
UCHWAŁA NR III/14/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920.t.j.) oraz art.6 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U.2020.218 t.j.) 

Rada Powiatu Kłodzkiego postanawia: 

§ 1. Uchwala się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I. Wstęp 

 

Kwestia przemocy w rodzinie od wielu lat uważana jest za istotny problem społeczny. Najczęściej 

ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, czy też osoby starsze lub niepełnosprawne (wskazują na to dane 

liczbowe dotyczące procedury „ Niebieskie karty”).  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wprowadza zakaz okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania człowieka.  Zakazane jest również stosowanie kar cielesnych. 

Nie mogą one funkcjonować w ramach prawnie dopuszczalnego systemu kar, ale także w stosunkach 

międzyludzkich, a przede wszystkim w warunkach życia rodzinnego, w stosunkach między rodzicami 

a dziećmi. Konstytucja wielokrotnie podkreśla rolę rodziny, wychowania młodego pokolenia, a także 

gwarantuje zapewnienie ochrony takich wartości jak: godność człowieka, prawo do życia i zdrowia, 

małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. Ponadto w swojej polityce społecznej i gospodarczej 

Państwo Polskie szczególnie uwzględnia dobro rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

i społecznej. Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej Państwa jest tworzenie 

warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu 

postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami, w tym przemocą domową.  

Przemoc w rodzinie jest jedną z najcięższych form naruszenia praw człowieka. Łamanych jest przy tym 

wiele innych praw, takich jak prawo do zdrowia, prawo do wolnego wykonywania zawodu, prawo do 

ochrony przed pracą przymusową, prawo do swobodnego decydowania o miejscu pobytu. Prawo ofiary do 

bezpieczeństwa, do niepoddawania się przemocy, jest naczelnym składnikiem godności ludzkiej i dlatego 

kwestia ta powinna zawsze zajmować priorytetowe miejsce w kształtowaniu polityki przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Szczególną wagę, jaką Państwo Polskie przykłada do zwalczania tego zjawiska 

prezentuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218 j.t). 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020 jest realizacją art. 6 ust.3 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym do 

zadań własnych samorządu powiatu należy „opracowywanie i realizacja powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”, a także Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

Program jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2013-2015 oraz 

2016-2020, w szczególności w kwestii upowszechniania informacji o możliwościach i formach udzielanej 

pomocy w powiecie kłodzkim, podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy 

w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy. 

Głównym celem programu jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy w rodzinie, gdyż 

przemoc jest zarówno następstwem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i należy do kategorii zachowań 

o dużej szkodliwości społecznej. Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na 

przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka 

rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak 

godność, wolność i nietykalność cielesną. 

 W trakcie realizacji poprzedniego programu zauważono potrzebę kontunuowania działań 

informacyjnych, profilaktycznych oraz dalszej realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Program ten pomaga zrozumieć diagnozę przemocy domowej. Ważnym 

aspektem w tej sprawie jest fakt, że uczestnikami programu mogą być osoby, które same podjęły decyzję 

o uczestnictwie, a warunkiem przyjęcia jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej. 

Widoczne jest tutaj znaczenie współdziałania obu programów, pomaga to w zwalczaniu przemocy oraz 

uświadamianiu czym jest przemoc w rodzinie. 

Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na fakt, iż przemoc w rodzinie występuje we 

wszystkich grupach społecznych.  Co prawda nadal ofiarami przemocy w rodzinie stają się przeważnie 
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kobiety i dzieci, niemniej jednak coraz częściej przemoc rodzinna dotyczy także mężczyzn, osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

Istotnym wskaźnikiem do opracowania założeń niniejszego programu była analiza  problemów w realizacji 

zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, która powstała na 

podstawie zgromadzonych informacji pozyskanych od podmiotów funkcjonujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. Analiza wykazała potrzebę podjęcia realizacji następujących założeń m.in.: 

poszerzenie zakresów współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zwiększenie kompetencji specjalistycznych pracowników instytucji z terenu powiatu 

kłodzkiego działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizację spotkań 

i szkoleń, a przede wszystkim zintensyfikowanie działań na rzecz uruchomienia w Powiecie Kłodzkim 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy. 

Niniejszy program został opracowany przez Zespół powołany Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego 

nr 73/2020 w skład którego wchodzili: 

1. Przewodnicząca zespołu – Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk- Wicestarosta Kłodzki; 

2. Członek Zespołu - Jan Kalfas – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Polityki Zdrowotnej; 

3. Członek Zespołu – Małgorzata Obstarczyk - Referent ds. zarządzania kryzysowego, polityki 

zdrowotnej i społecznej; 

4. Członek Zespołu - Monika Prochera - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, polityki zdrowotnej 

i społecznej; 

5. Członek Zespołu - Marta Olinkiewicz-Kupiec- Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku; 

6. Członek Zespołu - Filip Paszczyk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku; 

7. Członek Zespołu - Barbara Pełyńska - Przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kłodzku;  

 

II. Podstawy prawne: 

 

Działania ujęte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w na lata 2021-2025 realizowane będą w szczególności w oparciu o następujące akty 

prawne: 

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.1997.78.483 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218) 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2020.1876 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2020.685 t.j.) 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019.2277) 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2020.2050) 

8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (t.j. Dz.U.2020.1444 t.j.) 

9. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2020.1359) 

10. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U.2015.961) 

11. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P.2014.445) 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie 

Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U.2011.209.1245)  
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III. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie  

 

1. Definicja 

 

Przemoc w rodzinie, inaczej zwana przemocą domową, to nie tylko przemoc fizyczna, lecz także 

psychiczna, seksualna lub ekonomiczna. Wbrew stereotypom ma ona miejsce nie tylko w rodzinach z tzw. 

marginesu społecznego, lecz także w tych dobrze sytuowanych, uważanych za „normalne” i występuje we 

wszystkich grupach społecznych. W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                               

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:  „jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 

rodziny,
1
 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”. 

Już w roku 1986 Rada Europy zdefiniowała przemoc w rodzinie jako „jakikolwiek czyn lub 

zaniedbanie ze strony jednego członka rodziny wobec innych jej członków, które zagrażają życiu, cielesnej 

bądź psychicznej integralności lub wolności innego członka danej rodziny albo poważnie szkodzą rozwojowi 

jego osobowości”.
2
 Przemocą w rodzinie jest również zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie 

przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
3
 Jest 

intencjonalnym i zamierzonym działaniem człowieka, ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

Utrudnia samoobronę z uwagi na wyraźną asymetrie sił, gdyż jedna ze stron ma przewagą nad druga. 

