
UCHWAŁA NR XXVIII/199/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), Rada Gminy Gizałki uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 
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I. PODSTAWA PRAWNA 

      1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1249 tekst jednolity). 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1119 tekst jednolity). 

   3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020  r. poz. 1876 ze zmianami). 

   4. Ustawa z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami). 

   5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

  

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w szczególności: 

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 

wartości, poglądy, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje 

pomiędzy rodzicami  oparte na miłości i zrozumieniu. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak                                     

i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy zakwalifikować ją do kategorii zachowań 

negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze,              

o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia                                                            

w funkcjonowaniu rodziny. Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej 

zdefiniowanie. W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, że nie pozostawiają żadnych 

wątpliwości, w innych, bardziej złożonych, niezbędne jest określenie możliwie jasnych kryteriów oceny. 

Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do badania. Agresja ze strony osób najbliższych, jeżeli nie 

mieści się w wyobrażeniu człowieka o tym, co normalne i słuszne, może być wstydliwie ukrywaną tajemnicą. 

Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów przemocy: 

1. Przemoc fizyczną, obejmującą działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne. 

2. Przemoc psychiczną, która jest bezpośrednim działaniem krzywdzącym, wykorzystującym 

mechanizm procesów psychologicznych. 

3. Przemoc seksualną, działającą w obszarze zachowań seksualnych, naruszającą intymność pożycia. 

4. Przemoc ekonomiczną, dotycząca warunków materialnych, która opiera się na uzależnieniu ofiary 

od statusu materialnego sprawcy. 

5. Zaniedbanie, polegające na naruszeniu obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą 

przemocy ekonomicznej. 

 



Każdej z wymienionych rodzajów przemocy towarzyszą charakterystyczne jej formy. 

Rodzaje 

przemocy 

 Formy przemocy 

przemoc  

fizyczna 

szarpanie, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, 

klapsy, ciągnięcie za uszy, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięściami, bicie 

przedmiotami, przypalanie papierosem, topienie, polewanie zimną lub gorącą wodą, 

polewanie żrącymi substancjami, używanie broni, ograniczanie dostępu do pożywienia, 

nieudzielanie koniecznej pomocy, pozostawienie  w niebezpiecznym miejscu 

przemoc 

psychiczna 

poniżanie, naśmiewanie się z poglądów, pochodzenia, religii, stała krytyka, ocenianie, 

oskarżanie, obwinianie, wmawianie chorób psychicznych, straszenie, kontrolowanie                               

i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, izolowanie, czytanie osobistej korespondencji, 

ujawnianie tajemnic, wymuszanie i domaganie się  posłuszeństwa, narzucanie swojego 

zdania, upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb, krzyczenie, używanie 

wulgarnych epitetów 

przemoc 

seksualna 

gwałt, obmacywanie, sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia 

seksualnego wbrew woli, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie 

seksu z osobami trzecimi, krytyka  zachowań seksualnych 

przemoc 

ekonomiczna 

niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy, okradanie, 

uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia, nie 

łożenie na utrzymanie, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie 

do zaciągania pożyczek i spłacania długów, pozbawienie jedzenia, ubrania, schronienia, 

lekarstw, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania 

podstawowych potrzeb (kuchnia, łazienka), niszczenie mienia, używanie rzeczy bez 

pozwolenia 

 

 W Gminie Gizałki istnieje zjawisko przemocy. Z danych otrzymanych z Posterunku Policji w Choczu  

wynika, że dość często są wzywani do interwencji w miejscu zamieszkania, czyli interwencja domowa. 

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali 

zjawiska przemocy oraz pogłębianie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gizałki na lata 2021 – 2025. 

 

III.  ADRESACI PROGRAMU 

1. Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy. 

2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 



3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi 

przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, 

policjanci, pracownicy służby zdrowia). 

 

IV. CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

 

 Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu 

interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA 

Zadanie 1: 

Cele działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Sposób realizacji: 

1. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie: 

- rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

- rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych. 

2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych 

stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 

3. Współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Zadanie 2 

 Dalsze prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Sposób realizacji: 

1. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez zatrudnionych 

specjalistów. 

2. Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pleszewie w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy                         

w rodzinie. 

Zadanie 3. 

Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Sposób realizacji: 

1. Wdrażanie procedury „Niebieska Karta” poprzez: 

- przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno - edukacyjnych nt. infrastruktury placówek 

pomocowych (ulotki, plakaty lub informatory), 

- prowadzenie działalności informacyjnej nt. procedury „Niebieskiej Karty”. 

2. Opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy                                

w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie. 



3. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież                                           

z wykorzystaniem wiedzy profilaktycznej. 

 

VI. REALIZATORZY 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach, 

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie /Posterunek Policji w Choczu/, 

- Szkoły na terenie Gminy Gizałki, 

- Organizacje pozarządowe. 

 

VII. FINANSOWANIE 

 Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021- 2025  są środki finansowe z budżetu Gminy Gizałki, pochodzące z wpływów z tytułu 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXVIII/199/2021 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

 

 Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie do zadań własnych Gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy rodzinie. Mając zatem na uwadze zakres obowiązków 
spoczywających na Gminie należało podjąć stosowną uchwałę. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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