.  

Ograniczanie zjawiska przemocy  

w rodzinie i poprawa funkcjonowania 

rodzin i osób poprzez zwiększenie 
dostępu i wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie do różnego rodzaju form 

pomocy w tym specjalistów  
i pomocy specjalistycznej  

 

3. 1. Podejmowano działania na rzecz odseparowania 

sprawców przemocy w rodzinie od ich ofiar w tym 

poprzez ich eksmisję ze wspólnie zamieszkiwanych 

lokali.  

2. Kierowano na leczenie odwykowe, głównie  

w zakresie problemu nadużywania alkoholu, 

sprawców przemocy w rodzinie w sytuacjach tego 

wymagających i na terapię dla współuzależnionych.  

3. Podejmowano działania interwencyjnych  

i profilaktycznych w stosunku do osób stosujących 

 i podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. 

4. Kierowano sprawy do Prokuratury i na Policję   

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy 

 w rodzinie przez jej sprawców.  

5. Dokumentowano podejmowanych działań  

i ich efektów  w stosunku do sprawców przemocy  

w rodzinie 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 
grupy robocze. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nisku. 
3. Poradnia Leczenia Uzależnień  

w Nisku i inne placówki leczenia 

uzależnień.  
4. Komenda Powiatowa Policji  

  w Nisku.  
5. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia            

i inne placówki pomocowe dla ofiar 

przemocy w rodzinie i sprawców 
przemocy w rodzinie.  

6. Prokuratura Rejonowa w Nisku. 

7. Sąd Rejonowy w Nisku. 
8. Placówki Służby Zdrowia. 

9. Organizacje pozarządowe.  

Zwiększenie skuteczności 

oddziaływań wobec sprawców 

przemocy w rodzinie oraz 
odseparowania ich od ofiar przemocy 

w rodzinie 

4. 1. Realizowano działania edukacyjne  

w zakresie przemocy w rodzinie dla dzieci 

 i młodzieży szkolnej przez szkoły, policję  

2. Realizowano działania edukacyjne w zakresie 

przemocy w rodzinie dla dzieci biorących udział  

w zajęciach Placówek Wsparcia Dziennego. 

3. Prowadzono działania informacyjne na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie dla uczestników 

Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

w tym Przewodniczący Zespołu. 

2. Urząd Gminy  i Miasta Nisko. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nisku w tym Klub Integracji 

Społecznej.  

4. Szkoły i placówki oświatowe. 
5. KPP   w Nisku. 

5. PWD. 

6. Organizacje pozarządowe. 
7. Lokalne media. 

Zwiększanie świadomości 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko 

na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie poprzez podejmowanie 

działań informacyjno - edukacyjnych 

5.  1. Organizowano szkolenia dla przedstawicieli 

instytucji z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

w szczególności Przewodniczących 
Zespołu. 

2. UGiM Nisko 

3. OPS w Nisku.  
4. Inne instytucje i podmioty biorące 

udział w spotkaniach. 

5. Podmioty i instytucje szkolące.  

Podnoszenie poziomu wiedzy i 

kompetencji przedstawicieli różnych 

instytucji działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szczególności członków Zespołu 

interdyscyplinarnego, grup roboczych 

i pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku poprzez system 

praktycznych szkoleń 
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6.  1. Prowadzono analityczną i opisową 

sprawozdawczość z realizacji Programu w tym za 

pomocą narzędzia monitorującego realizację 

Programu wg wzoru zawartego w Programie 

 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

głównie Przewodniczący Zespołu.  

2. OPS w Nisku.   

3. Inne instytucje i podmioty biorące 
udział w ocenie realizacji programy w 

tym udzielające informacji.  

Zwiększenie skuteczności 

oddziaływania Programu poprzez 
systematyczny jego monitoring  

 

Co roku dla potrzeb Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  wszystkie gminy wykazują dane  o stanie 

realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W 2018 roku w GiM Nisko skala zjawiska przemocy w rodzinie, realizacji zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych 

wobec osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie przedstawiała się następująco  

 

1. Dane statystyczne, dotyczące osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie,  

osób stosujących przemoc oraz najczęściej występujących form przemocy w rodzinie. 

