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I Wprowadzenie
I 1. Zjawisko przemocy w rodzinie
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A. Nowakowska, Dziecko – ofiara domowej przemocy, [w:] Patologie naszych czasów, red. A. Drążek, E.
Drążek, Białystok 2007, s. 22.
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T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956.
1

3

Opracowanie i realizacja niniejszego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2021-2027 służy
redukowaniu zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nadarzyn oraz ma sprzyjać
wzrostowi efektywności podejmowanych w tym kierunku działań, w szczególności
w dziedzinie profilaktyki, ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą, a także
oddziaływania wobec osób stosujących przemoc.
W niniejszym Programie wytyczono kierunki działań, jakie Gmina Nadarzyn podejmuje
i będzie podejmować dla realizacji zadań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz efektywnej ochrony ofiar przemocy na każdym etapie ich powrotu do
normalnego życia. Ponadto w Programie zawarto zasady monitorowania i ewaluacji jego
efektów.
Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to „zamierzone i wykorzystujące
przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra
osobiste, powodując cierpienie i szkody”1. Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem
społeczny, który jest niezwykle trudny do zdiagnozowania, dlatego konieczne jest podjęcie
odpowiednich działań, które będą precyzyjnie dobrane do potrzeb ofiar przemocy w rodzinie.
Polski prawodawca, dostrzegając omawiany problem, wprowadził do porządku prawnego
osobny akt normatywny w postaci Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie2. Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym kierowane do samorządu terytorialnego, jak również zasady postępowania
wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Przyczyny występowania przemocy są różne. Mogą one wynikać z osłabienia lub zaniku
więzi emocjonalnych w domu rodzinnym, a także z frustracji, stresu, z zaburzeń
psychicznych, z uzależnienia, jak również z ubóstwa. Ponadto przyczyn tego zjawiska można
także dopatrywać się w tradycjach, zwyczajach i przekonaniach funkcjonujących w naszym
społeczeństwie. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do ujawnienia w związku
z tym, że osoby doświadczające przemocy boją się, wstydzą, często nie wierzą w skuteczność
pomocy. Nie bez znaczenia jest fakt, że „ofiarę” i „sprawcę” łączą bliskie więzi rodzinne
i emocjonalne. Przemoc w rodzinie inaczej zwana przemocą domową może być przyczyną
poważnych szkód osobistych, społecznych i zdrowotnych. Zjawisko przemocy w rodzinie, ze
względu na swoją złożoność, zasługuje na miano problemu interdyscyplinarnego i wymaga
międzysektorowej ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji pośrednio lub
bezpośrednio związanych z problematyką przemocy w rodzinie. Tylko podejmowanie

wspólnych, systematycznych i ciągłych działań może w sposób skuteczny przyczynić się do
zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie.
Wyróżniamy następujące formy przemocy:
 Przemoc fizyczna - polega na zastosowaniu oddziaływania fizycznego ingerującego
w cudzą sferę cielesną, np. poprzez popychanie, odpychanie, obezwładnianie,
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, rzucanie
w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni lub
innych niebezpiecznych narzędzi, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, wyrzucanie
z samochodu, gaszenie papierosa na osobie, nieudzielanie koniecznej pomocy.
 Przemoc psychiczna - opiera się na oddziaływaniu w sferze emocji, np. poprzez
wyśmiewanie wyglądu lub poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych
poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka,
wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie
kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu
i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),
stosowanie bezprawnych gróźb np. zabiję cię, szantażowanie zabójstwem,
przekonywanie o swojej bezkarności.
 Przemoc seksualna - definiowana jest zwykle, jako wymuszanie kontaktów
o charakterze seksualnym wbrew woli danej osoby, a także kontynuowanie aktywności
seksualnej bez jej zgody, gdy nie jest w pełni świadoma lub gdy obawia się odmówić.
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 Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą
przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie,
pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie
pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb:
mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.
Zjawisko przemocy w rodzinie dotykające społeczność lokalną jest ściśle powiązane
z innymi problemami społecznymi, dlatego ich rozwiązywanie powinno być wspólnym
interesem wzajemnie uzupełniających się działań specjalistów, instytucji i organizacji, m. in:
placówek opiekuńczo-wychowawczych, służby zdrowia, pomocy społecznej, instytucji
porządku publicznego, czy też organizacji pozarządowych. Każdy z wyżej wymienionych
podmiotów ma do czynienia z różnym aspektem zjawiska przemocy. Działając osobno nie
prowadzi to do zwiększenia jakości wsparcia społecznego w obszarze przemocy
wewnątrzrodzinnej. W związku z powyższym konieczne jest zintegrowanie wszelkich
zasobów jednostek i organizacji do realizacji zadań Programu, które przyczynią się do
stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia skuteczności
udzielanej pomocy.
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 Przemoc ekonomiczna - np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie
podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb
członków rodziny.

