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I. Wstęp 

 

Mając na celu efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie jej 

negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się „Powiatowy program  

przeciwdziałania przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony ofiar  przemocy  w  rodzinie na terenie 

powiatu pleszewskiego w latach 2011 – 2015”, zwany dalej Programem. Będzie on stanowił 

integralną część Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 

2015.  

Istotną częścią Programu są wskaźniki realizacji celów. Cele te, działania i zadania Programu 

będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na lata 2011 – 2015 jest realizacją art. 6 ust.3 

pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z 

którym do zadań własnych samorządu powiatu należy „opracowywanie i realizacja powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocyw rodzinie”. 

Celem programu, do osiągnięcia którego ma przyczynić się realizacja działań 

zaplanowanych w programie, jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy 

w rodzinie. 

Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno 

na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie 

agresywnych postaw i zachowań. 

Program zawiera: 

- charakterystykę zjawiska przemocy, 

- zasady działania, 

- diagnozę zjawiska przemocy w Polsce i w powiecie pleszewskim,  

- cel główny i cele szczegółowe i sposoby ich realizacji, 

- realizatorów i adresatów Programu,  

- podstawy prawne podejmowanych działań, 

- instytucje i organizacje współpracujące. 
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I.1 Korelacja Programu z innymi dokumentami 

 

Zadania określone w Programie są w znacznej mierze  kontynuacją podejmowanych od 

1999 r. działań  w obszarze przeciwdziałania przemocy i wspierania rodziny w powiecie 

pleszewskim. Program jest zgodny z celem operacyjnym nr 1.3. Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie zawartym w Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych Powiatu Pleszewskiego 

na lata 2009-2015.  

Program jest zgodny z aktami prawnymi oraz dokumentami o charakterze strategicznym, 

funkcjonującymi zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim. Na poziomie krajowym 

realizowany jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym założeniem 

tego programu jest wprowadzenie w życie szerokiego zbioru działań mających na celu 

zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom 

przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawcy. Krajowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania w zakresie zapewnienia 

ochrony i udzielania pomocy ofiarom przemocy, prowadzenia oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, a także w zakresie podnoszenia 

świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 

Program koreluje też z Wojewódzkim Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2008-2011. Jednym z priorytetów Programu Profilaktyki jest również 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jego szczegółowymi celami są: wspieranie rozwoju 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych we współpracy z policją, pomocą 

społeczną, placówkami lecznictwa odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz 

gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, a także zapewnienie 

profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich 

rodzinom. 

Cele Programu są także spójne z innymi dokumentami krajowymi i międzynarodowymi : 

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

 ustawą z dnia 15 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

 ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego, 

 ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , 
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 ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi , 

 Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 roku, 

 Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz  przyszłych działań 

w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220(INI)), 

 Opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie  przemocy 

domowej wobec kobiet (2006/C 110/15). 

 

I.2 Charakterystyka zjawiska przemocy 

 

Poprzez PRZEMOC W RODZINIE należy rozumieć JEDNORAZOWE ALBO 

POWTARZAJĄCE SIĘ UMYŚLNE DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE NARUSZAJĄCE PRAWA 

LUB DOBRA OSOBISTE OSÓB NAJBLIŻSZYCH (w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy 

z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny)1, W SZCZEGÓLNOŚCI NARAŻAJĄCE TE OSOBY NA 

NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA, ZDROWIA, NARUSZAJĄCE ICH GODNOŚĆ, 

NIETYKALNOŚĆ CIELESNĄ, WOLNOŚĆ, W TYM SEKSUALNĄ, POWODUJĄCĄ SZKODY 

NA ICH ZDROWIU FIZYCZNYM LUB PSYCHICZNYM, A TAKŻE WYWOŁUJĄCE 

CIERPIENIA I KRZYWDY MORALNE U OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje to, że: 

a) jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary, 

b) siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą; sprawca jest 

silniejszy a ofiara słabsza, 

c) narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe 

prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.), 

d) powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody; 

doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

Powszechnie przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki 

przyczyniający się do jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczające poza społeczne 

                                                 
1
 osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny to: małżonek, 

wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 
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zasady wzajemnych relacji i zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przemoc 

upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym samy nienawiść i pragnienie odwetu.  

Przemoc pojmowana jest także jako wywieranie wpływu na innych ludzi,  

w wyniku którego ich aktualny poziom rozwoju somatycznego i duchowego jest mniejszy niż 

potencjalny poziom tego rozwoju. 

Można wyodrębnić różne rodzaje przemocy: 

1. Przemoc fizyczna – m.in. bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, 

szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, ale także używanie 

niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu. 

2. Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad 

ofiarą, np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub grożenie 

zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów, mówienie kobiecie, że jest do 

niczego, że jest brzydka, głupia, chora psychicznie, że nikt jej nie ze chce, że bez sprawcy sobie 

nie poradzi. 

3. Przemoc seksualna – w szczególności zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się 

innym zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie. 

Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu 

utrudnia udzielenie im pomocy; 

4. Przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymywanie ofiary w całkowitej zależności 

finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, niedawanie wystarczającej ilości pieniędzy na 

prowadzenie domu; 

5. Przemoc polegająca na osaczaniu – np. ciągłe chodzenie za kimś, śledzenie, dzwonienie 

do niego w celu wyrządzenia mu krzywdy, zastraszenia lub nękania; 

6. Przemoc w wymiarze społecznym – m.in. zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, 

przyjaciółmi, zabranianie jej wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych. 

Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności  

i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie 

dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona bowiem w ich 

psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero w życiu dorosłym. 
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I.3 Podstawowe konsekwencje karne stosowania przemocy  

 

Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim m. in.: 

- z art. 207 § 1 Kodeksu karnego – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą 

lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy 

albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny  

– podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (ścigane z urzędu)1; 

- z art. 191 § 1 Kodeksu karnego – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną  

w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu); 

- z art. 197 § 1 Kodeksu karnego – kto przemocą lub groźbą bezprawną lub postępem 

doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat  

2 do 12 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)2; 

- z art. 209 § 1 Kodeksu karnego – kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na 

nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie 

osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy 

społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, ewentualnie  

z urzędu). 

 

I.4 Zasady działania Programu 

 

W zakresie udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc oraz 

podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie 

Program oparty jest na zasadach: 

1) wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji 

pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych (zgodnie z Ustawą 

                                                 
1
 ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby 

pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje 

uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo 
2
 ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może 

być wszczęte 
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawą o działaniu pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz Ustawą o pomocy społecznej), a także 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 władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby, 

szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania się w rodzinie, 

poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej 

funkcjonowania. 

Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej 

dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. 

Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej 

zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych 

dzieci. 

Realizatorem Programu jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie 

oraz współpracujące z nim instytucje i podmioty działające w sferze ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Choczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Czerminie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzycy,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Komenda 

Powiatowa Policji w Pleszewie, Prokuratura Rejonowa w Pleszewie, Dom Dziecka w Pleszewie, 

Sąd Rejonowy w Pleszewie, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Pleszewie, placówki 

oświatowe, służba zdrowia, organizacje pozarządowe m.in. Forum Kobiet , Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom Zagrożonym , Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranica w 

Pleszewie oraz Centrum Wolontariatu w Pleszewie. 
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II. Diagnoza 

 

W celu określenie szczegółowych celów Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz działań zmierzających do ich osiągnięcia istotne jest stworzenie 

diagnozy. 

 

 

II.1 Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Polsce  

 

W listopadzie 2010 r. TNS Ośrodek Badania Opinii Publicznej – na zlecenie Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej – przeprowadził badanie dotyczące przemocy w rodzinie. Jego celem 

było m.in. rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie, okoliczności towarzyszących przemocy w 

rodzinie, form przemocy oraz identyfikacja ofiar oraz sprawców.  

 

Istotne wyniki i wnioski: 

 

a. dotyczące społeczno – demograficznego profilu ofiar przemocy w rodzinie: 

 

1. 45% ogółu respondentów, w tym 40% ogółu mężczyzn i 49% ogółu kobiet , to osoby, 

które mieszkają lub w przeszłości mieszkały w gospodarstwie domowym , w którym 

dochodzi  lub dochodziło do przemocy w rodzinie. Ponad jedna piąta (22%) osobiście 

doświadczyła przemocy ze strony członka gospodarstwa domowego( z tej grupy 26% 

stanowią kobiety, 16% mężczyźni). 

 

2. Najczęściej doświadczaną przez Polaków formą przemocy jest przemoc psychiczna, 

które to doświadczenie przynajmniej raz stało się udziałem 37% badanych. Przemocy 

fizycznej doświadczyło mniej, bo 23% respondentów ( w tym 19% ogółu mężczyzn i 26% 

ogółu kobiet).Czternastu na stu ankietowanych (14%) przyznaje, że zdarzyło im się być 

ofiarą przemocy ekonomicznej, zaś 4% deklaruje bycie ofiarą przemocy seksualnej (w 

tym dwukrotnie więcej kobiet (6%) niż mężczyzn (3%) to osoby , które mieszkają lub w 

przeszłości mieszkały w gospodarstwie domowym, w którym dochodzi lub dochodziło do 

przemocy seksualnej w rodzinie.) 
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3. Niemal dwóm piątym badanych kobiet (39%) i przeszło jednej czwartej badanych 

mężczyzn (28%) zdarzyło się choć raz stać się ofiara przemocy w rodzinie niezależnie 

od formy przemocy. 

 

4. O przynajmniej jednorazowym doświadczeniu przemocy ze strony innego członka 

gospodarstwa domowego mówiły najczęściej kobiety między 30 a 39 rokiem życia (46%) 

będące po rozwodzie lub w separacji (80%), bądź żyjące w konkubinacie (55%).O 

przemocy wobec swojej osoby najrzadziej mówiły najmłodsze respondentki(33% poniżej 

30 roku życia), panny (36%) i mężatki (35%). Wykształcenie i wielkość miejsca 

zamieszkania nie różnicowały w sposób istotny deklaracji badanych kobiet na temat 

choćby jednorazowego doświadczenia zachowań spełniających kryteria przemocy 

psychicznej, ekonomicznej, fizycznej czy seksualnej. 