 

1.1. Czy na terenie gminy odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2018 X  

1.2. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania – 2018 r. 

Liczba rodzin, w których 

występuje zjawisko przemocy 

 w rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

66 60 6 X 

1.3. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem osoby 

dotknięte 

przemocą 

 w rodzinie 

kobiety Mężczyźni Dzieci 

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego: 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno

-sprawne 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno

-sprawne 

do 13 r.ż. od 14 

do 18 

lat 

niepełno-

sprawne 

** 

157 86 0 0 9 0 0 62 21 41 0 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia.        **dzieci od 0 do 18 roku życia. 

1.4. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy na terenie gminy. 

Najczęściej zgłaszana forma przemocy TAK* NIE* 

przemoc psychiczna / emocjonalna x  

przemoc fizyczna x  

przemoc ekonomiczna x  

przemoc seksualna x  

Zaniedbywanie x  

Połączenie kilku form przemocy x  
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1.5. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Małoletni* 

66 0 66 0 

*Osoba do 18 r. ż. 

 

2. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

2.1. Czy na terenie gminy w 2018 r. funkcjonował zespół interdyscyplinarny powołany przez wójta, burmistrza 

albo prezydenta miasta?    

TAK* NIE* 

X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

2.2. Czy gmina posiadała w 2018 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania? 

TAK* NIE* 

X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

2.3. Czy zespół interdyscyplinarny działał w 2018 r. na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem, 

burmistrzem albo prezydentem miasta, a podmiotami, o których mowa w art. 9 a ust. 3 lub 5 ustawy 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? 

TAK* NIE* 

X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

2.4. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2018 r. wchodzili przedstawiciele: 

Podmiot TAK* NIE* 

jednostka organizacyjnych pomocy społecznej X  

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych X  

Policja X  

Oświata X  

ochrona zdrowia X  

organizacja pozarządowa X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

2.5. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2018 r. wchodziły inne osoby wymienione w ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

Podmiot TAK* NIE* 

kuratorzy sądowi X  

prokuratorzy  x 

przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
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2.6. Czy zespół interdyscyplinarny tworzył w 2018 r. grupy robocze? 

Rok TAK* NIE* 

2018 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

 

3. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2018 r. 

3.1. Procedura „Niebieskie Karty”. Należy wpisać liczbę wypełnionych w 2018 r. formularzy „Niebieska Karta-

A”.* 

Nazwa podmiotu 

sporządzającego formularz  

NK-A 

Liczba formularzy 

„Niebieska Karta–A” 

wszczynających procedurę 

Liczba ponownych 

formularzy „Niebieska 

Karta–A” 

Razem (suma): 

 liczba formularzy „Niebieska Karta-

A” ogółem dla danej służby 

Policja  42 6 48 

Jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej 

6 X 6 

Gminna komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

X X X 

Oświata  X X X 

Ochrona zdrowia  X X X 

Łącznie: 48 6 54 

* Tabelę należy wypełnić w całości oraz podsumować w poziomie i w pionie. 

3.2. Liczba prowadzonych w 2018 r. przez zespół interdyscyplinarny spraw w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”.* 

Liczba prowadzonych przez zespół 

interdyscyplinarny spraw w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” - ogółem 

Liczba osób poszkodowanych  

w wyniku przemocy w rodzinie, których 

ww. postępowanie dotyczyło 

Liczba osób stosujących przemoc w 

rodzinie, których  

ww. postępowanie dotyczyło 

x X X 

*Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy całość postępowania prowadził zespół interdyscyplinarny i dla danej sprawy 

nie utworzono grupy roboczej. 

