
UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016
RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 
446 z późn. zm.).) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2017-2020” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Hofbauer
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Załącznik do Uchwały Nr …  
Rady Miasta Lubań  
z dnia 29 listopada 2016 roku 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY                                
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE                   

W LUBANIU NA LATA 2017-2020 

 

 

 

Lubań 2016 
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1. Wprowadzenie  
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, 

naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. To działanie powodujące narażenie tych 
osób na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność (w tym 
seksualną), powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie       
i krzywdy moralne. Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu Karnego przemoc w rodzinie jest przestępstwem.  
Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą   rodzinie jest ustawa    o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie.  

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie jest 
dokumentem, który wyznacza główne kierunki realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w celu 
skutecznego działania i reagowania na doniesienia o przemocy    rodzinie.  

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Miasta Lubań wynika nie tylko z przesłanek formalnych 
(ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na Gminę 
obowiązek opracowywania i realizowania programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk 
społecznych na terenie gminy. 
 

2. Podstawy prawne 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 
1390), 
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 487), 
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
 

3. Charakterystyka przemocy w rodzinie 
Podstawową grupę społeczną, pełniącą niezwykle istotne funkcje stanowi rodzina. To rodzina wywiera 

wpływ na zachowanie się jednostek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rodziny. Rodzina jako wspólnota 
rodziców, dzieci i krewnych stanowi pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi. 

W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, 
gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią lecz 
niebezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych, gdzie bywają nawet 
wykorzystywani seksualnie. 

Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do 
upokarzających czynności, stosowaniem broni lub gwałtem. Przemocą jest także poniżanie człowieka, 
oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie obelg, ranienie jego poczucia własnej wartości, 
ograniczenie jego swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe. Typy przemocy, z jakimi 
spotykamy się w środowisku domowym obejmują: 
a) Przemoc fizyczną, 
b) Przemoc psychiczną, 
c) Przemoc seksualną, 
d) Przemoc ekonomiczną. 
  
a) Przemoc fizyczna 
Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała. Przejawami 
przemocy fizycznej są: popychanie, policzkowanie, szarpanie, uderzenie pięścią, kopanie, przypalanie 
papierosem, duszenie, rzucanie przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, napaść z użyciem broni, 
krępowanie lub uwięzienie, świadome stworzenie niebezpiecznych sytuacji stanowiących zagrożenie fizyczne. 
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Lista form przemocy nie ogranicza się tylko do wymienionych powyżej. W praktyce spotyka się ich znacznie 
więcej. 
  
b) Przemoc psychiczna 
Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby, zastraszenie, emocjonalne wykorzystanie, za które uważa się 
oskarżanie, upokarzanie, poniżanie, obwinianie i manipulowanie poczuciem winy, wyzwiska, wmawianie 
choroby psychicznej, odmawianie współżycia seksualnego, izolowanie poprzez kontrolowanie lub zakaz 
kontaktów z innymi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, zakaz opuszczania domu, itd. 
  
 c) Przemoc seksualna 
Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli. Przymus może 
polegać na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu. 
  
d) Przemoc ekonomiczna 
Przemoc ekonomiczna polega na tym, że ofiara staje się zależna finansowo od partnera. Objawia się to 
ograniczeniem dostępu ofiary do pieniędzy czy do informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszenie ofiary 
do proszenia o każdy grosz, wykradanie pieniędzy ofiary, niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej. 
  

Sprawcy przemocy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich groźby i demonstrację swej 
siły. Natomiast ofiary w obliczu przemocy są zwykle bierne, rzadko sięgają po asertywne, a nawet agresywne 
formy zachowania. Ich wyróżniającą cechą jest silne poczucie winy i przypisywanie sobie odpowiedzialności 
za akty agresji. Doznawanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności, ciągłego 
niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy 
zauważa się u dzieci. Powoduje ona w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero 
w dorosłym życiu. Dlatego też większość ofiar przemocy potrzebuje pomocy innych, bez tego sama nigdy nie 
zdobędzie się na odwagę przeciwstawić się.  

Z uwagi na powyższe, konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, 
dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również 
zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej ofiarom przemocy, ze szczególnym 
uwzględnieniem krzywdzonych dzieci. 
 

4. Diagnoza lokalnej przestrzeni w aspekcie czynników warunkuj ących przemoc 
Ocena skali interesującego nas zjawiska jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym. Ludzie zazwyczaj 

niechętnie mówią o negatywnych zjawiskach, jakie występują w ich rodzinach. Bardzo rzadko również 
przyznają, że są ofiarami lub sprawcami przemocy wobec bliskich osób. Z uwagi na powyższe w diagnozie 
lokalnej przestrzeni w aspekcie czynników warunkujących przemoc, wykorzystano dane instytucji 
zaangażowanych w funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wyniki diagnozy Pracowni Badań 
Społecznych Sonda, przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta Lubań. 

