
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2030 

PROWADZONYCH W TERMINIE 23.11.2021r. – 07.12.2021r. 

 

Konsultacje Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 

prowadzone były w terminie 23.11.– 07.12.2021r. w trybie określonym w Programie konsultacji 

społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 

stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 4581/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 

22.11.2021r. w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 

(https://bip.dolnyslask.pl/a,123438,uchwala-nr-4581vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-

22-listopada-2021-r-w-sprawie-skierowa.html).  

 

Zgodnie z wytycznymi Programu konsultacji projekt DSIS został zamieszczony:  

 na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (DOPS)  

 na stronie internetowej BIP DOPS 

 

Ponadto informacja o konsultacjach społecznych została przesłana drogą mailową z adresu 

Program2030@dops.wroc.pl do:  

 wszystkich gmin i powiatów województwa dolnośląskiego, 

 wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) z 

terenu województwa dolnośląskiego, 

 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

W toku konsultacji informację zwrotną odnoszącą się do treści projektu Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 otrzymano od:  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu – brak uwag 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie – brak uwag 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku – brak uwag 

 Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Strzelinie – brak uwag 

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie – 3 uwagi 

 Osoba prywatna – 5 uwag 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini – 1 uwaga 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – 3 uwagi 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie – 1 uwaga 

 Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej – 18 uwag 

Razem: 31 uwag.  

 

Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 otrzymał 

również pozytywną rekomendację Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego.  

 

Poniżej, w tabeli zawarto szczegółowe odniesienie do uwag i propozycji zmian, zgłoszonych przez podmioty 

uczestniczące w konsultacjach społecznych do projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.  

https://bip.dolnyslask.pl/a,123438,uchwala-nr-4581vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-22-listopada-2021-r-w-sprawie-skierowa.html
https://bip.dolnyslask.pl/a,123438,uchwala-nr-4581vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-22-listopada-2021-r-w-sprawie-skierowa.html
mailto:Program2030@dops.wroc.pl


 

Lp. 

PODMIOT 

WNOSZĄCY O 

ZMIANĘ ZAPISU 

W PROGRAMIE 

 

 

Rozdział 

 

Obecny zapis 
Treść uwagi/propozycja 

zmiany 

CZY 

PROPOZYCJA 

ZOSTAŁA 

UWZGLĘDNI

ONA 

T – tak, w 

całości 

TM – tak, z 

modyfikacja

mi 

N – nie 

T/N – 

możliwe do 

implementac

ji przy 

zmianie 

uwarunkowa

ń 

formalnopra

wnych 

UZASADNIENIE 

TREŚĆ ZAPISU PO 

DOKONANIU ZMIANY W 

PROGRAMIE 

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

1. 

Powiatowy 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej w 

Oławie 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 

4581/VI/21 Zarządu 

Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 22 

listopada 2021r. 

- Podrozdział 

„Krzywdzenie Dzieci” – 

akapit nr 2 

rozpoczynający się od 

zdania „Fundacja Dzieci 

Niczyje...” 

Obecnie poprawna nazwa 

Fundacji to „Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę” 

T  
„Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę .... 



2. 

Powiatowy 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej w 

Oławie 

Załącznik nr 2 

W podrozdziale „Zakres 

działań poszczególnych 

służb realizujących 

Program” mamy na 

uwadze, iż działania 

Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej są ujęte w 

punkcie nr 6 „Inni 

realizatorzy 

Proponujemy utworzenie 

kolejnego podpunktu, który 

byłby dedykowany Ośrodkom 

Interwencji Kryzysowej/ 

Punktom Interwencji 

Kryzysowej z zapisem, jakie 

usługi są świadczone przez ww. 

jednostki pomocowe 

T  

7. Ośrodki Interwencji 

Kryzysowej/Punkty 

Interwencji Kryzysowej:  