3.3 Liczba prowadzonych w 2018 r. przez grupy robocze spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  

Liczba prowadzonych 

przez grupy robocze 

spraw w ramach 

procedury „Niebieskie 

Karty” - ogółem 

Liczba utworzonych  

w 2018 r. grup 

roboczych* 

Liczba pracujących  

w 2018 r. grup 

roboczych** 

Liczba osób 

poszkodowanych w 

wyniku przemocy  

w rodzinie, których  

ww. postępowanie 

dotyczyło 

Liczba osób 

stosujących przemoc  

w rodzinie, których  

ww. postępowanie 

dotyczyło 

66 186 198 157 66 

3.4. Liczba wypełnionych w 2018 r. formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół interdyscyplinarny / grupę 

roboczą. 

Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

formularzy „Niebieskie Karty-C” 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół interdyscyplinarny / grupę roboczą 52 
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3.5. Liczba wypełnionych w 2018 r. formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół interdyscyplinarny / grupę 

roboczą:  

Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

formularzy „Niebieskie Karty-D” 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół interdyscyplinarny / grupę roboczą 38 

3.6. Liczba zakończonych w 2018 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”  

Liczba zakończonych  

w 2018 r. spraw  

w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” ogółem, z 

tego: 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w 

sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

52 22 30 

3.7. Liczba dzieci odebranych w 2018 r. z rodziny przez pracownika socjalnego wykonującego obowiązki 

służbowe*                    nie dotyczy 

*Na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. 

 

4. Działania interwencyjne i pomocowe prowadzone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 

w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy  

w rodzinie.ż. 

4.1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie – należy wymienić 

maksymalnie 10 najważniejszych działań. 

Liczba osób objętych pomocą Podjęte działania 

157 

( w tym 62 dzieci) 

(niektóre formy pomocy kierowane były do 

wszystkich domowników doświadczających 

przemocy tj ,kobiet .mężczyzn i dzieci)  

Pomoc psychologiczna, prawna ,pedagogiczna ,poradnictwo informacyjne i socjalne, 

rodzinne ,zawodowe ,asystentura, monitoring, rozmowy motywujące ,pomoc socjalna, 

posiłki, pomoc mieszkaniowa, interwencja kryzysowa, szkoła dla rodziców, kierowanie na 

żywność z programu FEAD 

4.2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie - należy wymienić maksymalnie  

10 najważniejszych działań. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

38 Leczenie odwykowe ,poradnictwo socjalne ,rodzinne, zawodowe i prawne, kierowanie na 

żywność z programu FEAD 

4.3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie - należy wymienić maksymalnie  

10 najważniejszych działań. 

Liczba osób objętych pomocą Podjęte działania 

X X 

 

4.4.  Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie - należy wymienić 

maksymalnie 10 najważniejszych działań. 

Liczba dzieci objętych pomocą Podjęte działania 

62 Pomoc psychologiczna i prawna, pomoc socjalna ,rzeczowa, posiłki, asystentura, 

uczestnictwo w zajęciach PWD- świetlicach profilaktycznych, uczestnictwo w zajęciach 

ośrodka kuratorskiego, żywność z programu FEAD 
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*dziecko-osoba od 0 do 18 r.ż. 

4.5.Liczba osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)  lub zespół interdyscyplinarny/grupy 

robocze (ZI/GR) w 2018 r. do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (SOW), 

ośrodków interwencji kryzysowej (OIK):  Nie dotyczy 

4.5.1 Liczba osób skierowanych w 2018 r. przez OPS lub ZI/GR do poszczególnych Specjalistycznych 

Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW). 

SOW Liczba osób skierowanych ogółem, w tym: Liczba kobiet Liczba 

mężczyzn 

Liczba dzieci 

SOW Gorzyce X X x x 

SOW Korytniki X X x x 

SOW Lesko X X x x 

SOW Nowa Sarzyna X X x x 

 

4.5.2  Liczba osób skierowanych w 2018 r. przez OPS lub ZI/GR do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK). 

Nazwa i lokalizacja OIK Liczba osób skierowanych ogółem,  

w tym: 

liczba kobiet liczba 

mężczyzn 

liczba dzieci 

x X x x X 

 