Przemoc domowa narusza prawa i dobra osobiste – sprawca narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do 

nietykalności fizycznej itd.) oraz powoduje cierpienie i naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, iż „przemoc domowa to 

działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko 

pozostałym z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy; godzące 

w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie fizyczne czy psychiczne; 

powodujące u nich szkody lub cierpienie”.
4
 

Przemoc w rodzinie jest czynem zabronionym karnie o czym świadczy art. 207 Kodeksu Karnego, 

który mówi: „ Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą 

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze 

względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
5
 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem podlegającym ściganiu z urzędu, jednak ze względu na jego 

szczególny charakter, polegający na tym, że sprawca i ofiara pozostają w stałym kontakcie, ochrona ofiary 

jest utrudniona. Poza przestępstwem znęcania się przemoc w rodzinie może również przyjmować m.in. 

postać: naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.),naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju 

zdrowia (art. 157 k.k.), groźby bezprawnej (art. 190 k.k.), gwałtu (art. 197 k.k.), a także innych zachowań, 

które są określone w Kodeksie Karnym.  

Przemoc w rodzinie to wszelkie działania, które mają na celu wykorzystywanie przewagi sił 

i skierowanie ich przeciw bliskiej osobie. Powoduje zmiany psychiczne i fizyczne u ofiary. Przeprowadzone 

badania wykazały, że to zjawisko nieustannie się nasila. Przemoc nad dziećmi może wpływać destruktywnie 

na całą rodzinę. 

                                                           
1
 Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą". 
2
 www.niebieskalinia.pl 

3
 Tamże. 

4
 www.parpa.pl 

5
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2020.1444 t.j.) 
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Przemoc zaczyna się wtedy, kiedy osoba ją stosująca działa intencjonalnie, czyli ma złe zamiary, po 

drugie ma przewagę nad swoją ofiarą. Mówimy tutaj o przewadze nie tylko fizycznej, ale także np. 

ekonomicznej. Również poprzez swoje działania lub zaniechanie działania narusza prawa i dobra osobiste 

drugiej osoby. Istnieje niezliczona ilość definicji przemocy w rodzinie, niemniej jednak w każdej z nich 

istotą jest fakt wykorzystywania przewagi siły lub władzy dla krzywdzenia innych członków rodziny. 

Każdorazowo ofierze przemocy towarzyszy ból, upokorzenie, poczucie osamotnienia i bezsilności. Dlatego 

aby móc pomagać ofiarom przemocy w rodzinie najważniejszą sprawą jest wzmocnienie ofiary i osłabienie 

sprawcy. 

 

2. Formy i rodzaje  przemocy w rodzinie 

 

 Przemoc  fizyczna –  to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby 

pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej. To przede wszystkim każde zachowanie, którego 

celem jest zadanie bólu fizycznego,  pogorszenie zdrowia lub pozbawienia życia ofiary. Przemoc fizyczna 

jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: 

popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, 

bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.
6
 

 

 Przemoc psychiczna – to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, 

wzbudzenie strachu i pozbawienie ofiary poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Przemoc 

psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, 

straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, 

oczernianie, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, 

itp. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.
7
 Przemoc 

psychiczna ma najczęściej charakter przemyślany i celowy. Sprawca  bardzo dobrze zna ofiarę i jej słabości, 

wykorzystując to przeciwko niej. Prowadzi to do pogłębiającego się obniżenia poczucia własnej wartości, 

a częstokroć do głębokiej depresji i innych zaburzeń natury psychicznej.  

 

 Przemoc seksualna -  czyli naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do 

aktywności seksualnej wbrew jej woli,  wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, jak 

również komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp. Zatem 

przemoc seksualna może przybierać jednocześnie formy przemocy fizycznej – w postaci użycia przymusu 

i  siły fizycznej, jak i formy przemocy psychicznej – lekceważenie, krytyka, szantaż.
8
 

 

 Przemoc ekonomiczna/ finansowa –  to wszelkiego rodzaju zachowania,  polegające na dążeniu do 

ekonomicznego uzależnienia ofiary od sprawcy  np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie 

podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, zmuszanie do 

zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka, itp. Przemoc ekonomiczna dotyczy zarówno  rodzin 

zamożnych jak i ubogich. Ta forma przemocy dotyka najczęściej osoby starsze i niepełnosprawne.
9
    

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.niebieskalinia.info 

7
 Tamże. 

8
 Tamże. 

9
 Tamże. 
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Rodzaje przemocy 

 

 Przemoc gorąca – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, związana jest  

z odreagowywaniem emocji na osobach najbliższych.  

 Przemoc chłodna – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów, emocji, przypomina raczej realizację 

z góry zaplanowanego scenariusza, często stosowana w imię fałszywie pojmowanych „wyższych 

celów” np. konsekwentnego wychowywania dziecka. 
10

 

 

Innym podziałem odnoszącym się do przemocy jest podział na przemoc pośrednią i bezpośrednią. Dotyczy 

on stopnia, w jakim ofiara uczestniczy w czyimś agresywnym zachowaniu.  

 przemoc bezpośrednia – przejawia się gdy ofiara osobiście doświadcza krzywdy, jest raniona, 

duszona, bita, itp.  

 Przemoc pośrednia - zachodzi gdy osoba jest świadkiem stosowania przemocy, obserwuje 

agresywnego zachowania wobec kogoś innego.  

 

3. Cykl przemocy w rodzinie 
11

 

 

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Wiele przeprowadzonych badań wykazało, że 

przemoc w rodzinie ma tendencje do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy 

składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz: 

 

1. Faza narastania napięcia – jest to początek cyklu, czas wyczuwalnego wzrostu napięcia oraz 

natężenia sytuacji konfliktowych, które mają różne podłoże i charakter. Na tym etapie dochodzi do 

rozmaitych incydentów jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członków rodziny, 

używanie obraźliwych słów. Sprawca staje się coraz bardziej poirytowany i agresywny, prowokuje 

kłótnie i awantury. Ofiara natomiast próbuje ratować domową atmosferę, próbuje uspokoić sytuację 

spełniając wszystkie oczekiwania sprawcy przemocy, stara się poprawić sprawcy samopoczucie. 

Często sama obarcza się winą za jego zachowanie. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwi 

poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne nieporozumienia, które spiętrzają napięcie. Sytuacja 

staje się nie do zniesienia i pojawia się agresja.  

 

2. Faza gwałtowanej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji. Poirytowany dotąd 

sprawca wpada w szał, traci całkowicie kontrole nad swoim zachowaniem i może pobić, zranić, 

okaleczyć ofiarę, dokona strasznych czynów nie licząc się ze skutkami swoich agresywnych działań. 