 

 

5. O przynajmniej jednorazowym doświadczeniu przemocy ze strony innego członka 

gospodarstwa domowego mówili najczęściej mężczyźni mieszkający w ponad 500-tys. 

aglomeracjach (34%), będący po rozwodach lub w separacji (48%) bądź żyjący w 

konkubinacie(49%). 

 

6. Przemoc w rodzinie jest bardzo silnie związana z sytuacja materialną. Osoby oceniające 

swoją sytuację materialna za złą zdecydowanie częściej niż inne przyznawały , że 

zdarzyło się im doświadczyć przemocy ze strony innego członka gospodarstwa 

domowego. Nie oznacza to ,ze przemoc nie dotyczy dobrze sytuowanych – pojawia się 

jednak rzadziej niż wśród tych, którym wiedzie się źle. 

 

 

7. Wśród badanych kobiet do bycia ofiarą przemocy stosunkowo najczęściej przyznawały 

się kobiety zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego (50%), natomiast wśród 

mężczyzn najczęściej – mieszkańcy województwa dolnośląskiego (38%).O stosowaniu 

wobec nich przemocy w rodzinie stosunkowo rzadziej mówiły mieszkanki województwa 

opolskiego (25%) i kujawsko – pomorskiego (26%), natomiast wśród mężczyzn- 

mieszkańcy województwa podlaskiego (16%) i wielkopolskiego ( 17%). 
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8. Ofiarą przemocy psychicznej w rodzinie było 27% ogółu badanych :33% badanych kobiet 

i 21 % badanych mężczyzn przynajmniej raz w życiu doświadczyło podobnych zachowań 

ze strony innego członka gospodarstwa domowego. 

 

9. Ofiarą przemocy ekonomicznej w rodzinie było 9% ogółu badanych: 12 % kobiet i 6% 

mężczyzn przynajmniej raz w życiu doświadczyło podobnych zachowań ze strony innego 

członka gospodarstwa domowego. W sumie , wśród ogółu ofiar przemocy ekonomicznej 

w rodzinie 70% stanowią kobiety a 30% - mężczyźni. 

 

 

10. Ofiarami przemocy fizycznej w rodzinie było 16% ogółu badanych : przynajmniej raz w 

życiu podobnych zachowań ze strony innego członka gospodarstwa domowego 

doświadczyła niemal co piata kobieta ( 19%) i przeszło co dziesiąty mężczyzna (12 %). 

 

11. Do doświadczenia przemocy seksualnej ze strony innego członka gospodarstwa 

domowego przyznało się 3% badanych (4% stanowiły kobiety a 1% mężczyźni) 

 

 

12. Jedna czwarta ogółu badanej populacji ( niezależnie od osobistych doświadczeń ) 

zamieszkiwała w gospodarstwie domowym, w którym ofiara przemocy w rodzinie 

(niezależne od formy przemocy) była inna osoba. 

 

b. dotyczące społeczno – demograficznego profilu sprawców przemocy w rodzinie: 

 

1. 17% kobiet i 19% mężczyzn przyznało się do bycia sprawca przemocy w rodzinie. 

Najwięcej osób przyznawało się do stosowania przemocy psychicznej (12% kobiet i 13 % 

mężczyzn) , nieco mniej przyznawało się do zachowań spełniających kryteria przemocy 

fizycznej (po 8% wśród przedstawicieli obu płci). Do przemocy ekonomicznej przyznało 

się 3% kobiet i 4% mężczyzn. Nieliczni mówili o sprawstwie przemocy seksualnej. 

 

2. Do sprawstwa przemocy przyznało 17% kobiet , wśród których 21 % stanowiły młode 

kobiety poniżej 30 roku życia, panny (23%), respondentki dobrze wykształcone (23 % z 

wykształceniem wyższym),mieszkające w średniej wielkości miastach (22% w miastach 
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o liczbie ludności 20-100 tys. mieszkańców), z terenu województwa warmińsko – 

mazurskiego (33%). 

 

 

3. 19% mężczyzn przyznało się do zachowań spełniających kryteria przemocy w rodzinie  

(niezależnie od formy przemocy) . Stosunkowo najczęściej byli to mężczyźni ze średnim 

wykształceniem (23%) , mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (30%). 

Najrzadziej do zachowań spełniających kryteria przemocy w rodzinie (niezależnie) od 

formy przemocy ) skłonni byli przyznawać się mężczyźni z wykształceniem 

podstawowym( 13%) , mieszkający w średniej wielkości miastach (14 % w miastach o 

liczbie ludności 20-100 tys. mieszkańców) ,mieszkańcy województwa wielkopolskiego 

(11%). 