W realizację Programu zakłada się aktywne włączenie wszelkich służb, podmiotów
i organizacji mających styczność w codziennej pracy z rodziną. Cele, działania i zadania
Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców Gminy Nadarzyn
w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Niniejszy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2027 w Gminie Nadarzyn zakłada efektywną interwencję i wsparcie
w sytuacji występowania przemocy, jak również optymalizowanie systemu wsparcia jako
nieodłącznego elementu w zapewnianiu pomocy ofiarom przemocy. Doskonalenie obecnego
systemu przy jednoczesnym zapewnieniu stałej i odpowiednio dopasowanej oferty pomocy
i wsparcia w zakresie podejmowanych działań interwencyjnych zarówno wobec osób
doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy, zastosowanie oddziaływań
długoterminowych w rodzinie oraz doskonalenie opracowanych procedur i polityk
dotyczących przemocy w rodzinie powinno przyczynić się do jeszcze większej integracji
systemu pomocowego na rzecz rodziny.
I 2. Podstawa prawna Programu.

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;



zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;



tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Na szczególną uwagę zasługuje również art. 9a ust. 1-9 podanej ustawy, zgodnie z którym
gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności
w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, a w jego skład wchodzą przedstawiciele: jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; organizacji pozarządowych. W skład
zespołu mogą również wchodzić kuratorzy sądowi i prokuratorzy. Pracami zespołu
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Na podstawie przepisów wspomnianej Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, ustawodawca wyznaczył gminom zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy rodzinie.
W myśl art. 6 ust. 2 punkt 1 ustawy, do zadań własnych gminy należy w szczególności
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie
i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie.
Ponadto w art. 6 ust. 2 pkt. 2) - 4) wskazano, że w kompetencji gminy jest:

interdyscyplinarnego kieruje wybierany pośród jego członków przewodniczący. Obsługę
organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
Drugim aktem prawnym, który związany jest na poziomie gminnym z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi3. W jej art. 2 ust. 1 pkt. 7) określono, że
działania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się poprzez odpowiednie
kształtowane polityki społecznej, w szczególności poprzez przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Powyższy przepis znajduje rozwinięcie w art. 24 ustawy, zgodnie z którym osoby,
które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub
porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Są to dla gminy zobowiązania ustawowe, ale główną przesłanką do tworzenia programów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie zawsze dobro mieszkańców i ochrona rodziny.
Poprzedni program przyjęto na mocy Uchwały Nr XV.195.2016 Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r. W związku z tym, że realizacja dotychczasowego programu
obejmowała perspektywę czasową lat 2016-2020, wraz z końcem 2020 r. konieczne stało się
opracowanie nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2021 - 2027.
Niniejszy program przygotowano ponadto z uwzględnieniem stosownych przepisów:
 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4,
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 5,
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii6,
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi7,
 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym8,
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”9.
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji10.

Dokument jest zbieżny z celami i kierunkami działań zawartymi w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nadarzyn na lata 2021-2027.
3

T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492.
T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.
5
T. j . Dz. U. z 2020 r. poz. 821.
6
T. j . Dz.U. 2020 poz. 2050.
7
T. j. Dz. U. 2019 poz. 2277 ze zm.
8
T. j. Dz. U. 2019 poz. 2365 ze zm.
9
Dz. U. z 2011 Nr 209 poz. 1245.
10
Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.
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Zadaniami priorytetowymi dla władz Gminy jest tworzenie warunków do pełnego,
osobistego rozwoju każdego mieszkańca Gminy oraz przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym, naruszającym zarówno dobro jednostki, jak i rodziny.
Misją samorządu gminy Nadarzyn w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2021-2027 jest wzmocnienie rodzin oraz dążenie do integracji społecznej
poprzez stworzenie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz przeciwdziałania różnym formom
wykluczenia społecznego i wspieranie grup marginalizowanych.
W związku z powyższym, jednym z celów w Strategii jest „Zapobieganie
i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie”. Jako działanie ukierunkowane na
urzeczywistnieniu tego celu wskazano m. in. opracowanie i realizację gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
I 3. Przemoc w rodzinie a regulacje polskiego prawa.
Polskie regulacje prawne mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie
odbiegają od standardów międzynarodowych. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.11 rozdział drugi jest w całości poświęcony ,,Wolnościom, prawom
i obowiązkom człowieka i obywatela”. Zgodnie z art. 33 Konstytucji kobieta i mężczyzna
w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym
i gospodarczym. Co więcej, w myśl art. 40 Konstytucji, nikt nie może być poddawany
torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się
stosowania kar cielesnych.
W Konstytucji jest mowa również expressis verbis o ochronie praw dziecka, czego
dowodem jest powołanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka (art. 72), a w celu ochrony
wolności i praw człowieka i obywatela został powołany urząd Rzecznika Praw
Obywatelskich, który ma za zadanie badanie, czy wskutek działania lub zaniechania organów,
organizacji, a także instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw
człowieka i obywatela, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia
i sprawiedliwości społecznej.
Przyjmując optykę prawa karnego, należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na art.
207 Kodeksu karnego12, w którym spenalizowano występek znęcania się fizycznego lub
psychicznego m. in. nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od sprawcy.
Niemniej, nie wszystkie akty przemocy domowej wypełniają znamiona czynu
zabronionego w rozumieniu art. 207 Kodeksu karnego, ponieważ obok znęcania się,
w rodzinie dochodzi także do innych czynów zabronionych takich, jak:

11
12

Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517).
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 uszkodzenie ciała (art. 156 k. k. lub art. 157 §1 i 2 k. k.),

 pozostawienie osoby, co do której istnieje obowiązek sprawowania opieki,
w sytuacjach bezpośrednio zagrażających jej życiu lub zdrowiu (art. 160 §2 k. k.),
 groźba karalna, czyli grożenie popełnieniem przestępstwa na szkodę innej osoby lub
osoby najbliższej, jeśli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że
zostanie spełniona (art. 190 k. k.),
 zmuszanie do określonych zachowań (art. 191 § 1 k. k.),
 zgwałcenie (art. 197 k. k.),
 nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych poprzez nadużycie stosunku
zależności (art. 199 k. k.),
 doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub zmuszenie do
poddania się innej czynności seksualnej (art. 200 k. k.),
 grooming (art. 200a k. k.),
 kazirodztwo (art. 201 k. k.),
 stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo (art. 204 k. k.),
 rozpijanie małoletniego w drodze dostarczania napoju alkoholowego, ułatwiania lub
nakłaniania do spożycia takiego napoju (art. 208 k. k.),
 uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k. k.),
 porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej pod względem psychicznym lub
fizycznym wbrew woli osoby powołanej do opieki czy nadzoru (art. 211 k. k.),
 zniewaga (art. 216 § 1 k. k.),
 naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k. k.),
 kradzież na szkodę osoby najbliższej (art. 278 §4 k. k.) lub kradzież z włamaniem
(art. 297 k. k.),
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W 2005 roku weszła w życie wyżej wymieniona Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, która określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady
postępowania wobec osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc.
W art. 2 pkt 2 podanej ustawy sformułowano definicję legalną przemocy w rodzinie, jako
jednorazowego albo powtarzającego się umyślnego działania lub zaniechanie naruszającego
prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (osoby najbliższej w rozumieniu
kodeksu karnego, a także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej),
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.
Ustawa ta umożliwia również stosowanie, w toku postępowania, wobec osób
podejrzanych, specyficznych środków ograniczających możliwość ich kontaktu
z pokrzywdzonymi. O ile zachodzą przesłanki do aresztowania sprawcy przemocy wobec
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 przywłaszczenie (art. 284 k. k.) lub niszczenie mienia (art. 288 k. k.).

rodziny, zamiast aresztu można zastosować dozór policyjny, ale pod warunkiem opuszczenia
przez sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy. Ustawa stanowi, że
w przypadku zawieszenia kary wobec sprawcy w rodzinie, sąd określi sposób kontaktowania
się skazanego z pokrzywdzonym, może też zakazać zbliżania się skazanego do
pokrzywdzonego w określonych okolicznościach. Sąd może nakazać sprawcy poddanie się
leczeniu lub uczestnictwu w programach edukacyjno-korekcyjnych. Ustawa stanowi również,
że gmina jest zobowiązana do tworzenia własnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w przypadku jej zaistnienia oraz
prowadzenia gminnych ośrodków wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą.
Również procedura ,,Niebieskie Karty” jako ogół czynności podejmowanych wobec
zjawiska przemocy w rodzinie może być realizowana przez różne podmioty, tj. nie tylko
Policję, ale także jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty.
„Niebieskie Karty” to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się
z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź
podejrzenia występowania przemocy. Jest zalecana także do stosowania przez miejskie
i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w przypadku, gdy w rodzinie
występuje również problem alkoholowy. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest
rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych
służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego,
interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej
pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb na rzecz osób doznających
i stosujących przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy i wypełnienie „Niebieskiej Karty”
przez policjanta czy pracownika socjalnego to początek procesu pomagania. Każda z tych
służb ma w swoich ustawowych zapisach możliwość i obowiązek korzystania z pomocy
innych osób, instytucji i organizacji, a także podejmowania współpracy, gdy zostanie o to
poproszona. W przypadku przemocy w rodzinie działania indywidualne nie przynoszą
pożądanych efektów. Dokumentacja „Niebieskie Karty” dla poszczególnych służb różni się,
choć założenia i cele procedury są wspólne. Różnice wynikają z tego, że każda z wyżej
wymienionych instytucji ma określone kompetencje i możliwości. Zbiera informacje
dostosowane do specyfiki pomocy, jakiej może udzielić. Po zebraniu informacji, ustalany jest
plan działania, a kolejnym krokiem jest włączenie do procesu pomagania przedstawicieli
innych służb.
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Diagnozę problemu przemocy w rodzinnie sporządzono na podstawie informacji
statystycznych otrzymanych od instytucji realizujących zadania w ramach systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli:
 Komisariatu Policji w Nadarzynie,
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie,
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II Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Nadarzyn na podstawie danych
instytucjonalnych.

