
UCHWAŁA NR XLVIII/284/2018
RADY GMINY PORONIN

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018 – 2022 w Gminie Poronin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2015r. poz.1390)- Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018-2022 w Gminie Poronin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Poronin.
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                                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XLVIII/284/2018  

                                                                                                                                 Rady Gminy Poronin    
                                                                                                                       z dnia 26 września 2018 r.   

 

 
 
 

PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  
W GMINIE PORONIN NA LATA 2018-2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poronin, wrzesień  2018r. 
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SPIS TREŚCI 

 
1. Wstęp.  
2. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie.  
3. Analiza problemu przemocy w Gminie Poronin.  
4. Cele  Programu zadania, podmioty uczestniczące, wskaźniki, źródła       

weryfikacji,  terminy realizacji oraz źródła finansowania. 
5. Zagrożenia w realizacji zadań.  
6.         Przewidywane efekty realizacji programu. 
7. Monitoring i ewaluacja Programu. 
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1.WSTĘP 
 
 Zjawisko przemocy w rodzinie długo było niezauważane, marginalizowane w 
świadomości społecznej. Od kilkunastu lat zaczęto podejmować działania mające na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku i zmniejszenie skutków społecznych tego zjawiska. Jest 
to możliwe tylko przy współpracy różnych służb, do których należy dbanie o prawidłowy 
rozwój i funkcjonowanie rodziny. 
 Aktem prawnym regulującym tą współpracę jest Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Określa ona 
zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec ofiar 
przemocy i wobec sprawców przemocy. 
Zadaniem gminy, do którego realizacji zobowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie jest m. in.: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie w Gminie Poronin na lata 2018 - 2022 zawiera charakterystykę zjawiska 
przemocy rodzinie, analizę problemów społecznych w gminie Poronin  oraz określa cele i 
założenia Programu. W Programie zdiagnozowano zasoby Gminy i zagrożenia, które 
może napotkać w realizacji Programu. Omówiono sposób realizacji Programu oraz jego 
monitorowania i składania sprawozdawczości. Program zawiera informacje o źródłach 
jego finansowania. 
 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie w Gminie Poronin ma charakter długofalowy, ponieważ jego działania obejmują 
lata 2018 – 2022. Założeniem jest ewaluacja Programu i jego zmiany w miarę potrzeb i 
sytuacji społecznej.  
Opracowany dokument skorelowany jest z kluczowymi programami związanymi z 
problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie : 
- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 
- Małopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 
- Strategią Rozwoju Gminy Poronin na lata 2016 – 2025 
- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014 - 
2024 
Działania Programu mają charakter wielokierunkowy, dotyczą w szczególności , 
profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobom dotkniętym 
przemocą. 
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2. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 
 
