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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 został przyjęty 

Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr L/658/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Niniejszy raport został opracowany przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli na podstawie analizy przedłożonej sprawozdawczości za 2018 rok przez podmioty zaangażowane 

w realizację Programu w latach 2017-2020 tj.: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli (MOPS)*, 

 Zespół Interdyscyplinarny (ZI). 

 Gminę Stalowa Wola, 

 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 

 Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli (SOWiIK), 

 Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli (KPP), 

 Sąd Rejonowy w Stalowej Woli -  I Wydział Cywilny, 

 Sąd Rejonowy w Stalowej Woli -  II Wydział Karny, 

 I i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, 

 Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli, 

 Placówki oświatowe (Oświata), 

 Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli (PPP), 

 Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli (MKRPA), 

 Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli (Ochrona zdrowia), 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, 

 Organizacje pozarządowe w Stalowej Woli (NGO): 
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- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza” w Stalowej Woli, 

- Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli, 

 Kościoły i związki wyznaniowe w Stalowej Woli. 

(…)* w dalszej części sprawozdania użyte zostaną wskazane wyżej skróty nazw poszczególnych podmiotów. 

  

Program skierowany jest do mieszkańców Stalowej Woli, w tym do: 

1. osób zagrożonych przemocą w rodzinie, 

2. osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

3. osób stosujących przemoc, 

4. świadków przemocy w rodzinie, 

5. podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, których obszarem działania jest miasto Stalowa Wola. 

Celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ograniczenia skali zjawiska 

w Gminie Stalowa Wola. 

Z celu głównego wynikają cele szczegółowe oraz wyznaczone cztery priorytetowe obszary do realizacji, które są spójne z założeniami 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020. Program obejmuje cztery obszary: profilaktykę i edukację 

społeczną, ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, podnoszenie 

kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie. Poniżej przedstawione są 

rezultaty działania w roku sprawozdawczym w powyższych obszarach.: 
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I. Profilaktyka i edukacja społeczna. 

 

Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Numer i nazwa 
zakresu 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika  Realizator Stopień osiągnięcia wskaźnika 
w okresie objętym sprawozdaniem 

– 2017 rok 

Stopień osiągnięcia wskaźnika 
w okresie objętym sprawozdaniem 

– 2018 rok 

1. Poszerzenie 
wiedzy ogółu 
społeczeństwa, 
w tym 
zainteresowanych 
służb na temat 
zjawiska przemocy 
w rodzinie. 

1. Diagnoza 
zjawiska przemocy 
w rodzinie na 
obszarze gminy 
Stalowa Wola, 
w tym ustalenie 
odsetka populacji 
rodzin zagrożonych 
przemocą  
w rodzinie. 

1. Opracowanie Raportu 
ewaluacyjnego 
na podstawie dokonanej 
diagnozy. 

Gmina Stalowa Wola 0 0 

2. Opracowanie 
corocznej diagnozy. 

Gmina Stalowa Wola 0 0 

MOPS 1 0 

Oświata 0 0 

Sąd Rejonowy 0 0 

Prokuratura 
Rejonowa 

0 0 

KPP 0 0 

SOWiIK 0 0 

NGO we współpracy 
z lokalnymi mediami 

0 0 

Ochrona zdrowia 0 0 

Kościoły i związki 
wyznaniowe 

0 0 

2. Podniesienie 
poziomu wiedzy 
i świadomości 
społecznej w 
zakresie przyczyn 
i skutków 
przemocy w 
rodzinie; zmiana 

1. Prowadzenie 
lokalnych kampanii 
społecznych które: 
- obalają mity 
i stereotypy na 
temat przemocy w 
rodzinie, 
usprawiedliwiają 

1. Liczba lokalnych 
kampanii społecznych. 

Gmina Stalowa Wola  0 
 

0 

MOPS 0 0 

Oświata 0 7  

Sąd Rejonowy  0 0 

Prokuratura 0 0 
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postrzegania przez 
społeczeństwo 
problemu 
przemocy 
w rodzinie. 

jej stosowanie, 
- promują metody 
wychowawcze bez 
użycia przemoc 
i informują 
o zakazie 
stosowania kar 
cielesnych wobec 
dzieci przez osoby 
wykonujące władzę 
rodzicielską oraz 
sprawujące opiekę 
i pieczę, 
- promują działania 
służące 
przeciwdziałaniu 
przemocy 
w rodzinie, w tym 
ochronę i pomoc 
dla osób 
doznających 
przemocy oraz 
interwencje wobec 
osób stosujących 
przemoc. 

Rejonowa 

KPP 0 0 

SOWiIK 2 w tym: 
konferencja „Przemoc w pomocy – 
skuteczna…’ 
Prelekcje PSP nr 11 ”Zapobieganie 
przemocy wobec dzieci”  

0 

NGO Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza”- 4 w tym: 
1.Ulotki przekazane do szpitala,  
2.Plakat i ulotki przekazane do 
Ambulatorium, 
3.Artykuł w ‘Sztafecie” 
4. Audycja w „Radio Leliwa” 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza”- 7  
 

Ochrona zdrowia 0 0 

Kościoły i związki 
wyznaniowe 

0 0 

3. Poprawa jakości 
systemu działań 
profilaktycznych. 

1. Prowadzenie 
poradnictwa, 
w szczególności 
poprzez działania 
edukacyjne służące 
wzmocnieniu 
funkcji 
opiekuńczych 
i wychowawczych, 
alternatywnych 
wobec stosowania 
przemocy metod i 

1. Liczba placówek 
prowadzących 
poradnictwo 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy  
rodzinie. 

Stalowa Wola 5 w tym: 
1.MOPSw Stalowej Woli, 
2.SOWIK 
3.Placówka Interwencyjna Dzieci i 
Młodzieży Stowarzyszenie Opieki 
nad Dziećmi „Oratorium”. 
4.Specjalkistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego Świetlica 
Socjoterapeutyczna „Oratorium”, 
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza” 

5 w tym: 
1.MOPSw Stalowej Woli, 
2.SOWIK 
3.Placówka Interwencyjna Dzieci i 
Młodzieży Stowarzyszenie Opieki 
nad Dziećmi „Oratorium”. 
4.Specjalkistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego Świetlica 
Socjoterapeutyczna „Oratorium”, 
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza” 
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kompetencji 
rodziców w 
rodzinach 
zagrożonych 
przemocą w 
rodzinie. 

