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Nisko, dnia :2021.01.31 

Sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko  za rok 2020 
 adres : e- mail : ops.nisko@ops-nisko.pl, 

 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce stawia sobie  za wspólny cel: ochronę osób 

przed przemocą 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.  

 

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. 

 

Gmina Nisko w związku z powyższymi wskazaniami realizuje  ustawowe zadania w następujący 

sposób: 

 

1.Program 
 

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

2018-2020 dla Gminy i Miasta Nisko  ( zwany dalej Programem)  został przyjęty Uchwałą nr 

XLV/357/18 Rady Miejskiej  w Nisku z dnia 31 stycznia 2018 roku. Powstał on m.in. w oparciu  

o lokalną diagnozę przemocy przeprowadzoną w 2017 roku przez OPS w Nisku.  
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W  dniu 9 grudnia  2020 roku Uchwałą Nr XXIX/245/2020 Rady Miejskiej w Nisku przyjęto nowy 

dokument Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 2021-2023 dla Gminy i Miasta Nisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy finansowany jest  głównie ze środków 

własnych Gminy i Miasta Nisko ,chociaż wykorzystywane są wszelkie możliwe ścieżki 

finansowania zadań z innych źródeł ,w tym pochodzących z konkursów ministerstwa 

 Koszty poniesione przez Gminę Nisko na działania dot. przeciwdziałania przemocy  w okresie 

realizacji Programu ilustruje tabela poniżej.  

Rok Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z  

Programu w obszarze przeciwdziałania przemocy w GiM Nisko 

2018 15 000 Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (GZI) 

Zatrudnianie psychologa 
Pomoc osobom doświadczającym przemocy i stosującym przemoc 

2019 43 143  Wydatki na obsługę GZI 

 W tym środki na realizację projektu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki 

Społecznej - 16 300 (udział własny) +11 405 ( środki  z  konkursu) 

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 

 
 

 

 
 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodziny) 
Komenda Powiatowa Policji (policjanci - dzielnicowi) 

Szkoły (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy) 

Placówki Wsparcia Dziennego (opiekunowie, wychowawcy) 

Prokuratura  Rejonowa (prokuratorzy) 
Sąd Rejonowy (sędziowie, kuratorzy) 

Placówki Służby Zdrowia (pielęgniarki środowiskowe, lekarze, terapeuci uzależnień) 

Urząd Gminy i Miasta Nisko  (przedstawiciele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Profilaktyki) 
Organizacje Pozarządowe (wolontariusze, specjaliści) 

Inne instytucje i organizacje 

 

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

w 2020 roku zgodnie z przyjętym w Gminie Programem 

Lp. Działania Realizatorzy Programu 

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 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 przemocy w rodzinie. 

6. Realizowano procedurę „Niebieskiej Karty”.  

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

w tym w szczególności Przewodniczący 

Zespołu  oraz grupy robocze.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nisku   

3. Komenda Powiatowa Policji  

w Nisku.  

4.Prokurtura Rejonowa 

 

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. Współdziałano z różnymi instytucjami w zakresie wspierania ofiar przemocy 

w rodzinie w tym poprzez podpisanie stosownych porozumień 

6. 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.  

11.Lokalny Punkt Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku 

• Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko w tym:

• rodziny i osoby doświadczające przemocy w rodzinie

• rodziny i osoby objęte procedurą "Niebieskiej Karty"

• rodziny i osoby zagrożone występowaniem zjawiska przemocy                
w rodzinie

• dzieci i młodzież doświadczająca przemocy w rodzinie lub nią 
zagrożona

• sprawcy przemocy w rodzinie i potencjali sprawcy

Głowni Odbiorcy 
Programu 

nieinstytucjonalni  
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3. 1. Kierowano na leczenie odwykowe, głównie w zakresie problemu 

nadużywania alkoholu, sprawców przemocy w rodzinie w sytuacjach tego 

wymagających i na terapię dla współuzależnionych.  

2. Podejmowano działania interwencyjne i profilaktyczne w stosunku do osób 

stosujących i podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. 

3.Kierowano sprawy do Prokuratury i na Policję  o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przemocy w rodzinie przez jej sprawców.  

 

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.  

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. 

 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

 w tym Przewodniczący Zespołu. 

2. Urząd Gminy  i Miasta Nisko. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku  

4. Szkoły i placówki oświatowe. 

5. KPP   w Nisku. 

5. PWD. 

6. Organizacje pozarządowe. 

5.  1. Organizowano szkolenia dla przedstawicieli instytucji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny   

w szczególności Przewodniczący Zespołu. 

2. UGiM Nisko 

3. OPS w Nisku.  

4. Inne instytucje i podmioty biorące udział          

w spotkaniach. 