 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc w rodzinie  
jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, które narusza 
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 
wolność, także seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym 
oraz wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u ofiar przemocy. 
 Wielu osobom przemoc kojarzy się z biciem, znęcaniem fizycznym i stosowaniem 
do tego niebezpiecznych przedmiotów. Przemocą jest jednak także wyzywanie, 
poniżanie człowieka, ranienie jego uczuć, niszczenie należących do  niego rzeczy, 
ograniczanie jego wolności i swobody oraz izolowanie od otoczenia. Przemocą jest nie 
tylko podejmowanie działań, ale również ich zaniechanie, kiedy prowadzi to do 
cierpienia i krzywdy drugiego człowieka.  
Przemoc jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcjonalności rodziny. Bez względu 
jednak na to, czy początkuje dysfunkcję rodziny, czy stanowi jej efekt, jest zjawiskiem 
negatywnym o dużej szkodliwości społecznej.  
Przemoc w rodzinie narusza poczucie bezpieczeństwa jej członków, prowadzi  do 
naruszeń norm moralnych i prawnych, a w efekcie może doprowadzić do zmian w 
psychice osób nią dotkniętych, bowiem przemoc ze strony osoby najbliższej jest 
doświadczeniem traumatycznym. 
 Wyróżnić można różne rodzaje przemocy: 
1. fizyczna – to najczęściej spotykana forma przemocy, to wszelkiego rodzaju 
działania sprawcy , agresywne zachowanie polegające na użyciu siły, które prowadzi do 
naruszenia nietykalności cielesnej ofiary (m. in.: popychanie, szarpanie, policzkowanie, 
uderzenie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie przedmiotów lub 
narzędzi niebezpiecznych, mogących spowodować utratę zdrowia lub życia, zdarzają się 
również oblania wrzątkiem lub substancjami żrącymi);  
2. psychiczna – obejmuje szeroki zakres zachowań, to agresywne działania 
wykorzystujące mechanizmy psychologiczne powodujące obniżenie poczucia własnej 
wartości ofiary i pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych (m. in.: wyśmiewanie, 
wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami,  
upokarzanie często w gronie znajomych i rodziny, szantaż emocjonalny itp.);  
3. ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do wspólnych środków finansowych,  
które prowadzi w efekcie do uzależnienia ofiary od sprawcy przemocy (m. in.: 
odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, 
uniemożliwianie podjęcia pracy itp); 
4. seksualna – to zachowania destrukcyjne związane z nieposzanowaniem godności 
i seksualności drugiej osoby. Do przemocy seksualnej zaliczamy m.in. wymuszanie 
pożycia seksualnego, nieakceptowanych lub niechcianych praktyk seksualnych w celu 
zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (m. in.: stosowanie przemocy lub grożenie jej 
użyciem, żeby zmusić ofiarę do stosunku), sadystyczne zachowania i formy współżycia. 
Przemocą seksualną nazywamy również zgwałcenia w tym również zgwałcenia pomiędzy 
współmałżonkami. 
5. zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i 
emocjonalnych osób zależnych. 
Powyższe formy przemocy mogą się przenikać, rzadko występują oddzielnie. 
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 Zjawisko przemocy w rodzinie charakteryzuje się fazami, które różnią się 
intensywnością i czasem trwania, a które następują po sobie cyklicznie.  
Wyróżnia się trzy fazy: 
1. faza narastającego napięcia – początkuje cykl, charakteryzuje się stopniowaniem 
przemocy sprawcy w stosunku do ofiary w coraz bardziej gwałtowny sposób. Ofiara 
stara się zaspokoić oczekiwania oprawcy, chce naprawić zły humor partnera, realizuje 
jego polecenia. Kiedy satysfakcja nie zostanie osiągnięta pomimo realizacji wszelki ch 
obowiązków (najczęściej kobiety), pokłady agresji sprawcy przybierają coraz ostrzejsze 
formy. Najczęściej irytacja sprawcy a bezsilność i narastające napięcie pokrzywdzonego 
wywołuje awanturę. Faza ta wyraża : ciągłe napięcie i poirytowanie partnera, 
nieustające awantury, wzmożona ilość substancji uzależniających (alkohol, narkotyki), 
prowokacja ze strony partnera, złe fizyczne i psychiczne samopoczucie ofiary.  
2. faza gwałtownej, ostrej przemocy – charakteryzuje się brakiem kontroli u 
sprawcy nad własnymi emocjami. Wobec tego wybuch gniewu i rozładownie agresji 
przez sprawcę przemocy spowodowany jest najczęściej mało istotnymi przyczynami, jak 
niezamknięte drzwi, obiad podany w niewłaściwy sposób, a nawet fakt przebywania w 
zbyt bliskiej odległości od sprawcy. Koniec tej fazy określa sam sprawca przemocy, 
bowiem ofiara nie ma żadnego wpływu na jego zachowanie . Ofiara najczęściej 
pozostaje w stanie szoku, niezrozumienia, osłabienia, rezygnacji i przerażenia. Faza 
charakteryzuje się : gwałtownością, atakami szału, używaniem przemocy fizycznej, 
bezradnością, bólem , szokiem poszkodowanego, uczuciem wstydu i przerażeniem 
strony poszkodowanej 
3. faza „miodowego miesiąca” – to faza diametralnej zmiany. Sprawca uświadamia 
sobie że postąpił zbyt ostro. Zwykle spowodowane jest to ciężkimi obrażeniami u 
pokrzywdzonego. Chcąc się zrehabilitować dokonuje u siebie chwilowej zmiany. 
Najczęściej sprawca przemocy wyraża swoją skruchę i obiecuje, że taka sytuacja już się 
nigdy nie powtórzy bądź zachowuje się tak, jakby nic  się nie stało,. Sprawca zaczyna 