 

4. Sprawcami przemocy w rodzinie są najczęściej współmałżonkowie (mąż w przypadku 

kobiety, żona – w przypadku mężczyzny) i rodzice ( niemal dwa razy częściej ojcowie niż 

matki).Sporadycznie mówi się o przemocy ze strony dziadków, częściej ze strony dzieci 

a jeszcze częściej – ze strony rodzeństwa. 

 

 

5. Wśród ogółu sprawców wskazanych przez ofiary przemocy w rodzinie (ogółem – 

niezależnie od form przemocy) największy był udział sprawców w średnim wieku- 

zarówno wtedy , gdy sprawcę opisywały ofiary – kobiety (25%, 32% i 15%) wskazywało 

na sprawców w przedziałach wiekowych 30-,40-,50-latków) jak i ofiary – mężczyźni 

wskazywali na grupę wiekowa 18-29 lat , częściej wskazywana była grupa wiekowa 

najstarsza-powyżej 60 roku życia (kobiety – ofiary wskazywały 11% i mężczyźni ofiary 

9%) 

 

6. Kobiety – ofiary pytane o wykształcenie sprawcy najczęściej wskazywały na osoby z 

wykształceniem zawodowym , natomiast mężczyźni – ofiary przemocy najczęściej 

charakteryzowali sprawcę przemocy jako osobę z wykształceniem średnim. 
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c. okoliczności przemocy w rodzinie 

 

przemoc , niezależnie od formy wiąże się z alkoholem , w dalszej kolejności z brakiem 

pieniędzy, problemami małżeńskimi oraz  problemami w pracy. 

 

1. Prawie w połowie przypadków (45%)przemocy psychicznej w gospodarstwie domowym 

towarzyszył alkohol, w 18% przypadków wymieniano problemy finansowe w 15% 

problemy małżeńskie i 10% problemy w pracy. Przemoc choć rzadziej , pojawiała się 

także w związku ze zmiana , utratą lub wyjazdem do pracy , rozwodem , śmiercią lub 

chorobą w rodzinie, problemami szkolnymi, narkotykami oraz przejściem na emeryturę a 

także z innymi niż wymienione problemami rodzinnymi i pozarodzinnymi. 

2. 17% ofiar przemocy psychicznej w rodzinie pytanych o okoliczności , w jakich dochodziło 

do tych sytuacji , nie wskazywało na żadne przyczyny , które mogłyby mieć związek z 

zachowaniem sprawcy-sprawca nie potrzebował żadnego „pretekstu”. 

3. Przemoc ekonomiczna rzadziej niż psychiczna związana była z alkoholem(36%) a nieco 

częściej z problemami finansowymi (21%), stosunkowo często towarzysza jej także 

problemy małżeńskie(17%), problemy w pracy(9%) lub jej utrata (9%). Co piąty 

respondent (21%) żyjący w gospodarstwie domowym dotkniętym przemocą 

ekonomiczną nie wiąże jej z żadną z wymienionych w badaniu sytuacji – na zachowanie 

sprawcy nie miały wpływu żadne okoliczności „zewnętrzne”. 

4. Przede wszystkim z alkoholem (49%) wiąże się przemoc fizyczna w rodzinach. Rzadziej 

respondenci mówili o problemach finansowych (16%) i małżeńskich (13%). 18% 

badanych nie dostrzega   związku pomiędzy przypadkami przemocy , z którymi mieli 

styczność w swoich gospodarstwach domowych, a którymkolwiek z przytoczonych w 

pytaniu problemów – w domu nie działo się nic takiego, co mogłoby choć trochę 

tłumaczyć, wyjaśniać zachowanie sprawcy. 

5. Przemoc seksualna jest głównie związana z obecnością alkoholu w rodzinie (50%). 

Współwystępuje także z problemami małżeńskimi (13%) , finansowymi (10%), 

problemami w pracy(9%) oraz innymi problemami rodzinnymi (8%). 
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6. Kobiety dużo częściej od mężczyzn wiążą przemoc psychiczną, z którą stykają się w 

swoich rodzinach z alkoholem  (54% wobec 33%) Częściej także dostrzegają jej związek 

z utratą pracy(7% i 4%) i wyjazdem kogoś z rodziny do pracy (4%wobec 2%) .  

7. Mężczyźni częściej od kobiet łączą przemoc z problemami finansowymi (21% wobec 

17%), problemami szkolnymi ( 5%wobec 2%) oraz innymi problemami rodzinnymi (13% 

wobec 9%). Częściej również uważają ,że nic szczególnego nie miało wpływu na 

zachowanie sprawcy (22% wobec 14%) .                                                     

 

II.2 Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w powiecie pleszewskim 

 

Diagnozę stworzono na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej na terenie 

powiatu pleszewskiego, Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Pleszewie,  Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, Sądu Rejonowego w 

Pleszewie. 