 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Konsultacyjnego przy GKRPA.

Punktu

Jak wynika z danych Komisariatu Policji w Nadarzynie, w latach 2017-2019 r. liczba
interwencji policyjnych podjętych w związku z przemocą w rodzinie wyraźnie wzrosła.
Na przestrzeni jednego roku, od 2018 do 2019 r. podwoiła się liczba osób będących
ofiarą przemocy w rodzinie, co dotyczy w szczególności kobiet. Przy czym, w tym
samym okresie zauważalnie wzrosła również liczba osób małoletnich (poniżej 18 r. ż.),
które stały się ofiarą przemocy w rodzinie.
Tabela 1: Liczba zdarzeń związanych z przemocą domową w Gminie Nadarzyn w l. 2017-2019.

Liczba interwencji Policji
ogółem
Liczba interwencji Policji
w związku z przemocą
w rodzinie
Liczba ofiar
ogółem
przemocy
w rodzinie
Kobiety
Mężczyźni
Małoletni
do 13 r. ż.
Małoletni
13-18 r. ż.

2017

2018

2019

3368

1837

986

5

14

23

13

18

36

9
4

12
2

22
3

0

4

8

0

0

3

W latach 2017-2018 wzrosła również liczba wszczętych postępowań w sprawie
podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 207 Kodeksu karnego, który brzmi:

Strona

Niemniej śladowy odsetek spraw wszczętych na podstawie art. 207 Kodeksu karnego
zakończył się wyrokiem skazującym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być
wyjątkowo duża trudność dowodowa w prowadzeniu tego rodzaju spraw karnych.
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Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek,
stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. §
2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na
własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Tabela 2: Postępowanie w sprawie przestępstwa znęcania się (art. 207 k.k.) w Gminie Nadarzyn w latach
2017-2018.

Liczba wszczętych
postępowań
Stwierdzone
przypadki
Postępowania
zakończone
wyrokiem
skazującym

2017

2018

9

11

2

1

2

1
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W poniższej tabeli zaprezentowano informacje ze sprawozdań Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sporządzonych na
przestrzeni lat 2017-2019.
Z zestawienia wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat ogólna liczba wszczętych
w Gminie Nadarzyn procedur „Niebieskie karty” wzrosła o 35,71%.
Spośród wszystkich instytucji i podmiotów publicznych, uprawnionych do wszczęcia
procedury „Niebieskie Karty”, stale i zauważalnie największy udział odnotowuje w tym
zakresie Policja. W ciągu ostatnich trzech lat placówki służby zdrowia nie rozpoczęły
procedury ani razu. Natomiast Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wszczęła procedurę „Niebieskie Karty” łącznie w dwóch przypadkach a placówki oświatowe
w czterech.
Tendencję wzrostową wykazuje również liczba Niebieskich kart „C” i „D”
sporządzonych przez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupę roboczą.
W zaprezentowanej perspektywie czasowej wzrosła również liczba zakończonych
procedur Niebieskiej Karty. Z tym, że w każdym roku z osobna ponad 60% przypadków
zakończono na skutek stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podejmowanych działań.
Zgodnie z przedstawionymi danymi, osoby wobec których istnieje podejrzenie, że są
dotknięte przemocą w rodzinie, to zauważalnie częściej kobiety. Co więcej, najczęściej
w przedziale wiekowym od 18 do 67 roku życia. Z zebranych danych wynika, że osoby
małoletnie (do 18 roku życia) i osoby powyżej 67 roku życia stanowią śladowy odsetek ofiar
przemocy w rodzinie.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Działania
Liczba wszczętych procedur ogółem
Jednostki OPS
GKRPA
Policja
Oświata
Ochrona zdrowia
Liczba NK „A”, które zostały założone w toku trwania tej
samej procedury
Liczba sporządzonych NK „C” przez ZI/grupę roboczą
Liczba sporządzonych NK „D” przez ZI/grupę roboczą
Liczba spotkań ZI
Liczba powołanych grup roboczych
Liczba spotkań grup roboczych
Liczba przekazanych przez ZI/GR zawiadomień do organów
ścigania (policji/Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa z
użyciem przemocy w rodzinie
Osoby, którym zapewniono schronienie OW lub SOW dla
ofiar przemocy w rodzinie w związku z prowadzoną
procedurą
Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podst. Art. 12a
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie w związku z prowadzoną procedurą NK
Liczba ogółem zakończonych procedur NK