Ośrodki Interwencji 

Kryzysowej/ Punkty 

Interwencji Kryzysowej w 

ramach realizacji zadań 

związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie prowadzą 

specjalistyczne poradnictwo 

oraz działania z zakresu 

interwencji kryzysowej na 

rzecz osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, w tym 

m.in.:  

 zapewniają kompleksową 

pomoc osobom i rodzinom 

będącym w kryzysie w 

związku z przemocą 

domową, 

 udzielają natychmiastowej 

specjalistycznej pomocy 

psychologicznej oraz, w 

zależności od potrzeb 

poradnictwa prawnego 

lub socjalnego, 

 w sytuacjach 

uzasadnionych – udzielają 



schronienia – do 3 

miesięcy, 

 prowadzą telefoniczną 

interwencję kryzysową,  

 inicjują i podejmują 

interwencje w sytuacjach 

kryzysowych,  

 podejmują działania na 

rzecz odizolowania 

osoby/rodziny od osoby 

stosującej przemoc,  

 organizują system 

wsparcia dla 

osoby/rodziny doznającej 

przemocy domowej. 

 

3. 

Powiatowy 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej w 

Oławie 

Załącznik nr 2  
Powtarza się numeracja – 

dokładnie nr 1  
 T  

Wprowadzono poprawną 

numerację 

4. Osoba prywatna Załącznik nr 3 do Programu  

„Jeżeli osoba stosująca 

przemoc w rodzinie 

zaprzecza stosowaniu 

przemocy lub nie wyraża 

zgody na współpracę, 

należy opracować 

szczegółowe reguły 

postępowania w takich 

przypadkach” 

Kto ma opracować reguły 

postępowania i co powinny 

zawierać?  

N 

Szczegółowe reguły 

postępowania winna 

opracować osoba 

realizująca oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne 

lub podmiot wyznaczony 

do realizacji tych 

oddziaływań i winny one 

zawierać stosowne 

działania, np. 

powiadomienie instytucji 

kierującej klienta do 

 



udziału w programie, 

pogłębioną edukację 

klienta w zakresie 

definicji, form, rodzajów i 

dynamiki zachowań 

przemocowych, 

udzielenie informacji 

zwrotnej o warunkach 

uczestnictwa w 

programie. Kwestia ta 

została uregulowana w 

art. 6.4.2. ustawy o 

przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

Powyższe wyjaśnienie 

stanowi odpowiedź na 

pytanie, nie generując 

konieczności zmian w 

Ramowym Programie 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie.  

 

5. Osoba prywatna Załącznik nr 3 do Programu 

W trakcie wstępnej 

diagnozy należy 

rozpoznać, czy konieczne 

jest skierowanie osoby 

stosującej przemoc w 

rodzinie na konsultację 

psychologiczną, 

Czy prowadzący programy 

korekcyjno-edukacyjne mają 

uprawnienia skierować 

kandydatów do specjalistów. 

Brak jest narzędzi badawczych 

do stwierdzenia, czy kandydat 

N 

Należy opierać się na 

wiedzy, umiejętnościach i 

doświadczeniu osoby, 

która w ramach 

realizowanego programu 

prowadzi sesję 

indywidualną (sesje 

indywidualne) z klientem, 

które powinny być 

 



neurologiczną, lub 

psychiatryczną w sytuacji:  

1) podejrzenia o 

zaburzenia... 

winien odbyć konsultację 

specjalistyczną.  

W czasie 1 spotkania 

indywidualnego zgodnie z 

wytycznymi DUW trwającego 1 

godzinę, nie jest się w stanie 

stwierdzić zasadności diagnozy.  

wystarczające do 

dokonania rozstrzygnięcia 

w przedmiocie 

ewentualnego zwrócenia 

się do klienta o 

dokonanie konsultacji 

psychologicznej, 

neurologicznej lub 

psychiatrycznej, jeżeli 

byłoby to niezbędne dla 

określenia wskazań lub 

przeciwwskazań do 

bezpiecznego udziału 

klienta w tym programie. 