Poszczególne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu pleszewskiego przyjęły 

zgłoszenia stosowania przemocy w rodzinie w następującej liczbie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto – na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej – ustalono, że liczba 

rodzin, których dotyczy problem przemocy w rodzinie, na terenie każdej z gmin kształtuje się 

następująco: 

 

                 rok                
gmina                                      2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

Pleszew 11 8 2 21 

Dobrzyca 7 5 14 28 

Czermin 18 20 15 71 

Chocz 0 0 2 3 

Gołuchów 1 9 8 19 

Gizałki 1 0 1 3 

Łącznie 
ilość zgłoszeń 
stosowania 
przemocy w 
rodzinie 

38 42 42 145 
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Pracownicy poszczególnych ośrodków pomocy społecznej rozpoczęli następującą liczbę 

procedur „Niebieska Karta”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie ustalono, że w związku 

ze stosowaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu pleszewskiego przeprowadzono 

następującą liczbę interwencji , których powodem była przemoc w rodzinie: 

 

 

 

 

 

 

 

                rok 
gmina 2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

Pleszew 8 6 2 16 

Dobrzyca 7 5 14 28 

Czermin 8 7 5 27 

Chocz 0 0 2  3 

Gołuchów 1 9 8 19 

Gizałki 1 0 1 3 

Łącznie liczba 
rodzin, których 
dotyczy problem 
przemocy w 
rodzinie 

25 27 32 96 

                rok 
powiat 2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

Łącznie liczba 
procedur 
„Niebieska 
Karta”rozpoczęty
ch przez 
pracowników 
socjalnych 

13 8 4 25 

                rok 
 
 
powiat 
pleszewski 
 

2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

78 56 52 186 
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Ponadto – na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie – ustalono, że 

liczba rodzin, których dotyczy problem przemocy w rodzinie, na terenie powiatu pleszewskiego 

kształtuje się następująco: 

 

 
 

 

W 2010 r. pokrzywdzonych (wg danych KPP w Pleszewie) w wyniku przemocy w rodzinie  

było 149 osób, w tym 61 kobiet, 7 mężczyzn, 75 małoletnich. 

 

Liczba sprawców przemocy w 2010 r. to 57 osoby (w tym 2 kobiety). Pod wpływem 

alkoholu było 30 sprawców przemocy.   

 

Komenda Powiatowa Policja w Pleszewie wysłała w 2010 r. 52 powiadomienia do 

ośrodków pomocy społecznej, 30 powiadomień do gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz 41 powiadomień do powiatowego centrum przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie o przypadkach przemocy w celu prowadzenia działań przeciwdziałających przemocy w 

rodzinie. 

 

Poza tym ustalono, że na terenie powiatu  policjanci rozpoczęli następującą liczbę 

procedur „Niebieska Karta” : 

 

 

 

 

 

W zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej i udzielania pomocy ofiarom przemocy w 

Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej , działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pleszewie, w poszczególnych latach podjęto następujące działania: 

 

                rok 
 
powiat 
pleszewski 

2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

75 54 49 178 

                rok 
 
Powiat  
Pleszewski 

2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

78 56 52 186 
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Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie w 2010 r. przeprowadziła 16 postępowań  

w sprawach o przemoc w rodzinie a do 31 maja 2011 r 18 postępowań w sprawach o przemoc w 

rodzinie. 

 

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie wszczęła następującą liczbę postępowań w sprawie 

przemocy w rodzinie z art. 207 Kodeksu Karnego w poszczególnych latach: 

 

 

 

 

 

Ponadto – na podstawie danych Prokuratury Rejonowej w Pleszewie – ustalono liczbę 

aktów oskarżenia skierowanych do Sądu w sprawie przemocy w rodzinie z art. 207 Kodeksu 

Karnego w poszczególnych latach, z uwzględnieniem podziału na gminy, na terenie których 

mieszkają rodziny: 

 
 

 

 

Poza tym – na podstawie danych Prokuratury Rejonowej w Pleszewie – ustalono liczbę 

wszczętych postępowań w sprawie stosowania przemocy w rodzinie spoza art. 207 Kodeksu 

Karnego w poszczególnych latach, z uwzględnieniem podziału na gminy, na terenie których 

mieszkają rodziny. Uwzględniono tutaj inne przestępstwa przeciwko rodzinie, takie jak 

                                       rok 
działania                                     2008 rok 2009 rok 2010 rok łącznie 

interwencje domowe 56 61 41 158 

udzielone porady 
dotyczące przemocy 

131 170 212 513 

udzielona pomoc 
psychologiczna 

53 25 73 151 

                rok 
 
powiat  
pleszewski 
 
 
 
pleszewski 

 
2008 rok 

 
 
 
 
 
 

 
2009 rok 

 
2010 r. 

łącznie 

 
67 

 
60 

 
66 

 
193 

                rok 
 
powiat  
pleszewski 
 
 

2008 rok 
 
 
 

2009 rok 
 

2010 r. 
 

łącznie 

21 21 36 78 
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naruszenie nietykalności cielesnej, obyczajności i wolności (także seksualnej), które były 

popełnione na szkodę osób bliskich. 

 

 

 

 

 

Ponadto – na podstawie danych Prokuratury Rejonowej w Pleszewie – ustalono liczbę 

aktów oskarżenia skierowanych do Sądu w sprawie przemocy w rodzinie spoza art. 207 

Kodeksu Karnego w poszczególnych latach. Uwzględniono tutaj inne przestępstwa przeciwko 

rodzinie, takie jak naruszenie nietykalności cielesnej, obyczajności i wolności (także seksualnej), 

które były popełnione na szkodę osób bliskich. 