2017
18
1
1
15
1
0

2018
22
4
0
15
3
0

2019
28
2
1
25
0
0

2

3

0

14
10
25
18
89

17
16
26
22
112

20
20
33
28
136

0

1

1

0

0

2

0

0

0

27

19

32

10

2

2

17

17

30

Na skutek zakończenia przemocy w rodzinie oraz
zrealizowanie indywidualnego planu pomocy
Na skutek braku zasadności podejmowanych działań
Charakterystyka osób wobec których istnieje podejrzenie, że
są dotknięte przemocą w rodzinie
Ogółem

12.

K

M

K

M

K

M

12

8

18

6

23

6

1

3

0

2

1

1

11

6

17

3

19

4

0

0

1

1

3

1

Charakterystyka osób wobec których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie
Ogółem

K

M

K

M

K

M

8

11

2

21

1

28

Do 18 roku życia

0

1

0

0

0

0

Od 18 do 67 roku życia

8

10

2

21

1

26

Od 67 roku życia

0

0

0

0

0

2

Do 18 roku życia
Od 18 do 67 roku życia
Od 67 roku życia

13.
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Tabela 3: Przypadki procedury „Niebieskiej Karty” i ofiary przemocy domowej w gminie Nadarzyn w l.
2017-2019.

III Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w gminie Nadarzyn na podstawie
przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców.
Przeprowadzona pod koniec 2020 r. „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych
w Gminie Nadarzyn” objęła m. in. badania ankietowe dorosłych mieszkańców na temat
zjawiska przemocy w rodzinie. Badania miały charakter ulicznej ankiety w formie papierołówek i obejmowały mieszkańców gminy Nadarzyn, którzy ukończyli osiemnasty rok życia.
Respondenci byli informowani o anonimowym charakterze ankiety oraz możliwości
rezygnacji z badania w dowolnym momencie. W badaniu wzięło udział 100 osób, w tym 60
mężczyzn oraz 40 kobiet. Średnia wieku respondentów wyniosła 41,5 lat, z czego kobiet 43,8,
a mężczyzn 39,9 lat.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 96% respondentów deklaruje, że nie ma
pewności, czy w ich otoczeniu są osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie.
Pozostałe 4% twierdzi, że nie zna osób o takich doświadczeniach. Tak przeważający
odsetek wśród odpowiedzi świadczy o braku umiejętności prawidłowego rozeznania
przez dorosłych mieszkańców gminy Nadarzyn przypadków występowania zjawiska
przemocy w rodzinie.
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Wśród badanych mieszkańców 65% wie do jakich instytucji może zgłosić się osoba
doświadczająca przemocy w rodzinie i najczęściej wymieniana jest w tym kontekście Policja.
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Wykres 1: Wiedza ankietowanych o osobach doświadczających przemocy w rodzinie.

Wykres 2: Wiedza ankietowanych o miejscu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie.

W dalszej części ankiety badane były przekonania dotyczące przemocy oraz
funkcjonujące w społeczności lokalnej mity.
Łącznie 99% badanych zdecydowanie lub raczej zgadza się ze stwierdzeniem, że
przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. Warto pamiętać, że spożywanie alkoholu
niekoniecznie musi stanowić bezpośrednią przyczynę uciekania się do przemocy; czasem
może być jedynie przyczyną pośrednią, uaktywniającą przemoc. Oznacza to, że, aby zwalczyć
niechcianą przemoc w rodzinie należy nie tylko podejmować wysiłki na wyleczenie
z uzależnienia od alkoholu, ale również na zniwelowanie źródeł owego alkoholizmu i innych
współistniejących przyczyn przemocy. Jest jednak znamienne, że prawie wszyscy
respondenci kojarzą przemoc z problemem nadużywania alkoholu.

