
UCHWAŁA NR XX/218/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Olsztyn na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)1)  w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Olsztyn na lata 2017-2022, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Olsztyn

Zbigniew Banaszak

1) Dz. U. z 2016 r. poz 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730
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PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W RODZINIE  ORAZ OCHRONY OFIAR   

PRZEMOCY W  RODZINIE W GMINIE OLSZTYN 
na lata 2017 - 2022 

                                                                          
 
I . Wstęp. 
 

Zjawisko przemocy w rodzinie definiuje art.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku             
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pod pojęciem przemocy w rodzinie należy rozumieć 
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa 
lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,     
a także  wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  
          Przemocą możemy nazwać każdą sytuację, w której jeden z członków  rodziny chce 
zdominować pozostałych. Takie zachowanie jest przestępstwem, które w polskim prawie jest 
ścigane z urzędu, co oznacza, że ofiara nie musi zgłaszać swojego problemu, a policja 
zobowiązana jest do ścigania, jeżeli tylko zachodzi uzasadnione podejrzenie, że doszło do 
zastosowania przemocy. 
           Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie               
i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym, rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie           
i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej 
perspektywie czasowej. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił 
działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodując 
cierpienie i szkody. 
 
Przemoc charakteryzuje się tym, że: 
 

1. Jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara 
jest słabsza, a sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza 
podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności  fizycznej, godności, szacunku 
itd.) 

4. Powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne 
szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do 
samoobrony. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Rodzaje przemocy: 
                 

 przemoc fizyczna - jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem 
siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, odpychanie, 
obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, 
bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, 
parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie                        
w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, itp., 

 przemoc  psychiczna - jest to działanie prowadzące do  zniszczenia pozytywnego 
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obrazu własnej osoby np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, 
narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie 
kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie, ograniczanie snu i pożywienia, 
karanie przez odmowę uczuć, itp.,                                                                                                                             

 przemoc seksualna  - jest to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań 
w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy np. wymuszanie pożycia 
seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, 
wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, 
demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp., 

 przemoc ekonomiczna - jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie 
finansowe ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie 
podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb 
rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew 
woli współmałżonka, itp. 

 zaniedbanie, zaniechanie, niezaspokojenie potrzeb u dzieci, osób starszych lub 
niepełnosprawnych narażające na utratę życia lub zdrowia i powodujące szkody na 
zdrowiu, w tym psychicznym. Przejawia się w postaciach: niewłaściwego żywienia 
(niedożywienie, przekarmienie), zaniedbania higieny osobistej, izolacji, braku 
kontroli i pozostawienia bez należytej opieki przez dłuższy czas, zaniedbania stanu 
zdrowia, braku zainteresowania i chłodu emocjonalnego. 

 
 
Skutki przemocy: 

1) skutki przemocy fizycznej - bezpośrednie: uszkodzenia ciała - urazy, rany, złamania, 
stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia; następujące skutki: choroby w wyniku 
powikłań i stresu, zespół stresu pourazowego, życie w chronicznym stresie, poczuciu 
zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsenność, zaburzenia 
psychosomatyczne, itp.; 

2) skutki przemocy psychicznej, które są odleglejsze, trwalsze - zniszczenie poczucia 
mocy sprawczej ofiary, jej poczucia własnej wartości i godności, uniemożliwienie 
podjęcia jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, osłabienie 
psychicznych i fizycznych zdolności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o 
daremności jego stawiania, odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite 
uzależnienie ofiary od prześladowcy, stały strach i utrata nadziei, choroby 
psychosomatyczne, ciągły stres, zaburzenia snu, itp., 

3) skutki przemocy seksualnej - obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżona 
samoocena i poczucie własnej wartości, utrata poczucia atrakcyjności i godności, 
zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się /lęk, strach, unikanie seksu/, 
uogólniona niechęć i obawa do przedstawicieli płci sprawcy przemocy, itp. 