5. Podmioty i instytucje szkolące.  

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 programu w tym 

udzielające informacji.  

 

Opisy działań instytucji o realizacji Programu  2020 roku 
 

Powyższe działania poparte zostały pisemnymi informacjami przekazanymi do Dyrektora OPS przez 

poszczególnych realizatorów Programu. 

1.Sąd Rejonowy w Nisku- Prezes SR za 2020 roku  nie przesłał narzędzia monitorującego. 
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2.Prokuratura Rejonowa w Nisku- Prokurator Rejonowy wskazał, że w 2020 roku zgodnie                   

z kompetencjami organu w obszarze przeciwdziałania przemocy prowadzono: 

-9 spraw dot. eksmisji sprawców przemocy 

-54 spraw dot. kierowania sprawców na leczenie odwykowe 

-w 10-ciu przypadkach  sprawców podejmowano działania interwencyjne 

-w 94-ech przypadkach prowadzono działania profilaktyczne 

-skierowano 1 wniosek do SR o ograniczenie władzy rodzicielskiej sprawcy przemocy 

-skierowano 7 wniosków o wszczęcie postępowania w trybie art.572 kpc 

-zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: 5 nakazów opuszczenia zajmowanego lokalu z 

pokrzywdzonym, 9 dozorów połączonych z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych, skierowano  

4 wnioski do SR o zastosowanie tymczasowego   aresztowania które zostały uwzględnione 

 

3.Komenda Powiatowa Policji w Nisku (KPP)- Komendant Powiatowy wskazał, że w ramach 

procedury NK w 2020 roku policja podejmowała działania interwencyjne (401 interwencji)                          

w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, oraz działania monitoringowe (500 

monitoringów). Stałym monitoringiem obejmowano 59 rodzin, przy czym  teczki czynne                      

z podejmowanych działań  w rodzinach zagrożonych przemocą zdiagnozowanych w 2020 roku 

prowadzono w liczbie 59 .Policja założyła w 2020 roku 45 NK podczas interwencji w środowisku. 

KPP w Nisku realizowała zadania z GZI w ramach podpisanego porozumienia.  W spotkaniach grup 

roboczych Zespołu uczestniczyło 6-ciu policjantów (dzielnicowi i asystent ds. profilaktyki 

społecznej).Policja w 2020 roku skierowała 81 spraw do Prokuratury Rejonowej w Nisku                       

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie przez jej sprawców. KPP propagowała 

informacje o instytucjach i placówkach udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy                

w rodzinie na swoich stronach internetowych oraz w postaci ulotek. Policja przeprowadziła również       

w 2020 roku zajęcia profilaktyczne wśród dzieci w świetlicach środowiskowo profilaktycznych ,w 

tym  w PWD w Zarzeczu. 

 

4.Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku (PLU)- Specjaliści psychoterapii uzależnień wskazali ,że 

w 2020 roku PLU udzielała wsparcia i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

przekazywano pacjentom informacje o instytucjach zajmujących się pomocą socjalną i prawną, ulotki 

oraz plakaty. Poradnictwo dla osób ( w tym sprawców przemocy) odbywało się na podstawie umowy 

PLU z NFZ. Terapeuci z PLU powoływani byli przez GZI w 2020 roku do pracy w  55 grupach 

roboczych  w związku z procedurą NK. 

Pracownicy PLU (psycholog, lekarz, psychoterapeuta uzależnień) przygotowali i wydali 2 plakaty                    

o tematyce stop przemocy ,które rozpropagowali w instytucjach publicznych, przeprowadzili                    

21 konsultacji terapeutycznych z kobietami i dziećmi doświadczającymi przemocy. 
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5.Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Nisku nie  wykazała  za 2020 rok działań ( w ramach 

procedury NK) w rodzinach z dziećmi mającymi  np. problemy szkolne . 

 

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

w 2020 roku do GZI wpłynęły 49 formularze NK założonych w 49 rodzinach. Wśród NK 45 

formularzy sporządziła Policja,3 formularzy NK sporządził OPS w Nisku,1 NK oświata. 

Wszystkie rodziny zostały objęte dostępnymi formami pomocy tj. wsparciem psychologicznym, 

terapeutycznym, prawnym, socjalnym- w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny.                 

Ogółem osób dotkniętych przemocą  ( w tym sprawców)zdiagnozowano w liczbie 120. W 2020 roku 

zakończono 39 procedur NK w tym 6 ze względu na ustanie przemocy w rodzinie i 33 ze względu na 

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

nadal okresowemu monitorowaniu. Również w ramach zajęć KIS stworzono grupę samopomocową 

kobiet  doświadczających przemocy w liczbie 7,które odbywały zajęcia w kolejnej edycji Klubu. 