Z twierdzeniem, że przemoc zdarza się tylko w tzw. „dobrych domach” nie zgadza się
100% ankietowanych mieszkańców gminy Nadarzyn, a 96% uważa, że ofiarą przemocy
w rodzinie może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna.
Wszyscy anektowani zgodnie zaprzeczają twierdzeniom, iż:
 „Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać” – 100%;

Poniższe wyniki uzasadaniają wniosek o wysokiej świadomości mieszkańców gminy
Nadarzyn na temat specyfiki przemocy oraz zajmowaniu wobec tego zjawiska
konstruktywnych postaw.
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„Przemoc jest tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary” – 100%;
„Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych” – 100%.
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Tabela 4: Przekonania dotyczące przemocy w rodzinie.

Raczej
nie
prawdziwe

Zdecydowanie
nie prawdziwe

Przyczyną przemocy w rodzinie
jest alkohol
Przemoc
zdarza
się
tylko
w
rodzinach
z
marginesu
społecznego
Ofiarą przemocy w rodzinie może
stać się zarówno kobieta, jak
i mężczyzna
Przemoc w rodzinie to prywatna
sprawa i nikt nie powinien się
wtrącać
Przemoc jest tylko wtedy, gdy są
widoczne ślady na ciele osoby
doznającej przemocy
Policja nie powinna interweniować
w sprawach rodzinnych

Raczej
prawdziwe

Twierdzenia

Zdecydowani
e prawdziwe

Przekonania dotyczące przemocy w rodzinie

0%

71%

28%

1%

0%

0%

66%

34%

79%

17%

2%

2%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%
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Analiza SWOT jest najczęściej stosowanym narzędziem w planowaniu strategicznym,
a służy zgromadzeniu i uporządkowaniu danych, dzięki którym można dokonać analizy
perspektyw na przyszłość oraz wysnuć wnioski strategiczne dla danej jednostki osadniczej.
Dzięki zastosowaniu techniki SWOT ocenie są poddawane zarówno wewnętrzne, jak
i zewnętrzne czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy. Poprzez analizę zasobów
i otoczenia gminy możliwe jest określenie jej priorytetów rozwojowych. Skrót SWOT to
akronim pochodzący od czterech angielskich słów, które zarazem stanowią cztery elementy
tej techniki. Są to Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse),
Threats (zagrożenia). Te pojęcia należy rozumieć następująco:
S (Strenghts) – mocne strony gminy, to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych
gminy, które w pozytywny sposób wyróżniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być
zarówno obiektywnie dane przez naturę (np. liczba osób w wieku produkcyjnym), jak i być
zasługą lokalnej społeczności (np. wysoki poziom mobilności i przedsiębiorczości).
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IV Analiza SWOT w zakresie problemu przemocy w rodzinie.

W (Weaknesses) – słabe strony, które jeśli nie zostaną wyeliminowane bądź zniwelowane
mogą hamować rozwój gminy. To konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego
ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej części.
Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy, bądź jej poszczególnych
elementów.
O (Opporutnities) – szanse - czyli zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące
w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią
występujące negatywne zjawiska,
T (Threats) – zagrożenia – wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla
rozwoju gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń musi być brane
pod uwagę przy planowaniu podejmowanych działań.
Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągnięcie celów, którym
służy analiza SWOT. Celem tym jest:
• unikanie zagrożeń,
• wykorzystywanie szans,
• wzmacnianie słabych stron,
• opieranie się na mocnych stronach.
Tabela 5: Analiza SWOT w zakresie problemu przemocy w rodzinie.




Zagrożenia
 społeczne odczucie o zbyt niskich karach dla
sprawców przemocy domowej w stosunku do
rangi popełnionych czynów (zwłascza w razie
warunkowego zawieszenia kary),
 współwystępowanie problemów uzależnień ze
zjawiskiem przemocy,
 bezradność rodzin w rozwiązywaniu własnych
problemów,
 niechęć do współpracy osób ze strony
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Słabe strony
długi okres rozstrzygania spraw w sądach,
zatajenie przez członków rodziny i bliskich
przemocy domowej,
brak współdziałania ze strony osoby
doznającej przemocy,
wycofanie zeznań przez osoby doznające
przemocy, co utrudnia udzielenie pomocy.
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Mocne strony
 silne więzi rodzinne wśród mieszkańców,
 dobre rozpoznanie środowiska przez
pracowników socjalnych,
 zaangażowanie oraz dobra współpraca wielu
podmiotów: policji, placówek oświatowych,
ośrodków zdrowia, GKRPA, GOPS,
kuratorów, organizacji pozarządowych
w działaniach na rzecz dzieci i rodzin
w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 prowadzenie strony www poświęconej
w całości przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie na obszarze gminy.
 nakaz natychmiastowego opuszczenia
wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania
się do mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia, Policja oraz Żandarmeria
Wojskowa
Szanse
 zmiany prawne umożliwiające udzielanie
skutecznej pomocy osobom uwikłanym
w przemoc domową,
 kształcenie się oraz podnoszenie kwalifikacji
przez przedstawicieli instytucji i służb
publicznych,
 wzrost świadomości społecznej na temat
problemu uzależnienia i współuzależnienia,
 zwiększenie społecznej wrażliwości

i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania
przemocy,
 pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku
przemocy w rodzinie i sposobach radzenia
sobie z tym problemem.

