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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2011-2013” oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) 

uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2011-2013”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Dębnica 
Kaszubska uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
warunków jego funkcjonowania, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały: 

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/13/2011 z dnia 25.01.2011 r. Rady Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie 
uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 
lata 2011-2013” oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
warunków jego funkcjonowania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska 

Jadwiga Karaś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2011

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 30 marca 2011 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
W GMINIE DĘBNICA KASZUBSKA 

NA LATA 2011 - 2013 

WSTĘP 

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystując przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiarą jest zazwyczaj osoba słabsza, a sprawcą silniejsza. 
Według kodeksu prawnego przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Mądra miłość rodzicielska jest gwarantem 
powodzenia w wychowaniu. Gdyby każdy z nas miał świadomość czym charakteryzuje się dobra rodzina, 
w sensie psychologicznym - nie byłoby tylu przypadków krzywdzenia własnych dzieci. Krzywdzenie dzieci to 
każde działanie ludzi i aktów prawnych, które powodują, że dziecko doznaje krzywdy. 

Na ogół wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje przemocy: 
- przemoc gorąca czyli pękanie tamy emocjonalnej, która przestaje powstrzymywać uczucia pochodzące 
z frustracji: jest to tak zwany wulkan emocjonalny; przemoc jest widoczna, widowiskowa, ale też przechodzi 
szybko. To przemoc której nie da się zatrzymać, gdyż są to skumulowane uczucia, które wybuchają, 

- przemoc chłodna to zrealizowanie scenariusza przemocy, który ma na celu pogwałcenie dóbr i praw 
drugiej osoby, jest to przemoc zaplanowana. Ten rodzaj przemocy zdarza się w pozornie dobrej rodzinie, nie ma 
tu furii i gniewu. 

Możemy również wyróżnić formy przemocy które są następujące: 

- przemoc fizyczna to intencjonalne zachowanie, którego skutkiem są uszkodzenia ciała. Do przejawów tej 
formy przemocy zaliczamy bicie, popychanie, torturowanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, 
drapanie, plucie , szarpanie za włosy, gryzienie, duszenie, okaleczenia i inne działania które wywierają ból 
i strach. objawami tej przemocy są sińce, obrzęki na całym ciele w tym twarzy, ślady po oparzeniach, rany 
kute, otwarte rany w nietypowych miejscach, 

- przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby, zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie, groźby 
pozbawienia praw rodzicielskich, nastawianie dzieci przeciwko jednemu z rodziców. 

- Przemoc psychiczna w związku partnerów to małżeński terror. Jednym ze skutków przemocy jest trauma, 
która polega na niszczeniu wyobrażeń na temat własnej osoby i świata. Świat przestaje być bezpiecznym 
miejscem do życia, wydarzenia są nieprzewidywalne, niekontrolowane, nie ma się na nie wpływu. Przeżycia 
traumatyczne wyciskają emocjonalne i fizyczne piętno, wywierają w ten sposób głęboki wpływ na życie 
ofiary. Objawy traumy mają charakter chroniczny i można je podzielić na dwa typy: 

1 typ- skutek pojedynczego urazu, 

2 typ- następstwa długotrwałego urazu (objawy np. gwałtowne zmiany nastroju od skrajnej bierności do 
wybuchów gniewu), 

- przemoc seksualna to wymuszanie pożycia seksualnego, aktywności seksualnej, nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytyka zachowań 
seksualnych. Zmuszanie do oglądania filmów lub gazet pornograficznych, straszenie gwałtem, gwałt, 
straszenie karami fizycznymi i psychicznymi w razie odmowy współżycia czy filmowanie podczas działań 
seksualnych, rozbieranie z zastosowaniem przemocy fizycznej to typowe cechy przemocy seksualnej. 
Większość ofiar przemocy seksualnej to kobiety i dzieci. 

Pierwszym etapem interwencji jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i opieki oraz warunków do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb ofiary. Kolejny etap to zabezpieczenie ofiary przed kolejnym atakiem. Po 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb ofiary, kiedy odzyskała ona minimalne poczucie bezpieczeństwa, ważna 
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jest pomoc psychologiczna, nastawiona na odzyskanie szacunku i pewności, co do słuszności podejmowanych 
przez siebie decyzji. Przemoc finansowa to zabieranie zarobionych pieniędzy, odmawianie możliwości pracy, 
brak zaspakajania potrzeb materialnych, kontrola wydawanych pieniędzy, 

Przemoc wobec kobiet. 