 

 

 

 

 

W konsultacji z Sądem Rejonowym w Pleszewie ustalono liczbę skazanych za 

przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego w poszczególnych latach: 

 

rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 

Liczba osób osądzonych 31 31 25 

 

 

Podsumowanie 

Przedstawione dane dotyczące występowania zjawiska przemocy w rodzinie, jak  

i niektórych działań podejmowanych w celu jej ograniczenia, nie w pełni odzwierciedlają 

rzeczywistej skali tego problemu. Stosowanie przemocy bardzo często identyfikuje się z mitem, 

że „przemoc w związkach to sprawa prywatna”. Faktem jest jednak, że przemoc to nie osobisty  

problem, tylko przestępstwo ścigane z urzędu. Nie zatrzymywana jest realnym 

zagrożeniem dla zdrowia i życia. Powoduje poważne urazy psychiczne. Gdy zabraknie 

skutecznej interwencji, prowadzi do eskalacji przemocy i nierzadko do zabójstw. Powyższa 

diagnoza pozwala na podejmowanie nowych przedsięwzięć i opracowanie nowatorskich 

                rok 
 
powiat 
pleszewski 

2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

1 2 2 5 

                rok 
powiat 
pleszewski 

2008 rok 2009 rok 2010 r. łącznie 

0 1 1 
 

2 
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rozwiązań tego problemu. Powiat pleszewski wykazuje wysoki stopień znajomości problemu 

rodzin dotkniętych jakąkolwiek formą przemocy w rodzinie.  

Bardzo charakterystycznym zjawiskiem jest przemoc wobec kobiet  

i dzieci. Diagnoza wskazuje, iż osoby dotknięte przemocą coraz częściej korzystają z pomocy 

instytucji. 

 

III. Cele Programu. 

 

III.1 Celem głównym Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie  

w powiecie pleszewskim. 

 
III.2 Cel główny zostanie  osiągnięty  poprzez realizację  następujących celów 

szczegółowych: 

1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 

społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem 

przemocy. 

2. Zapewnienie pomocy i ochrony ofiarom przemocy w rodzinie. 

3. Rozwijanie działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie. 

4. Poprawa skuteczności realizowanych zadań przez instytucje i organizacje działające  

w obszarze przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz monitorowanie zjawiska występowania 

przemocy w rodzinie w powiecie pleszewskim. 
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IV. Działania Programu 

 
 

Lp. Cele Działania Realizatorzy 

1. Zapobieganie 

występowaniu 

przemocy w 

rodzinie poprzez 

podnoszenie 

świadomości 

społecznej oraz 

ograniczanie 

zaburzeń życia 

społecznego 

związanych z 

występowaniem 

przemocy. 

1. Podnoszenie świadomości na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie poprzez m.in. 

prowadzenie działań edukacyjno 

-informacyjnych na temat przemocy w rodzinie 

(ulotki, plakaty, broszury, informatory, artykuły 

do prasy, organizowanie konferencji, debat, 

prowadzenie kampanii społecznych) 

 PCPR w Pleszewie, 

Powiatowy Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej w 

Pleszewie, 

Komenda 

Powiatowa Policji, 

organizacje 

pozarządowe; 

ośrodki pomocy 

społecznej; placówki 

oświatowe, placówki 

służby zdrowia,  

2. Organizowanie warsztatów wzmacniających 

kompetencje rodzicielskie. 

 

PCPR w Pleszewie, 

POIK Pleszew 

Stowarzyszenie 

„Forum Kobiet”, 

Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom 

Zagrożonym 

,osobom 

Niepełnosprawnym 

oraz Współpracy z 

Zagranicą w 

Pleszewie, placówki 

oświatowe 

3. 3. Organizowanie mediacji rodzinnych. 

 

PCPR w Pleszewie, 

placówki oświatowe  
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4. Prowadzenie młodzieżowych świetlic 

środowiskowych dla dzieci i młodzieży. 

PCPR Pleszew, 

samorząd y gminne 

5. Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych 

dla dzieci i młodzieży różnych form 
spędzania czasu wolnego sprzyjających 
zachowaniom nieagresywnym 
 

Gminni 

Pełnomocnicy ds. 

Uzależnień , gminne 

ośrodki pomocy 

społecznej, 

organizacje 

pozarządowe 

7. Prowadzenie banku pomocy rzeczowej w 

celu poprawy sytuacji materialnej rodzin 

zagrożonych przemocą. 

GOPS Dobrzyca, 

Gminny Bank 

Drugiej Ręki w 

Gołuchowie  

2. Zapewnienie 

pomocy i ochrony 

ofiarom przemocy 

w rodzinie. 

2. 1. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

PCPR Pleszew, 

POIK Pleszew 

3. 2. Poradnictwo specjalistyczne 

(psychologiczne, prawne, pedagogiczne, 

rodzinne itp.). 