4) skutki przemocy ekonomicznej - całkowita zależność finansowa od partnera, 
niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, bieda, zniszczenie poczucia 
własnej godności i wartości, znalezienie się bez środków do życia.         
                                                            

Trwałymi skutkami przemocy są:                                                                      
1) uzależnienie od agresora, 
2) zaburzenie procesu socjalizacji, 
3) odwrócenie roli. 

 
Skutki przemocy zależą od : 

1) rodzaju przemocy, 
2) czasu trwania, 
3) od wieku osoby dotkniętej, 
4) osoby stosującej przemoc. 
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Wymienione wyżej skutki przemocy są tylko nielicznymi, które mogą  występować. Przemoc 
w rodzinie nie zawsze jest łatwa do rozpoznania, może być zarówno skutkiem, jak                  
i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona od 
zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele. A przemoc może prowadzić do 
poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych,     
a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń  
              

Celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych 
następstw w życiu społecznym i rodzinnym jest  “Program Przeciwdziałania Przemocy      
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olsztyn na lata 2017 - 
2022”. 
 
 
II .  Podstawa prawna 
 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Gminie Olsztyn na lata 2017 - 2022 opracowany został w oparciu o: 
 

1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), 

2. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), 

3. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r.,                            
poz. 930, ze zm.), 

4. Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 583, ze zm.), 

5. Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997 r., Nr 88,                          
poz. 553, ze zm.), 

6. Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2016r., 
poz. 1749, ze zm.),                                                                                                                                              

7. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
8. Wojewódzki  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
9. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olsztyn, 
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

   
 III.   Adresaci programu.    
               
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie   
w Gminie Olsztyn na lata 2017 - 2022 adresowany jest do mieszkańców gminy Olsztyn. 
 
IV.    Podmioty funkcjonujące na terenie gminy Olsztyn świadczące pomoc                                      

      w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 
 

1.  Urząd Gminy, 
2.  Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3.  Gminny Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
4.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
5.  Policja, 
6.  Placówki ochrony zdrowia, 
7.  Szkoły, 
8.  Kościoły,                                                                                                           
9.  Inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.         
                                                                         

IV. Współpraca z podmiotami poza terenem gminy: 
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1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
2. Poradnia Rodzinna, 
3. Sąd Rejonowy, 
4. Kuratorzy,  
5. Komenda Powiatowa Policji, 
6. Prokuratura Rejonowa, 
7. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty nie wymienione wyżej działające na 

rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. 
 
 
VI. Zadania gminy w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
          
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych                    
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
930, ze zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                     
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), chyba że przepisy 
niniejszej ustawy stanowią inaczej.  
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:  
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                     
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych                                   
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.                                                                             
                        
                                                                                                              
VII.  Zadania Programu. 
 

Lp. Zadania Sposób realizacji Podmiot realizujący 
zadanie 

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

 - przygotowanie Programu 
Przeciwdziałania Przemocy na 
kolejne lata, 

- współudział w opracowaniu 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, 

- prowadzenie procedury Niebieskiej 
Karty, 

- nadzorowanie pracy Grup 
Roboczych, 

- prowadzenie działań edukacyjnych 
dla profesjonalistów związanych z 
wdrażaniem procedury Niebieskiej 
Karty, 

- uczestniczenie w kampaniach i 
konferencjach dotyczących problemu 
przemocy w rodzinie, 

- współpraca z instytucjami 

Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny               
na rzecz 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 
 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
(OPS) 
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zajmującymi się problemem 
przemocy w rodzinie, 

- opracowanie programów w celu 
pozyskania środków dla działalności 
Zespołu, 

- podnoszenie wiedzy z zakresu 
przemocy w rodzinie przez członków 
Zespołu ( uczestnictwo w 
szkoleniach ) 

2. Prowadzenie 
poradnictwa  
i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy 
 w rodzinie w 
szczególności poprzez 
działania edukacyjne 
służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i 
wychowawczych 
kompetencji rodziców 
w rodzinach 
zagrożonych przemocą 
w rodzinie;  

- podejmowanie interwencji, 

- wsparcie psychologiczne, 

- realizacja programów 
profilaktycznych w placówkach 
oświatowo-edukacyjnych, 
uwrażliwiających dzieci i młodzież na 
problem przemocy w rodzinie oraz 
sposób radzenia sobie ze stresem i 
agresją, 

- edukacja osób pochodzących z 
tzw. grup ryzyka 

OPS, placówki 
oświatowe, GKRPA, 
Policja, ochrona 
zdrowia. 

3. Zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w 
ośrodkach wsparcia 

 

- kierowanie do Ośrodków Wsparcia 

OPS, placówki 
oświatowe, GKRPA, 
Policja, ochrona 
zdrowia. 

4. Tworzenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego  

- powołanie przez Wójta Gminy 
Zarządzeniem Zespołu 
Interdyscyplinarnego i członków 
zespołu. 

Urząd Gminy Olsztyn 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
VIII.  Cele Programu. 
 
 
          Cel główny : 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności 
profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 
                           
                                                                                                                       
        Cele szczegółowe: 
 

1. Zmiana świadomości i wrażliwości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy                        
w rodzinie. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności pomocy dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie. 

3. Zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzająca do 
powstrzymania przemocy wobec członków rodziny. 
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4. Podniesienie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. 
 

Lp. Cel Działanie Realizatorzy 

1. Zmiana świadomości 
i wrażliwości 
społecznej dotyczącej 
zjawiska przemocy             
w rodzinie 

Działania informacyjno – edukacyjne: 
- rozwój form spędzania czasu wolnego 
celem wzmocnienia więzi rodzinnych, 

- prowadzenie zajęć edukacyjno-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
szkolonej, 

-  rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów 
itp.) dotyczących zjawiska przemocy                    
w rodzinie wśród lokalnej społeczności, 

- dostarczenie informacji o instytucjach 
udzielających pomocy i wsparcia osobom 
doznającym przemocy w rodzinie 
(biuletyn) 

Zespół 
Interdyscyplinarny
OPS, placówki 
oświatowe, 
GKRPA 

2. Zwiększenie 
bezpieczeństwa                               
i dostępności pomocy 
dla osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie 

1. Działania wspierające: 
- informowanie osób doświadczających 
przemocy w rodzinie o możliwościach                  
i formach pomocy dostępnych na terenie 
gminy oraz powiatu, 
- świadczenie pomocy specjalistycznej 
dla osób doznających przemocy                        
w rodzinie: psychologicznej, prawnej, 
- prowadzenie zajęć w świetlicach                 
z dziećmi doświadczającymi lub 
będącymi świadkami przemocy                        
w rodzinie, 
- organizowanie wypoczynku dla dzieci              
z rodzin z problemem przemocy. 
 
Działania Interwencyjne: 
- przeprowadzenie interwencji                         
w środowiskach dotkniętych przemocą                 
w rodzinie, 
- założenie „Niebieskiej Karty”                           
w rodzinach, w których występuje 
zjawisko przemocy, 
- opracowywanie i realizacja planów 
pomocy ofiarom i świadkom przemocy w 
rodzinie, 
- prowadzenie monitoringu, realizowanie 
planu pomocy w rodzinach 
doświadczających przemocy w ramach 
procedury „Niebieska Karta”, 
- udzielenie schronienia dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie,  
- zawiadomienie organów ścigania o 
domniemaniu popełnienia przestępstwa 
przemocy w rodzinie, 
- udzielenie pomocy socjalnej i 

Zespół 
Interdyscyplinarny 
– grupy robocze, 
GKRPA- Punkt 
konsultacyjny- 
GOK, 
Stowarzyszenie 
ETOH – Punkt 
pomocy dla osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem. 
 