Przemoc wobec kobiet to najczęstsze zgłaszane przestępstwo. Więcej kobiet między 15 a 44 rokiem życia 
umiera w skutek przemocy niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych. W ciągu życia co trzecia kobieta 
zostaje pobita, zmuszona do uprawiania seksu lub pada ofiarą innych naruszeń praw człowieka. 70% 
zamordowanych kobiet ginie z rąk swoich partnerów. W Polsce przemoc w rodzinie jest zjawiskiem 
powszechnym i dotyczy wszystkich warstw społeczeństwa, a nie tylko środowisk patologicznych. Według 
badań CBOS z 2002 roku co ósma Polka przyznała, że co najmniej raz została uderzona przez partnera podczas 
małżeńskiej awantury. Przemoc rodzinna wobec kobiety miewa tez miejsce, podobnie jak przemoc wobec 
mężczyzn, w ramach tej samej płci. Zdarzają się przypadki znęcania fizycznego i psychicznego nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niedołężnymi ze względu na wiek lub chorobę, także własnymi matkami, babciami, 
córkami. 

Syndrom kobiety maltretowanej: 

- unikanie tematu dotyczącego przemocy, 

- brak zainteresowania światem, rozwojem, 

- minimalizacja - nic jej się nie chce, 

- odtwarzanie reakcji kryzysowych - nagłe wybuchy płaczu, śmiechu. 

Przemoc wywołuje u ofiary reakcji we wszystkich sferach jej życia: 

- reakcje emocjonalne: lęk, niepokój, depresja, gniew, wstyd, poczucie winy, obniżenia własnej wartości, 
godności, 

- reakcje poznawcze: zaburzenia perceptualne - postrzegania świata, złudzenia, 

- reakcje w sferze zachowań: popadanie w uzależnienia, czyny samobójcze, zaburzenia w funkcjonowaniu 
społecznym, 

- na płaszczyźnie biologicznej: zaburzenia somatyczny, nadmierne pobudzenie fizjologiczne, 

- płaszczyzna interpersonalna: obawa przed wchodzeniem w interakcje, 

- z innymi osobami. 

Przemoc wobec mężczyzn. 

Niedawno badania wykazały, że przemoc w rodzinie częściej stosują kobiety na mężczyznach lub że jest ona 
przez obie płci stosowana równie często. Wyjątkiem jest liczba zabójstw, których częściej dopuszczają się 
mężowie na żonach. Przemoc wobec mężczyzn najczęściej spotyka się z irracjonalnym wstydem ze strony 
ofiary, brakiem reakcji ze strony policji i dyskryminacją ze strony sądu. Jednocześnie mężczyzn zniechęca się 
do ujawniania przemocy, której doznali, brak jakiejkolwiek opieki nad męskimi ofiarami takiej przemocy. 
Często w tej formie przemocy współuczestniczą oboje małżonkowie lub konkubenci. Przemoc wobec dzieci 
stosują zarówno mężczyźni jak i kobiety, najczęściej rodzice lub opiekunowie, ale także inni członkowie 
rodziny. Pewne formy przemocy są akceptowane przez społeczeństwo. Karanie dzieci, także klapsem aprobują 
niektórzy politycy. Do przemocy fizycznej wobec dzieci dochodzi wbrew częstym opiniom nie tylko 
w rodzinach dysfunkcyjnych, ale także wśród osób z wyższym wykształceniem i wysokim statusem społecznym 
i materialnym. Niekiedy podłożem przemocy wobec dzieci może być pedofilia. Dzieci są również pośrednimi 
ofiarami przemocy domowej, będąc świadkiem stosowania przemocy między rodzicami. Formy przemocy 
wobec dzieci: zaniedbanie, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, nadopiekuńczość. 

Przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jest poważnym problemem społecznym: 

- 60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku życia, 

- co szósty 12-latek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich jak siniaki, 
zadrapania, 
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- blisko 23% polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do 
przemocy fizycznej, a 37% mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy 
psychicznej, 

- 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie intensywnego picia używało przemocy 
fizycznej wobec dzieci, a 50% stosowało przemoc psychiczną. 