2. Liczba programów. Gmina Stalowa Wola 0 2  w tym:  
- „Szkoła dla rodziców – 
Rodzeństwo bez rywalizacji”  - 40 
godzin warsztatów dla 11 
rodziców, 
- Program Wzmacniania Rodziny” 
16 godzin – 7 rodzin 

MOPS 0 2 w tym:  
- szkoła dla rodziców „I Ty zostań 
Super Rodzicem” 
- FAS – odpowiedzialne 
rodzicielstwo” 

Oświata 4 1 

MKRPA 0 dane tożsame z Gminą Stalowa 
Wola 

SOWiIK 2 3  

NGO 0 0 

Ochrona Zdrowia 0 0 

3. Liczba osób, którym 
udzielono porady 
prawnej, 
psychologicznej, 
socjalnej. 

Gmina Stalowa Wola 0 0 

MOPS 192 368 w tym: 
67 porady psychologiczne 
301 porady socjalne 

Oświata 93 264 Gmina 
158 Starostwo 

MKRPA 
 

595 0 

SOWiIK 959 337 psychologiczne 
12 socjalne 
539 prawne 

NGO Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza” – 186 porad 
Stowarzyszenie Opieki nad 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza” – 193 porad w tym:  
- 73 porady psychologiczne 
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Dziećmi „Oratorium” PIDiM – 37 
porad 

- 104 porady prawne 
- 16 porad w punkcie 
informacyjnym 
Stowarzyszenie Opieki nad 
Dziećmi „Oratorium” oraz PIDiM – 
50 osób 

Ochrona Zdrowia Powiatowy Szpital Specjalistyczny 
– 10 porad 

Brak danych 

2. Realizacja 
programów 
służących 
działaniom 
profilaktycznym 
mającym na celu 
udzielenie 
specjalistycznej 
pomocy, zwłaszcza 
w zakresie 
promowania i 
wdrożenia 
prawidłowych 
metod 
wychowawczych 
w stosunku do 
dzieci 
w rodzinach 
zagrożonych 
przemocą w 
rodzinie. 

1.Liczba zrealizowanych 
programów. 

Gmina Stalowa Wola 0 2  w tym:  
- „Szkoła dla rodziców – 
Rodzeństwo bez rywalizacji”  - 40 
godzin warsztatów dla 11 
rodziców, 
- Program Wzmacniania Rodziny” 
16 godzin – 7 rodzin 

MOPS 0 2 w tym:  
- szkoła dla rodziców „I Ty zostań 
Super Rodzicem” 
- FAS – odpowiedzialne 
rodzicielstwo” 

Oświata 4 29  
3 Starostwo  
Łącznie 32  

MKRPA 0 dane tożsame z Gminą Stalowa 
Wola 

SOWiIK 1 3 warsztaty, szkoła dla rodziców 

NGO 0 0 

2. Liczba uczestników 
programów. 

Gmina Stalowa Wola 0  18 

MOPS 0 32 

Oświata 430 2471 Gmina 
77 Starostwo  
Łącznie 2548 

MKRPA 0 dane tożsame z Gminą Stalowa 
Wola 
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SOWiIK 9 23 

NGO 0 0 

4. Realizacja 
programów 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie oraz 
ochrony ofiar 
przemocy 
w rodzinie. 

1. Opracowanie 
i realizacja 
gminnego 
programu 
przeciwdziałania 
przemoc w 
rodzinie oraz 
ochrony ofiar 
przemocy   w 
rodzinie. 

1. Opracowanie i 
realizacja Gminnego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony 
Ofiar Przemocy 
w rodzinie na lata 2017-
2020.  

1. Zespół 
Interdyscyplinarny 
2. MOPS 

1 1 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli co roku przygotowuje ankietę dotyczącą skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

z realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz prowadzonych działań pomocowych wobec osób i rodzin 

uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. Ankieta wypełniana jest na polecenie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dane zgromadzone w ankiecie pochodzą od Zespołu Interdyscyplinarnego oraz od pracowników socjalnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i służą do analizy stopnia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminny Stalowa Wola oraz  

do opracowania pogłębionej analizy na koniec okresu realizacji powyższego programu. 

Na terenie Gminy Stalowa Wola w roku 2018 zostały zorganizowane kampanie społeczne mające na celu uwrażliwienie lokalnego 

społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie.  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza” w ramach 7 przeprowadzonych kampanii społecznych 

obalających mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie przekazało łącznie 980 sztuk (folderów, broszur i ulotek) m.in studentom 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, emerytom podczas projektu pt. „Emerycie Kochaj Życie”, podczas spotkania 

informacyjnego Stowarzyszenia „Uniwersyteckie Srebrne Lata” i mieszkańcom podczas akcji „Aleje Pozytywnie Zakręconych” przy Miejski Domu 
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Kultury  

w Stalowej Woli oraz pozostawiając w Parafii pw. Jana Pawła II w Stalowej Woli.  

Dodatkowo Stowarzyszenie w ramach kampanii zamieściło artykuł w lokalnej gazecie „Sztafeta” i wyemitowało audycję w Radio Leliwa.  

W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania edukacyjne służące wzmocnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, 

alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W 2018 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizował 2 projekty socjalne, jeden był skierowany do młodych rodziców w wieku 

prokreacyjnym, klientów Ośrodka objętych wsparciem asystenta rodziny, pt. „FAS – odpowiedzialne rodzicielstwo”. Szkolenie odbywało się 

cyklicznie i jego celem było, nabycie świadomości kształtowania odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej i uświadomienie rodzicom wpływu 

alkoholu na poczęte dzieci i rozwój ciąży oraz deficyty jakimi obciążone może być dziecko, kiedy matka w ciąży spożywa alkohol. W zajęciach 

uczestniczyło 12 osób.  

Drugi projekt - Szkoła dla Rodziców pn. „I Ty zostań Super Rodzicem”, skierowany był do 20 osób, również klientów Ośrodka, borykających się  

z  trudnościami w prawidłowym wypełnianiu swoich obowiązków rodzicielskich. Zrealizowano cykl 5 warsztatów, których celem było wsparcie 

rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, budowaniu relacji rodzic – dziecko, poprzez kształtowanie relacji opartych 

na wzajemnym szacunku oraz zmiany postaw rodzicielskich na takie, które minimalizują ryzyko wystąpienia zachowań ryzykownych i zaburzeń 

emocjonalnych u dzieci i młodzieży.  

Gmina Stalowa Wola także podejmowała działania w zakresie edukacyjnym poprzez realizację „Szkoły dla Rodziców – Rodzeństwo 

bez rywalizacji” skierowanej do 11 rodziców oraz  realizowała „Program Wzmacniania Rodziny” skierowany do 7 rodzin.  

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli w roku 2018 prowadził warsztaty „Szkoła dla rodziców”, ponadto 

warsztaty edukacyjne dla ojców pn. „Tata, dziecko i uczucia”. Zajęcia skierowane były do 15 mężczyzn - ojców i przyszłych ojców, miały na celu 

pokazanie jak ważna jest rola uczuć w wychowaniu dzieci, obejmowały naukę rozpoznawania uczuć i potrzeb dziecka oraz sposób reagowania 
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na nie. Inną formę wsparcia SOWiIK skierował do młodzieży pt. „ALE JAZDA! – BEZPIECZNIE UMIEJĘTNIE KIERUJĘ SWOIM ŻYCIEM”. Na 

warsztatach poruszono tematykę emocji oraz ich wpływu na zachowanie, możliwości znalezienia własnych konstruktywnych sposobów 

radzenia sobie z trudnymi emocjami. Z tej formy wsparcia skorzystało 15 młodych osób.  

W placówkach oświatowych tj. szkołach realizowane były programy profilaktyczno wychowawcze (32) mające na celu promowanie  

i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. W roku 2018 w szkołach  

i przedszkolach zorganizowano między innymi cykl zajęć pt. „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Stalowa Wola cyberbezpieczna”, „Bezpieczna 

Młodość”, „Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka” – koordynowany przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag skarbów”, „Spójrz inaczej”, „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”. Z realizowanych programów skorzystało 2548 osób.  

