
 

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2021  

RADY MIEJSKIEJ WŻELECHOWIE  

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żelechów w latach 2021-2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.). 

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

Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminie Żelechów na lata 2021-2023, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

/-/ Daniel Kocielnik 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/200/2021 

Rady Miejskiej w Żelechowie  

z dnia 4 marca 2021 r 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE ŻELECHÓW  

NA LATA 2021- 2023  

I. WSTĘP 

Rodzina jest małą grupą społeczną, która kształtuje osobowość, system wartości, poglądy 

i styl życia. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a w art. 18 i art. 71 wskazuje, że instytucja 

rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro, państwo ma 

obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, poprzez udzielanie szczególnej pomocy 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. 

Definicja przemocy jest zawarta w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie i określa przemoc jako „jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie 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”.  

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: 

− Przemoc fizyczna – obejmuje wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do 

nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. 

− Przemoc psychiczna – to umyślne działanie wykorzystujące mechanizmy psychiczne, 

powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej 

poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. 

− Przemoc seksualna - polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu 

zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, wymuszanie współżycia seksualnego, 

wymuszanie nieakceptowalnych praktyk seksualnych, demonstrowanie zazdrości, 

wyśmiewanie zachowań seksualnych. 

− Przemoc ekonomiczna - działania prowadzące do całkowitego uzależnienia finansowego 

ofiary od sprawcy, realizowanie między innymi poprzez niezaspokajanie podstawowych 

materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie 

aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, wyliczanie wydatków, odbieranie pieniędzy. 

Wymienione wyżej formy przemocy wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Każda z nich 

powoduje określone szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, wywołując cierpienie i krzywdy 

moralne u osób, które jej doznają. W konsekwencji prowadzi do niskiej samooceny, poczucia 

bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju czy też depresji. 

W celu efektywnego i zintegrowanego działania przeciw przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym opracowano Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie 

Żelechów na lata 2021-2023, zwany dalej Programem. 

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie są podejmowane w ramach pracy Miejsko- Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Żelechowie. 



W Programie zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy 

w rodzinie, regulacji prawnych, realizatorów, adresatów programu, zakładanych efektów. 

Cele i zadania Programu zostały sformułowane na poziomie ogólnym, umożliwiającym ich 

rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do aktualnych potrzeb lokalnych. 

Skuteczność programu zależy od wielu czynników, w tym między innymi dobrego 

rozeznania środowiska przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką 

i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami, kompleksowej współpracy lokalnych służb 

i instytucji w ramach pracy w Miejsko-Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym, a przede 

wszystkim motywacji dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem 

przemocy. 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2020 

poz. 218). 

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

alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2277.). 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1876). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245). 

 

III. CELE PROGRAMU  

Cel główny: 

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Żelechów, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie oraz zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe programu: 

1. Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie; 

2. Zapewnienie osobom doznającym przemocy skutecznej pomocy; 

3. Podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości lokalnej dotyczącej przemocy oraz zmiana 

nastawienia świadków przemocy; 

4. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

5. Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy; 

6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy, a w szczególności: 

a. udzielanie rodzinom dotkniętym problemem przemocy pomocy psychologicznej i prawnej, 

b. udzielanie informacji na temat placówek o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia 

ofiarom przemocy w rodzinie. 

 



IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. Działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

2. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie, 

3. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

4. Promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy. 

 

V. KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Żelechów. 

2. Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań 

w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

3. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. 

4. Podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie poprzez 

systematyczne, specjalistyczne szkolenia przedstawicieli służb podejmujących działania na 

rzecz rodzin uwikłanych w przemoc (w tym szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy 

w rodzinie, realizacji procedury Niebieskiej Karty i prowadzenie interwencji kryzysowej). 

5. Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy, uwrażliwienie na sytuacje 

ofiar przemocy oraz zwalczanie stereotypów utrudniających pomoc poprzez działanie 

edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne, w tym: 

a. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów itp.) dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności; 

b. umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

c. dostarczanie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy 

w rodzinie. 

6. Udzielenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

7. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

8. Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do powstrzymania przemocy w rodzinie, a nie 

ujęte w niniejszym programie. 

 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Żelechów na lata 2021 – 2023 są środki własne gminy będące w budżecie 

Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie przeznaczone na realizacje zadań 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa Burmistrzowi Żelechowa roczne 

sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  



Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Żelechów na lata 2021-2023 

 

Konieczność podejmowania działań zapobiegających występowaniu przemocy w rodzinie 

wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020, 

poz.218 ze zm). Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar w Rodzinie jest zadaniem obligatoryjnym dla gmin i wynika bezpośrednio z art. 6 

ust.2 pkt 1 przywołanej ustawy.  

Program ma stanowić podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 

przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w gminie oraz zminimalizować 

jego skutki. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

/-/ Daniel Kocielnik 

 
 