PCPR w Pleszewie, 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Pleszewie, 

organizacje 

pozarządowe, 

4. 3. Telefon zaufania. Pełnomocnik d.s 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Pleszewie,PK przy 

GOPS Chocz, PK 

przy GOPS 
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Dobrzyca 

5. 4. Prowadzenie procedur „Niebieskiej karty: KPP w Pleszewie, 

powiatowe i gminne 

placówki pomocy 

społecznej, oświaty, 

służby zdrowia,  

6. 5. Zapewnienie dzieciom zagrożonym 

przemocą w rodzinie miejsc w zawodowych 

rodzinach zastępczych, w szczególności w 

pogotowiach rodzinnych. 

PCPR w Pleszewie 

7. 6. Pomoc osobom opuszczającym ośrodki 

interwencji kryzysowej w usamodzielnieniu się 

POIK Pleszew, 

Ośrodki pomocy 

społecznej z terenu 

powiatu 

pleszewskiego 

PCPR w Pleszewie 

 

8. 7. Udział specjalistów powiatowych  

w zespołach interdyscyplinarnych i grupach 

roboczych gmin powiatu pleszewskiego 

POIK Pleszew, 

placówki pomocy 

społecznej, oświaty 

 i służby zdrowia 

9. 8. Ochrona ofiar przemocy poprzez: 

10. -  izolację sprawcy przemocy od ofiary, 

11. - zakaz kontaktowania się z osobą 

pokrzywdzoną, 

12. - nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego 

KPP w Pleszewie, 

Prokuratura 

Rejonowa  w 

Pleszewie, 

Sąd Rejonowy w 

Pleszewie 

13. 9. Opracowanie i realizacja programów 

skierowanych do osób pokrzywdzonych. 

14.  

PCPR w Pleszewie, 

organizacje 

pozarządowe 
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3. Rozwijanie 

działań 

interwencyjnych 

wobec osób 

stosujących 

przemoc  

w rodzinie. 

1. 1.  Prowadzenie programów korekcyjno -

edukacyjnych dla sprawców przemocy 

 w rodzinie. 

POIK Pleszew 

2. 2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

(w szczególności psychologicznego, 

pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego, 

prawnego oraz terapii indywidualnej i grupowej) 

PCPR w Pleszewie 

POIK Pleszew 

4. Poprawa 

skuteczności 

realizowanych 

zadań przez 

instytucje i 

organizacje 

działające  

w obszarze 

przeciwdziałania 

przemocy  w 

rodzinie. 

1. Powiatowy zespół konsultacyjny (wymiana 

doświadczeń między przewodniczącymi 

gminnych zespołów interdyscyplinarnych i 

specjalistami. 

PCPR w Pleszewie; 

POIK Pleszew 

2. Organizowanie szkoleń i warsztatów w 

zakresie przemocy w rodzinie dla osób 

zajmujących się tą problematyką (m.in. dla 

pracowników pomocy społecznej, policji, 

kuratorów, pedagogów szkolnych itp.); 

PCPR w Pleszewie, 

POIK Pleszew 

Organizacje 

pozarządowe 

3. Organizowanie udziału kadry pomocy 

społecznej w szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje i wiedzę w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

PCPR w Pleszewie 

4.Doradztwo metodyczne w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej 

 i organizacji pozarządowych z terenu powiatu. 

PCPR w Pleszewie 

5. Superwizje dla specjalistów pracujących  

w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie.  

PCPR w Pleszewie 
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IV.1 Wskaźniki realizacji celów: 
 

1. Liczba osób biorących udział w spotkaniach. 

2. Liczba organizowanych spotkań. 

3. Liczba szkoleń. 

4. Liczba superwizji. 

5. Liczba pracowników przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Liczba osób korzystających z pomocy poradni pedagogiczno -psychologicznej. 

7. Liczba dzieci korzystających z pomocy zawodowych rodzin zastępczych. 

8. Liczba osób korzystających z bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz  z pozostałych 

rodzajów poradnictwa specjalistycznego. 

9. Liczba sprawców przemocy objętych programem korekcyjno – edukacyjnym. 

10. Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi. 

11. Liczba wydanych informatorów, biuletynów, ulotek itp. 

12. Liczba informacji medialnych o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji występowania 

przemocy w rodzinie. 

13. Liczba przeprowadzonych kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz 

pozytywnego wizerunku rodziny. 

14. Liczba spotkań Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego. 

15. Liczba porad metodycznych. 

16. Liczba uruchomionych procedur „niebieskiej karty” 

17. Liczba osób korzystających ze schronienia w całodobowym ośrodku interwencji 

kryzysowej. 

18. Liczba porad telefonicznych. 

19. Liczba godzin dyżurów specjalistów. 

20. Liczba mediacji rodzinnych. 

21. Liczba świadczeń Banku Pomocy Rzeczowej. 

 

 

 



 Powiatowy program  przeciwdziałania przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony ofiar  
przemocy  

w  rodzinie na terenie powiatu pleszewskiego w latach 2011 – 2015” 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zasady finansowania Programu. 