doświadczających przemocy domowej –
poczucie zagrożenia,
 marginalizacja społeczna rodzin zagrożonych
przemocą i rodzin, w których występuje
problem przemocy,
 brak umiejętności rozpoznania zjawiska
przemocy w rodzinie.

V Cele, działania i sposoby realizacji Programu.
Celem ogólnym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie
dostępności i skuteczności pomocy dla rodziny poprzez powstanie zintegrowanego
systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy
I. CEL SZCZEGÓŁOWY
Rozwijanie działań profilaktycznych i edukacyjnych zmierzających do podniesienia
poziomu wiedzy i świadomości lokalnej dotyczącej przemocy w rodzinie.

Policja, GOPS w tym
placówka wsparcia
dziennego „Ognisko Tęcza”,
placówki oświatowe,
Gminny Zespół Oświatowy
służba zdrowia, GKRPA.
Policja, GOPS w tym
placówka wsparcia
dziennego „Ognisko
Tęcza”,, GKRPA,
placówki oświatowe, służba
zdrowia, Urząd Gminy,
Gminny Zespół Oświatowy.
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Realizatorzy
Policja, GOPS, w tym
placówka wsparcia
dziennego „Ognisko Tęcza”,
placówki oświatowe, służba
zdrowia, GKRPA, Urząd
Gminy – Pełnomocnik
Wójta ds. uzależnień, ZI.
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Lp.
Działania
Edukacja
lokalnych
środowisk
społecznych
1.
w zakresie identyfikowania i reagowania na zjawisko
przemocy, w tym działania na rzecz zwiększenia
świadomości rodziców na temat negatywnych
konsekwencji stosowania agresji w procesie
wychowania, przy jednoczesnej edukacji w zakresie
innych skutecznych i bezpiecznych dla rozwoju
dziecka metod wychowawczych (np. Nadarzyńskie
Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, kampanie
informacyjne).
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie
2.
z przejawami agresji i przemocy.
Prowadzenie w placówkach oświaty kampanii,
konkursów, zajęć edukacyjnych mających na celu
podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń
związanych z przemocą.
Upowszechnianie
informacji
o
placówkach
3.
pomocowych oraz programach profilaktycznych
realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
Udostępnianie
materiałów
o
charakterze
informacyjnym i edukacyjnym (np. broszury, książki,
filmy, wywiady),

4.

Dalsze
prowadzenie
strony
pod
adresem:
www.stopprzemocy.nadarzyn.pl.
Aktywne zaangażowanie organizacji i stowarzyszeń GOPS, GKRPA, Urząd
działających na terenie gminy Nadarzyn do Gminy, jednostki budżetowe
wspierania działań zmierzających do ograniczenia i inne.
zjawiska przemocy w rodzinie.
II. CEL SZCZEGÓŁOWY
Rozwijanie działań mających na celu pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

Lp.
Działania
Wykonywanie zadań przez Zespół Interdyscyplinarny
1.

4.

5.

6.
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3.
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2.

Realizatorzy
Zespół Interdyscyplinarny,
Grupy Robocze.
Interwencje zespołu interdyscyplinarnego lub grup
Policja, GOPS, GKRPA,
roboczych, działania edukacyjno-wspierające
placówki edukacyjne
i oświatowe, służba
zdrowia.
Zapewnienie dostępu do pomocy terapeutycznej dla GOPS, służba zdrowia,
rodzin i osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Interwencje w przypadku przemocy wobec dzieci, Policja, GOPS, placówki
realizacja programów dla dorosłych opiekunów dzieci edukacyjne i oświatowe,
nakierowana na redukcje ich zachowań agresywnych służba zdrowia.
wobec podopiecznych;
Zapewnienie schronienia osobom doświadczającym GOPS, Zespół
przemocy
Interdyscyplinarny, Urząd
Gminy.
Specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy, GOPS, Punkt Informacyjnow
tym
z
zakresu
prawnego,
socjalnego, Konsultacyjny:
psychologicznego, terapeutycznego,
przewodniczący
Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do i członkowie Gminnej
nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów Komisji Rozwiązywania
społecznych oraz rodzinnych (w tym promowanie Problemów Alkoholowych
stosowania mediacji i mediacji rodzinnych, warsztaty oraz psycholog, psycholog
wychowawcze nt. nieagresywnego rozwiązywania dziecięcy, prawnik,
konfliktów).
mediator, psychoterapeuta,
specjalista ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

III. CEL SZCZEGÓŁOWY
Podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych i sprawców stosowania przemocy
w rodzinie.
Lp.
Działania
Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”.
1.