Atak agresji sprawcy wywołuje drobne, mało istotne wydarzenie, które powoduje u sprawcy bardzo 

gwałtowny gniew. Zachowanie sprawcy staje się nieprzewidywalne a upust agresji może przybrać 

formę przemocy fizycznej. Po akcie przemocy ofiara jest w szoku, nie może uwierzyć w to, co się 

wydarzyło. Pojawia się u niej przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także złość. To etap, 

w którym zwykle ofiara przemocy wzywa policję, poszukuje pomocy, podejmuje decyzję 

o opuszczeniu domu, o uruchomieniu sprawy karnej lub rozwodowej. 

 

3. Faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy i okazywania miłości. Agresor 

usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego co się stało i zaklina się, że to już się 

                                                           
10

 D. Jaszczak - Kuźmińska, Katarzyna Michalska „Przemoc w Rodzinie wobec osób starszych 

  i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu.”– Ministerstwo Pracy i Polityki    Społecznej, Warszawa 

2010 ; str.14 

 
11

 Opracowano na podstawie http://www.niebieskalinia.info. 
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więcej nie powtórzy, przeprasza, obiecuje, przynosi kwiaty. Ofiara, która zazwyczaj bardzo często 

kocha sprawcę, wierzy w te zapewnienia. Na tym etapie ofiara przemocy czuje się bezpieczna 

i traktuje całe zdarzenie jako pewien incydent, co osłabia jej  czujność.  

 

Rys. 1. Cykl przemocy w rodzinie 

 

 

 
4. Skutki przemocy w rodzinie 

 

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, a jego bezpośrednim skutkiem są najczęściej 

wszelkiego rodzaju urazy fizyczne, uszkodzenia ciała, a nawet ryzyko utraty życia. Jednak obok 

konsekwencji zdrowotnych, przemoc może wywoływać również skutki w postaci problemów psychicznych 

i emocjonalnych. Osoby będące ofiarami przemocy charakteryzują się nadmierną czujnością, mają niską 

samoocenę, są zamknięte w sobie  i nieufne wobec społeczeństwa. Ofiary przemocy mają poczucie winy za 

to, co dzieje się w ich związku, często odczuwają w stosunku do sprawcy przemocy ambiwalentne poczucie 

lojalności, są podporządkowane wobec niego. U ofiar przemocy mogą wystąpić liczne zaburzenia 

psychiczne, takie jak: 

 

 Silny stres – czyli brak równowagi psychicznej o znacznym nasileniu, najczęściej przemijający w ciągu 

godzin czy też dni. W przypadku doznawania przemocy stres jest reakcją na gwałtowne zachowanie 

sprawcy, które jest odbierane jako zagrożenie. Objawami stresu mogą być: przyspieszone bicie serca, 

potliwość, zaczerwienienie stan oszołomienia, niemożność rozumienia bodźców, zaburzenia orientacji, 

częściowa niepamięć, reakcja zamierania, stan pobudzenia i nadmiernej aktywności. 

 Zaburzenia adaptacyjne - charakteryzują się one takimi objawami jak: smutek, lęk poczucie bezradności. 

Mogą też występować wybuchy złości lub agresji. Zaburzenia adaptacyjne to reakcja na trudną dla danej 

osoby zmianę życiową.
12
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 http://psyche.multimedis.pl 
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 Zespół stresu pourazowego – (PTSD) zjawisko to dotyczy permanentnego odtwarzania traumy, 

a w konsekwencji koszmarnych snów związanych z traumą, przypominania i rozpamiętywania jej, 

uporczywego unikania wspomnień i sytuacji kojarzących się z traumatycznym wydarzeniem. Osoby z PTSD 

cechuje chłód emocjonalny w kontaktach interpersonalnych, drażliwość, skłonność do wybuchów gniewu 

i złości, zaburzeń snu i trudności w koncentracji.
13

 

 

 Depresja – to choroba psychiczna objawiająca się najczęściej znacząco obniżonym nastrojem, lękami, 

spadkiem energii, utratą zainteresowań i odczuwania radości oraz poczuciem nadmiernego zmęczenia. 

 

 Fobia społeczna - zaburzenie to może pojawić się w sytuacji ciągłego bycia poniżanym przez partnera, kiedy 

ofiara wie, że nie jest w stanie zmienić swojego położenia i z powodu wstydu ukrywa swoją trudną sytuację 

życiową przed otoczeniem. koleżeńskie.
14

 Ofiary przemocy dotknięte fobią  obawiają się oceny ze strony 

innych osób, upokorzenia, skompromitowania się, unikają sytuacji, w których mogłyby się znaleźć 

w centrum zainteresowania. 

 

 Zaburzenia dysocjacyjne - zaburzenia te są pochodzenia psychogennego i są ściśle związane w czasie 

z wydarzeniami urazowymi, niemożliwymi do rozwiązania lub zbyt trudnymi do zniesienia sytuacjami, czy 

też z nieprawidłowymi relacjami z otoczeniem. Osoba z zaburzeniem dysocjacyjnym może doświadczyć 

amnezji lub fugi dysocjacyjnej, które charakteryzują się tym, że osoba zachowuje pamięć dotyczącą kwestii 

niezwiązanych bezpośrednio z jej osobą, a nie pamięta własnych przeżyć i faktów. 
15

 

 

 Uzależnienie – doznawanie przemocy, nieustanny lęk i bezradność  mogą zwiększać ryzyko uzależnienia od 

alkoholu lub narkotyków. Grupami społecznymi szczególnie narażonymi na uzależnienie są nastolatkowie. 

Traumatyczne przeżycia u nich mogą sprzyjać sięganiu po alkohol i narkotyki, gdyż stają się one sposobem 

na zapomnienie o braku zainteresowania ich problemami, o poniżaniu, zagrożeniu, odrzuceniu, braku 

miłości i bezpieczeństwa.  