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyło się poradnictwo specjalistyczne w zakresie przemocy w placówkach 

pomocowych działający na terenie Gminy Stalowa Wola. Zarówno MOPS w Stalowej Woli, jak i SOWIK, placówki oświatowe oraz NGO udzielają 

porad psychologicznych oraz socjalnych. Natomiast poradnictwo prawne udzielane jest w SOWIK-u, w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza”. Wsparcie specjalistyczne realizowane jest w ramach środków gminnych.  
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II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

 

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

 

Numer i nazwa 
zakresu 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Realizator Stopień osiągnięcia wskaźnika 
w okresie objętym 

sprawozdaniem  
– 2017 rok  

Stopień osiągnięcia wskaźnika w 
okresie objętym 
sprawozdaniem  

– 2018 rok 

1. Rozwój 
infrastruktury 
instytucji 
samorządowych 
a także podmiotów 
oraz organizacji 
pozarządowych 
udzielających 
pomocy osobom 
dotkniętym 
przemocą 
w rodzinie oraz 
wypracowanie 
zasad współpracy. 

1. Funkcjonowanie 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

1. Uchwała Rady Miasta/ 
Zarządzenie Prezydenta 
Miasta. 

1.Gmina Stalowa 
Wola. 

Uchwała Nr XLVI/579/17 
Rady Miejskiej z dnia 27 
stycznia 2017r., Zarządzenie 
Nr 402/16 Prezydenta Miasta 
z dnia 27 grudnia 2016 r.  

Uchwała Nr XLVI/579/17 Rady 
Miejskiej z dnia 27 stycznia 2017r., 
Zarządzenie Nr 402/16 Prezydenta 
Miasta z dnia 27 grudnia 2016 r. 
Zarządzenie zmieniające – 
Nr 322/18 Prezydenta Miasta 
Stalowej Woli z dnia 12 wrzesnia 
2018 r. 

2.Liczba posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

ZI 8 5 

3.Liczba utworzonych grup 
roboczych. 

ZI 126 114 

4.Liczba posiedzeń grup 
roboczych. 

ZI 539  589 

5. Liczba rodzin objętych 
pomocą grup roboczych. 

ZI 192  182 

2.Wzmacnianie 
współpracy pomiędzy 
instytucjami rządowymi 
i samorządowymi oraz 
organizacjami 
pozarządowymi 
w zakresie pomocy 
osobom dotkniętym 

1. Liczba zlecanych lub 
wspólnie realizowanych 
projektów. 

Gmina Stalowa 
Wola. 

MKRPA– 1  1 – współfinansowanie SOWiIK 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 
(JST) 

0 0 
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przemocą 
w rodzinie. 

2.Upowszechnianie 
informacji 
i edukacja 
w zakresie 
możliwości i form 
udzielania pomocy 
osobom 
dotkniętym 
przemocą 
w rodzinie. 

1. Upowszechnienie 
informacji 
w zakresie możliwości 
i form uzyskania pomocy: 
- medycznej, 
- psychologicznej, 
- prawnej, 
- socjalnej, 
- zawodowej i rodzinnej. 

1. Liczba opracowanych 
i upowszechnianych 
materiałów 
informacyjnych. 

MOPS Strona internetowa 
w zakładce „Przeciwdziałanie 
Przemocy w Gminie Stalowa 
Wola” 

Strona internetowa 
w zakładce „Przeciwdziałanie 
Przemocy w Gminie Stalowa Wola 

Oświata 128 91  

Sąd Rejonowy 0 3 
 – zasady nadzoru zgodnie z 
przepisami prawa dla kuratorów 
społecznych, 
- strona internetowa sądu w 
informacjach, 
- plakaty na parterze budynku, 

Prokuratura 
Rejonowa 

0 Plakaty na parterze budynku 

KPP 0 0 

SOWiIK 4 broszury  
1000 ulotek 
rozdystrybuowanych na 
sympozjum i konferencji  

Wizytówki SOWiIK - 2000 

MKRPA 500 0 

NGO Stowarzyszenie Opieki nad 
Dziećmi „Oratorium” - 50 

Brak danych 

2. Liczba lokalnych 
kampanii społecznych. 

MOPS 0 0 

Oświata 2 1 

Sąd Rejonowy 0 0 

Prokuratura 
Rejonowa 

0 0 

KPP 0 0 

SOWiK 2 (sympozjum, konferencja) 1 szkolenie „System 
przeciwdziałania przemocy w 
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rodzinie z perspektywy 
stosowania prawa” 

MKRPA 0 0 

NGO 0  

2. Opracowanie i 
realizacja zajęć 
edukacyjnych 
kierowanych do osób 
dotkniętych przemocą 
w rodzinie 
z zakresu podstaw 
prawnych 
i zagadnień 
psychologicznych 
dotyczących reakcji na 
przemoc  
w rodzinie. 

1. Liczba zajęć dla osób 
dotkniętych przemocą 
w rodzinie. 

Gmina 0 0 

MOPS 0 0 

Oświata 2 30 

SOWIK 2 1 

NGO Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Dotkniętych Przemocą 
w Rodzinie „Tarcza” - 2 
szkolenia 

Brak danych 

2. Liczba osób 
uczestniczących 
w zajęciach. 

Gmina 0 0 

MOPS 0 0 

Oświata 300 353 

SOWIK 25 9 

NGO Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Dotkniętych Przemocą 
w Rodzinie „Tarcza” -50 osób   

Brak danych 

3. Udzielanie 
pomocy i wsparcia 
osobom 
dotkniętym 
przemocą 
w rodzinie. 

1. Realizowanie przez 
instytucje publiczne 
zajmujące się pomocą 
dotkniętym przemocą w 
rodzinie pomocy w 
formie poradnictwa: 
- medycznego, 
- psychologicznego, 
- prawnego, 
-  socjalnego, 
-  zawodowego 

1. Liczba osób objętych 
pomocą w formie 
poradnictwa medycznego, 
psychologicznego, 
prawnego, socjalnego, 
zawodowego 
i rodzinnego. 