Powyższe wyjaśnienie 

stanowi odpowiedź na 

pytanie, nie generując 

konieczności zmian w 

Ramowym Programie 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie. 

6. Osoba prywatna Załącznik nr 3 do Programu 

Monitoring może 

przeprowadzać osoba 

realizująca oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne, 

inna osoba lub podmiot 

wyznaczony do tego 

W czasie prowadzenia 

monitoringu przez osobę 

realizującą program może 

dochodziło do braku zaufania i 

lojalności do obu stron. 

Utrudniałoby to właściwą 

pracę z uczestnikiem i ideę 

programu. Ponadto prowadząc 

monitoring przez osoby 

realizujące program może 

N 

Sposób prowadzenia 

monitoringu określa 

podmiot wyznaczony do 

realizacji programu. 

Zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 

lutego 2011 w sprawie 

standardu podstawowych 

 



dochodzić do sytuacji w 

których to prowadzący może 

być wikłany w konflikty 

małżeńskie, oraz sprawy 

okołorozwodowe. 

usług świadczonych przez 

specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, 

kwalifikacji osób 

zatrudnionych w tych 

ośrodkach, 

szczegółowych kierunków 

prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych 

wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz 

kwalifikacji osób 

prowadzących 

oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne 

(Dz.U. nr 50, poz. 259), 

przebieg i efekty 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie objęte są 

działaniami 

monitorującymi i 

ewaluacyjnymi 

prowadzonymi przez 

powiat lub podmioty, 

którym powiat zlecił 

realizację prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych. W 

przypadku wątpliwości 

odnośnie do efektywności 



planowanych działań 

ewaluacyjnych, należy je 

zorganizować w taki 

sposób, aby 

zminimalizować ryzyko 

jakichkolwiek zakłóceń. 

Powyższe wyjaśnienie 

stanowi odpowiedź na 

pytanie, nie generując 

konieczności zmian w 

Ramowym Programie 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie. 

7. Osoba prywatna   

Czy po zakończeniu programu 

należy wydawać dla uczestnika 

dokument potwierdzający 

udział w programie? Jeśli tak, 

to co winien zawierać. 

Uwzględniając, iż udział w 

programie nie jest 

jednoznaczny z jego 

ukończeniem 

N 

Podmiot wyznaczony do 

realizacji programu 

winien określić czy będzie 

wydawać uczestnikom 

dokument potwierdzający 

udział w programie, a 

jeżeli tak, to należy mieć 

na uwadze, że udział w 

programie nie musi być 

jednoznaczny z jego 

ukończeniem. 

Powyższe wyjaśnienie 

stanowi odpowiedź na 

pytanie, nie generując 

konieczności zmian w 

Ramowym Programie 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

 



stosujących przemoc w 

rodzinie. 

8. Osoba prywatna   

Ile winno odbyć się spotkań 

indywidualnych 

(uwzględniając, wytyczne i 

przyznaną dotację) jeśli model 

np. Duluth zakłada 2 spotkania  

N 

Liczba spotkań (sesji) 

indywidualnych powinna 

wynikać z opracowanego 

programu, który 

każdorazowo podlega 

weryfikacji i akceptacji w 

ramach procedury 

przyznawania dotacji. 

Powyższe wyjaśnienie 

stanowi odpowiedź na 

pytanie, nie generując 

konieczności zmian w 

Ramowym Programie 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie. 

 

9. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Miękini 

1. Przemoc w rodzinie 
„przemoc może dotyczyć 

relacji w obrębie:..” 

Dodałabym wobec 

rodziców/opiekunów przez 

dorosłe dzieci 

T  

…przemoc może dotyczyć 

relacji w obrębie: 

 rodzice/opiekunowie 

wobec dzieci,  

 wobec 

małżonka/partnera w 

związku, 

 wobec 

rodziców/opiekunów 

przez dorosłe dzieci, 

 wobec osób starszych w 

rodzinie.  