2.

3.

4.

Stosowanie wobec uzależnionych sprawców przemocy
procedury sądowego zobowiązania do leczenia
odwykowego.
Stosowanie wobec sprawcy przemocy sądowego
zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym lub
zbliżania się do niego oraz nakazu opuszczenia lokalu.
Kierowanie i motywowanie do udzialu w programach
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.

Realizatorzy
Policja, GOPS, GKRPA,
placówki oświatowe, służba
zdrowia, Zespół
Interdyscyplinarny.
GKRPA, Policja, GOPS,
Zespół Interdyscyplinarny,
Sąd
GKRPA, Policja, GOPS,
Zespół Interdyscyplinarny,
Sąd, Prokurator.
GKRPA, Policja, GOPS,
Zespół Interdyscyplinarny.

IV. CEL SZCZEGÓŁOWY
Rozwój kompetencji osób realizujących działania z zakresu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

3.

Strona

2.

Realizatorzy
Policja, GOPS, GKRPA,
Zespół Interdyscyplinarny
oświata, służba zdrowia.
Organizowanie szkoleń na temat przeciwdziałania Zewnętrzne instytucje
przemocy w rodzinie dla pracowników socjalnych, szkoleniowe, ZI, GKRPA.
policjantów, pedagogów, wychowawców, pracowników
służb medycznych, członków GKRPA oraz ZI;
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez inne
instytucje oraz zapewnienie osobom zaangażowanym
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dostępu do
literatury.
Współpraca przy realizacji procedury „Niebieskie Policja, GOPS,GKRPA,
Karty”
oświata, służba zdrowia.
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Lp.
Działania
Wspópraca w ramach grup roboczych.
1.

VI Realizacja Programu – termin, odbiorcy, realizatorzy, monitorowanie i źródła
finansowania.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie będzie realizowany w latach 2021-2027.
Odbiorcami Programu są:
 Osoby uwikłane w przemoc w rodzinie:
 Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy,
 Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc,
 Świadkowie.
 Mieszkańcy gminy Nadarzyn, w tym osoby zagrożone przemocą w rodzinie,
 Przedstawiciele służb, instytucji i organizacji pozarządowych – podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań są:
 Wójt Gminy Nadarzyn,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Placówki oświatowe i inne jednostki organizacyjne,
 Policja,
 Służba Zdrowia,
 Urząd Gminy w Nadarzynie,
 Organizacje pozarządowe.

Strona

Spodziewane efekty Programu to:
 Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy osobom uwikłanym w przemoc
w rodzinie,
 Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania
przemocy,
 Zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
 Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających osobom zagrożonym i ofiarom
dotkniętym przemocą.
 Wzrost kompetencji osób profesjonalnie pomagających osobom zagrożonym i ofiarom
dotkniętym przemocą.
Monitorowanie Programu będzie prowadził Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Sprawozdanie i ocena realizacji poszczególnych działań w roku kalendarzowym będą
opracowywane w oparciu o dane przekazane przez przedstawicieli instytucji oraz podmiotów
realizujących Program. Następnie sprawozdanie za dany rok kalendarzowy będzie
przedłożone Wójtowi Gminy Nadarzyn oraz Radzie Gminy Nadarzyn do 15 lutego
następnego roku przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
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Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2027 są przede wszystkim środki własne Gminy, w tym wpływy z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W trakcie realizacji Programu istnieje możliwość modyfikowania jego celów w zakresie
uzasadnionym przez zdiagnozowane potrzeby. Zmiany będą przedstawiane Wójtowi Gminy
Nadarzyn oraz Radzie Gminy Nadarzyn do zatwierdzenia. Program ma charakter otwarty, tzn.
dopuszcza się jego rozszerzenie o dodatkowe rozwiązania lub modyfikację zaproponowanych
działań stosownie do możliwości i pojawiających się potrzeb.
Program opracowany przez firmę: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa oraz na podstawie danych uzyskanych od:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krystyna Masłowska – Dyrektor GOPS
Magdalena Kwiatkowska – Przewodnicząca ZI
Martyna Szwed – Z-ca przewodniczącej ZI
Marlena Legięcka – Sekretarz ZI
Agata Sierputowska – Przewodnicząca GKRPA
Maria Aleksińska – Dyrektor GZO
Elżbieta Zdzebel – pielęgniarka środowiskowa SPG ZOZ
Dariusz Jeż – Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie
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