MOPS 192 w tym w formie 
poradnictwa: 
socjalnego – 192 osób, 
psychologicznego – 11 osób 

212 w tym w formie poradnictwa: 
socjalnego – 180 osób, 
psychologicznego – 32 osoby 

Oświata 43 76 Gmina 
50 Starostwo 
 

Prokuratura 
Rejonowa 

17 oskarżonym wnioskowano 
o orzeczenie obowiązku 
poddania się 
oddziaływaniom korekcyjno 

Brak danych 
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i rodzinnego. – edukacyjnym 

Sąd Rejonowy 0 483 rodziny objęte nadzorem 
kuratorskim 

KPP 0 0 

SOWIK 402 osobom w ramach 
Interwencji Kryzysowej 
( w  tym 80 osobom 
uwikłanych 
w przemoc z gminy poza 
programem korekcyjno 
edukacyjnym), w tym w 
formie: 
poradnictwa prawnego – 464 
osobom, 
poradnictwa 
psychologicznego – 80 
osobom, 
poradnictwa socjalna – 13 
osobom,  
poradnictwo zawodowe, 
rodzinne – 64 osobom 

111 osobom w ramach 
Interwencji Kryzysowej 
- uwikłanych 
w przemoc domową 

MKRPA 595 577 osób 
2 punkty na zlecenie Gminy – 
porady prawne  

Ochrona zdrowia Powiatowy Szpital 
Specjalistyczny – 10 osobom, 
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej – 
716 osobom 

Brak danych 

NGO Stowarzyszenie Opieki nad 
Dziećmi „Oratorium” PIDiM – 
19 osobom 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Dotkniętych Przemocą 
w Rodzinie „Tarcza” 

Stowarzyszenie Opieki nad 
Dziećmi „Oratorium”oraz PIDiM – 
12 osobom 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
„Tarcza” 
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poradnictwo psychologiczne 
– 80 osobom, 
poradnictwo prawne - 106 
osobom 

poradnictwo psychologiczne – 73 
osobom, 
poradnictwo prawne – 104 
osobom 
liczba porad w punkcie 
informacyjnym – 16 osób 

2. Zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie miejsc 
całodobowych w 
ośrodkach wsparcia oraz 
ośrodkach interwencji 
kryzysowej. 

1. Liczba miejsc 
w gminnych ośrodkach 
wsparcia dla ofiar 
przemocy 
w rodzinie/ośrodków 
interwencji kryzysowej. 

Gmina 0 6 

SOWiIK 6 6 – dane tożsame z Gminą 

Placówka 
Interwencyjna 
dla Dzieci i 
Młodzieży 
„Oratorium” 

0 8 

2. Liczba osób dotkniętych 
przemocą 
w rodzinie, które 
skorzystały z miejsc 
w gminnych ośrodkach 
wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie. 

Gmina 0 18 

SOWiIK, 22 18 

Placówka 
Interwencyjna 
dla Dzieci i 
Młodzieży 
„Oratorium” 

13 9 

3. Liczba osób dotkniętych 
przemocą 
w rodzinie, które 
skorzystały z miejsc 
w specjalistycznych 
ośrodkach wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie. 

Gmina 0 0 

SOWiIk 22 18 

Placówka 
Interwencyjna 
dla Dzieci i 
Młodzieży 
„Oratorium” 

13 9 

4. Udzielanie 
pomocy i wsparcia 
osobom 
dotkniętym 

1. Wzmacnianie ochrony 
osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 
w toku postępowania 

1. Liczba przyjaznych pokoi 
przesłuchań. 

Sąd Rejonowy 1 1 

KPP 1 1 

2. Liczba dzieci Sąd Rejonowy 0 0 



16 
 

przemocą 
w rodzinie. 

karnego poprzez 
przesłuchiwanie dzieci 
w przyjaznych pokojach 
przesłuchań oraz 
tworzenie odpowiednich 
warunków do 
przesłuchiwania 
dorosłych osób 
dotkniętych przemocą 
w rodzinie. 

przesłuchanych 
w przyjaznych pokojach 
przesłuchań. 

KPP 89 99 

3. Liczba osób dorosłych 
przesłuchanych  
w przyjaznych pokojach 
przesłuchań. 

Sąd Rejonowy 0 1 

KPP 0 0 

2. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
krzywdzonym dzieciom 
w trybie art.12a ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu 
przemocy 
w rodzinie. 

1. Liczba dzieci, które 
zostały odebrane 
w razie bezpośredniego 
zagrożenia życia 
lub zdrowia w związku 
z przemocą w rodzinie. 

MOPS 3 0 

Sąd Rejonowy 0 0 

KPP 3 0 

Ochrona zdrowia Powiatowy Szpital 
Specjalistyczny w Stalowej 
Woli- 3 dzieci 

0 

PCPR 0 0 

5. Udzielanie 
pomocy i wsparcia 
osobom 
dotkniętym 
przemocą 
w rodzinie. 
 

1. Opracowanie 
i realizacja programów 
terapeutycznych 
i pomocy psychologicznej 
dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 

1. Liczba programów 
terapeutycznych dla osób 
zagrożonych i dotkniętych 
przemocą 
w rodzinie. 

MOPS 0 0 

Oświata 0 0 

SOWiIK 1 2 opis 

Ochrona zdrowia 0 0 

NGO 0 0 

2. Liczba uczestniczących 
w programie 
terapeutycznym osób 
dotkniętych przemocą 
w rodzinie. 

MOPS 0 0 

Oświata 0 0 

SOWiIK 25 9 

Ochrona zdrowia 0 0 

NGO 0 0 
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3. Liczba osób, które 
ukończyły programy 
terapeutyczne. 

MOPS 0 0 

Oświata 0 0 

SOWiIK 7 9 

Ochrona zdrowia 0 0 

NGO 0 0 

2. Tworzenie warunków 
umożliwiających osobom 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie otrzymanie 
mieszkań socjalnych. 

1. Liczba opracowanych 
uregulowań prawnych 
(np. regulaminów, uchwał 
RM) umożliwiających 
pomoc osobom dotkniętym 
przemocą w uzyskaniu 
mieszkania. 

Gmina 0 0 

2. Liczba przyznanych 
mieszkań. 

Gmina 0 0 

6. Monitoring 
i skuteczność 
działań 
pomocowych. 

1. Badanie skuteczności 
pomocy udzielanej 
rodzinom dotkniętym 
przemocą. 

1. Liczba zakończonych 
procedur „Niebieskiej 
Karty” z uwagi na ustanie 
przemocy 
w rodzinie. 

ZI 76 77 

2. Liczba osób 
monitorowanych 
po opuszczeniu 
specjalistycznych ośrodków 
wsparcia dla ofiar przemoc 
w rodzinie, 
u których przemoc 
w rodzinie ustała.  

ZI 0 Nie dotyczy 

SOWiIK 9 1 

3. Liczba corocznych 
raportów i analiz 
czynników sprzyjających 
i utrudniających skuteczna 
pomoc osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. 

ZI 1 0 

SOWiIK 0 0 
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 Zadania Gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Stalowej Woli Nr 402/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem zmieniającym Nr 322/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z dnia 12 września 2018 roku.  Wszystkie działania ZI są realizowane zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” (NK) i wytycznymi Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Regulaminem ZI. 