 



10. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wałbrzychu 

Strona tytułowa 

Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2030 

Ustalenie programu na okres 

krótszy – w obliczu zmian 

ustawowych 

N 

Przyjęcie takiej 

perspektywy czasowej 

podyktowane jest faktem, 

iż Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie jest 

dokumentem 

wdrożeniowym dla 

Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej, 

która jest dokumentem 

operacyjno-

wdrożeniowym dla 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Dolnośląskiego. Oba 

dokumenty nadrzędne 

przyjęto na okres do 2030 

roku, stąd też taka 

perspektywa czasowa dla 

Programu. W przypadku 

wprowadzenie istotnych 

zmian prawnych 

obejmujących obszar 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

zapisy Programu zostaną 

przeanalizowane i w razie 

konieczności – 

zaktualizowane.  

 

11. 
Miejski Ośrodek 

Pomocy 
s. 17  

„istotnym wsparciem dla 

tych służb mogą być 

szkolenia…” 

Wprowadzenie cyklicznych 

obowiązkowych szkoleń dla 

wszystkich członków ZI oraz 

T  
Istotnym wsparciem dla tych 

służb są szkolenia… 



Społecznej w 

Wałbrzychu 

grup roboczych, 

finansowanych ze środków 

własnych województwa/gminy 

12. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wałbrzychu 

s. 8  „Fundacja Dzieci Niczyje” 
Fundacja zmieniła nazwę na 

„Dajemy Dzieciom Siłę” 
T  

„Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę .... 

13. 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Głogowie  

Akty prawne krajowe i 

wojewódzkie 
 

- uzupełnienie rozdziału Akty 

Prawne o informację dotyczącą  

tzw. Ustawy  

„antyprzemocowej”.  

 

Ustawa „antyprzemocowa”. W 

dniu 30 listopada 2020 r. 

weszła w życie Ustawa  z dnia 

30 kwietnia 2020 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 956), potocznie zwana 

„ustawą antyprzemocową”. 

 

Jest to przełomowa Ustawa 

chroniąca ofiary przemocy 

domowej.  

Znowelizowane przepisy 

wprowadziły do porządku 

prawnego kompleksowe 

rozwiązania dotyczące 

szybkiego izolowania osoby 

dotkniętej przemocą od osoby 

stosującej przemoc, w 

sytuacjach gdy stwarza ona 

T  

Ustawa z dnia 30 kwietnia 

2020 r. o zmianie ustawy 

Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2020 

poz. 956) – jest to 

przełomowa ustawa 

chroniąca osoby 

doświadczające przemocy 

domowej. Znowelizowane 

przepisy wprowadziły do 

porządku prawnego 

kompleksowe rozwiązania 

dotyczące szybkiego 

izolowania osoby dotkniętej 

przemocą od osoby 

stosującej przemoc, w 

sytuacjach gdy stwarza ona 

zagrożenie dla życia lub 

zdrowia domowników. 

Zasadniczą nowością, jaką 

wprowadza ustawa, jest 

wyposażenie funkcjonariuszy 

Policji i Żandarmerii 

Wojskowej w uprawnienia do 

wydawania wobec osób 



zagrożenie dla życia lub 

zdrowia domowników. 

Zasadniczą nowością, jaką 

wprowadza ustawa, jest 

wyposażenie funkcjonariuszy 

policji i Żandarmerii Wojskowej 

w uprawnienia do wydawania 

wobec sprawców przemocy 

domowej nakazu opuszczenia 

wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub 

zakazu zbliżania się do 

mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia. 

 

stosujących przemoc 

domową nakazu opuszczenia 

wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia 

lub zakazu zbliżania się do 

mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia. 