więcej czasu spędzać z ofiarą, pokazując jak bardzo potrafi się o nią troszczyć. W tej 
fazie ofiara nabiera znowu sił i odwagi, zaczyna wierzyć w obietnice i prawdziwość 
zachowania sprawcy. Często nawet czuje się szczęśliwa  i zapomina o wyrządzonej 
krzywdzie, przynajmniej do wystąpienia ponownego pierwszej fazy.   
Fazy te trwają nieraz po kilkanaście lat, ofiara pozostaje w swoistego rodzaju pułapce 
czasowej i emocjonalnej, przechodząc do fazy miodowego miesiąca zaczyna zapominać 
o dwóch poprzednich, czuje się znów ważna i kochana. Faza napięcia jednak powraca 
powtarzając cały cykl od początku. Jedynym rozwiązaniem jest specjalistyczna pomoc 
zewnętrzna. 
Wokół przemocy narosło wiele stereotypów, które fałszują rzeczywistość. Stanowią 
usprawiedliwienie dla przemocy i braku reakcji na nią. Sprawca otrzymuje sygnał, że ma 
społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy.  
Istnieją trzy rodzaje stereotypów, które są szczególnie groźne w przypadku przemocy w 
rodzinie: 
1. usprawiedliwiające przemoc - mnie też bili i wyrosłem na porządnego człowieka, 
przemoc jest wtedy gdy są ślady na ciele, przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol, 
przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego;  
2. przenoszące odpowiedzialność za przemoc na ofiary – sama sobie winna, 
widziały gały co brały, gdyby ofiara naprawdę cierpiała odeszłaby od sprawcy;  
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3. przekonania izolujące ofiary - nie mów nikomu co się dzieje w domu, przemoc w 
rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać, gwałt  
w małżeństwie nie istnieje, nie pierze się rodzinnych brudów publicznie.  
            Przemoc, poza szkodami fizycznymi, może spowodować trwałe następstwa w 
psychice człowieka. Doświadczanie przemocy uczy agresywnego stylu zachowania, 
zmniejsza opór przed agresywnym zachowaniem, zaburza poglądy na rozwiązywanie 
konfliktów. U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy 
fizyczne i emocjonalne. Do najczęstszych objawów będących skutkami przemocy należą: 
poważne obrażenia ciała, wzrost częstości chorób somatycznych związanych ze stresem 
(bóle głowy, żołądka, w krzyżu lub w stawach oraz inne dolegliwości) przygnębienie, 
smutek, obojętność, popadanie w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, 
śmiechu czy agresji, zmienność nastrojów, decyzji, niepewność, stany lękowe, w tym lęk 
przed bliskością, nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena, kłopoty z 
zasypianiem, koszmary nocne, kłopoty z koncentracją, zwiększone spożycie środków 
psychoaktywnych, zaprzeczanie, obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy. 
Ofiary często zachowują się niezrozumiale , niejednokrotnie zmieniają zdanie i wycofują  
zawiadomienie o przestępstwie, bronią sprawcy. Wycofanie się z aktywnych działań 
służących zmianie sytuacji  i wyjściu z przemocy może wynikać z przekonania o 
bezskuteczności działań, popartego wcześniejszymi doświadczeniami. Bierność i 
rezygnacja są również często wynikiem technik manipulacyjnych, jakim ofiara była 
poddawana ze strony sprawcy, technik mających utrwalić w niej niską samoocenę i 
wzbudzić poczucie winy.  
Cierpią nie tylko ci, którzy są ofiarami, ale również ci, którzy są bezsilnymi świadkami 
obserwującymi akty przemocy. Są to najczęściej dzieci. Dzieci są zarówno ofiarami 
przemocy , jak i świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń cielesnych przemoc 
domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia, 
pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokojenie tych podstawowych 
potrzeb  wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyną wielu schorzeń 
psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazują 
wysoki poziom depresji, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze, zaburzenia snu, 
nadpobudliwość, agresję, obniżenie samooceny i poczucie bezwartościowości . Przemoc 
psychiczna może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (brak poczucia 
bezpieczeństwa, niski poziom kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z 
rówieśnikami) deficytów intelektualnych( w zakresie możliwości poznawczych , 
rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności) problemów behawioralnych (agresja, 
samoponiżanie, lęk, wstyd i poczucie winy, wrogość, gniew, pesymizm). Konsekwencje 
przemocy ujawniają się często po długim czasie, w okresie dorastania lub w jego 
dorosłym życiu. Ucieczką od problemów przemocy w rodzinie są : wagarowanie, ucieczki 
z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych, wysoki poziom 
agresji, nadużywanie alkoholu,, narkotyków. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie 
ma wpływ na całe dorosłe życie. Zachowania przemocowe są  często powielane w 
dorosłym życiu. 
Przemoc domowa niesie za sobą ogromne koszty, które ponoszą zarówno jednostki, jak i 
społeczeństwo, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niezbędne 
jest zatem podejmowanie planowych działań w tworzenie i rozwijanie systemu 
przeciwdziałania przemocy, którego zasadniczymi elementami są specjalistyczne 
instytucje i profesjonaliści niosący pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.  
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PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM !!! 
 
Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za : 
Art. 207 § 1 KK – 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 je j stan psychiczny lub fizyczny – 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu*)  
Art.191 § 1 KK – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu 
zmuszania innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu*)  
Art.197 § 1 KK – Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną 
osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 
(ściganie na wniosek pokrzywdzonego **) 
Art. 209 § 1 KK – Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego 
co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym 
organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości 
stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie 
zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej  
 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku (ściganie na wniosek pokrzywdzonego **) 
Art.6 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji 
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach  
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1508 ze 
zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz.U. z 2016r, poz. 487 ze zm.), chyba ze przepisy 
niniejszej ustawy stanowią inaczej 
 Art.6 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – do zadań własnych gminy 
należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w tym : 
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu  
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie 
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia 
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 
 
*ściganie z urzędu polega na prowadzeniu przez prokuratura i policję postępowania 
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 
**ściganie na wniosek polega na wszczęciu postępowania na wniosek osoby 
pokrzywdzonej, postępowanie nie może być wszczęte bez zgody osoby pokrzywdzonej  
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Konieczne jest więc podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej, 
dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzen ia sobie z problemem. 
Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i 
terapeutycznej zarówno osobom stosującym przemoc jak i osobom doznającym 
przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.  
 
 

3. ANALIZA PROBLEMU PRZEMOCY W GMINIE PORONIN  
 
Diagnozę lokalnych zagrożeń  społecznych w Gminie Poronin wykonała firma zewnętrzna 
Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji Invesis Polska z Myślenic na zlecenie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie. Poniżej zamieszczono 
część danych z wykonanej analizy , dane ogólne oraz analizę dotyczącą problemu 
przemocy . Raport z badania  - diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – Gmina 
Poronin 2018 w całości dostępny jest w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Poroninie 
 
W związku z szybkimi przemianami ekonomicznymi, technologicznymi czy społeczno -
kulturowymi, które miały miejsce w XX wieku doszło do zmian w niemalże każdej 
dziedzinie naszego życia, a tym samym do powstania nowych problemów społecznych 
oraz przekształcenia już istniejących.  „R. Maris definiuje problemy społeczne jako 
ogólne wzory zachowania ludzkiego lub warunków społecznych, które są postrzegane 
jako zagrożenia dla społeczeństwa przez znaczącą liczbę ludności, przez silne grupy, bądź 
przez charyzmatyczne jednostki, oraz które mogą być rozwiązane czy też którym można 
jakoś zaradzić”1. 

Cel badania 

Celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń 

społecznych w gminie Poronin.  

Działania badawcze miały na celu:  

 zidentyfikowanie problemów dotyczących między innymi uzależnień w różnych 

grupach wiekowych; 

 uchwycenie czynników prowokujących do powstawania sytuacji problemowych; 

 określenie skali oraz zakresu tych problemów; 

 rozpoznanie i zdiagnozowanie skutków występujących problemów; 

 propozycja rozwiązań / zmniejszanie negatywnych konsekwencji. 

                                                      
1
 Kłopot S.W., Diagnozowanie problemów społecznych  
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Problematyka badania 

Badania ankietowe miały na celu analizę wybranych problemów społecznych.  

