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                                                                                                                            Nisko, dnia :2022.01.31 

Sprawozdanie 

 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko za rok 2021 

 

Podstawowym aktem prawnym określającym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie dla organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa 

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

Powyższa ustawa mówi, że zadaniem własnym gminy jest 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; 

 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 

 

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

2021-2023  dla Gminy i Miasta Nisko  ( zwany dalej Programem)  został przyjęty w dniu 9 grudnia 

2020 roku  Uchwałą Nr XXIX/245/2020 Rady Miejskiej w Nisku  

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy finansowany jest  głównie ze środków własnych 

Gminy i Miasta Nisko   

Rok Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z  Programu w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w G i M Nisko 

2020 21 365 Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

(GZI) 

Zakup licencji Programu do obsługi GZI 
Dofinansowanie  zajęć KIS dla grupy wsparcia 

2021 31 140 Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

(GZI) 
Zakup licencji Programu do obsługi GZI 

Korespondencja 

Szkolenia członków Zespołu 

 

 

• Cel główny Programu 
 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar   

przemocy     w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i 

skuteczności profesjonalnej pomocy i wsparcia w okresie 

obowiązywania Programu  
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                                     PORADNICTWO, INTERWENCJA, DZIAŁANIA  

 

W G i M Nisko prowadzone jest 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. 

 Działania, które podejmowały podmioty -INSTYTUCJE, PARTNERZY w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w 2021 roku zgodnie z przyjętym w Gminie Programem wykazano poniżej: 

 

1.Sąd Rejonowy w Nisku- prowadzenie spraw o leczenie odwykowe, o eksmisje sprawcy, alimenty, 

ograniczenie władzy rodzicielskiej, nadzór kuratorski, zabezpieczenie dzieci w pieczy, umieszczenie 

w zakładzie karnym 

 

2.Prokuratura Rejonowa w Nisku- prowadzenie spraw dot. eksmisji sprawców przemocy, 

kierowania sprawców na leczenie odwykowe, zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci: 

nakazów opuszczenia zajmowanego lokalu z pokrzywdzonym, dozorów połączonych z zakazem 

zbliżania się do pokrzywdzonych, zastosowanie tymczasowego   aresztowania które zostały 

uwzględnione 

 

3.Komenda Powiatowa Policji w Nisku (KPP)- w ramach procedury NK działania interwencyjne,  

kierowanie spraw do Prokuratury Rejonowej w Nisku   o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przemocy w rodzinie przez jej sprawców, prowadzenie zajęć profilaktycznych w Domu dla Seniorów , 

świetlicach profilaktycznych i w szkołach, asysta Policji dla pracowników socjalnych w środowiskach 

wskazujących na zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonariusza publicznego 

 

4.Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku (PLU)- udzielanie wsparcia i poradnictwa w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultacje terapeutyczne z kobietami i dziećmi 

doświadczającymi przemocy. 

 

5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nisku-  

w 2021 roku do GZI wpłynęły 45 formularze NK założonych w 45 rodzinach. Wśród NK 42 

formularzy sporządziła Policja, 3 formularzy NK sporządził OPS.  Ogółem osób dotkniętych 

przemocą  zdiagnozowano w liczbie 151 .W 2021 roku zakończono 46 procedur NK  ( w tym 

postepowania z lat ubiegłych) w tym 7 ze względu na ustanie przemocy w rodzinie i 39 ze względu na 

brak zasadności podejmowania działań. Rodziny  w których zakończono procedurę NK podlegają 

nadal okresowemu monitorowaniu.  
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6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - sporządził 3 formularze NK i przekazał do GZI. Ponadto 

objął pomocą  te rodziny( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) .Z pomocy skorzystały inne rodziny 

w których GZI uruchomił procedurę NK. Pomoc polegała na wsparciu finansowym, dożywianiu dzieci 

w szkole, uczestnictwie dzieci w zajęciach PWD, pomocy usługowej, prawnej, pomocy asystenta 

rodziny, pomocy w postaci stypendium szkolnego dla dzieci, pracy socjalnej, skierowaniu do 

instytucji i organów właściwych (Prokuratury, Sądu, PLU). 

 

7. Placówki szkolne w GiM Nisko -obejmowały pomocą psychologiczno- pedagogiczną uczniów                 

z rodzin w których uruchomiona była procedura NK. ,również prowadzono działania informacyjne              

nt. zjawiska przemocy w rodzinie w oparciu o plakaty i foldery . Wyznaczony przedstawicieli ze szkół 

którzy zostali powołani do składu GZI i  brali udział w spotkaniach GZI .  

Na tablicach  w szkole zamieszczane były ważne informacje z tematyki przemocy w tym nr infolinii 

(Niebieskiej linii) oraz wskazane były kontakty do punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy.                