 

Przemoc stosowana wobec dzieci niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, gdyż 

wydarzenia  z dzieciństwa mają ogromne znaczenie dla całego życia człowieka. Przede wszystkim przemoc 

odciska piętno na rozwoju umysłowym i emocjonalnym dziecka.  Najbardziej dramatyczne konsekwencje 

dla rozwoju dziecka wynikają z nadużyć ze strony najbliższych opiekunów. Pomiędzy dzieckiem a jego 

rodzicami wytwarza się szczególny rodzaj więzi opartej na potrzebie miłości, przynależności, wsparcia 

i opieki. Dzieci doznające przemocy w rodzinie cechuje brak zaufania do innych, brak poczucia 

bezpieczeństwa, poczucie bezradności i złości, nieumiejętność rozwiązywania problemów, która wynika                       

z niskiego poczucia własnej wartości, tendencją do izolacji emocjonalnej i społecznej.
16

  

Dzieci obwiniają się za to, co dzieje się w ich rodzinnych domach, co często skutkuje ucieczkami 

z domu, skłonnościami do zażywania substancji psychoaktywnych, samookaleczaniem się, 

a w ekstremalnych przypadkach krzywdzone dzieci podejmują próby samobójcze. Oprócz skutków 

krótkotrwałych przemoc w rodzinie wywołuje, skutki długofalowe, które objawiają się dopiero w życiu 

dorosłym.  Takie dzieci mają w przyszłości problem z kształtowania stosunków międzyludzkich,  utrzyma-

niem stałej pracy i  związków, a co gorsze mogą naśladować wzorce wyniesione z domu i również stają się 

sprawcami przemocy w rodzinie. 

                                                           
13

 Lis-Turlejska M.: Traumatyczny stres. Koncepcje i badanie. Warszawa 1998. 
14

 http://www.wiecjestem.us.edu.pl/wplyw-przemocy-w-rodzinie-na-rozwoj-zaburzen-psychicznych 
15

 Tamże. 
16
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Przemoc w rodzinie jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Wpływa na zachowanie ofiar przemocy oraz 

na biernych obserwatorów przemocy. U osób doświadczających przemocy zmieniają się zachowania, 

myślenie oraz postrzeganie rzeczywistości. Przemoc wpływa na funkcjonowanie ofiary. 

IV. Skala zjawiska przemocy w rodzinie 

 

1. Przemoc w rodzinie w Polsce 

 

Z badań dotyczących rodziny, a także z obserwacji życia codziennego wiadomo, że ludzie niechętnie 

mówią o występujących w niej negatywnych zjawiskach. Często idealizują obraz własnej rodziny, chętniej 

mówią o tych aspektach życia rodzinnego, które są świadectwem małżeńskiego sukcesu, a swoje domowe 

porażki starają się ukryć lub powierzają je tylko zaufanej osobie. Przyznanie się do złej atmosfery w domu, 

nawet przed ankieterem gwarantującym anonimowość wypowiedzi, z pewnością nie jest łatwe. Świadomość 

występowania takiej postawy wobec rodzinnych dramatów skłania do przypuszczeń, że prawdziwy zasięg 

różnego rodzaju konfliktów rodzinnych może być większy, niż deklarują to respondenci. Z drugiej jednak 

strony, akcje informacyjne i edukacyjne (m.in. telefony zaufania, bezpłatne poradnictwo) podejmowane 

przez różnego rodzaju organizacji i stowarzyszenia powołane do walki z domową tyranią sprawiają, że 

patologia życia rodzinnego przestaje być tematem tabu, a ofiary przemocy zaczynają mówić o własnym 

dramacie i szukać pomocy. Jakkolwiek prawdziwego rozmiaru przemocy w rodzinie nie sposób zbadać za 

pomocą badań sondażowych, to jednak uzyskane dane z pewnością wzbogacają wiedzę o tym, co się dzieje 

za zamkniętymi drzwiami wielu domów w Polsce. 

Największą trudność w diagnozowaniu wielkości zjawiska przemocy w rodzinie jest uzyskanie 

wiarygodnych, rzeczywistych danych, charakteryzujących rozmiar przemocy. Nadal wiele przypadków 

przemocy w rodzinie nie jest zgłaszanych, głównie z powodu strachu, wstydu, braku wiary w skuteczność 

prawa i obowiązujących procedur, braku sprawnego systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie. 

Należy mieć na uwadze, iż rzeczywista skala zjawiska przemocy w rodzinie może się znacznie różnić, od tej 

szacowanej na podstawie wszelkiego rodzaju metodologii badań. Niemniej jednak podejmując próbę 

opracowania diagnozy nie można pominąć danych liczbowych, pozyskanych od instytucji działających 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szacowanie rozmiaru zjawiska jakim jest przemoc 

dokonuje się za pomocą statystyk udostępnianych przez Policję, Sądy czy inne instytucje i organizacje 

udzielające specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Poniższa tabela zwiera zestawienie 

danych dotyczących przemocy w rodzinie w Polsce  na przełomie lat 2017-2019.  

 

Przemoc w rodzinie według danych Komendy Głównej Policji
17

 

 

Dane za rok: 2017 2018 2019 

Liczba wypełnionych 

formularzy „Niebieska Karta” 

75 662 

(w tym 61 80 

wszczynających 

procedurę i 13 682 

dotyczących 

kolejnych 

przypadków w 

trakcie procedury) 

73 153 

(w tym 59 829 

wszczynających 

procedurę i 13 324 

dotyczących 

kolejnych 

przypadków w 

trakcie procedury) 

74 313 

(w tym 61 076 

wszczynających 

procedurę i 13 237 

dotyczących 

kolejnych 

przypadków w 

trakcie procedury) 
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Ogólna liczba ofiar przemocy 92 529 88 133 88 032 

Liczba ofiar - kobiet 67 984 65 057 65 195 

Liczba ofiar - mężczyzn 11 030 10 672 10 676 

Liczna ofiar - małoletnich 13 515 12 404 12 161 

Ogólna liczba osób 

podejrzewanych o przemoc 

76 206 73 654 74 910 

Liczba podejrzewanych 

sprawców – kobiet 

5 878 6 045 6 448 

Liczba podejrzewanych 

sprawców - mężczyzn 

70 035 67 306 68 148 

Liczba podejrzewanych 

sprawców - nieletnich 

293 303 314 

Ogólna liczba podejrzewanych 

sprawców będących pod 

wpływem alkoholu 

40 092 43 182 42 583 

Podejrzewani sprawcy pod 

wpływem alkoholu - kobiety 

2 028 1 903 2 126 

Podejrzewani sprawcy pod 

wpływem alkoholu - mężczyźni 

44 037 41 257 40 435 

Podejrzewani sprawcy pod 

wpływem alkoholu - nieletni 

27 22 22 

Liczba dzieci umieszczonych w 

nie zagrażającym im miejscu 

(np. rodzina zastępcza, dalsza 

rodzina, placówka opiekuńcza) 

413 427 309 

  

Analizując dane statystyczne w zakresie działań Policji wobec zjawiska przemocy w rodzinie z 2019 r. 

należy stwierdzić, iż w wymienionym okresie nastąpił wzrost liczby wypełnionych formularzy „ Niebieska 

Karta –A” w odniesieniu do 2018 r. Zaś w odniesieniu do 2017 r. nastąpił spadek. Pozostałe dane liczbowe 

stanowią informację zarejestrowaną w odniesieniu do obszaru całego kraju. 