 

Realizacja działań Programu finansowana będzie ze: 

a) środków własnych Powiatu Pleszewskiego,  

b) środków samorządów gmin, 

c) z dotacji celowych budżetu państwa 

d) środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł, w szczególności  

programów unijnych, konkursów grantowych itp.  

 

VI. Monitorowanie  i sprawozdawczość 
  

Monitorowanie przebiegu realizacji Programu odbywać się w oparciu  

o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Dyrektor PCPR w ramach 

corocznie przedstawianego Radzie Powiatu  Pleszewskiego sprawozdania z działalności 

jednostki przedłoży również raport z realizacji Programu. 

 

VII. Podstawy prawne. 

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie realizowany będzie w oparciu o następujące akty prawne: 

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

Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 

z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 

59 z późniejszymi zmianami). 
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4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, 

poz. 555 z późniejszymi zmianami). 

 

 

VIII. Podsumowanie 

 

Przemoc w rodzinie dotyczy znaczącej części populacji. Z uwagi na tendencję wzrostową 

zjawiska oraz jego negatywne konsekwencje zarówno dla samej jednostki, jak i społeczeństwa, 

należy stale poszukiwać odpowiednich sposobów skutecznej pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie i pracy ze sprawcą. 

W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania 

ofiarom angażuje się coraz więcej profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji pozarządowych i 

specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie między innymi dlatego, że rodzina powinna 

być skutecznie chroniona przed ingerencjami zewnętrznymi. Jednak w sytuacji, kiedy 

członkowie rodziny nie są w stanie sami poradzić sobie z występującym problemem, należy 

zaoferować im złożony system wsparcia i pomocy. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nadaje wszystkim obywatelom szereg wolności, 

praw i obowiązków. Zgodnie z art. 40 Konstytucji nikt nie może być poddany torturom ani 

okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar 

cielesnych. Zgodnie z art. 41 każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. 

Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych 

w ustawie. Zgodnie z art. 71 ust. 1 państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej 

uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, 

zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz 

publicznych. Zgodnie z art. 72 ust. 1 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. 

Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Uwzględniając powyższe, należy dołożyć 

szczególnych starań, by osoba, której wolności i prawa są ograniczone, miała możliwość 

uzyskania specjalistycznej pomocy, której celem będzie rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. 

Zajmowanie się przemocą domową wymaga zrozumienia złożoności zjawisk życia 

rodzinnego, jak i szczególnej troski oraz uważności w trakcie interwencji. Ponadto by skutecznie 
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i szybko zapewnić pomoc ofiarom przemocy w rodzinie należy wypracować wysoką jakość 

współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Taka zdolność do stworzenia 

lokalnej koalicji jest pierwszym krokiem w drodze ku profesjonalnemu przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie i ochronie ofiar. 

 

 

IX. Wykaz instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w powiecie 

pleszewskim 

 

1. Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, ul. Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew, tel. 

(062) 7429-200 (centrala) 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, tel/fax .(062 ) 7420-161  

3. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie 

Ul. Osiedlowa  1, 63- 300 Pleszew tel. (062) 7421-184 kom. całodobowy 668-473-977 

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie 

ul. Targowa 1, 63- 300 Pleszew tel. (062) 742 19 82, (062) 742 83 64, 

 fax.(062) 742 27 38 , e-mail : mops.pleszew@post.pl 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy 

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, tel. (062) 7413 829, fax. (062) 7413 013,  

e-mail: gopsdobrzyca@post.pl 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu 

ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel. (062) 7415 656, fax (062) 7415 685,  

e-mail: gopschocz@post.pl 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie 

ul. Lipowa 1,63-322 Gołuchów, tel. (062) 7615-084 wew. 41 e-mail: gops@gołuchow.pl  

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach 

ul. Kaliska 23,63-308 Gizałki, tel/fax. (062) 7411-472, e-mail:gopsgizalki@post.pl 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie 

63-304 Czermin 47, tel. (062) 74 16 031 wewn. 32, fax (062) 74 17 324, 

e-mail: gopsczermin@post.pl 

10. Prokuratura Rejonowa w Pleszewie  

mailto:gopsczermin@post.pl
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Ul. Plac Kościelny 1, 63-300 Pleszew tel (062) 508-14-77, 508-14-55 

Fax: 508-14-88 

       

 

 

 

 11 .Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Pleszewie 

Ul. Słowackiego 14,(biurowiec SPOMASZ-u), 63-300 Plesze 

tel./fax 62 7421-655, tel. 62 7427-965 - Dyrektor 

e-mail: poradniapp-pleszew@plenet.pl 

12. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie 

ul. Poznańska 36, 63-300 Pleszew 

tel. (0-62) 508-11-55 

tel. kom 728 912 215 

fax. (0-62) 508-11-5 

13. Zespół Szkół Technicznych, ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew 

Tel. (062) 7421-165 

14. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie 

ul. Poznańska 38, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie 

tel., fax: (062) 508 00 44 

email: lopleszew@lopleszew.pl 

 

 

 

 

 

mailto:poradniapp-pleszew@plenet.pl
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