Większość przypadków krzywdzenia dzieci (stosowania przemocy) pozostaje jednak tajemnicą rodzinną. 

Stosowanie przemocy wobec dziecka odciska piętno na wszystkich jego sferach rozwojowych. 

Dzieci widzą przemoc ojca wobec matki, słyszą jej płacz, jęki, krzyki, wyzwiska, awantury. Dostrzegają 
skutki tej przemocy: mieszkanie zdemolowane, ślady krwi, urazy, siniaki u matki, potargane ubrania, 
policjantów w domu. Czują atmosferę napięcia, same doświadczają tego napięcia. Czują lęk i obawy matki 
przed jej oprawcą. Bycie świadkiem przemocy jest silnym urazem, nigdy nie pozostaje bez śladów w psychice. 
Objawia się nasilonymi zaburzeniami emocjonalnymi: częsta złość, dużo lęku i smutku, niska samoocena. 

Zaburzenia powstają także w pozostałych sferach: 

- w zachowaniu (agresja, nadpobudliwość, wagarowanie, okrutne traktowanie zwierząt), 

- w funkcjach społecznych (niezdolność do empatii, niewielkie umiejętności społeczne, poczucie odrzucenia 
przez rówieśników), 

- w funkcjach poznawczych (złe oceny w szkole, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowy rozwój 
intelektualny), 

- w zdrowiu fizycznym (zaburzenia łaknienia, jedzenia, snu, choroby psychosomatyczne, nocne moczenia, 
opóźniony rozwój fizyczny i motoryczny). 

Poważne problemy u dzieci - świadków przemocy w domu - związane są z wchodzeniem w związki w życiu 
dorosłym: zły obraz rodziny, miłości, bliskości powoduje, że same często tworzą związki patologiczne, stając 
się albo agresorem dla swego partnera, albo ofiarą. W zależności od wieku i od płci dziecka pojawiają się różne 
reakcje na przemoc w domu: 

- niemowlęta (reagują problemami zdrowotnymi, nadmiernym płaczem, złym snem), 

- przedszkolaki (mają duży poziom lęku, wszystkiego się boją, są rozdrażnione), 

- starsze dzieci - dziewczynki (są wycofane, zalęknione, boją się mężczyzn, kurczowo trzymają się spódnicy 
matki) i chłopcy (agresywni, zamknięci w sobie, mają napady złości). 

Konsekwencje i objawy : zahamowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, lękliwość, 
podatność na choroby. Brak reakcji na ból oczekiwanie kary, agresywność, niechęć do rozebrania się. 
Zaburzenia mowy, snu, nocne moczenie się, depresja, brak pewności siebie, oraz częste kłamstwa to też 
konsekwencje przemocy. 

Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 
1493, ze zm.). 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o przemocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DĘBNICA KASZUBSKA 

Z danych ewidencji ludności w Gminie Dębnica Kaszubska - Podstawowe dane demograficzne – stan na 
31.12.2009 r. 
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Z danych Komisariatu Policji w Dębnicy Kaszubskiej: 

Przeprowadzone interwencje domowe: 

- Stan na dzień: 31.12. 2008 r. - 218, 

- Stan na dzień: 31.12.2009 r. – 141, 

- Stan na dzień: 30.06.2010 r. - 123 

W trakcie interwencji powzięto podejrzenia popełnienia przestępstw a art. 207 Kodeksu karnego, tj. znęcania 
się, w wyniku, których wszczęto postępowania karne. 

Wszczęte postępowania. 

 
ROK 

Wszczęte postępowania w związku z art. 207 KK: 
2008 2009 I połowa 2010 

Wszczęcie sprawy 10 8 6 
Wniesienie aktu oskarżenia 6 2 2 

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej – liczba osób objętych pomocą, z uwagi na 
występującą przemoc w rodzinie: 

- w 2008 roku wsparcia z tego tytułu udzielono 22 rodzinom. 

- w 2009 roku wsparcia z tego tytułu udzielono 18 rodzinom. 