 

14. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej  

Wprowadzenie, s. 3-4 

Niniejszy dokument – 

Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2030 będący 

aktualizacją dokumentu 

pn. Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

obowiązującego w latach 

2015-20201, 

opracowanego przez 

powołany w tym celu 

zespół zadaniowy – 

określa i wytycza kierunki 

działań strategicznych 

Samorządu Województwa 

Wątpliwości budzi zasadność 

wdrażania Wojewódzkiego 

Programu na okres od 2021 r. 

(mamy już grudzień 2021 r.) do 

2030 r. (w sytuacji 

projektowanych zmian ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie) 

N 

Przyjęcie takiej 

perspektywy czasowej 

podyktowane jest faktem, 

iż Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie jest 

dokumentem 

wdrożeniowym dla 

Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej, 

która jest dokumentem 

operacyjno-

wdrożeniowym dla 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Dolnośląskiego. Oba 

dokumenty nadrzędne 

 



Dolnośląskiego w 

obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na 

terenie województwa 

dolnośląskiego, 

uzupełniając i wspierając 

działania podejmowane 

na poziomie gminnym i 

powiatowym 

przyjęto na okres do 2030 

roku, stąd też taka 

perspektywa czasowa dla 

Programu. W przypadku 

wprowadzenie istotnych 

zmian prawnych 

obejmujących obszar 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

zapisy Programu zostaną 

przeanalizowane i w razie 

konieczności – 

zaktualizowane. 

15. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Wprowadzenie, s. 4 

Z perspektywy przepisów 

obowiązujących w 

polskim prawodawstwie 

zagadnienia przemocy w 

rodzinie regulują dwa, 

podstawowe akty: Kodeks 

Karny oraz Ustawa o 

Przeciwdziałaniu 

Przemocy w Rodzinie. 

Kwestie przemocy w rodzinie 

są uregulowane również w 

innych aktach prawnych, np. 

Kodeksie Rodzinnym i 

Opiekuńczym 

T  

Z perspektywy przepisów 

obowiązujących w polskim 

prawodawstwie wśród 

głównych aktów prawnych 

regulujących zagadnienia 

przemocy w rodzinie wskazać 

należy Kodeks Karny oraz 

Ustawę o Przeciwdziałaniu 

Przemocy w Rodzinie.  

 

16. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Wprowadzenie, s. 4 

Kodeks Karny określa 

przemoc fizyczną jako 

wszelkie działania 

skierowane przeciw 

zdrowiu lub życiu ofiary, 

którą jest osoba najbliższa 

pozostająca w stałej lub 

czasowej zależności od 

sprawcy albo osoba 

małoletnia (czyli taka, 

W Kodeksie Karnym nie ma 

definicji przemocy fizycznej 
T  

W Kodeksie Karnym ujęto 

działania mające charakter 

przemocy fizycznej jako 

wszelkie działania 

skierowane przeciw zdrowiu 

lub życiu ofiary, którą jest 

osoba najbliższa pozostająca 

w stałej lub czasowej 

zależności od sprawcy albo 

osoba małoletnia (czyli taka, 



która nie ukończyła 18 

roku życia) lub 

nieporadna ze względu na 

swój stan psychiczny lub 

fizyczny). 

która nie ukończyła 18 roku 

życia) lub nieporadna ze 

względu na swój stan 

psychiczny lub fizyczny).  

 

17. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Wprowadzenie, s. 4 

Do zaistnienia 

przestępstwa wystarczy 

dopuszczenie się przez 

sprawcę jednego rodzaju 

przemocy: fizycznej lub 

psychicznej. 

Sformułowanie jest zbyt 

enigmatyczne, a przez to 

wprowadza w błąd. Nie określa 

bowiem do jakiego 

przestępstwa wystarczy 

dopuszczenie się jednego 

rodzaju przemocy. 

T  Zdanie zostało usunięte. 

18. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Wprowadzenie, s. 8-9 

Na osobną uwagę 

zasługuje zdefiniowanie 

krzywdzenia dzieci. Jak 

wynika z badań stanowią 

one grupę, która 

podobnie jak kobiety są 

najczęściej ofiarami 

przemocy domowej. 