 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku -w 2020 roku w związku z przemocą w rodzinie  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, pomocy rzeczowej w postaci 

artykułów żywnościowych z Programu FEAD, 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). 

 

8.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku- w 2020 roku pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

objęto 2-ciu uczniów  z 2-ch rodzin w których uruchomiona była procedura NK. Sytuacja uczniów            

z w/w rodzin była monitorowana poprzez stałe kontakty psychologa szkolnego z wychowawcami klas 

dyrekcją szkoły, poprzez rozmowy/spotkania z rodzicami wobec których istniało podejrzenie że 

doświadczają przemocy w rodzinie. W szkole dokumentowane są działania podejmowane w stosunku 

do w/w rodzin, prowadzone są oddzielne teczki a w nich ewidencja spotkań i rozmów                           

z wychowawcami ,nauczycielami, rodzicami i uczniami. W 2020 roku psycholog szkolny uczestniczył 

w posiedzeniach GZI w UGiM Nisko . 

 

9.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku- w 2020 roku pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

objęto 5-ciu uczniów z 5-ch rodzin w których uruchomiona była procedura NK. Dla uczniów 

opracowano indywidualne programy działania, prowadzone są odrębne teczki z podejmowanych 

interwencji i monitoringu .Szkoła prowadzi stronę internetową na której zamieszcza ważne informacje 

z tematyki przemocy, w 2020 roku przeprowadzono  także pogadanki dla uczniów .Wyznaczony 

przedstawiciel ze szkoły został powołany do składu GZI ,brał udział w 2-ch spotkaniach GZI oraz 
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udział w pracach 3-ch grup roboczych. Dyrekcja szkoły ,pedagog, nauczyciele i wychowawcy 

niezwłocznie podejmują decyzje o wszczęciu procedury NK, o wczesnej interwencji w rodzinie ucznia 

w przypadku niepokojących sygnałów dziecka lub środowiska szkolnego. 

 

10.Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Nisku- w 2020 roku pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną objęto 2-ciu uczniów z 1-nej rodzin w których uruchomiona była procedura NK. 

Sytuacja dzieci była monitorowana w środowisku szkolnym poprzez stałe kontakty pedagoga 

szkolnego z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły, przez rozmowy i spotkania z rodzicami wobec 

których istnieje podejrzenie że doświadczają lub stosują przemoc. 

W szkole dokumentowane są działania na rzecz rodziny-prowadzona jest ewidencja działań                    

w odrębnej teczce. 

 

11.Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Nisku (ZSP)- w 2020 roku procedurą NK były objęte                

2 rodziny uczniów szkoły. W ZSP zostały wyznaczone i powołane przez Burmistrza GiM Nisko do 

pracy w GZI 2 osoby : pedagog i psycholog. Brały one udział w kwartalnych spotkaniach GZI ,         

oraz w grupach roboczych. W szkole w 202 roku systematycznie były wyeksponowane plakaty 

dotyczące sposobów ochrony przed przemocą i zachęcające do reagowania na przemoc. Na problem 

przemocy uwrażliwiono  w szkole higienistkę. Podczas wywiadówki rodzice obejrzeli filmik nt. 

pomocy nastolatkom w tym rozładowywania przez nich nadmiernych emocji. Uczniom przez dziennik 

elektroniczny wysłano informacje o telefonach zaufania oraz dla rodziców potrzebujących pomocy. 

 

12.Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowosielcu-w 2020 roku w żadnej rodzinie ucznia Zespołu nie 

wskazano na występowanie zjawiska przemocy domowej. Szkoła jednak podejmowała działania 

pedagogizujące rodziców na wywiadówkach, oraz prowadziła pogadanki z grupach klasowych.  

Szkoła prowadzi stronę internetową na której zamieszcza także ważne informacje z tematyki 

przemocy. W 2020 roku w szkole prowadzona była kampania informacyjna nt. zjawiska przemocy w 

rodzinie  

w oparciu o plakaty i foldery . Wyznaczony przedstawiciel ze szkoły który został powołany do składu 

GZI brał udział w spotkaniach GZI . Wykazano działania edukacyjne w tym przy wsparciu policji              

w liczbie 5. 

 

13.Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu- w 2020 roku pomocą pedagogiczną objęto 1-go 

ucznia  w  rodzinie w której uruchomiona była procedura NK. Sytuacja dziecka była monitorowana               

w środowisku szkolnym poprzez stałe kontakty pedagoga szkolnego z wychowawcą klasy  dyrekcją 

szkoły. Do szkoły w 2020 roku był zaproszony policjant ,który poruszał z uczniami temat przemocy, 

również przemocy w rodzinie. Szkoła podejmowała działania w zakresie organizowania akcji 

informacyjnej dla rodziców i uczniów oraz nauczycieli poprzez plakaty ,ulotki, pogadanki. 
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Pracownicy szkoły współpracowali z innymi instytucjami i organami w zakresie pomocy 

pokrzywdzonym przemocą. Wyznaczony przedstawiciel ze szkoły który został powołany do składu 

GZI brał udział w spotkaniach GZI. 