Diagnoza i analiza problemów na terenie miasta Lubań jest podstawą do wyznaczania priorytetów             
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie o zasięgu lokalnym. 

Miasto Lubań liczy 21 059 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2015 r.),w tym 9 870 mężczyzn i 11 189 
kobiet. Stopa bezrobocia w roku 2015 r. wynosiła 14,1%., tj. zarejestrowanych było 2 434 osoby bezrobotne. 
Sytuacja ta przekłada się na sferę zachowań przemocowych. Jak wynika z badań spadek dochodów, brak 
perspektyw na przyszłość, przyczyniają się do wzrostu skali problemów uzależnień i sprzyjają rozwojowi 
szeroko pojętych patologii społecznych, w tym również stosowaniu przemocy. 
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Skala zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2015 
kształtowała się następująco.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z danych przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu wynika, że z pomocy 
finansowo-materialnej tut. Ośrodka w 2015 roku skorzystało: 
- z powodu alkoholizmu 57 rodzin; 
- z powodu innych uzależnień 2 rodziny, w tym 2 osoby. 
Za najczęstsze przyczyny niewydolności finansowej podopiecznych MOPS uznano: 
1) bezrobocie, niepełnosprawność 
2) alkoholizm lub narkomania 
3) długotrwała lub ciężka choroba. 
Ponadto pod opieką MOPS znajdowały się 3 rodziny, w których zachodziło podejrzenie występowania 
przemocy domowej.  

 
Sąd Rejonowy w Lubaniu w roku 2015 zastosował wobec 30 osób obowiązek poddania się leczeniu 

przeciwalkoholowemu oraz w 17 sprawach wydał postanowienie o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej 
albo w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej.  

Z danych Prokuratury Rejonowej w Lubaniu wynika, że w roku 2015 prowadzono 51 spraw o przestępstwa 
z art. 207 § 1 Kodeksu karnego. Z tego tylko 4 zakończyły się aktem oskarżenia i do tej pory trzema 
prawomocnymi wyrokami skazującymi. 10 spraw zakończyło się odmową wszczęcia dochodzenia, zaś 12 
umorzeniem postępowania - z powodu głównie braku dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie 
popełnienia czynu zabronionego.  W jednej sprawie skierowano wniosek o umorzenie postępowania                  
i zastosowanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy niepoczytalnego. Dwie sprawy jeszcze są w toku.             
W pozostałych wypadkach podjęto inne decyzje - przekazanie innej prokuraturze, bądź połączenie z innym 
postępowaniem.  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu przekazał informację, że 
w 2015 roku trzy nieletnie matki urodziły dziecko. Środowisko nieletnich rodziców, z uwagi na duże 

Liczba założonych formularzy 
Niebieskich Kart ogółem 

33 

w tym założonych przez: Policję 29 
Pomoc społeczną 2 

Oświatę 2 
Służbę zdrowia - 

Gminną Komisję Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych - 

Liczba ofiar przemocy ogółem 34 
w tym: Kobiety 27 

Mężczyźni 2 
Małoletni 5 

Liczba sprawców przemocy 
ogółem 

34 

w tym Kobiety 6 
Mężczyźni 28 
Małoletni - 

Liczba posiedzeń zespołu  
interdyscyplinarnego 

4 

Liczba posiedzeń grup roboczych 46 
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zagrożenie występowania przemocy w rodzinie wymaga wsparcia w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności 
wychowawczych i społecznych oraz zdolności radzenia sobie z trudnościami, a także prawidłowego 
funkcjonowania w dorosłym życiu. 

Diagnoza i analiza środowiska lokalnego dokonana w okresie czerwiec-wrzesień 2016 roku przez firmę 
Inter Activ pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków w zakresie obszarów mogących mieć wpływ 
na występowanie przemocy w rodzinie: 
- doskwierający społecznie problem bezrobocia i deficytu miejsc pracy, niski poziom dochodów ludności, brak 
odpowiednich funduszy na inwestycje oraz emigracja młodych mieszkańców; 
- niskie poczucie podmiotowości obywateli, niski indeks aktywności społecznej, brak zainteresowania 
sprawami lokalnymi; 
- 30,7% osób pracujących w mieście stanowią „ubodzy pracujący”, czyli osoby z bardzo niskimi dochodami; 
- 34,3% lubańskich gimnazjalistów próbowało alkoholu, 28,5% próbowało papierosów, natomiast 5,7% ma za 
sobą inicjację ze środkami odurzającymi. 6,1% uczniów gimnazjów przyznaje, że regularnie pali papierosy, 
5,1% pije alkohol, a 2,8% regularnie zażywa środków odurzających. 
- lubańscy uczniowie częściej mają okazję do picia alkoholu w środowisku domowym, np. na uroczystościach 
rodzinnych (41,9%), niż z rówieśnikami na imprezach, dyskotekach oraz koncertach (33,1%); 
- duża część uczniów lubańskich szkół podstawowych i gimnazjów wykazuje na różne niepokojące dla zdrowia 
psychicznego syndromy. Co trzeci uczeń z różną częstotliwością czuł się samotny, przygnębiony lub bliski 
płaczu. Powodem obniżenia nastrojów najczęściej były problemy w kontaktach z rówieśnikami, konflikty        
w domu oraz problemy z nauką. 