 

2. Przemoc w rodzinie w Powiecie Kłodzkim 

 

Niniejsza diagnoza została sporządzona na podstawie analizy danych zwartych w ankietach, które 

zostały rozesłane do 14 Ośrodków Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Kłodzku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. W związku 

z tym, że każda z powyższych instytucji gromadzi dane statystyczne pod różnym kątem, zestawienia tych 

informacji nie jest spójne.  

Z danych otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wynika, że w 2017 roku funkcjonariusze 

KPP Kłodzko sporządzili łącznie 216 „Niebieskich Kart” (161 wszczynających procedurę i 55 dotyczących 

kolejnych przypadków przemocy w rodzinach już objętych procedurą).  
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Wśród sprawców przemocy dominują mężczyźni – 195 i to zazwyczaj nadużywający alkoholu – 56 z nich 

zatrzymano w PDOZ do wytrzeźwienia. Natomiast wśród ofiar przemocy dominują kobiety i dzieci. 

W 2017 roku ogółem odnotowano  302 ofiary przemocy z tego: 198 kobiet, 25 mężczyzn,                                                                                      

79 małoletnich.             

Rodziny objęte procedurą „Niebieskiej Karty” pozostają pod stałą kontrolą dzielnicowych, którzy na 

bieżąco przekazują informację dotyczące przemocy Kuratorskiej Służbie Sądowej oraz uczestniczą 

w posiedzeniach grup roboczych powoływanych przez Zespoły Interdyscyplinarne działające przy Wójtach 

i Burmistrzach. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi Kierownik Rewiru Dzielnicowych 

i Specjalista ds. Profilaktyki Społecznej KPP Kłodzko.   

W 2018 roku funkcjonariusze KPP Kłodzko sporządzili łącznie 197 „Niebieskich Kart” (144 wszczynające 

procedurę i 53 dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinach już objętych procedurą).  

Wśród sprawców przemocy dominują mężczyźni – 187 i to zazwyczaj nadużywający alkoholu – 75 z nich 

zatrzymano w PDOZ do wytrzeźwienia. Natomiast wśród ofiar przemocy dominują kobiety i dzieci. 

W 2018 roku ogółem odnotowano  260 ofiar przemocy z tego: 188 kobiet, 18 mężczyzn,                                                                                      

54 małoletnich,              

Rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty” pozostają pod stałą kontrolą dzielnicowych, którzy na bieżąco 

przekazują informację dotyczące przemocy Kuratorskiej Służbie Sądowej oraz uczestniczą w posiedzeniach 

grup roboczych powoływanych przez Zespoły Interdyscyplinarne działające przy Wójtach i Burmistrzach. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi Kierownik Rewiru Dzielnicowych i Specjalista ds. 

Profilaktyki Społecznej KPP Kłodzko.   

W 2019 r. Policjanci pionu kryminalnego wykonywali z ofiarami przestępstw czynności przewidziane 

przepisami w randze ustaw i przepisów resortowych. Ponadto ofiary przemocy domowej były objęte 

pomocą zespołów interdyscyplinarnych. Funkcjonariusze KPP w Kłodzku w ramach codziennych 

obowiązków monitorują zagadnienie przemocy domowej     i są w stałym kontakcie z Grupami Roboczymi 

przy Gminnych i Miejskich Zespołach Interdyscyplinarnych. W ramach realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy podejmowano m.in.: 

-współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy; Sądy Rodzinne, Kuratorzy, OPS, 

PCPR, 

-nadzór nad rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą przez dzielnicowych, udzielanie porad ofiarom 

oraz rozmowy ze sprawcami przemocy. 

 

Liczba ofiar przemocy 2016-2020 rok – dane z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. 

 

Analizując poniższy wykres z pewnością można stwierdzić, iż to przede wszystkim kobiety są ofiarami 

przemocy w rodzinie, szczególny wzrost zanotowano w roku 2020. Widoczny jest również spadek liczby 

ofiar przemocy wśród małoletnich biorąc po uwagę lata 2016-2020. Natomiast dane zebrane w sprawie ofiar 

przemocy pośród mężczyzn pokazują spadek między 2016-2017-2018, a od roku 2018 widoczny jest 

wzrost. Analiza wykresu wskazuje, że kobiety oraz dzieci są najbardziej narażeni na przemoc domową. 
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Najczęściej wyróżnia się przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz polegającą na 

zaniedbaniu.  

 
Wśród rodzajów stosowanej przemocy dominuje przemoc fizyczna i psychiczna. Mnogość przydatków 

przemocy fizycznej wynika głównie z tego, iż jest ona najczęściej zgłaszana przez ofiary, jak również 

najłatwiej zauważana przez świadków. Niemalże zawsze takiej przemocy towarzyszy przemoc psychiczna, 

która z kolej może występować bez udziału przemocy fizycznej. Towarzyszy ona często innym rodzajom 

przemocy domowej, np. przemocy seksualnej czy ekonomicznej. Specyficzną forma przemocy jest 

natomiast zaniedbanie, gdyż może ono przyjąć formę zarówno przemocy fizycznej, psychicznej jak                     

i ekonomicznej. Ta forma przemocy stosowana jest szczególnie w stosunku do dzieci, osób starszych, lub 

osób niepełnosprawnych, przez ich rodziców lub opiekunów czy domowników. Zaniedbanie przejawiać się 

może w różnych sferach życia np.: niedożywianie lub przekarmianie prowadzące do problemów 

zdrowotnych, zaniedbanie higieny osobistej, izolacja, zaniedbania stanu zdrowia, itp. 

Analizując rodzaje przemocy danych Policji wynika, że w roku 2016 największa liczba przemocy dotyczyła 

przemocy fizycznej, natomiast najmniejsza związana była z przemocą seksualną. W roku 2017 zanotowano 

najwięcej zgłoszeń dotyczących przemocy psychicznej i najmniej zgłoszeń w sprawie przemocy seksualnej. 

W latach 2018-2019-2020 najczęściej zgłaszaną formą przemocy była przemoc psychiczna, natomiast 

znacząco rzadko wystąpiły przemoc ekonomiczna i seksualna. Zdarzały się także zawiadomienia o innych 

formach przemocy, do których zalicza się np. niszczenie mienia, znieważanie itp. 
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Z ogólnodostępnych danych wynika, że najłatwiej udowodnić przed sądem stosowanie fizycznej przemocy 

w rodzinie, najtrudniej – psychicznej. Ta druga jest też dużo rzadziej zgłaszana organom ścigania, ponieważ 

często ofiary w ogóle nie są świadome, że ktoś krzywdzi je psychicznie. Groźby, wyzwiska czy nękanie ze 

strony bliskiej osoby traktują jak element codzienności, stąd brak zdecydowanej reakcji. 