5. Kierowanie oraz motywowanie osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie do udziału  

w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie (PKE) oraz programach psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc (PPT) 

5.1. Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne ,grupy robocze lub OPS w 2018 r. do udziału 

 w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinnie (PKE) 

Liczba osób skierowanych  

ogółem, w tym: 

Liczba kobiet Liczba mężczyzn Nazwa realizatora PKE, 

gdzie skierowano osoby 

x x X x 

5.2. Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne ,grupy robocze lub OPS w 2018 r. do udziału  

w programach  psychologiczno –terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinnie (PKE) 

Liczba osób skierowanych  

ogółem, w tym: 

Liczba kobiet Liczba mężczyzn Nazwa realizatora PPT, 

gdzie skierowano osoby 

x x X X 

 

6. Zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie, dokonane w 2018 r. przez OPS, zespół interdyscyplinarny, grupy robocze  

(na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Instytucja, do której przekazano 

zawiadomienie 

Liczba zawiadomień dokonanych 

przez OPS 

Liczba zawiadomień dokonanych przez zespół 

interdyscyplinarny, grupy robocze 

Policja 0 0 

Prokuratura 0 27 

 

7. Dostępność poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i in.) dla osób uwikłanych  

w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy w 2018 r.* 
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Rodzaj poradnictwa Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy 

 Brak 1 raz  

w miesiącu  

Więcej niż 1 raz w 

miesiącu  

1 raz  

w tygodniu 

Więcej niż 1 raz w 

tygodniu 

Codziennie 

Poradnictwo prawne      X 

Poradnictwo psychologiczne      X 

Inny rodzaj poradnictwa 

(jaki?)socjalne,pedagogiczn

e, 

rodzinne 

     X 

*Należy postawić znak X w wybranym polu. 

8. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

8.1. Czy gmina posiadała w 2018 r. opracowany, aktualny gminny program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2018 X  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

8.1.1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej - należy podać pełny tytuł programu, datę i nr uchwały, którą 

program został przyjęty. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY I MIASTA NISKO NA LATA 2018 – 2020  Uchwała  

Nr XLV/357/18 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 stycznia 2018 roku  

8.1.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej – należy podać przyczyny takiego stanu oraz planowany termin 

opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

nie dotyczy 

8.2. Czy gmina zrealizowała wszystkie zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przewidziane na 2018 r.? 

Rok TAK* NIE* 

2018 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

8.2.1. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie przyczyn.nie dotyczy 

 

9. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

9.1.Czy na terenie gminy zlokalizowany jest ośrodek wsparcia udzielający pomocy osobom uwikłanym w 

problem przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2018  x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

9.2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy podać: 

9.2.1 Pełną nazwę i adres ośrodka wsparcia:nie dotyczy 

9.2.2.Liczbę miejsc stacjonarnych w ośrodku wsparcia: nie dotyczy. 

9.2.3.Dostępne formy udzielanego poradnictwa / pomocy:nie dotyczy 
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9.3.Liczba osób skierowanych w 2018 r. przez OPS  lub zespół interdyscyplinarny /grupy robocze do Ośrodków 

Wsparcia (OW). 

Nazwa i lokalizacja OW Liczba osób skierowanych ogółem,  

w tym: 

liczba kobiet liczba 

mężczyzn 

liczba dzieci 

X X X X X  

 

9.4. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, w jaki sposób zabezpieczane są potencjalne potrzeby 

klientów w ww. zakresie. 

Na terenie Gminy i Miasta Nisko nie ma ośrodka wsparcia  zapewniającego osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie miejsc schronienia. Osoby z G i M Nisko kierowane są do najbliższych OIK lub OW. 

 

10. Czy na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo oraz działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2018 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

10.1. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy krótko (w kilku punktach) opisać, jakie działania były 

realizowane. 

