
 

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY                                 
W RODZINIE W  BYTOWIE 

 
Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 
  

§ 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej 
negatywnych następstw w Ŝyciu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny System 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytowie, zwany dalej Systemem.  
 

§ 2. Utworzenie systemu jest zgodne z załoŜeniami Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006- 2016, Powiatową Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 2001 – 2010 oraz Gminną Strategią Integracji i 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bytów na lata 2005 – 2010 w tym, w 
szczególności: 
1) celem strategicznym nr 2 – Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, kierunek działania 22 - Opracowywanie i realizacja gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  
2) celem strategicznym nr 4 – Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na terenie gminy, kierunek działania 7 - Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, w szczególności budowanie gminnego systemu wsparcia dla osób 
uwikłanych w przemoc domową i opracowywanie oraz realizacja gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie). 

  
Rozdział 2 

Opis Systemu 

 

§ 3. Programy ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bytów są częścią 
niniejszego Systemu. Cele, działania i zadania Systemu są dostosowane do uaktualnianych, 
zdiagnozowanych potrzeb. Są to zadania zarówno juŜ wykonywane jak i prognozowane na 
najbliŜszą przyszłość.  

§ 4. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytowie reguluje 
między innymi: 
1) zasady działania Systemu,  strukturę Systemu, cele Systemu; 

2) wymienia instytucje, organizacje, słuŜby i środowiska włączone do Systemu oraz zasady 
ich współpracy; 
 
3) precyzuje działania podejmowane na rzecz realizacji załoŜonych celów, zadania w ramach 
kategorii działań; 
 
4) wymienia podmioty szczególnie zaangaŜowane w dane działanie; 

5) określa wskaźniki osiągnięcia celów; 



6) opisuje procedurę „Niebieskiej Karty”, standardowy sposób postępowania z osobą 
dotkniętą przemocą i sprawcą przemocy; 

7) określa zasady ewaluacji efektywności Systemu; 

8) wymienia zadania i kompetencje organu odpowiedzialnego na poziomie Gminy                         

za funkcjonowanie Systemu.  

 
Rozdział 3 

Zasady działania Systemu 
 

§ 5. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie udzielania 
pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz 
podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie 
oparty jest na zasadach: 
1) wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej organizacji 
pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, a takŜe innych organizacji, środowisk 
i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań 
związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej 
negatywnym następstwom; 
 
2) jawności działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 
publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby; 
 
3) szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowywania się                     
w rodzinie, poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dąŜeniu do poprawy jej 
funkcjonowania.  
 

§ 6. Instytucje, organizacje, słuŜby i środowiska włączone do systemu to: 
1) Gmina Bytów; 

2) Powiat Bytowski; 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytowie; 

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie; 

5) jednostki ochrony zdrowia; 

6) policja, prokuratura, sądy; 

7) organizacje pozarządowe; 

8) kościoły i związki wyznaniowe; 

9) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja; 

10) media; 

11) społeczności lokalne, środowiska i osoby fizyczne. 
 
 
 
 



Rozdział 4 
Cele Systemu 

 
§ 7.1. Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń Ŝycia społecznego związanych                     
z występowaniem przemocy.  
 
Adresaci: dzieci, młodzieŜ, dorośli, rodziny, społeczność lokalna. 

Nr  Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator  

1. Edukacja dzieci i młodzieŜy  
w zakresie psychologii 
konfliktów, sposobów radzenia 
sobie ze stresem i agresją 
swoją oraz rówieśników, 
zajęcia pozaszkolne 

1.1.  prowadzenie zajęć  
wychowawczych oraz zajęć  
informacyjno- 
edukacyjnych 
1.2.  wspieranie róŜnych  
form spędzania czasu  
wolnego sprzyjających  
zachowaniom  
nieagresywnym 
1.3.  opracowywanie                      
i realizacja innowacyjnych  
programów szkolnych w  
zakresie profilaktyki i  
prewencji przemocy 

�  przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja 
ponadgimnazjalne 

� świetlice i placówki 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieŜy 

� Gminna Komisja       
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bytowie 

� Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej              
w Bytowie 
 
� organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki 
wyznaniowe 

2. Edukacja przedmałŜeńska  
i rodzinna (dla rodziców i 
dzieci oraz innych członków 
rodziny) 

2.1. poradnictwo                     
w zakresie radzenia sobie  
ze stresem, agresją  
konfliktem – indywidualne  
i grupowe  
2.2. kursy i szkolenia 