W szkołach prowadzone także były bieżące akcje mające niwelować używanie przez dzieci 

wulgaryzmów oraz zachowania agresywne. Ze względu na fakt ,ze w 2021 roku  zajęcia stacjonarne 

były odwoływane z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID – 19           

i w tym  czasie nauczyciele kontaktowali się z uczniami za pomocą łącza internetowego realizowano 

głównie materiał programowy ,chociaż zwracano uwagę  dzieciom i rodzicom na ważne sprawy 

bezpieczeństwa  wśród rówieśników i w gronie najbliższych uczniom osób. 

 

 8.Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku- W 2021 roku                

w Punkcie korzystało z pomocy psychologicznej 22 osób (kobiet i dzieci) z terenu GiM Nisko 

doświadczających przemocy.Osoby otrzymały pomoc socjalną i rzeczową- łącznie 61 osób. 

Z pomocy prawnej Punktu skorzystało 14 osób .Punkt zorganizował dla 17 osób rodzinny turnus 

terapeutyczny w trakcie którego realizowany był program wspierania rodziny-psychoedukacja                 

z elementami psychoterapii dla rodzin doświadczających przemocy.  

 

ZAPEWNIENIE OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE MIEJSC                       

W OŚRODKACH WSPARCIA 

W 2021 roku nie było potrzeby izolowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w postaci 

umieszczania w ośrodka wsparcia. 

Poniżej wskazano lokalizacje ośrodków  

SOW Liczba osób skierowanych 

ogółem, w tym: 

Liczba 

kobiet 

Liczba 

mężczyzn 

Liczba 

dzieci SOW Gorzyce X 0 0 0 

SOW Korytniki X 0 0 0 

SOW Lesko X 0 0 0 

SOW Nowa Sarzyna X 0 0 0 
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TWORZENIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH 

Na terenie GiM Nisko w 2021roku funkcjonował zespół interdyscyplinarny powołany Burmistrza 

GiM Nisko . Zespół działał m.in. w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania, oraz na  podstawie porozumień zawartych pomiędzy burmistrzem                             

a podmiotami, o których mowa w art. 9 a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE OSÓB DOŚWIADCZAJACYCH PRZEMOCY                  

I STOSUJĄCYCH PRZEMOC 

 
Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania w GiM Nisko w 2021 roku. 

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 

45 45 x x 

 
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** 

151 46 x x 72 x x 33 12 21 x 

  

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy w rodzinie. 

Najczęściej zgłaszana forma przemocy TAK* NIE* 

przemoc psychiczna/emocjonalna x  

przemoc fizyczna x  

przemoc ekonomiczna x  

przemoc seksualna  X 

zaniedbywanie  X  

 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby niepełnoletnie* 

45 2 43 x 

 

Skład zespołu interdyscyplinarnego w 2021 roku.  

Podmiot TAK* NIE* 

jednostka organizacyjnych pomocy społecznej x  

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych x  

policja x  

oświata x  
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ochrona zdrowia x  

organizacja pozarządowa x  

żandarmeria Wojskowa x  

kuratorzy sądowi x  

prokuratorzy  x 

przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 x 

 

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2021 roku-  liczba wypełnionych w 2021 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 x x 

Jednostka organizacyjna pomocy 

społecznej 

3 x x 

Gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

x x x 

Oświata  x x x 

Ochrona zdrowia  x x x 

Łącznie: 45 x x 

 

Liczba prowadzonych w 2021 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 2021 r. grup 

roboczych* 

Liczba 

pracujących  

w 2021 r. grup 

roboczych** 

Liczba osób 

doświadczających 

przemocy  

w rodzinie, których 

ww. postępowanie 

dotyczyło 

Liczba osób stosujących 

przemoc  

w rodzinie lub 

podejrzewanych  

o stosowanie przemocy, 

których ww. 

postępowanie dotyczyło 

67 102 102 64 64 

 

Liczba wypełnionych w 2021 r. formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół interdyscyplinarny lub 

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 lub grupę 

roboczą 

45 

 

Liczba wypełnionych w 2021 r. formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół interdyscyplinarny lub 

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 lub grupę 

roboczą 

35 

 

Liczba zakończonych w 2021 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 
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Liczba zakończonych  

w 2021 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” 

46 7 39 

 

 Zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie, dokonane w 2021 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 1 12 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

W Gminie i Mieście  Nisko jest przyjęty i opracowany oraz realizowany i koordynowany 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 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 jest powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Nisku. Gminny Zespół Interdyscyplinarny mieści się w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nisku a jego obsługę techniczno – organizacyjną zapewnia Ośrodek 

 

 

Sporządził: 

Elżbieta Tłusta 

Dyrektor OPS w Nisku 

 