Ze strony GZI/OPS( pracownicy socjalni ,prawnik, psycholog ,asystent rodziny) udzielano : pomocy 

psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, poradnictwa informacyjnego i socjalnego , asystentury, monitoringu, 

rozmów motywujących, pomocy socjalnej, posiłków pomocy mieszkaniowej, interwencji kryzysowej, włączano 

do uczestnictwa w zajęciach KIS 

Ze  strony placówek oświaty- prowadzono akcje edukacyjno-informacyjne,udzielano pomocy psychologicznej 

,szkolono nauczycieli,  przeprowadzano konsultacje, i obserwacje dzieci w sytuacjach podejrzenia występowania 

lub stosowania przemocy w tym  przemocy w szkole, prowadzono pogadanki na wywiadówkach i lekcjach,  

wykonywano gazetki, ulotki i foldery 

Ze strony placówek służby zdrowia- udzielano  konsultacji  psychologicznych osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie ,podejmowano działania profilaktycznew  rodzinach w których istnieje podejrzenie 

stosowania przemocy w tym głównie z osobami doświadczającymi przemocy ,kierowano na leczenie odwykowe 

,prowadzono pracę z osobami współuzależnionymi od alkoholu ,motywowano do zmiany, uświadamiano 

zagrożenia 

Ze strony Sądu i kuratorów sądowych- prowadzono monitoring w środowiskach dotkniętych przemocą 

 tj. głównie w rodzinach z dziećmi, wykonywano nadzór sadowy w rodzinach, wnioskowano o asystenturę 

rodzinną leczenie psychiatryczne i odwykowe, udzielano pomocy prawnej w zakresie wspierania ofiar przemocy 

w rodzinie 

10.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji zadania.nie dotyczy 

 

11. Opracowanie w 2018 r. lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym ustalenie odsetka populacji 

rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. 
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11.1. Czy na terenie gminy opracowano w 2018 r. lokalną diagnozę zjawiska przemocy  

w rodzinie, w tym czy ustalono odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą  

w rodzinie? 

Rok TAK* Liczba diagnoz** NIE* Pozostaje aktualna diagnoza  

z lat poprzednich* 

2018 x x X x 

 

11.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji zadania.nie dotyczy 

12. Badanie w 2018 r. skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 

12.1. Czy gmina przeprowadziła w 2018 r. lokalną analizę, dotyczącą czynników sprzyjających i utrudniających 

skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie ?* 

 

Rok TAK* Liczba 

przeprowadzonych 

analiz** 

NIE* Pozostaje aktualna 

analiza z lat 

poprzednich* 

2018    X 

 

12.2. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wskazanie lokalnych czynników 

sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w układzie 

tabelarycznym – maksymalnie 5-8 najistotniejszych czynników w każdej z kategorii. 

 

 

13. Czy na terenie gminy prowadzone były w 2018 r. działania systemowe zapobiegające krzywdzeniu dzieci? 

Rok TAK* NIE* 

2018  X 

 

Lokalne czynniki sprzyjające skutecznej pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

 

Lokalne czynniki utrudniające skuteczną pomoc osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

 

 

Wzrost poziomu wiedzy i świadomości pracowników różnych 

służb społecznych i instytucji samorządowych, państwowych, 

którzy częściej zgłaszają zjawiska przemocy w rodzinie, wzrost 

również  świadomości ofiar przemocy  

w rodzinie, (m.in.dzięki kampaniom społecznym, poradnictwu 

prawnemu), sprzyjającej  zgłaszaniu występowania przemocy w 

rodzinie.  

systematyczne wizyty monitoringowe 

 i profilaktyczne prowadzone przez dzielnicowych, pracownika 

socjalnego wpływają na zmniejszenie liczby interwencji 

związanych z przemocą w rodzinie 

 

 