�         Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Bytowie 
 
�     Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  w Bytowie 
 
� Zespół Placówek 
Opiekuńczo 
Wychowawczych  w Bytowie 
 
   �  organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki 
wyznaniowe 
 

3.  Wspieranie rozwoju i 
zwiększanie dostępności do 
nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów 
społecznych  
i rodzinnych, w tym równieŜ  
w środowisku osoby 
niepełnosprawnej 

3.1. promowanie mediacji  
w tym mediacji    
rodzinnych 
3.2. warsztaty     
wychowawcze      
dotyczące nieagresywnego 
rozwiązywania konfliktów 

�         mediatorzy indywidualni 

�         policja, prokuratura, sądy 

�   przedszkola, szkoły              
podstawowe, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalne 

�     Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bytowie  
 



�     organizacje pozarządowe, 
kościoły i związki 
wyznaniowe  
 
�         Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Bytowie 

4. Promowanie Systemu, w tym 
moŜliwości otrzymania 
pomocy przez ofiary                       
i sprawców przemocy 

4.1. wydanie informatora  
w języku polskim 
 

�   Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Bytowie 

5. Promowanie nieagresywnych 
zachowań w mediach (prasa, 
telewizja, radio, Internet)  

5.1. współpraca z mediami 
5.2. kampanie 
informacyjne 
5.3.promowanie zadań 
realizowanych w ramach 
Systemu 

�      koordynator i wszyscy  
realizatorzy Systemu, 
�      media. 

 
2. Wskaźniki osiągnięcia celu I: 

- liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych, 

- liczba dzieci objętych edukacją, 

- liczba rodzin objętych działaniami wspierającymi i edukacyjnymi, 

- liczba osób dorosłych objętych poradnictwem (liczba porad), 

- wskaźnik z badań ankietowych lub innych badań o charakterze socjologicznych 
pozwalających na ocenę stopnia świadomości społecznej. 

§ 8.1. Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków 
występowania przemocy w rodzinie. 

 
Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy. 

Nr  Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator  

1. Udzielanie pomocy i wsparcia 
osobom dotkniętym przemocą  
i pozostającym w rodzinie,  
w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania lub pobytu 

1.1. poradnictwo medyczne, 
psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, 
prawne, socjalne 
1.2. praca socjalna  
1.3. aktywizacja zawodowa 
1.4. interwencja kryzysowa 
1.5. grupy wsparcia 
1.6. promocja i realizacja 
systemu „Niebieskiej karty”  
i „Niebieskiej linii” 

�         Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Bytowie 
�       Centrum Integracji 
Społecznej w Bytowie 
�      Powiatowe  
Centrum Pomocy  
Rodzinie w Bytowie 
� Zespół Placówek  
Opiekuńczo – 
Wychowawczych                     
w Bytowie 
� organizacje 
pozarządowe, kościoły              
i związki wyznaniowe  



� policja, prokuratura,  
sąd. 
 

2. Ochrona przed dalszym 
krzywdzeniem przez sprawcę 

2.1. odseparowanie  sprawcy  
przemocy od ofiary 
2.2. zakaz kontaktowania się  
z osobą pokrzywdzoną 

�    policja, prokuratura, 
sąd. 
 

3.  Udzielanie pomocy i wsparcia 
osobom dotkniętym przemocą  
i zmuszonym do opuszczenia 
dotychczasowego miejsca 
zamieszkania, pobytu lub 
rodziny 

3.1. udzielanie bezpiecznego  
schronienia osobom dorosłym  
lub rodzinom dotkniętym  
przemocą 
3.2. udzielanie bezpiecznego  
schronienia dzieciom –  
ofiarom przemocy  
(rodzicielstwo zastępcze lub  
placówka socjalizacyjna) 
3.3.pomoc socjalna osobom  
dotkniętym przemocą 

� Powiatowe  
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bytowie 
� Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 
Wychowawczych 
w Bytowie 

�  Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej                   
w Bytowie 
�         organizacje  
pozarządowe,  
kościoły i związki  
wyznaniowe 
� policja, 
prokuratura, sąd. 
 