 

Liczba interwencji domowych w związku z przemocą w rodzinie na podstawie procedur „Niebieskie 

Karty”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba interwencji domowych związanych z przemocą domową znacznie wzrosła w 2019 roku. Biorąc pod 

uwagę interwencje policji związane z przemocą w rodzinie, które mają wszczętą procedurę NK widoczny 

jest wzrost w 2020 roku. 

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje 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. Przemoc w rodzinie najczęściej jest określana jako znęcanie się nad 

rodziną (art. 207 § 1 k.k.). Sąd Najwyższy wielokrotnie precyzował w swoich orzeczeniach sposób 

rozumienia tego pojęcia. Jednak zachowanie się sprawcy przemocy w rodzinie może zostać 

zakwalifikowane jako znęcanie się, jeżeli jest systematyczne, dotkliwe dla ofiary oraz gdy istnieje fizyczna, 

psychiczna, ekonomiczna, społeczna przewaga po stronie sprawcy nad ofiarą. Zachowanie się osoby 

stosującej przemoc w rodzinie może nie wyczerpywać znamion przestępstwa z art. 207 § 1 k.k., ale może 

wyczerpywać jednostkowo znamiona przestępstw określonych w innych artykułach kodeksu karnego, np. 

ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, groźbę karalną, 

gwałt i wiele innych. Osoby pokrzywdzone korzystają z pomocy Policji i możliwości ukarania sprawcy, 

a  zatem są świadomi swoich praw. Jednakże pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie to nie tylko zeznania 

w jednostce Policji, założenie „Niebieskiej Karty”. Niezbędna jest pomoc prawna, socjalna, psychologiczna 

oraz wsparcie i interwencja kryzysowa. 

 

 

Informacje z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku.   

 

Poniższy wykres przedstawia zestawienie danych dotyczących przemocy w rodzinie zgromadzonych przez 

Prokuraturę Rejonową w Kłodzku na przełomie lat 2017-2020. Dane za rok 2020 dotyczą pierwszego 

półrocza. 

 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Liczba interwencji 

domowych związanych z 

przemocą w rodzinie 

1475 1855 2039 2950 2017 

Liczba interwencji 

domowych związanych z 

przemocą w rodzinie z 

NK 

40 27 28 18 73 
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Źródło: Prokuratura Rejonowa w Kłodzku 

 

Prokuratorzy zostali zobowiązani do niezwłocznego reagowania na wszelkie przejawy użycia gróźb lub 

przemocy wobec świadków oraz pokrzywdzonych w sprawach związanych z przemocą w rodzinie. 

W takich przypadkach prokuratorzy będą konsekwentnie podejmować czynności mające na celu 

wyjaśnienie tych okoliczności, zaś w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa 

wszczynać stosowne postępowania karne. Analizując dane z prokuratury wyróżnione zostały: liczba 

postępowań wszczętych z art.207 §1 kk. tutaj najwięcej postępowań odnotowano w 2019 roku; osoby 

poszkodowane w wyniku przemocy- najwięcej odnotowano w roku 2017; stwierdzone przypadki przemocy 

w rodzinie-w roku 2017 stwierdzono najwięcej. Należy jednak mieć na uwadze, iż dane za rok 2020 

zawierają informacje za I półrocze br. i świadczą one o dużym przyroście zanotowanych przypadków 

przemocy w rodzinie. 

 

Na terenie Powiatu Kłodzkiego funkcjonuje 14 Ośrodków Pomocy Społecznej, przy których działają 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich zadaniem jest integrowanie 

i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

między innymi poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji 

w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach 

i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.  

Poniżej przedstawiono zestawienie założonych „Niebieskich Kart” na terenie powiatu kłodzkiego na 

przestrzeni lat 2017-2019.  

Liczba wypełnionych niebieskich kart 
18

 

OPS 2017 2018 2019 2020 

Miasto Kłodzko 38 32 31 60 

Gmina Kłodzko - - - - 

Szczytna 10 4 8 7 

Międzylesie 18 14 15 14 

Ścinawka Średnia 21 22 10 20 

                                                           
18

 Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kłodzkiego. 
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Duszniki-Zdrój 19 14 9 11 

Lądek-Zdrój 16 12 17 21 

Kudowa-Zdrój 10 13 25 16 

Polanica-Zdrój 7 14 5 9 

Stronie Śląskie 10 13 9 13 

Lewin Kłodzki 1 1 3 2 

Bystrzyca Kłodzka 29 26 24 39 

Miasto Nowa Ruda 25 14 22 27 

Gmina Nowa Ruda 6 14 7 16 

Razem:  210       193 185 255 

 

Ilość założonych Niebieskich Kart znacząco wzrosła w 2020 roku. W latach 2017-2019 zaobserwowano 

spadek wszczynania procedury Niebieskie. Należy pamiętać, że Niebieska Karta jest zakładana nie tylko 

wtedy, gdy dochodzi do przemocy fizycznej, ale też w przypadkach zaistnienia różnych innych rodzajów 

przemocy, jak przemoc psychiczna czy ekonomiczna, a nawet w przypadku podejrzenia występowania 

przemocy domowej.  Niestety  w 2020 roku zauważalny jest wzrost wszczynania procedury NK. Fakt jest 

z jednej strony niepokojący natomiast może być również związany ze wzrostem świadomości obywateli oraz 

dostępnością do ośrodków wsparcia, które inicjują często w sposób pośredni lub bezpośredni postępowanie 

poprzez zgłaszanie czynów zabronionych.  

Na terenie powiatu kłodzkiego ośrodki pomocy społecznej pomagają jednostkom i rodzinom w przezwyciężaniu 

kryzysowych sytuacji życiowych, nie mającym możliwości ich samodzielnego pokonania. Pomoc społeczna 

świadczy usługi m.in. z tytułu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie. Pomoc 

w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego i prawnego 

udzielana jest nieodpłatnie wszystkim osobom wykazującym potrzebę wsparcia bez względu na sytuację 

dochodową. 

W powiecie kłodzkim utrzymuje się trend ogólnopolski dotyczący procentowego podziału ofiar 

przemocy ze względu na płeć. Ilość kobiet będących ofiarami przemocy  na przełomie lat 2017-2019 wynosi 

około 60-70%, małoletnich w granicach 20-30%, a mężczyzn około 10%. 