Część osób i rodzin nie zgłasza występowania przemocy w rodzinie 

do różnych instytucji, czy służb nie są również podejmowane w tych 

rodzinach interwencje Policji lub innych instytucji w tym Ośrodka 

Pomocy Społecznej  Sądu Rejonowego ponadto najbliższa rodzina, 

czy otoczenie społeczne,  

w tym sąsiedzi, osoby obce pomimo posiadana wiedzy o podejrzeniu 

występowania przemocy w rodzinie nie zgłaszają tego faktu ,często 

również samym ofiarom przemocy w rodzinie i członkom jej rodziny 

trudno jest przerwać zmowę milczenia w zakresie występowania 

przemocy w rodzinie (wstyd, poczucie winy, obawa przed agresją, 

naznaczeniem społecznym)  

mała frekwencja na spotkaniach Zespołu i grup roboczych 

deficyty kadrowe i finansowe w gminnym systemie 

przeciwdziałania przemocy  

brak skutecznych działań profilaktycznych  

i interwencyjnych w stosunku do sprawców przemocy 
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Przemoc domową należy zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej 

szkodliwości społecznej. Może być ona zarówno przyczyną, jak i skutkiem dysfunkcji  

w rodzinie. 

Według definicji przyjętej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie przemoc w rodzinie należy rozumieć, jako jednorazowe  albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny
,
 w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

 

Z psychologicznego punktu widzenia przemoc w rodzinie to działanie: 

1. Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny, 

2. Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar, 

3. Wykorzystujące wyraźną asymetrię sił, 

4. Powodujące ból i cierpienie. 

Przemoc w rodzinie może się objawiać w różnorodny sposób.  

Jej rodzaje i formy przedstawia poniższa tabela. 

 

RODZAJE PRZEMOCY KATALOG POTENCJALNYCH ZACHOWAŃ 

PRZEMOC  

FIZYCZNA 
(dotyczy dorosłych i dzieci) 

Np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, 

szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, 

ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, 

użycie broni lub innych niebezpiecznych narzędzi, porzucanie w niebezpiecznej 

okolicy, wyrzucanie z samochodu, gaszenie papierosa na osobie, nieudzielanie 

koniecznej pomocy i in.  

PRZEMOC  

PSYCHICZNA 
(dotyczy dorosłych i dzieci) 

Np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, 

karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, 

wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie 

kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu  

i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, 

zawstydzanie),stosowanie bezprawnych gróźb np. zabiję cię, szantażowanie 

zabójstwem, przekonywanie o swojej bezkarności i in. 

PRZEMOC  

SEKSUALNA 
(dotyczy dorosłych i dzieci) 

Np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot  

i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 

współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań 

seksualnych, poniżanie możliwości, obśmiewanie, wymuszanie oglądania 

pornografii i powtarzania zachowań tam stosowanych, patologiczna zazdrość  

o zachowania seksualne, których nie ma i in.  

PRZEMOC  

EKONOMICZNA 
(dotyczy dorosłych i dzieci) 

Np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb członków 

rodziny i in. 

ZANIEDBYWANIE 
(dotyczy dzieci i dorosłych) 

 

Np. niezaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno fizycznych (właściwe 

odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja itp.) jak i psychicznych 

(poczucie bezpieczeństwa, miłość, troska i in.) 

 

 

 

 



Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy  w GiM Nisko za 2018 rok 

 

 

str. 14 

 

Rodzaje pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie 

dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności  

w formie: 

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

i rodzinnego, 

2) interwencji kryzysowej i wsparcia, 

3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc 

korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania  

oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, 

4) zapewnienia bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie, 

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych  

z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie, 

6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego  

do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

 

Bezpośrednia pomoc dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie organizowana 

 i realizowana jest na szczeblu gminnym i powiatowym, na podstawie opracowanych programów 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Podstawowe działania podejmowane w przypadku wystąpienia podejrzenia stosowania 

przemocy w rodzinie. 

 

Zgodnie z art. 9 d ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w każdym przypadku,  

w którym zaistnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, przedstawiciele: 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

2) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3) policji, 

4) oświaty, 

5) ochrony zdrowia, 

zobowiązani są do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. 

Należy pamiętać, że do udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 

wszczynania procedury „Niebieskie Karty” zobowiązane są wszystkie jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wszystkie 

jednostki policji, ochrony zdrowia i oświaty, wymienione w odpowiednich przepisach prawa. 