Proponowana zmiana: Na 

osobną uwagę zasługuje 

zdefiniowanie krzywdzenia 

dzieci. Jak wynika z badań 

stanowią one grupę, która 

podobnie jak kobiety 

najczęściej doświadczają 

przemocy domowej. 

T  

Na osobną uwagę zasługuje 

zdefiniowanie krzywdzenia 

dzieci. Jak wynika z badań 

stanowią one grupę, która, 

podobnie jak kobiety, 

najczęściej doświadcza 

przemocy domowej.  

 

19. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Wprowadzenie, s. 8 

Fundacja Dzieci Niczyje 

zajmująca się działaniami 

na rzecz ochrony dzieci 

przed krzywdzeniem 

opiera się na definicji 

D.Gilla: 

Proponuję zmianę: Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę 

zajmująca się działaniami na 

rzecz ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem opiera się na 

definicji D.Gilla: 

T  

Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę zajmująca się działaniami 

na rzecz ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem opiera się na 

definicji D.Gilla: 

20. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Akty prawne krajowe i 

wojewódzkie 

Zgodnie z polskim 

prawem przemoc wobec 

najbliższych jest 

przestępstwem ściganym 

z urzędu: 

Sformułowanie jest zbyt 

enigmatyczne, a przez to 

wprowadza w błąd. 

N 

Co do zasady: przemoc w 

rodzinie jest 

przestępstwem ściganym 

z urzędu 

 



21. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Cele Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2030 

 

Przy każdym z celów 

szczegółowych, obok 

mierników, należy precyzyjnie 

wskazać realizatora zadania 

spośród służb Marszałka 

Województwa. 

N 

Co do zasady: 

Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie na 

lata 2021-2030 

realizowany jest przez 

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego oraz jego 

jednostki – w tym 

głównie Dolnośląski 

Ośrodek Polityki 

Społecznej. Działania 

podejmowane są we 

współpracy z podmiotami 

publicznymi i 

niepublicznymi – zbyt 

szczegółowe zapisy w tym 

zakresie mogłyby 

uniemożliwiać włączanie 

innych, niewymienionych 

podmiotów w realizację 

tych działań. Podmioty 

współuczestniczące w 

realizacji Programu 

wskazane zostały w 

rozdziale „PODMIOTY 

REALIZUJĄCE DZIAŁANIA 

W OBSZARZE  

PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE 

OKREŚLONE W 

WOJEWÓDZKIM 

PROGRAMIE 

 



PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE 

NA LATA 2021-2030” 

 

22. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Cele Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2030 

INTERWENCJA 1. 

Upowszechnianie 

informacji o 

możliwościach i formach 

uzyskania pomocy i 

wsparcia przez osoby 

dotknięte przemocą w 

rodzinie oraz oddziaływań 

wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie  

2. Rozwój i organizowanie 

różnych form 

informowania i pomocy 

osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie 

Należy wykreślić obszar 

interwencja, jeżeli w obrębie 

realizacji tego obszaru są 

wyznaczone jednie cele 

szczegółowe wskazane w tabeli 

obok. Zadania z zakresu 

informowania i 

upowszechniania informacji o 

instytucjach pomocowych 

można wpisać do obszaru 

PROFILAKTYKA. 

N 

Są to działania możliwe 

do realizacji w tym 

obszarze przez Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego – 

wspierające działania z 

obszaru Interwencja, 

podejmowane przez inne 

podmioty, w tym 

samorządy lokalne 

 

23. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Cele Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2030 