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zarejestrowano osoby zgłoszone 
przez członków rodziny, pracowników socjalnych, Policję inne osoby celem rozpoczęcia procedury 
zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu: 
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- w 2008 roku 47 osób, 

- w 2009 roku 30 osób. 

Na podstawie analizy ankiet zgłoszeniowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ustalono, że w blisko 80 % ankiet pojawiają się informacje dotyczące przemocy tj. wszczynania awantur, 
używania siły fizycznej, wyzwisk, popychania i szarpania . 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

Stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź 
uwikłanych w zjawisko przemocy. 

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA 

I. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego. 

Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. 

Cel realizacji zadania: Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy 
oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy. 

Realizacja zadania: 

a) utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej, Komisariacie Policji 
oraz Placówkach Opieki Zdrowotnej, 

b) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

c) publikowanie w Biuletynie Samorządowym informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób 
uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

d) rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych, 

e) udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadanie 2: Promowanie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją. 

Cel realizacji zadania: Wyrabianie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie 
z agresją. 

Realizacja zadania wobec wybranych grup: 

- dzieci i młodzież: 

a) prowadzenie zajęć edukacyjno- wychowawczych w szkołach, świetlicach opiekuńczo- wychowawczych oraz 
klubach młodzieżowych, 

b) realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy, 

c) wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania nieagresywne. 

- dorośli: 

a) poradnictwo w trakcie edukacji przedmałżeńskiej, 

b) konsultacje indywidualne i rodzinne w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym. 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

a) liczba utworzonych gablot informacyjnych, 

b) ilość rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno- edukacyjnym, 

c) liczba publikacji w Biuletynie Samorządowym, 

d) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, 

e) liczba zrealizowanych form aktywnego spędzenia czasu wolnego, 

f) liczba udzielonych porad w trakcie edukacji przedmałżeńskiej, 

g) liczba konsultacji indywidualnych i rodzinnych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym. 
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II. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką 
przemocy w rodzinie. 

1. Zadanie: Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych 
możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Cel realizacji zadania: Podniesienie poziomu wiedzy specjalistów różnych grup zawodowych stykających się 
z problematyką przemocy. 

Realizacja zadania: 

a) gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych w zakresie zjawiska przemocy domowej, 

b) opracowanie informacji o ofercie szkoleniowej różnych instytucji podwyższających umiejętności w zakresie 
przeciwdziałania przemocy, 

c) organizowanie konferencji i szkoleń specjalistycznych dla wybranych osób lub grup zawodowych, 

Wskaźnik realizacji cel: 

a) liczba przeszkolonych osób, 

b) ilość zorganizowanych szkoleń i konferencji. 

III. Przekształcenie istniejącego Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla Uzależnionych i ich 
Rodzin w Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców 
Przemocy. 

Cel realizacji zadania: 

a) wsparcie prawne i psychologiczne ofiar przemocy, 

b) działania korekcyjno- edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne sprawców przemocy domowej. 

Proponowane dyżury specjalistów: psycholog, prawnik, terapeuta. 

Zadania Punktu: 

a) udzielenie wsparcia psychologicznego, 

b) udzielenie wsparcia prawnego, 

c) gromadzenie i udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobą 
dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

d) gromadzenie i udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy w zakresie 
rozładowywania napięcia, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów, 

e) gromadzenie i udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy terapeutyczno- 
korekcyjne wobec sprawców przemocy. 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

a) liczba porad udzielonych ofiarom przemocy, 

b) liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi, 

c) liczba ponownych incydentów stosowania przemocy wśród rodzin objętych działaniami. 

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

Gmina Dębnica Kaszubska nie prowadzi ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zostaną zapewnione miejsca w ośrodkach wsparcia w oparciu 
o współpracę z samorządami posiadającymi tego rodzaju ośrodki poprzez zawarcie odpowiednich porozumień, 
umów. 

V. Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Cel powołania zespołu: 



Id: SVCTO-BPXOG-WEZZK-NZQQQ-AFBXE. Podpisany Strona 7

Szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę 
potrzeb. 

1. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska powoła w drodze Zarządzenia Zespół Interdyscyplinarny d/s 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wskazując w nim w szczególności imienny skład oraz kadencyjność jego 
członków. 

2. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej; 

2)gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3)policji; 

4)oświaty; 

5)ochrony zdrowia; 

6)organizacji pozarządowych. 

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Słupsku. 

4. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów 
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Obsługę organizacyjno- techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dębnicy Kaszubskiej. 

6. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

7. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 

1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej; 

2)gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3)policji; 

4)oświaty; 

5)ochrony zdrowia. 

8. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, 
specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

9. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 

10. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół 
interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 

11. Organizację pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz sposób sporządzania dokumentacji określa regulamin 
pracy/organizacyjny zespołu, opracowany przez jego członków. 

Zadania zespołu: 

1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

1)diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2)podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku; 

3)inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
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4)rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym; 

5)inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemocy w rodzinie. 

3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

1)opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 

2)opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 

3)dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych 
działań. 

4. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: 
stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. 

5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności 
wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po 
ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 
roboczych składają Wójtowi Gminy oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność 
informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do 
nich dostępu osobom nieuprawnionym.”. 

7. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu 
o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuję ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia 
przemocy w rodzinie. 

8. Przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy 
i przekazują informację o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

9. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” 
w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania 
przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę 
będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 rozpocznie się 
konferencją, w trakcie, której zostaną omówione role i zadania poszczególnych partnerów programu 
działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej. 

ADRESACI PROGRAMU 

1. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy. 

2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 

3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą 
m.in. pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele i pedagodzy szkolni, pracownicy służb zdrowia, pracownicy 
świetlic oraz klubów młodzieżowych, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

REALIZATOR PROGRAMU 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b) Interdyscyplinarny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
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c) Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy. 

PARTNERZY PROGRAMU 

1. Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, 

2. Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej, 

3. Placówki Opieki Zdrowotnej, 

4. Placówki Oświatowe, 

5. Kościoły, 

6. Świetlice Opiekuńczo- Wychowawcze, 

7. Gminny Ośrodek Kultury, 

8. Organizacje pozarządowe 

PROGNOZOWANE EFEKTY 

1. Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy. 

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, w tym spadek liczby rodzin, w których podejmowano 
interwencje wielokrotnie. 

3. Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej- stała edukacja. 

TERMIN REALIZACJI 

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2011-2013 są środki własne gminy, w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 30 marca 2011 r.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

§ 1. Tryb powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

1. Zespół Interdyscyplinarny , zwany dalej „Zespołem”, powołuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w drodze 
zarządzenia, 

2. W skład zespołu powołuje się przedstawicieli: 

1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej; 

2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej; 

3)Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej; 

4)Szkół , 

5)Służby zdrowia; 

6)organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

7)kuratorzy Sądu Rejonowego w Słupsku. 

3. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Dębnica Kaszubska 
a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną w skład Zespołu. 

5. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt Gminy Dębnica Kaszubska 
powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji. 

§ 2. Tryb odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska odwołuje członka Zespołu przed upływem jego kadencji: 

1)na jego wniosek, 

2)na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, 

3)na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach. 

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 

1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 30 dni od zawarcia 
Porozumień z podmiotami, których mowa w § 1 ust 2. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierny jest Przewodniczący Zespołu spośród jego członków, 
większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Na wniosek Przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca 
przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym. 

5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 
i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym 
przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w drodze zarządzenia. 
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6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków 
Zespołu, a gdy to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, skazując termin, miejsce oraz cel 
posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu na piśmie lub telefonicznie, nie później niż 3 dni przed 
terminem posiedzenia. 

7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków 
Zespołu. 

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków. 

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zwierający w szczególności: informację o składzie Zespołu 
uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia. 

11. Zespół może tworzyć grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. 

12. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub 
zawodowych. 

13. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać 
dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, 
nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. 

14. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji 
i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa 
w zespole oraz w grupach roboczych. 

15. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności członkowie Zespołu oraz grup roboczych składają 
Wójtowi Gminy oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, 
które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane 
mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich 
dostępu osobom nieuprawnionym”. 

16. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swojej pracy. 

17. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska rocznych 
sprawozdań z pracy Zespołu do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

18. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy 
Kaszubskiej. 