4. Działania realizowane                        
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych                
i Przeciwdziałania Narkomanii 

Wszystkie zadania z katalogu 
zadań wymienionych                      
w GPPiRPAiPN, które wiąŜą 
się z przeciwdziałaniem 
przemocy u osób 
uzaleŜnionych lub 
współuzaleŜnionych 

� realizatorzy  
zadań GPPiRPAiPN, 
oraz organizacje 
pozarządowe, kościoły  
i związki wyznaniowe 
�      Gminna  Komisja  
Rozwiązywania  
Problemów  
Alkoholowych 
w Bytowie. 

 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu II: 

- liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą, 

- liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem, 

- liczba interwencji kryzysowych. 

 

§ 9.1. Cel III. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. 

Adresaci: sprawcy przemocy. 

Nr  Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator  

1. Działania korekcyjno- 1.1. poradnictwo  
psychologiczne,  

� Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej  



edukacyjne pedagogiczne, rodzinne,  
socjalne 
1.2. terapia  
1.3. grupa korekcyjno –  
edukacyjna dla sprawców  
przemocy 
1.4. programy w zakresie  
radzenia sobie ze stresem,  
agresją konfliktem –  
indywidualne i grupowe 
 

w Bytowie 
 � Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bytowie 
 �  Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie  w Bytowie 
� Zespół Placówek 
Opiekuńczo Wychowawczych  
w Bytowie 
� Wydział Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Bytowie (wobec 
nieletnich) 
� organizacje pozarządowe,  
kościoły i związki wyznaniowe  
�   policja, prokuratura, sąd. 

2.  Działania realizowane                  
w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki                     
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych                                
i Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Wszystkie zadania                     
z katalogu zadań 
wymienionych                            
w GPPiRPAiPN, które 
wiąŜą się                                    
z przeciwdziałaniem 
przemocy u osób 
uzaleŜnionych lub 
współuzaleŜnionych 

� realizatorzy zadań 
GPPiRPAiPN oraz organizacje 
pozarządowe, kościoły  
i związki wyznaniowe. 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu III: 

- liczba sprawców objętych działaniami, 

- liczba ponownych incydentów stosowania przemocy wśród sprawców objętych działaniami. 

 

§ 10.1. Cel IV. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych                      
do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej 
rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.  

Adresaci: wszystkie instytucje, organizacje, słuŜby i środowiska włączone do Systemu. 

Nr  Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator  

1. Oddziaływania na osoby 
zajmujące się zawodowo lub 
społecznie, pośrednio lub  
bezpośrednio, przemocą                 
w rodzinie, w tym organizacje 
pozarządowe 

1.1. poradnictwo 
psychologiczne,  
pedagogiczne, rodzinne,  
socjalne, w tym superwizja 
1.2. szkolenia z zakresu  
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 
1.3. interdyscyplinarne  
zespoły przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie  

� Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Bytowie 
� Gminna Komisja  
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych                      
w Bytowie 
� organizacje 
pozarządowe, kościoły  
i związki wyznaniowe 



 �   wszyscy 
realizatorzy Systemu. 

2. Oddziaływanie na 
społeczności lokalne w celu 
włączenia ich w system 
monitorowania zjawisk 
związanych z występowaniem 
przemocy 

2.1. udział przeszkolonych  
osób w spotkaniach  
osiedlowych w celu  
informowania o Systemie 
2.2. wywiady 
środowiskowe  
w społecznościach  
szczególnie zagroŜonych  
przemocą 

� policja 
(dzielnicowi) 
� Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej              
w Bytowie 
�         społeczność 
lokalna  
z wykorzystaniem  
istniejącej infrastruktury 
(parafie, apteki, kluby, dom  
kultury, etc.). 

3.  Zbieranie i analiza informacji 
dotyczących zjawisk 
sprzyjających występowaniu 
przemocy oraz rejestracja 
faktów przemocy 

3.1. Zespół ds. 
Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie –  
interdyscyplinarna grupa  
specjalistów, 
reprezentujących  
realizatorów Systemu  
(spotkania nie rzadziej, niŜ  
raz na kwartał, przewodniczy  
koordynator Systemu); cel  
Zespołu: wymiana informacji  
na temat przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie i  
funkcjonowania Systemu,  
wypracowywanie i  
monitorowanie procedur  
postępowania 
3.3. opracowywanie                
i przedstawianie Radzie  
Miejskiej w Bytowie  
rocznego raportu na temat  
występowania zjawiska  
przemocy w rodzinie oraz   
podejmowanych działań –  
raport ten będzie narzędziem  
do ewaluacji Systemu do  
31 marca kaŜdego roku 

�      koordynator i wszyscy 
realizatorzy Systemu 
 

  

 