Diagnoza zjawiska 

przemocy w rodzinie 

uwzględniająca jego 

specyfikę, skalę 

występowania, 

uwarunkowania 

indywidualne i społeczne, 

problemy i potrzeby w 

zakresie ochrony i 

wsparcia osób 

doświadczających 

przemocy oraz pracy z 

osobami stosującymi 

przemoc Monitorowanie 

Należy wykreślić te cele 

szczegółowe, które ustawowo 

realizowane są przez inne 

podmioty, np.: − diagnozę 

zjawiska przemocy z terenu 

Województwa, − 

monitorowanie rozwoju 

infrastruktury świadczącej 

pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie oraz 

tworzenie rekomendacji 

służących spójności 

terytorialnej infrastruktury 

pomocowej, 

N 

Takie ujęcie sprawy 

oznaczałoby, że na 

poziomie samorządu 

województwa nie można 

byłoby np. prowadzić 

badań empirycznych czy 

analiz tematycznych z 

obszaru przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Brak takich zapisów 

ograniczałby swobodę 

realizacji działań o 

charakterze poznawczo-

 



rozwoju infrastruktury 

świadczącej pomoc 

osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie oraz 

tworzenie rekomendacji 

służących spójności 

terytorialnej 

infrastruktury pomocowej 

analitycznym dotyczących 

tego obszaru.  

24. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Finansowanie Programu   

Brak informacji o kwotach, 

jakie zaplanowane są na 

realizację zadań wynikających z 

Wojewódzkiego Programu w 

poszczególnych latach jego 

obowiązywania. 

N 

Zasady finansowania 

Programu ujęto w sposób 

analogiczny jak w 

dokumencie nadrzędnym 

– Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na 

lata 2021-2030 (DSIS) 

 

25. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Zasady, formy monitoringu i 

ewaluacji 

„Liczba szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – 

30” 

Mając na uwadze fakt, iż 

wartość wskaźnika ma być 

osiągnięta w 2030 r. – należy 

uznać, że wskazane wartości są 

zdecydowanie za niskie. 

N 

Są to minimalne wartości 

wskaźnika, nie ma 

przeszkód formalnych, by 

rzeczywiście osiągnięty 

wskaźnik był wyższy; 

wskaźnik określony w 

DSIS na lata 2021-2030 

 

26. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Zasady, formy monitoringu i 

ewaluacji 
Liczba superwizji – 60 jw. N 

Są to minimalne wartości 

wskaźnika, nie ma 

przeszkód formalnych, by 

rzeczywiście osiągnięty 

wskaźnik był wyższy; 

wskaźnik określony w 

DSIS na lata 2021-2030 

 

27. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Zasady, formy monitoringu i 

ewaluacji 

Liczba kampanii 

społecznych – 1 
jw. N 

Są to minimalne wartości 

wskaźnika, nie ma 

przeszkód formalnych, by 

rzeczywiście osiągnięty 

 



wskaźnik był wyższy; 

wskaźnik określony w 

DSIS na lata 2021-2030 

28. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Zasady, formy monitoringu i 

ewaluacji 

Liczba badań 

empirycznych 

dotyczących istotnych 

kwestii społecznych – 

obszar przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – 1 

jw. N 

Są to minimalne wartości 

wskaźnika, nie ma 

przeszkód formalnych, by 

rzeczywiście osiągnięty 

wskaźnik był wyższy; 

wskaźnik określony w 

DSIS na lata 2021-2030 

 

29. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Zasady, formy monitoringu i 

ewaluacji 

Liczba publikacji/ 

opracowań 

merytorycznych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – 3 

jw. N   

30. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Zasady, formy monitoringu i 

ewaluacji 

Liczba konferencji, paneli, 

seminariów dotyczących 

problematyki 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – 2 

jw. N 

Są to minimalne wartości 

wskaźnika, nie ma 

przeszkód formalnych, by 

rzeczywiście osiągnięty 

wskaźnik był wyższy; 

 

31. 

Dolnośląskie 

Forum Pomocy 

Społecznej 

Zasady, formy monitoringu i 

ewaluacji 

Baza danych 

(systematycznie 

aktualizowana) o 

podmiotach realizujących 

na terenie województwa 

dolnośląskiego zadania z 

zakresu przemocy w 

rodzinie - 1 

jw. T  Zapis usunięto 

 