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta–A”. 
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Podjęcie ww. działań nie wymaga zgody osoby, która jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny 

zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Poniżej przedstawiono przykładowy Schemat procedury postępowania interwencyjnego 

 w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej  

 

 

OSOBA DOŚWIADCZAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

 

 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”* 

 

Podmioty wiodące Gmina: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ośrodek Wsparcia 

 

Podmioty współpracujące: 

Dom Pomocy Społecznej 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

Podmioty wiodące Powiat: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Ośrodek Wsparcia 

Podmioty współpracujące: 

Dom Pomocy Społecznej 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

 

POLICJA,                      SĄD, PROKURATURA 

 
PROCEDURA 

„NIEBIESKIE KARTY”* 
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  ↔  GRUPA ROBOCZA 
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Ministerstwo Sprawiedliwości ,Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 

Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydało Informator dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 

Informator jest dostępny powszechnie i zawiera przydatne informacje dla instytucji pomagających 

jak i samych osób uwikłanych w zdarzenia przemocy domowej. 

Jest on zamieszczony na stronie internetowej OPS w Nisku w zakładce przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

Bardzo ważną sprawa jest propagowanie treści mówiących o prawach osób doświadczających 

przemocy. 
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 Również osoby(sprawcy) dopuszczający się przemocy mają prawo do informacji  

o  konsekwencjach wynikających z czynów jakich się dopuszczają oraz informacji ,gdzie pomocy 

mogą poszukiwać. 
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Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel., e-mail 

1. Powiat Leżajski Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Nowej Sarzynie 

ul. Łukasiewicza 3 

37-310 Nowa Sarzyna 

17/ 2413813 

sownowasarzyna@vp.pl 

2. Powiat Leski Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS  

w Lesku 

ul. Jana Pawła II 18 B 

38-600 Lesko 

13/ 4927252 

13/ 4927253 

sos@starostwolesko.home

.pl 

3. Powiat Przemyski Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Korytnikach 

Korytniki 14 

37-741 Krasiczyn 

16/ 6718594 

kontakt@sow-

korytniki.pl, 

4. Powiat 

Tarnobrzeski 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Gorzycach 

ul. 11 Listopada 12 

39-432 Gorzyce 

15/ 8362370 

15/ 8362869 w 110 

sowgorzyce@onet.eu 

cwirs@onet.pl 

 

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 

1.  Niżański Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej  

w Rudniku 

nad Sanem 

ul. 

Rzeszowska 

35 

37-420 Rudnik  

nad Sanem 

 

15/ 6492186 

607302198 

oikrudnikns@wp.pl 

Całodobowo. Interwencja 

kryzysowa, 

pedagogizacja, 

pomoc 

psychologiczna, 

psychoterapia 

krótkoterminowa, 

program 

oddziaływań 

korekcyjno – 

edukacyjnych dla 

osób stosujących 

przemoc w 

rodzinie, 

poradnictwo 

prawne, 

psychoedukacja, 

wsparcie duchowe, 

prowadzenie 

hostelu, grupy 

wsparcia. 

1) Placówka 

całodobowa  

i całoroczna. 

 

2) Liczba miejsc 

hostelowych – 

10. 

2.  Stalowowol 

-ski 

Stalowowols

ki Ośrodek 

Wsparcia  

i Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Polna 18 

37-464 

Stalowa Wola 

15/ 6425293 

15/ 6425299 

sowiik@sowiik.pl 

Od 

poniedziałku 

do piątku od 

8.00 do 20.00 

(pomoc 

ambulatoryjna  

i sesyjna). 

Praca ośrodka 

w ciągu 

tygodnia - 

całodobowo. 

Hostel, interwencja 

kryzysowa, 

wsparcie, 

poradnictwo, 

pomoc prawna, 

psychoterapia. 

1) Placówka 

całodobowa  

i całoroczna. 

 

2) Liczba miejsc 

hostelowych – 

12. 