 

14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku- w 2020 roku w żadnej rodzinie ucznia PSP nie 

wskazano na występowanie zjawiska przemocy domowej. Szkoła jednak podejmowała działania .              

Na tablicy umieszczonej na korytarzu szkoły zamieszczane są ważne informacje z tematyki przemocy 

w tym nr infolinii (Niebieskiej linii) oraz wskazane są kontakty do punktów konsultacyjnych dla ofiar 

przemocy. W szkole prowadzone są bieżące akcje mające niwelować używanie przez dzieci 

wulgaryzmów oraz zachowania agresywne.   

 

15.Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku- 

W 2020 roku w Punkcie korzystało z pomocy psychologicznej 31 osób (kobiet i dzieci) z terenu GiM 

Nisko doświadczających przemocy-łącznie przepracowano z nimi 349 godzin. 

W/w osoby otrzymały pomoc socjalną i rzeczową- łącznie 49 osób na wartość 24 500 złotych. 

Z pomocy prawnej Punktu skorzystało 6 osób –łącznie wykorzystali 32 godz. pomocy prawnej. 

Punkt zorganizował dla 7-miu rodzin ( łącznie dla 28 osób) rodzinny turnus terapeutyczny w trakcie 

którego realizowany był program wspierania rodziny-psychoedukacja z elementami psychoterapii dla 

rodzin doświadczających przemocy. Na rzecz rodzin z GiM Nisko z Punktu zaangażowanych było                

7 osób –prawnik ,4-ch psychologów, psychoterapeuta i pracownik pierwszego kontaktu. 

 

Informację o stanie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w GiM 

Nisko przedstawiono poniżej. 

 
Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2020 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 

49 44 5 0 

 

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** 

71 41 3 0 8 2 0 22 17 5 0 
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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* 

49 8 41 0 

 

Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

1.Na terenie GiM Nisko w 2020 roku funkcjonował zespół interdyscyplinarny powołany Burmistrza 

GiM Nisko . 

W miesiącu grudniu 2019 roku powołany  po raz kolejny Zespół Interdyscyplinarny Zarządzeniem Nr  208/2019 Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko z dnia 13 grudnia 2019 roku na nowa 4-letnia kadencję. 

2. Gmina posiadała w 2020 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania                                  

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

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 . 

3.Zespół interdyscyplinarny działał w 2020 r. 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. 

4.W skład zespołu interdyscyplinarnego w 2020 r. wchodzili przedstawiciele określeni w ustawie                    

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Podmiot TAK* NIE* 

jednostka organizacyjnych pomocy społecznej X  

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych X  

policja X  

oświata X  

ochrona zdrowia X  

organizacja pozarządowa X  
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Żandarmeria Wojskowa X  

kuratorzy sądowi x  

prokuratorzy  x 

przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

x  

 

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2020 roku 

1.Liczba wypełnionych w 2020 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  45 X 45 

Jednostka organizacyjna 

pomocy społecznej 

3 X 3 

Gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

X X X 

Oświata  1 X 1 

Ochrona zdrowia  X X X 

Łącznie: 49 X 49 

 

2.Liczba prowadzonych w 2020 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 2020 r. grup 

roboczych* 

Liczba pracujących  

w 2020 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 

49 49 49 71 49 

 

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 49 

 

 Liczba wypełnionych w 2020 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 49 

 

3. Liczba zakończonych w 2020 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Liczba zakończonych  

w 2020 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” 

39 6 33 

 

 

 

 



Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy  w GiM Nisko za 2020 rok 

 

 

str. 11 

 

Obowiązek reagowania na przemoc- 

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. 

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta–A”. 

Podjęcie ww. działań nie wymaga zgody osoby, która jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

 

Formy 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, 

 

Osoby doświadczające przemocy mogą znaleźć bezpieczne (nieodpłatne ) schronienie                           

w  Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.                                            

Poniżej zamieszczono lokalizacje i kontakty do najbliższych Ośrodków. 

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 

 

mailto:sownowasarzyna@vp.pl
mailto:sos@starostwolesko.home.pl
mailto:kontakt@sow-korytniki.pl
mailto:sowgorzyce@onet.eu
mailto:cwirs@onet.pl
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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.  Stalowowolski Stalowowolski 

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. 

 

Podsumowanie: 

W gminie 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 

 

Sprawozdanie przedkłada:  
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