W skład ZI wchodzą przedstawiciele:  

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, 

 Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli, 

 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli, 

 Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, 

 oświaty tj. Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, Wydziału Kultury Edukacji Starostwa Powiatowego w Stalowej 

Woli, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Stalowej Woli, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1w Stalowej Woli, 

 ochrony zdrowia tj. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Stalowej Woli, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej,  Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, 

 Sądu Rejonowego w Stalowej Woli tj. II Wydziału Karnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,  

 Organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza” w Stalowej Woli, 

Stowarzyszenia Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli, Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej 

Woli. 
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W roku sprawozdawczym ZI spotykał się 5 razy. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej Woli jest m.in. budowanie lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym koordynowanie działań wszystkich służb pomocowych z terenu miasta Stalowej Woli  

w celu zwiększenia skuteczności pomocy i ochrony osób doznających przemocy domowej. W roku 2018 Przewodniczący Zespołu powołał 114 

grup roboczych natomiast wsparciem grup roboczych było objętych 182 rodziny w tym 73 rodziny, w stosunku do których procedura „Niebieska 

Karta” rozpoczęta była w latach poprzednich. Liczba spotkań grupy roboczej w sprawie każdej rodziny objętej procedurą „Niebieskie Karty” 

uzależniona była od złożoności problemów i możliwości realizacji ustalonego planu pomocy, minimum 1 x na 3 miesiące. W roku 2018 odbyło 

się 589 posiedzeń grup roboczych. Do zadań grup roboczych należy : 

1) diagnozowanie sytuacji rodziny, opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy dla osoby i rodziny co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie posiadanych kompetencji poszczególnych 

członków Grupy, działania te prowadzone są w oparciu o formularz „Niebieska Karta C”, 

2) podejmowanie działań w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w oparciu o formularz 

„Niebieska Karta-D” poprzez przeprowadzanie rozmów edukacyjno - motywacyjnych o konieczności podejmowania działań 

w celu zaprzestania stosowania przemocy, 

3) udzielanie specjalistycznej pomocy, w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, 

które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów w związku z przemocą, 

4) monitorowanie sytuacji rodziny, w której występuje problem przemocy domowej oraz dokumentowanie pracy Grupy.  

5) informowanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach podejmowanych działań. 

W roku 2018 zakończono 113 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 77 procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie  

i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, natomiast w 36 przypadkach na brak możliwości podejmowania działań. W pozostałych 
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przypadkach grupy robocze kontynuują działania i zostały przeniesione na 2019 rok, do momentu gdy będzie można stwierdzić zaprzestanie 

stosowania przemocy w rodzinie.  

 W ramach upowszechniania informacji w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w zakładce „Przeciwdziałanie Przemocy w Gminie Stalowa 

Wola” osoby zainteresowane mogą znaleźć niezbędne informacje: gdzie ofiary przemocy mogą się zwrócić o pomoc, gdzie znaleźć schronienie, 

pomoc prawną i psychologiczną oraz zapoznać się z procedurą „Niebieskie Karty”. Dodatkowo w instytucjach, w szkołach, w miejscach 

publicznych były rozdysponowane ulotki zawierające informacje, gdzie osoby dotknięte zjawiskiem przemocy mogą uzyskać pomoc socjalną, 

prawną, medyczną, psychologiczną oraz jakie prawa przysługują ofiarom przemocy. Jednocześnie w szkołach dla dzieci i młodzieży odbywały się 

prelekcje, jak reagować na przemoc ze strony osób najbliższych, dorosłych. 

W roku 2018 placówki oświatowe oraz SOWiIK, zorganizowały 31 zajęć edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą z zakresu podstaw 

prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. W zajęciach tych uczestniczyło: w placówkach oświatowych 

- 353 osób natomiast w SOWiIK - 9 osób. 

Na terenie Gminy Stalowa Wola udzielana jest pomoc i wsparcie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w formie pomocy socjalnej, 

psychologicznej, prawnej, medycznej i zawodowej oraz rodzinnej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza” 

najwięcej udzielił porad psychologicznych, prawnych i rodzinnych –  193 osobom, natomiast SOWiIK w ramach Interwencji Kryzysowej 

uwikłanych w przemoc wsparciem objął 111 osób. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku sprawozdawczym 

skierowała 577 osób na porady pewne do odpowiednich instytucji. 

 Gmina Stalowa Wola dysponuje 6 miejscami w Hostelu Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Hostel służy 

zabezpieczeniu całodobowemu osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a ich rodzina nie jest w stanie udzielić im schronienia 

i ochrony. W hostelu przebywają osoby doświadczające przemocy, ofiary pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych 
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uniemożliwiających pozostawanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. W 2018 r. w Hostelu przebywały 18 osób dotknięte przemocą, 

będące mieszkańcami Stalowej Woli, natomiast Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży „Oratorium” dysponuje 8 miejscami z których 

skorzystało 9 osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 W Gminie Stalowa wola nadal obowiązują Standardy działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku  

z przemocą domową zawarte Gminnym Porozumieniem z dnia 4 grudnia 2017 roku, pomiędzy Gminą Stalowa Wola, Komendą Powiatową 

Policji, Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Standardy zawierają kroki jakie podejmuje 

pracownik socjalnym przy współudziale funkcjonariusza Policji i przedstawiciela ochrony zdrowia. W roku 2018 w ramach zapewnienia 

bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

nie odnotowano takiej konieczności.  

W roku sprawozdawczym w przyjaznych pokojach przesłuchań w Sadzie Rejonowym w Stalowej Woli i na Komendzie Powiatowej Policji  

w Stalowej Woli przesłuchanych zostało 99 dzieci i 1 osoba dorosła.   

W ramach działania opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy osób dotkniętych przemocą w rodzinie SOWiIK 

realizował dwa programy, w których brało udział 36 uczestników.  
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III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

 

 
Cel: Zwiększenie skuteczności odziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

Numer i nazwa 
zakresu 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Realizator Stopień osiągniecia wskaźnika  
w okresie objętym 

sprawozdaniem – 2017 roku 

Stopień osiągniecia wskaźnika  
w okresie objętym  

sprawozdaniem – 2018 roku 

1.Interweniowanie 
oraz reagowanie 
właściwych służb 
na stosowanie 
przemocy 
w rodzinie. 
 

1. Stosowanie 
procedury „Niebieskie 
karty” poprzez 
uprawnione podmioty. 

1. Liczba sporządzonych 
formularzy „Niebieskich 
Kart A” przez 
przedstawicieli 
poszczególnych podmiotów 
wszczynających procedurę. 

ZI 0 127 - ogólne dane pozyskane ZI 
 
 

KPP 100 79 w tym wszczynających 
procedurę 73 

MOPS 29 34 w tym wszczynających 
procedurę 31 

SOWiIK 4 3 

Oświata 4 4 w tym wszczynających 
procedurę 3 

Ochrona 
zdrowia 

1 2 

MKRPA 2 5 

2. Liczba rodzin objętych 
procedurą „Niebieskie 
Karty”. 

ZI 192  182 – dane pozyskane z ZI 

3. Liczba spraw 
zakończonych w wyniku 
braku zasadności 
podejmowanych działań,  
- liczba zakończonych 
procedur „Niebieskie 
Karty”, 
na skutek ustania przemocy 
w rodzinie i uzasadnionego 
przypuszczenia o 

ZI 117 w tym-  
liczba spraw zakończonych w 
wyniku braku zasadności 
podejmowanych działań - 41 
liczba zakończonych procedur 
„Niebieskie Karty”, na skutek 
ustania przemocy 
w rodzinie 
i uzasadnionego przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego 

Łącznię zakończonych 113 w tym: 
- 77 ustanie przemocy, 
- 36 brak zasadności 
podejmowania działań 
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zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy 
w rodzinie oraz po 
zrealizowaniu 
indywidualnego planu 
pomocy. 

stosowania przemocy  
w rodzinie o – 76 

4. Liczba wszczętych 
postępowań oraz odmów 
wszczęcia w sprawach 
związanych z przemocą 
w rodzinie. 

ZI 0 nie dotyczy 

KPP wszczętych-183 
umorzonych-142 

wszczętych-162 
 

Prokuratura 
Rejonowa 

zarejestrowano spraw 
dotyczących przemocy – 219, 
brak danych w zakresie odmów 
wszczęcia.  

zarejestrowano spraw 
dotyczących przemocy – 170 
brak danych w zakresie odmów 
wszczęcia. 