Wymienione czynniki społeczne, występujące w lokalnym środowisku mają lub mogą mieć wpływ na 
obecność przemocy w rodzinie. W ich aspekcie stworzono program, uwzględniający przedmiotowe deficyty 
oraz formy ich przeciwdziałania. 

 
5. Założenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Zakłada się, że Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy     
w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020 będzie miał charakter interdyscyplinarny i realizowany będzie przez 
wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i ograniczania 
przemocy w rodzinie.  

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań w zakresie zapewnienia 
ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, programów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenia świadomości społecznej na temat 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy,        
a także upowszechnienia informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom 
dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie. 

Realizacja Programu powinna przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. 

Treści zawarte w Programie mają elastyczny charakter, dzięki temu możliwe będzie realizowanie 
nowatorskich programów dostosowanych do specyfiki lokalnie występujących potrzeb.  
 

5.1.  Adresaci Programu 
Program skierowany jest do: 
1) ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie; 
2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 
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3) osób stosujących przemoc w rodzinie; 
4) świadków przemocy w rodzinie; 
5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 
5.2.  Cele Programu 

Cel główny: 
Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska           
w mieście Lubań. 
Cele szczegółowe: 
1: zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy               
w rodzinie. 
2: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
3: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
4: zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości oraz dostępności świadczonych usług. 

 
5.3.  Realizacja Programu 

Realizatorami Programu są: 
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu; 
- Urząd Miasta Lubań; 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu; 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu; 
- Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu; 
- Prokuratura Rejonowa w Lubaniu; 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, 
- Sąd Rejonowy w Lubaniu; 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu; 
- Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaniu; 
- Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu; 
- placówki oświatowe na terenie miasta; 
- służba zdrowia. 
 
Realizacja Programu w poszczególnych obszarach: 
1) W zakresie zintensyfikowanych działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie: 
 - poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb na temat zjawiska przemocy          
w rodzinie; 
- prowadzenie ogólnopolskich i lokalnych kampanii społecznych, które obalają mity  i stereotypy na temat 
przemocy w rodzinie, usprawiedliwiające jej stosowanie oraz opisują mechanizmy przemocy w rodzinie, jak 
również jednoznacznie wskazują na ich społeczną szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania, 
- prowadzenie kampanii społecznych promujących metody wychowawcze bez użycia przemocy i informujące  
o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz 
sprawujące opiekę lub pieczę, 
- promowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób 
doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc. 

Id: PPPCY-BMVHC-MJWPK-YUEWM-VJWHJ. Podpisany Strona 6



2) W zakresie zwiększenia dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą         
w rodzinie: 
- rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie, w tym: punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz innych 
placówek świadczących specjalistyczną pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej. 
3) W aspekcie zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:  
- rozbudowa sieci o placówki świadczące specjalistyczną pomoc dla osób stosujących przemoc domową,          
a w szczególności realizujące programy korekcyjno-edukacyjne. 
4) W zakresie zwiększenia poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania  
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości oraz dostępności świadczonych 
usług: 
- organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów dla osób realizujących zadania związane                               
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

5.4.  Przewidywane efekty realizacji Programu 
Oczekiwanymi rezultatami Programu są: 
- zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie; 
- podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy; 
- zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie; 
- zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym przemocy; 
- usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową; 
- udzielanie profesjonalnej pomocy osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc                
w rodzinie; 
- podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

5.5.  Finansowanie Programu 
Źródłem finansowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020 będą środki: 
- własne gminy; 
- budżetu państwa i województwa przeznaczone na realizację różnych programów; 
- pomocowe. 
 

6. Uwagi końcowe 
Niniejszy Program jest programem ramowym, wytyczającym kierunki działania, może zatem podlegać 
uzupełnieniom i modyfikacjom. 
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