 
 
 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
– Grupy Robocze, 
Policja, Placówki 
oświatowe, 
Placówki ochrony 
zdrowia, GKRPA, 
OPS, PCPR. 
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medycznej w sytuacji przemocy w 
rodzinie. 

3. Zmiana zachowań                   
i postaw osób 
stosujących przemoc                   
w rodzinie 
zmierzająca do 
powstrzymania 
przemocy wobec 
bliskich osób. 

Działania wspierające: 
- informowanie osób stosujących 
przemoc w rodzinie o możliwościach i 
formach pomocy dostępnych na terenie 
gminy oraz powiatu, 
- motywowanie sprawców przemocy do 
uczestnictwa w programach korekcyjno – 
edukacyjnych, 
- świadczenie pomocy specjalistycznej 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 
psychologicznej, zajęcia korekcyjno – 
edukacyjnych,  
 
Działania interwencyjne: 
- podejmowanie działań interwencyjnych 
w środowisku dotkniętym przemocą                     
w rodzinie wobec sprawców, 
- założenie „Niebieskiej Karty”                           
w rodzinach, w których występuje 
zjawisko przemocy, 
- prowadzenie monitoringu, realizowanie 
planu pracy w rodzinach 
doświadczających przemocy w ramach 
procedury „Niebieska Karta”, 
- zawiadomienie organów ścigania                    
o domniemaniu popełnienia przestępstwa 
przemocy w rodzinie, 
- kierowanie sprawców przemocy na 
zajęcia korekcyjno-edukacyjne, 
- stosowanie wobec uzależnionych 
sprawców przemocy procedury sadowej 
zobowiązania do leczenia odwykowego. 

Zespół 
Interdyscyplinarny 
– grupy robocze, 
Stowarzyszenie 
ETOH – Punkt 
pomocy dla osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem. 
 
 
 
 
 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
– Grupy Robocze, 
Policja, Placówki 
oświatowe, 
Placówki ochrony 
zdrowia, GKRPA, 
OPS. 

4. Podniesienie 
kompetencji służb 
zajmujących się 
problematyką 
przemocy w rodzinie 

Działania diagnostyczne: 
- stworzenie algorytmów postępowania w 
sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu 
dorosłych i dzieci, spowodowanych 
przemocą w rodzinie. 
 
 
 
 
Działania edukacyjne: 
- szkolenia przedstawicieli służb 
podejmujących działania na rzecz rodzin 
dotkniętych przemocą. 

Zespół 
Interdyscyplinarny
, Policja, Placówki 
oświatowe, 
Placówki ochrony 
zdrowia, GKRPA, 
OPS. 
 
 
Zespół 
Interdyscyplinarny
, Policja, Placówki 
oświatowe, 
Placówki ochrony 
zdrowia, GKRPA, 
OPS. 
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IX. Przewidywane  efekty realizacji Programu. 
 

1. Zmiana  postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 
2. Ograniczenie liczby przypadków przemocy w rodzinie. 
3. Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom doznających przemocy. 
5. Zwiększenie zaangażowania  społeczności lokalnej  w sprawy przeciwdziałania 

przemocy. 
6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą. 
7. Zmniejszenie skutków zjawiska przemocy. 

 
 X.  Finansowanie Programu. 
 
          Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar  Przemocy w Rodzinie dla Gminy Olsztyn  będą środki finansowe z budżetu gminy      
(w tym: środki finansowe gminy pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) 
oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa. 
 
XI.  Monitoring. 
 

Wójt Gminy Olsztyn sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje 
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.
Dz. U. z 2015 poz. 1390) na gminy nałożony został obowiązek tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez opracowanie i realizację programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opracowanie
takiego programu stanowi istotny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

Realizacja zadań zawartych w programie pozwoli na systemowe podejście do problemu
przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań kierowanych do
rodzin, w których ten problem występuje.

Realizując postanowienia w/w ustawy opracowano Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olsztyn na lata 2017 – 2022.

Poprzedni Program obowiązywał w latach 2011-2016.

Kierownik GOPS Olsztyn
Irena Pluta
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