 

Na terenie powiatu kłodzkiego działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego 

świadczona jest krótkoterminowa pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Podstawowym celem działalności 

ośrodka jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie działań z zakresu interwencji 

kryzysowej osobom pełnoletnim oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów 

życiowych, doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach 

życiowych. Ośrodek nie dysponuje miejscami tymczasowego pobytu. 

Dane pozyskane z kłodzkiego ośrodka pokazują zupełnie inny obraz przemocy w rodzinie w stosunku do 

tego, który ukazują informacje z innych instytucji pomocowych działających na terenie powiatu kłodzkiego. 

Liczba ofiar, która kwalifikuje się do umieszczenia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Ofiar Przemocy: 

-rok 2019- 2 osoby dorosłe i 3 dzieci; 

-rok 2020- 1 osoba dorosła i 2 dzieci. 

Liczba potencjalnych sprawców przemocy, którzy powinni zostać objęci programem korekcyjno-

edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie: 

-OPS-y zgłaszały rocznie 30-40 osób rocznie, a faktycznie uczestniczyło średnio 5 osób rocznie. 

Liczba osób z przemocy w rodzinie korzystających z pomocy OIK w latach 2016-2020 wynosiła 590 osób. 
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Dostępne dane wskazują, że wśród ofiar dominują kobiety (około 85%), a najczęstszą formą przemocy jest 

przemocy psychiczna (65%) oraz fizyczna (30%). Przemoc najczęściej jest stosowana w związkach 

małżeńskich i partnerskich, a głównymi sprawcami są mężczyźni. Sporadycznie mówi się o przemocy ze 

strony kobiet wobec mężczyzn, natomiast częściej – ze strony dzieci wobec rodziców (około 12%) oraz ze 

strony rodziców wobec dzieci (około 20% przypadków). 

Analiza danych pozyskanych ze wszystkich instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy 

potwierdza, że najczęstsza przyczyną przemocy jest spożywanie alkoholu, który sprzyja występowaniu 

agresji. Poniższy wykres przestawia szereg wszystkich czynników wpływających na stosowanie przemocy 

w rodzinie.  

  
 

Na terenie powiatu kłodzkiego zauważany jest nadal poważny problem, dotyczący braku 

odnotowanych przypadków przemocy przez pracowników służb medycznych. Z otrzymanych danych 

wynika, że zakłady opieki zdrowotnej nie stosują żadnych procedur związanych z identyfikowaniem 

zjawiska przemocy w rodzinie. W sytuacji podejrzenia przemocy domowej lekarz ma obowiązek pomóc 

ofierze i wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”, a także wykonać bezpłatne badanie w celu ustalenia 

rodzaju uszkodzeń ciała i wydać zaświadczenie lekarskie.  

Pomoc  rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy, nie powinno ograniczać się jedynie do 

pomocy ofiarom, ale również dotyczyć działań wobec sprawców. Od 2014 roku w Powiecie Kłodzkim 

istnieje możliwość uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Warunkiem koniecznym jest uznanie faktu stosowania przemocy w rodzinie przez sprawcę 

i chęć zmiany. 

Podsumowując, realizacja zadań w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinna 

uwzględniać działania w sferze: prewencji, prawa, zdrowia, edukacji, pracy socjalnej i pomocy 

psychologicznej. Dlatego niezwykle istotnym jest dążenie do coraz to efektywniejszej współpracy służb 

działających w tym obszarze oraz  koordynacji ich działań. Przedstawione w diagnozie dane wskazują na 

konieczność kontynuowania i poszerzenia działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, w celu 

dalszego podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemu przemocy domowej.  
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8% 

4% 
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22% 

Czynniki determinujące przemoc w rodzinie 

alkohol

środki odurzajace

zaburzenia psychiczne

bezradność opiekuńcza

inne (zazdrość, zdrada, problemy

emocjolane, itp.)
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V. Założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025. 

 

1. Cele programu: 

 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie  oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Powiatu 

Kłodzkiego.  

 

Cele szczegółowe: 

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony  oraz wsparcia osób dotkniętych  przemocą 

w rodzinie; 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4. Podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie; kompetencji 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

 

2. Oczekiwane efekty realizacji programu: 

 

1. Wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie; 

2. Zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska  przemocy w rodzinie; 

3. Usprawnianie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą; 

4. Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

5. Zmniejszanie liczby przypadków przemocy w rodzinie; 

6. Poszerzenie współpracy między instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; 

7. Szkolenie i przygotowanie osób pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie do  

realizacji zadań. 

 

3. Adresaci programu 

 

Adresatami Programu są mieszkańcy powiatu kłodzkiego: 

1. Ofiary przemocy w rodzinie: 

a) dzieci, młodzież, 

b) współmałżonkowie, osoby będące w związkach nieformalnych, 

c) osoby starsze, 

d) osoby niepełnosprawne, 

2. Sprawcy przemocy. 

3. Świadkowie przemocy. 

4.  Władze lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe oraz służby działające na   rzecz dzieci 

i rodziny. 

 

4. Koordynator programu 

 

Program będzie koordynowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Polityki Zdrowotnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. 
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5. Źródła finansowania programu 

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będzie finansowany: 

 ze środków własnych powiatu, 

 środków samorządów gminnych, 

 środków własnych realizatorów programu. 

 

6. Partnerzy programu 

 

           Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy powinny być 

prowadzone we wszystkich jednostkach na terenie powiatu, które w ramach swoich działań zajmują się 

ochroną, czy też wsparciem rodziny i jej członków. Niezbędna jest chęć współpracy między osobami 

i instytucjami działającymi we wskazanym obszarze.  

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będzie realizowany we współpracy 

i partnerstwie z następującymi podmiotami: 

 placówki oświatowe: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

 jednostki ochrony zdrowia, 

 administracja samorządowa, 

 jednostki organizacyjne powiatu, 

 gminne ośrodki pomocy społecznej, 

 Powiatową Komendę Policji, 

 organizacje pozarządowe, 

 lokalne media. 

 

7. Sprawozdawczość 

 

Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy obejmujące realizację poszczególnych zadań określonych 

w Programie będzie przedstawiane Radzie Powiatu Kłodzkiego do końca I kwartału roku następnego. 

 

8. Obszary, kierunki działań oraz wskaźniki realizacji programu:  

 

Zestawienie zadań do realizacji celów niniejszego programu przedstawia tabela:  
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Zestawienie zadań do realizacji celów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025 

 

Obszar 1.Profilaktyka i edukacja społeczna 

Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Kierunki działań Rodzaje działań Realizatorzy Wskaźnik monitorujący 

Poszerzenie wiedzy ogółu 

społeczeństwa na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie, zmiana 

postrzegania przez 

społeczeństwo problemu 

przemocy w rodzinie 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy 

z: PCPR, OIK, Ośrodkami 

Pomocy Społecznej, Policją,  

Szkołami 

ponadgimnazjalnymi, 

średnimi, podmiotami 

leczniczymi, Sądem, 

Kuratorami, Prokuraturą 

-liczba opracowanych 

diagnoz – 1 raz w roku 

Organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej nt. 