5.Liczba zakończonych 
postępowań w sprawach 
związanych z przemocą 
w rodzinie poprzez 
sporządzenie aktu 
oskarżenia. 

KPP 17 39 

Prokuratura 
Rejonowa 

13 spraw zakończono wnioskiem 
do Sadu przeciwko podejrzanym, 
18 spraw skierowano wnioski o 
wydanie wyroku skazującego  

22 sprawy zakończono wnioskiem 
do Sadu przeciwko podejrzanym  
z aktu oskarżenia, 
14 spraw skierowano wnioski o 
wydanie wyroku skazującego 

6.Liczba zakończonych 
postepowań w sprawach 
związanych z przemocą 
w rodzinie poprzez 
umorzenie postępowania. 

KPP 38 19 

Prokuratura 
Rejonowa 

wnioski o warunkowe umorzenie 
postepowania - 2 
wniosek o umorzenie 
postepowania 
i umieszczenie podejrzanego 
w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym - 1 

wnioski o warunkowe umorzenie 
postepowania - 4 
wniosek o umorzenie 
postepowania 
i umieszczenie podejrzanego 
w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym - 1 

2. Zapobieganie 
kontaktowania się 
osób stosujących 
przemoc 
w rodzinie z osobami 
dotkniętymi przemocą 
poprzez: 

1. Liczba spraw 
zakończonych w wyniku 
braku zasadności 
podejmowanych działań,  
- liczba zakończonych 
procedur „Niebieskie 
Karty”, na skutek  ustania 

ZI 117   w tym-  
liczba spraw zakończonych w 
wyniku braku zasadności 
podejmowanych działań - 41 
liczba zakończonych procedur 
„Niebieskie Karty”, na skutek 
ustania przemocy 

Brak danych w wyniku błędnego 
sformułowania wskaźnika w 
odniesieniu do działania 2. 
Zmiana skorygowana uchwałą 
Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w 
Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 
2019 roku, wprowadza właściwe 
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- zatrzymywanie osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie 
- stosowanie przez 
prokuratora oraz 
występowanie do sądu 
o zastosowanie wobec 
osoby stosujących 
przemoc w rodzinie 
środków 
zapobiegawczych, 
w szczególności 
w przedmiocie dozoru 
policji z zakazem 
kontaktowania 
z osobą dotkniętą 
przemocą w rodzinie, 
a także nakazania 
opuszczenia lokalu 
zajmowanego 
wspólnie z osobą 
najbliższą, 
ewentualnie 
tymczasowego 
aresztowania 
- występowanie 
do sądu 
o zastosowanie wobec 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
środków karnych lub 
probacyjnych 
polegających 
na obowiązku 
powstrzymywania się 
od przebywania 
w określonych 

przemocy w rodzinie 
i uzasadnionego 
przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy 
w rodzinie oraz po 
zrealizowaniu 
indywidualnego planu 
pomocy. 

w rodzinie 
i uzasadnionego przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy  
w rodzinie  – 76 

działania i wskaźniki.  

2.Liczba wszczętych 
postępowań. 

KPP 46  64 

3.Liczba odmów wszczęcia 
w sprawach związanych 
z przemocą w rodzinie. 

KPP 142  98 

4.Liczba zakończonych 
postępowań w sprawach 
związanych z przemocą 
w rodzinie poprzez 
sporządzenie aktu 
oskarżenia. 

KPP 17 39 

Prokuratura 
Rejonowa 

zakończono wnioskiem do Sądu 
przeciwko podejrzanym - 13, 
skierowano wnioski 
o wydanie wyroku skazującego -
18 

- sprawy dotyczące przemocy w 
rodzinie zarejestrowanych 170, 
- zakończono wnioskiem do Sądu 
przeciwko podejrzanym - 22, 
- skierowano wnioski 
o wydanie wyroku skazującego -
14, 
- wnioskowanie o orzeczenie 
obowiązku poddania się 
oddziaływaniom korekcyjno-
edukacyjnym w trybie art. 335 § 1 
kpk – 11, 
 

5.Liczba zakończonych 
postepowań w sprawach 
związanych z przemocą 
w rodzinie poprzez 
umorzenie postępowania. 

KPP 18  19 

Prokuratura 
Rejonowa 

wniosek o warunkowe 
umorzenie postepowania - 2 
wniosek o umorzenie 
postepowania i umieszczenie 
podejrzanego w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym -1 

wniosek o warunkowe umorzenie 
postepowania - 4 
wniosek o umorzenie 
postepowania i umieszczenie 
podejrzanego w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym -1 
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miejscach, 
kontaktowania  
się lub zbliżania 
do pokrzywdzonego, 
zakazie przebywania 
w określonych 
miejscach, 
opuszczenia przez 
sprawcę lokalu 
zajmowanego 
wspólnie 
z pokrzywdzonym. 

3. Orzecznictwo sądu 
w szczególności: 
- w zakresie prawa 
karnego, 
w odniesieniu do kar, 
środków karnych, 
probacyjnych i innych 
oddziaływań wobec 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
- w zakresie prawa 
rodzinnego 
i opiekuńczego  w 
przedmiocie władzy 
rodzicielskiej 
- w zakresie prawa 
cywilnego 
w przedmiocie nakazu 
opuszczenia przez 
osobę stosującą 
przemoc w rodzinie 
lokalu zajmowanego 
wspólnie z osobą 
najbliższą  a także 

1.Liczba osób oskarżonych 
o przestępstwo z użyciem 
przemocy w rodzinie: 
 osądzonych, skazanych, 
uniewinnionych, wobec 
których warunkowo 
umorzono postępowanie 
karne oraz wobec których 
umorzono postępowanie 
karne. 

Sąd Rejonowy II 
Wydział Karny 

45 osądzonych  w tym:  
5 warunkowo umorzono, 
40 skazanych 

41 osądzonych  w tym:  
8 warunkowo umorzono, 
30 skazanych 
3 umorzono 

Prokuratura 
Rejonowa 
w Stalowej Woli 

18 sprawach skierowano wnioski 
o wydanie wyroków skazujących 

14 sprawach skierowano wnioski 
o wydanie wyroków skazujących 

2. Liczba osób stosujących 
przemoc w rodzinie, wobec 
których orzeczono kary 
grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności. 

Sąd Rejonowy II 
Wydział Karny 

4 grzywny, 
12 ograniczenie wolności, 
24 pozbawienie wolności  

5 grzywny, 
9 ograniczenie wolności, 
16 pozbawienie wolności 

3. Liczba orzeczonych 
środków karnych 
i probacyjnych. 

Sąd Rejonowy II 
Wydział Karny  

29 2 środki karne, 
41 środki probacyjne, 

4. Liczba orzeczeń 
w zakresie władzy 
rodzicielskiej 
z uwagi na stosowanie 
przemocy w rodzinie. 

Sąd Rejonowy 0 145 
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eksmisji. 5. Liczba orzeczeń 
dotyczących nakazania 
opuszczenia lokalu 
mieszkalnego 
zajmowanego wspólnie 
z osobą najbliższą. 