W badaniu wśród osób dorosłych uwzględnione zostały takie obszary jak: 

1. problem alkoholowy (alkoholizm) – częstotliwość spożywania alkoholu, 

znajomość osób nadużywających napoje wyskokowe; 

2. problem nikotynowy - częstotliwość palenia, szkodliwość;  

3. problem narkotykowy - dostępność, znajomość osób zażywających narkotyki;  

4. problem przemocy - występowanie przemocy w rodzinie, perspektywa ofiary, 

postawy wobec przemocy domowej, reakcja na przemoc; 

5. problem uzależnień behawioralnych - uzależnienie od gier hazardowych;  

6. inne problemy społeczne – problem bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia 

społecznego. 

W badaniu wśród uczniów zostały uwzględnione zostały takie obszary jak: 

1. problem alkoholowy (alkoholizm) – częstotliwość spożywania, dostępność, 

znajomość osób pijących, znajomość instytucji pomocowych; 

2. problem nikotynowy - częstotliwość palenia, dostępność, znajomość osób 

palących, znajomość konsekwencji zdrowotnych; 

3. problem narkotykowy - częstotliwość zażywania substancji psychoaktywnych, 

dostępność, znajomość osób biorących narkotyki, znajomość konsekwencji 

zdrowotnych; 

4. problem zażywania dopalaczy - częstotliwość zażywania substancji 

psychoaktywnych, dostępność, znajomość konsekwencji zdrowotnych; 

5. problem przemocy - perspektywa ofiary oraz światka przemocy, uczestnictwo 

w czynnym akcie przemocy, występowanie przemocy rówieśniczej i domowej; 

6. problem uzależnień behawioralnych - uzależnienie od komputera czy 

Internetu. 

Ponadto badaniem zostali objęci także pracownicy punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.  
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Przebieg badania oraz metodologia  

 
 Dzieci objęte są ustawowym obowiązkiem nauki szkolnej, dlatego też badania zostały 

przeprowadzone w czasie zajęć. Wybór metody ilościowej sprawił, że najbardziej dogodną 

metodą była ankieta w formie aplikacji internetowej. Uczniowie wypełniali samodzielnie 

ankiety przed komputerem. Badanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadami etyki, zaś 

uczestnicy poinformowani zostali o zachowaniu anonimowości badania. Za każdym razem 

uzyskiwano zgodę dyrektorów szkół na przeprowadzenie badań w ich placówkach. Próba  

populacji uczniów szkół z terenu gminy Poronin objęła łącznie 363 uczniów. 

 

Charakterystyka próby badawczej 

 

 Dla określenia postaw mieszkańców wobec potencjalnych problemów społecznych 

badania ankietowe przeprowadzono w trzech grupach respondentów zróżnicowanych pod 

względem zmiennych takich jak płeć i wiek.  

 

Ogó 

 

Ogólna charakterystyka gminy Poronin 

Położenie, dane administracyjne, dane demograficzne  
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Poronin – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim.  

W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedziba gminy 

to Poronin.  

 

Sołectwa: 

1) Bustryk; 

2) Małe Ciche; 

3) Murzasichle;  

4) Nowe Bystre;  

5) Poronin; 

6) Suche; 

7) Stasikówka; 

8) Ząb

Jak podają statystyki na 2017 rok gmina Poronin ma 11 581 mieszkańców.  

 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni;  

 Średni wiek mieszkańców wynosi 37,0 lat;  

 Od 2002 do 2017 liczba mieszkańców wzrosła o 10,3%.  

 

 
Wykres 1. Podział na płeć mieszkańców - statystyki na 2016 rok 

 
 

Ponadto z statystyk na 2017 rok odczytujemy, że w gminie Poronin: 
 
 zawarto 58 małżeństw (co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców); 

 odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 

 

Charakterystyka stanu cywilnego mieszkańców na 2017 rok: 

 31,8% - kawalerowie/ panny; 
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 53,7% - żonaci/ zamężne; 

 4,3% - rozwiedzeni/rozwiedzione; 

 9,3% - wdowy/wdowcy. 

 

 
Wykres 2. Charakterystyka stanu cywilnego mieszkańców na 2016 rok 

 

 
Przyrost naturalny: 

 

 Gmina ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 52. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu 4,50 na 1000 mieszkańców gminy.  

 w 2017 roku urodziło się tu 152 (45,4% dziewczynek i 54,6% chłopców).  