 

mailto:sownowasarzyna@vp.pl
mailto:sos@starostwolesko.home.pl
mailto:sos@starostwolesko.home.pl
mailto:kontakt@sow-korytniki.pl
mailto:kontakt@sow-korytniki.pl
mailto:sowgorzyce@onet.eu
mailto:cwirs@onet.pl
file:///C:\Documents%20and%20Settings\ELA_\Ustawienia%20lokalne\AppData\Local\Temp\oikrudnikns@wp.pl
file:///C:\Documents%20and%20Settings\ELA_\Ustawienia%20lokalne\AppData\Local\Temp\sowiik@sowiik.pl
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Reasumując: 

W gminie Nisko jest przyjęty i opracowany oraz realizowany i koordynowany program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Aktualna ocena realizacji Programu pozwala stwierdzić, że niemal wszystkie znaczące podmioty  

i jednostki w Gminie  prowadzą działania na rzecz profilaktyki  przemocy . 

Pomostem wiążącym działania służb są zawarte Porozumienia o współpracy ,bowiem walka 

 z przemocą wymaga działań spójnych ale i  jednocześnie interdyscyplinarnych  

 Prowadzone jest także poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 Mimo ,iż w Gminie Nisko nie ma ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy,  

to zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia na 

terenie innych gmin nie stanowi  problemu. 

W Gminie i Mieście Nisko Zarządzeniem  nr 96/2011 roku  Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko z dnia 20 września 2011 roku powołano Gminny Zespołu Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nisku.  

            Następnie wydano Zarządzenie zmieniające tj. Zarządzenie  nr 233/2015 roku  Burmistrza 

Gminy i Miasta Nisko z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nisku. 

Jednocześnie Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku nr X/66/2011 z dnia 03 czerwca 2011 

roku ustalono tryb i sposób powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nisku ,którą to Uchwałę zmieniono Uchwałą 

 Nr 177/2016 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 sierpnia 2016 roku . 

Zespół składa się z przedstawicieli następujących instytucji: 

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku: 

a)Monika Sokołowska Trela 

2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku: 

a)Monika Dziechciarz 

b)Alfreda Mróz 

3) Komendy Powiatowej Policji w Nisku: 

a)Bernard Dul 

b)Witold Wilczyński 

4) Sądu Rejonowego w Nisku: 

a) Magdalena Orzechowska -Koczwara 

5) Ochrony zdrowia: 
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a)Elżbieta Kochan-Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku 

6)Oświaty: 

a) Marta Ozimek-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku 

b)Małgorzata Szymula - Habrat - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Nisku 

c)Joanna Kowal-Zespół Szkół w Zarzeczu 

d)Joanna Stec-Zespół Szkół w Nowosielcu 

e)Beata Porcja-Gimnazjum nr 1 w Nisku 

f)Małgorzata Kwiecińska-Zespół Szkół nr 2 w Nisku 

g)Agnieszka Kobylarz- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku 

h)Agnieszka Madej-Zespół Szkół nr 3 w Nisku 

7)Organizacji pozarządowej: 

a)Ryszard Budkowski- Stowarzyszenie  Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego 

Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 

b)Jerzy Stelmach- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształącego 

im.Stefana Czarnieckiego w Nisku 

c)Radosław Litwin - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcacego 

im.Stefana Czarnieckiego w Nisku 

d)Władysława Krasny –Klub Seniora w Nisku 

 

Zespół swoje zadania  związane bezpośrednio z pomocą osobom pokrzywdzonym realizuje 

poprzez grupy robocze .Grupy robocze są tworzone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Nisko. 

Skład grupy roboczej uzależniony jest od miejsca zamieszkania rodziny występujących problemów 

oraz struktury  rodziny. Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze, oraz inne podmioty wymienione 

 w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  w zakresie „Niebieskiej  Karty” przestrzegają 

zasad wynikających z  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także rozporządzenia w 

sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”) w tym w sposób 

uniemożliwiający wgląd osób trzecich. 

 

 

 

 

Sprawozdanie przedkłada:                            Elżbieta Tłusta 

                                                    Kierownik OPS w Nisku          

 

 

 