Sąd Rejonowy I 
Wydział Cywilny 

0 4 

6. Liczba eksmisji z uwagi 
na przemoc w rodzinie. 

Sąd Rejonowy  0 0 

7. Liczba złożonych do Sądu 
Cywilnego wniosków 
zobowiązanie wspólnie 
zamieszkującego 
mieszkanie członka rodziny 
do opuszczenia mieszkania. 

Sąd Rejonowy I 
Wydział Cywilny 

5 4 

8. Liczba orzeczeń 
zobowiązujących członka 
rodziny 
do opuszczenia mieszkania. 

Sąd Rejonowy I 
Wydział Cywilny 

3 4 

2. Realizowanie 
programów 
psychologiczno – 
terapeutycznych 
dla osób 
stosujących 
przemoc 
w rodzinie 
zmierzających 
do zmiany 
wzorców 
zachowań. 

1. Opracowanie 
i realizacja programów 
psychologiczno – 
terapeutycznych 
dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

1.Liczba programów 
psychologiczno-
terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie. 

SOWiIK 1 Program Korekcyjno 
Edukacyjny 

2 
- opracowanie programu 
psychologiczno – terapeutycznego 
- realizacja programu korekcyjno - 
edukacyjnego  

NGO 0 0 

2. Liczba osób, które 
przystąpiły do programów 
psychologiczno- 
terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie, 

SOWiIK 0 Brak danych 

NGO 0 0 

3. Liczba osób, które 
ukończyły programy 
psychologiczno-
terapeutyczne. 

SOWiIK 0 0 

NGO 0 0 

2. Kierowanie osób do 
Programu Korekcyjno- 

1. Liczba osób 
skierowanych do Programu 

SOWiIK 35 36 (11 osób ukończyło program (w 
ramach dwóch edycji)  
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Edukacyjnego. Korekcyjno- Edukacyjnego. NGO   

  

W roku 2018 sporządzono 127 Niebieskich Kart A, w tym: 

 Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli – 79, 

 Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej – 37, 

 Oświata – 4, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 

 Ochrona zdrowia – 2 

W ramach procedury „Niebieskie Karty” w roku 2018 pomocą zostały objęte 182 rodziny. Procedurę zakończono w przypadku 113 Niebieskich 

Kart, w tym: 36 spraw zakończono z uwagi na brak zasadności podejmowania działań, 77 przypadkach zakończono procedurę „Niebieskie Karty” 

na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie.  

 Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli wszczęła 162 sprawy związane z przemocą w rodzinie, w tym 39 spraw zakończyła 

sporządzeniem aktu oskarżenia, w przypadku 19 spraw umorzyła postępowanie.  

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli zarejestrowała 170 spraw dotyczących przemocy w rodzinie, 22 sprawy zakończono wnioskiem do Sądu 

przeciwko podejrzanemu, w 14 sprawach skierowano wnioski o wydanie wyroku skazującego, w 4 sprawach sporządzono wniosek 

o warunkowe umorzenie postępowania, a w 1 przypadku umorzono postępowanie i umieszczono podejrzanego w zamkniętym zakładzie 

psychiatrycznym. 

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w przypadku 41 osób sądzonych o przestępstwo z użyciem przemocy w rodzinie wydał następujące wyroki: 

30 osób skazano, w przypadku 8 warunkowo umorzono postępowanie, natomiast 3 umorzono. Wobec osób stosujących przemoc ww. Sąd 
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orzekł karę grzywny (5),ograniczenie wolności (9), pozbawienie wolności (16). Dodatkowo Sąd Rejonowy II Wydział Karny orzekł 43 środki karne  

i probacyjne. 

W ubiegłym roku do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny wpłynęło 4 wnioski o zobowiązanie wspólnie zamieszkującego mieszkańca - członka 

rodziny do opuszczenia mieszkania. Zapadły 4 orzeczenia zobowiązujące członka rodziny do opuszczenia mieszkania.  

 Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli od wielu lat realizuje Program Korekcyjno- Edukacyjny. 

 W 2018 roku skierowanych do programu było 36 osób. Program ma na celu: 

 redukcję zachowań przemocowych, 

 zwiększenie kontroli nad zachowaniami agresywnymi,  

 kształtowanie odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe, 

 nauka nowych sposobów rozwiązywania problemów, 

 nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej,  

 nauka umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego,  

 trening umiejętności społecznych.  

Bezpośrednia praca z osobami stosującymi przemoc obejmuje indywidualne spotkania konsultacyjne, których celem jest wstępna diagnoza, 

motywację do udziału w programie, kwalifikację do grupy a w razie potrzeby interwencję kryzysową, zajęcia w grupie psychoedukacyjnej 

(min. 60 godz.). Ważnym elementem programu jest monitorowanie jego efektów poprzez kontakt z bliskimi osób stosujących przemoc 

oraz przedstawicielami instytucji w tym zakresie. Kontynuowane są indywidualne konsultacje z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy  

w rodzinie – w tym kwalifikowanie do grupy wsparcia.  
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Jak co roku SOWiIK realizował program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców  przemocy (11 osób ukończyło program w ramach dwóch edycji 

na 36 skierowanych). 

 

IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

 

Cel: Podniesienie jakości i dostępności usług poprzez zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Numer i nazwa 
zakresu 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Realizator Stopień osiągnięcia wskaźnika w 
okresie objętym sprawozdaniem  

- 2017 

Stopień osiągnięcia wskaźnika w 
okresie objętym sprawozdaniem  

- 2018 

1. Zwiększanie 
kompetencji 
osób 
realizujących 
zadania 
z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy 
w rodzinie. 

1. Organizacja i 
uczestnictwo 
w szkoleniach i 
konferencjach 
oraz superwizjach, 
coachingu, grupach 
wsparcia 
przedstawicieli 
instytucji i 
podmiotów 
realizujących zadania 
z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy 
w rodzinie. 

1.Liczba zorganizowanych 
szkoleń, konferencji oraz 
superwizji, coachingu, grup 
wsparcia. 