 

Migracje Ludności: 

W 2016 roku zarejestrowano 60 zameldowań w ruchu wewnętrzny oraz 74 wymeldowań, 

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych dla gminy Poronin wynosi -142. 

 

 

Rynek pracy: 

 

W gminie na 1000 mieszkańców pracuje 51 osób. 

51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. 

 

Bezrobocie rejestrowane wynosiło w 2016 roku 12,1% (10,3% wśród kobiet i 13,7% wśród 

mężczyzn). 

                                                      
2
 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Poronin#podstawowe-informacje 
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Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców 633 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, 

a 98 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy (saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy 

wynosi - 535). 

 
 

Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych: 

 

 38,1% aktywnych zawodowo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo); 

 5,9% w przemyśle i budownictwie; 

 24,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja); 

 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

obsługa rynku nieruchomości)3
. 

 

 

Instytucje i organizacje działające na terenie gminy 

 

1) STOWARZYSZENIE MURZASICHLE – PROMOCJA I ROZWÓJ; 

2) STOWARZYSZANIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU WSI ZĄB I OKOLICY; 

3) STOWARZYSZENIE ZDROWIE GÓROM; 

4) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY PODHALAŃSKIEJ „REGLE”; 

5) ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PORONIN; 

6) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MURZASICHLE; 

7) PORONIŃSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – HISTORYCZNE „NA GRAPIE”; 

8) KOMITET OBRONY PORONINA; 

9) STOWARZYSZENIE ROZWOJU PODTATRZA; 

10) LUDOWY KLUB SPORTOWY „BYSTRY: W NOWEM BYSTREM; 

11) PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA; 

12) TATRZAŃSKIE FORUM MŁODYCH; 

13) OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W MURZASICHLU; 

14) OCHOTNICZA STRZAŻ POŻARNA W  NOWEM BYSTREM; 

                                                      
3
 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Poronin#rynek-pracy 
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15) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STASIKÓWCE; 

16) OCHOTNICZAS STRAŻ POŻARNA W PORONINIE; 

17) OCHOTNICZA SYTRAZ POŻARNA W BUSTRYKU; 

18) OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W SUCHEM; 

19) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MAŁEM CICHEM; 

20) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZĘBIE4. 

 

Zasoby w obszarze zdrowia i pomocy społecznej 

 
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy 

nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem 

pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 

podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem.   

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:  

 przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń;  

 pracy socjalnej;  

 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej;  

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

 Główne cele pomocy społecznej: 

                                                      
4
 

https://mojepanstwo.pl/dane/gminy/1575,poronin/organizacje?conditions%5Bkrs_podmioty.forma_prawna_i
d%5D=15 
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a) wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – 

w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia  

w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

b) zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających 

dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 

niepełnosprawnym,  

c) zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom 

o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,  

d) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii 

społecznej, w tym przemocą w rodzinie, 

e) integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,  

f) stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie5. 

Problemy w obszarze pomocy społecznej 

 
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ  OŚRODEK SPOŁECZNY W GMINIE PORONIN  

 
 

 Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom  

i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadmienić należy, że pracownik 

socjalny pracujący w Ośrodku wykonuje zadania zmierzające do poprawy sytuacji osób   

i rodzin. Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców 

 i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane  

w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do 

likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju. 

W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania Ośrodka. Do nich w 

szczególności należy zaliczyć pracę socjalną. Polega ona na podejmowaniu działań na rzecz 

osób i rodzin. Działania te mają zmierzać do wzmacniania, odzyskiwania zdolności osób lub 

rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnymi zadaniami są 

angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, 

                                                      
5
 https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ 
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przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy społecznej, 

analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

oraz rozbudowywanie infrastruktury socjalnej6. 

Zaprezentowane poniżej dane pochodzą ze statystyk prowadzonych przez gminę Poronin 

DANE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 ilość rodzin z problemem alkoholowym, którym udzielono pomocy materialnej  

w formie zasiłków stałych, okresowych i doraźnych – 20; 

 dzieci objęte dożywianiem w szkołach gminy Poronin - 67; 

 OPS prowadziło w 2016 r. 38 „Niebieskich Kart”; 

 OPS prowadzi w 2017 r. 34 „Niebieskich Kart”; 

 ilość interwencji w związku z przemocą domową - 2; 

 liczba osób korzystających z usług prawnika w Punkcie Konsultacyjnym działającym 

przy OPS na dzień 30.10.2017 r. – 67; 

 liczba osób korzystających z usług psychologa w Punkcie Konsultacyjnym działającym 

przy OPS na dzień 30.10.2017 r. – 52.  