- mitów i stereotypów dot. przemocy w rodzinie 

- mechanizmów przemocy w rodzinie i wskazują jej szkodliwość 

-promocji metod wychowawczych bez użycia przemocy 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy z 

OIK, Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Zespoły 

Interdyscyplinarne, Policja, 

Szkoły ponadgimnazjalne-

średnie 

(we współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi) 

-liczba przeprowadzonych 

kampanii społecznych – 

min.1 

Inicjowanie współpracy z kościołami  lub związkami wyznaniowymi z terenu 

powiatu kłodzkiego w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej, Zespoły 

interdyscyplinarne, Szkoły 

ponadgimnazjalne-średnie 

-liczba podjętych inicjatyw-

min.1 
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Poprawa jakości systemu  

działań profilaktycznych 

Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania 

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w 

rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

Szkoły ponadgimnazjalne-

średnie, Poradnie 

Psychologiczno- 

Pedagogiczne  

-liczba opracowanych 

i realizowanych programów 

- liczba uczestników 

programów 

Obszar 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

Cel: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony  oraz wsparcia osób dotkniętych  przemocą w rodzinie 

Kierunki działań Rodzaje działań Realizatorzy Wskaźnik monitorujący 

Rozwój infrastruktury instytucji 

udzielających pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających  

i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą  w rodzinie, w tym: 

punktów konsultacyjnych, ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych  

przemocą w rodzinie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy 

we współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

- liczba utworzonych 

placówek 

Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi 

i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy  

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy, 

PCPR, OIK, Ośrodki 

Pomocy Społecznej, Policja,  

Szkoły ponadgimn., 

podmioty lecznicze 

-liczba wspólnie 

realizowanych projektów-

min. 1 

Upowszechnianie informacji 

i edukacja w zakresie 

możliwości i form udzielania 

pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania 

pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej 

i rodzinnej 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy, 

PCPR, OIK,OPS-y, Zespoły 

Interdyscyplinarne, Policja,  

Szkoły ponadgimnazjalne, 

podmioty lecznicze, Poradnie 

psychologiczno-

pedagogiczne 

 

- liczba opracowanych 

i upowszechnianych 

materiałów informacyjnych – 

min. 1 

Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych  kierowanych do osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień 

psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie 

 

 

Policja - liczba zajęć dla osób 

dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

-liczba osób uczestniczących 

w zajęciach 
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Udzielanie pomocy i wsparcia 

osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie 

Zapewnianie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych 

w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej  

Policja, PCPR, OIK, Ośrodki 

Pomocy Społecznej 

-liczba ośrodków wsparcia 

(liczba miejsc) 

- liczba ośrodków 

interwencji kryzysowej 

 

Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych 

telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

OIK, Policja, Ośrodki 

Pomocy Społecznej 

- liczba lokalnych telefonów 

zaufania 

-czas dostępności telefonu 

-liczba rozmów i interwencji 

Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku 

postepowania karnego poprzez przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych 

pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do 

przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 Sąd - liczba przyjaznych pokoi 

przesłuchań 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a 

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

(Dz.U.2015.1390 j.t.) 

 

PCPR, Policja, Ośrodki 

Pomocy Społecznej 

-liczba dzieci, które zostały 

odebrane z rodziny w razie 

bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia w związku 

z przemocą w rodzinie. 

Obszar 3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie 

Cel: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Kierunki działań Rodzaje działań Realizatorzy Wskaźnik monitorujący 

Tworzenie i rozszerzanie ofert 

oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

Ewidencjonowanie  instytucji i podmiotów, które realizują oferty dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie i przesyłanie informatorów do: sądu, 

prokuratury, policji, gmin oraz w podległych pionach organizacyjnych 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy 

- coroczne aktualizowanie na 

stronach internetowych 

powiatu bazy teleadresowe 

podmiotów realizujących 

oddziaływania wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie 

Interweniowanie oraz 

reagowanie właściwych służb na 

stosowanie przemocy w rodzinie 

Wszczęte procedury „Niebieska Karta” Policja, Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Zespoły 

interdyscyplinarne, 

podmioty lecznicze, szkoły 

ponadgimnazjalne, 

poradnie psychologiczno -

pedagogiczne 

-liczba sporządzonych 

formularzy „Niebieska Karta” 

-liczba spraw zakończonych  w 

wyniku ustania przemocy  

Realizowanie wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

programów oddziaływań 

Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

-liczba edycji programu  
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korekcyjno-edukacyjnych 

zmierzających do zaprzestania 

przemocy w rodzinie 

Zdrowotnej we 

współpracy/PCPR 

Monitorowanie udziału osób stosujących przemoc w rodzinie 

w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we 

współpracy/PCPR 

-liczba osób przystępujących 

do programu 

-liczba osób, które ukończyły 

program 

Badanie skuteczności programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez monitorowanie ich zachowań 

przez okres 3 lat po ukończeniu programu 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy, 

OPS, Prokuraturą, 

Kuratorami 

-liczba osób stosujących 

przemoc w rodzinie, po 

ukończeniu programu 

korekcyjno-edukacyjnego 

Obszar 4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Cel: Podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Kierunki działań Rodzaje działań Realizatorzy Wskaźnik monitorujący 

Wzmacnianie kompetencji 

zawodowych oraz 

przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu osób 

realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

Szkolenia personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej, zakładów 

opieki zdrowotnej oraz pedagogów szkolnych i pracowników innych 

instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

zakresie stosowania procedury „Niebieska Karta” 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa i Polityki 

Zdrowotnej we współpracy 

z Zespołami 

interdyscyplinarnymi 

i Policją 

- liczba przeszkolonych osób 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U.2020.218 t.j.) do zadań własnych powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy
opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.

W roku bieżącym zakończył się okres funkcjonowania przedmiotowego programu. Mając na uwadze
świadomość skali i znaczenia problemu społecznego jakim jest przemoc, zachodzi potrzeba podjęcia i realizacji
nowej edycji programu. Zaktualizowany program stanowi załącznik do niniejszej uchwały i obejmuje
w szczególności cele i kierunki działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podjęcie uchwały jest zasadne a środki finansowe na realizację programu zostały ujęte w budżecie powiatu
kłodzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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