MOPS 5 superwizji 1 szkolenie- ZI i SOWiIK we 
współpracy z MOPS zorganizował 
szkolenie pn. „System 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie z perspektywy stosowania 
prawa” 
2 - superwizje indywidualne, 
4 – superwizje grupowe, 
19 superwizje koleżeńskie 

Oświata 5 12  

Sąd Rejonowy I 
ZKSS  

1 2 

Prokuratura 
Rejonowa 

0 0 

KPP 6 2 

SOWiIK 1 konferencje 
3 szkolenia 

3 
Szkolenie, 
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10 superwizji superwizje merytoryczne 
Trening komunikacji zespołu 

MKRPA 1 0 

Ochrona 
zdrowia 

Powiatowy Szpital Specjalistyczny 
–0 
Wojewódzki Ośrodek Terapii 
Uzależnień od Alkoholu 
i Współuzależnienia - 5 superwizji 

0 
 
Brak danych 

NGO Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi 
„Oratorium” - 1 superwizja 

0 

2. Liczba osób 
uczestniczących ww. 
formach zajęć. 

MOPS 31 141 osób – szkolenie ZI i MOPS oraz 
SOWiIK 
27 osób - superwizje 

Oświata 13 40 Gmina 
8 Starostwo  

Sąd Rejonowy: I 
i II Zespół 
Kuratorskiej 
Służby Sądowej 

28 57 kuratorów społecznych 
6 kuratorów zawodowych 

Prokuratura 
Rejonowa 

0 0 

KPP 83 48 

SOWiIK 17 15 

MKRPA 1 0 

Ochrona 
zdrowia 

Wojewódzki Ośrodek Terapii 
Uzależnień od Alkoholu i 
Współuzależnienia - 15 

0 

NGO Stowarzyszenie opieki nad dziećmi 
„Oratorium” - 17 

0 

2. Wzmacnianie 
kompetencji 
zawodowych 
oraz przeciwdziałanie 

1. Liczba osób które 
skorzystały z różnym form 
poradnictwa i wsparcia 
psychologicznego. 

MOPS 0 11 osób uczestniczyło w 
superwizjach 

Oświata 83 15 UM 
34 Starostwo 
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wypaleniu 
zawodowemu osób 
realizujących zadania 
z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Łącznie 49 Superwizja w PPP 
wsparcie dla pedagogów szkolnych 

Sąd Rejonowy I i 
II  ZKSS 

7 0 

Prokuratura 0 1 

KPP 0 0 

SOWiIK 17 18 

MKRPA 0 0 

ochrona 
zdrowia 

0 0 

PPP 25 Brak danych 

NGO Stowarzyszenie 0pieki nad Dziećmi 
„Oratorium”  -7 

2 

 

W ramach podnoszenia kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie instytucje pomocowe 

pomagające osobom dotkniętym przemocą w ramach swojej działalności organizowały szkolenia mające na celu podnoszenie wiedzy 

i kompetencji pomagaczy. Dużą rolę w pracy osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy pełni superwizja. W obiegowej 

opinii superwizja nadal przypisywana jest psychologom i psychoterapeutom. Jednakże w obszarze pomagania rodzinom z problemem przemocy 

powinna ona być stałym elementem pracy każdego, niezależnie od zawodu. Superwizja może odbywać się w formie indywidualnych sesji, 

na których obecny jest superwizor i superwizant. Każda osoba pomagająca może korzystać z tej formy superwizji. Inną formułą jest grupa 

superwizyjna, prowadzona przez jednego lub dwóch superwizorów. Jej uczestnikami są osoby pracujące z pacjentem/ klientem w podobnym 

obszarze, np. terapeuci z jednego ośrodka, osoby zajmujące się pracą z rodzinami (np. z problemem przemocy) na danym terenie, pracownicy 

z konkretnej placówki, np. dom dziecka, przedszkole, ośrodek pobytu dziennego itp., pracownicy socjalni, pedagodzy i wychowawcy. Ponadto 

superwizje koleżeńskie czy merytoryczne, koncentrujące się na głębszym wglądzie w siebie i problem w danej rodzinie. 
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Zespół Interdyscyplinarny w Stalowej Woli w dniu 10 grudnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, zorganizował 

bezpłatne, jednodniowe szkolenie pt. „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy stosowania prawa”. Szkolenie skierowane 

było do profesjonalistów zajmujących się pomocą rodzinie uwikłanej w przemoc domową. W szkoleniu wzięło udział 141 osób. Program 

szkolenia obejmował kwestie dotyczące wykorzystania prawa jako narzędzia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym tematy dotyczące 

Dyrektywy RODO, ochrony rodzin i dzieci przed przemocą, uczestnictwa poszczególnych grup zawodowych w grupach roboczych i współpracy 

interdyscyplinarnej z prawnego punktu widzenia, możliwości prawnych oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Na szkolenie 

zostali zaproszeni reprezentanci szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka, placówek wsparcia dziennego i świetlic socjoterapeutycznych, 

Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Stalowej Woli, Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz organizacji 

pozarządowych.  

Szkolenie prowadzone było przez Pana Grzegorza Wrona – doktora nauk prawnych, adwokata, który ukończył aplikację sądową, posiada 

certyfikat specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz certyfikat superwizora (certyfikat IPZ), wieloletni 

członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA, konsultant w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie oraz w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, członek Zespołu 

ds. Niealimentacji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka, autor Komentarza do Rozporządzenia RM „Niebieskie Karty” 

oraz publikacji „Konflikt a przemoc. Zastosowanie art. 207 KK w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.  
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Podsumowanie 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Stalowa Wola prowadzonych jest wiele działań zmierzających do zwiększenie 

skuteczności pomocy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ograniczenia skali zjawiska przemocy. Działania te mają charakter 

multiprofesjonalny i przynoszą pozytywne efekty. 

Działania podmiotów zaangażowanych w realizację Programów skupiały się przede wszystkim na: 

1. Podnoszeniu poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie poprzez kampanie społeczne 

w postaci konferencji, prelekcji, rozpowszechniania informacji poprzez plakaty i ulotki, artykuły w gazecie lokalnej i emisje programu w lokalnej 

rozgłośni. 

2. Prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego m.in. psychologicznego prawnego i socjalnego, oraz upowszechniania informacji 

o miejscach gdzie można uzyskać pomoc medyczną, psychologiczną, prawną, socjalną, zawodową. 

3. Realizacji programów służących działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci m. in. warsztaty „Szkoła dla rodziców”, realizacji zadań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie zakresu podstaw prawa, zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc, realizacji programów terapeutycznych 

dla osób dotkniętych przemocą. 

4. Zespole Interdyscyplinarnym, którego celem jest m. in. budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w tym koordynowanie działań wszystkich służb pomocowych z terenu miasta Stalowej Woli w celu zwiększenia skuteczności pomocy i ochrony 

osób doznających przemocy domowej. 

5. Grupach roboczych, które swoim wsparciem obejmują zarówno osoby podejrzane że są ofiarami przemocy jak osoby podejrzane, że są 

sprawcami przemocy. 
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6. Zapewnieniu osobom dotkniętych przemocą (jeśli tego wymagają) całodobowego pobytu w Hostelu prowadzonego przez Stalowowolski 

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. 

7. Tworzeniu odpowiednich warunków przesłuchań dzieci i dorosłych ofiar przemocy (przyjazny pokój przesłuchań). 

8. Zapobieganiu kontaktowania się osób stosujących przemoc z osobami dotkniętymi przemocą poprzez stosowanie środków prawnych 

przez Komedę Powiatową Policji, Prokuraturę Rejonową, oraz przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. 

9. Realizacji Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

10. Zwiększaniu kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach, 

konferencjach oraz superwizji, oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. 

Działania podejmowane w ramach Programu finansowane były ze środków budżetu Gminy Stalowa Wola, Powiatu Stalowowolskiego, 

dotacji oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.  
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