 

                                                      
6
 http://ops.pl/2016/05/osrodek-pomocy-spolecznej-rola-i-zadania/ 
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

Miejscem pierwszego kontaktu dla osób zgłaszających zaistnienie sytuacji kryzysowych 

związanych z problemem alkoholowym, patologią jest Punkt Konsultacyjny GKRPA  

w Poroninie, gdzie prowadzone jest poradnictwo i rozmowy motywujące do podjęcia 

leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych.  

W gminie Poronin działa Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej, wpisany do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego 

prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr WP-IV.9420.5.4.2013 w dniu 6 maja 

2013 r. W Punkcie Konsultacyjnym porad bezpłatnych udziela prawnik i psycholog.  

Placówki oświatowe działające na terenie gminy Poronin realizują zadania profilaktyczne 

dotyczące zapobiegania problemom społecznym zgodnie z zapisami Ustawy o systemie 

oświaty (m.in. art. 54 ust. 2 pkt 1 b). 

LICZBA KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PRAWNIKA I 
PSYCHOLOGA 

41

46
44 45

29

67

21 21

27
24 23

52

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba osób korzystających z usług prawnika w Punkcie Konsultacyjnym przy OPS

Liczba osób korzystających z usług psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przy OPS
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W każdej miejscowości gminy prowadzone są świetlice profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

oraz zajęcia ogólnorozwojowe.   

Punkt Konsultacyjny przy GKRPA  

Dane z Punktu Konsultacyjnego za 2016 rok: 

a. osoby z problemem alkoholowym zgłoszone do Punktu Konsultacyjnego przez 

prokuraturę i policję - 3, 

b. osoby z problemem alkoholowym zgłoszone do Punktu Konsultacyjnego: przez 

rodzinę - 12, przez OPS – 25, 

c. ilość spraw w toku – 25, 

d. problem przemocy w zgłoszeniach: 

 fizyczna – 5, 

 psychiczna – 37, 

 ekonomiczna – 15. 

e. przemoc z udziałem dzieci – 5, 

f. wnioski z Punktu Konsultacyjnego do Sądu Rodzinnego o leczenie przymusowe 

– 8. 

Dane z Punktu Konsultacyjnego za 2017 rok na dzień 31 października 2017 roku: 

a. osoby z problemem alkoholowym zgłoszone do Punktu Konsultacyjnego przez 

prokuraturę i policję -  4; 

b. osoby z problemem alkoholowym zgłoszone do Punktu Konsultacyjnego: przez 

rodzinę - 9, przez OPS – 18; 

c. ilość spraw w toku – 24; 

d. problem przemocy w zgłoszeniach: 

 fizyczna – 15, 

 psychiczna – 24, 

 ekonomiczna – 20. 
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e. przemoc z udziałem dzieci – 18; 

f. wnioski z Punktu Konsultacyjnego do Sądu Rodzinnego o leczenie przymusowe 

– 9; 

g. liczba osób przyjętych przez terapeutę – 19; 

h. ilość wizyt u terapeuty ogółem – 79. 

 

 

Dane z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Zakopanem: 

Liczba mieszkańców gminy Poronin korzystających z terapii w Poradni jest znikoma.  

W 2016 r. z usług Poradni korzystało 14 mieszkańców gminy Poronin. Uczestniczyli oni w 162 

sesjach indywidualnych i 15 wizytach lekarskich. W roku 2017 (do dnia 31.10.2017 r. z usług 

Poradni korzystało w dalszym ciągu 14 mieszkańców gminy Poronin. Uczestniczyli oni w 189 

sesjach indywidualnych i 28 wizytach lekarskich. 

Świadczy to o braku chęci do podjęcia leczenia dobrowolnie przez osoby uzależnione 

oraz o nieświadomości społeczeństwa, które nie widzi potrzeby sięgnięcia po pomoc 

oferowaną przez Poradnię dla osób współuzależnionych. Osoby współuzależnione przez 

wyparcie nie pozwalają sobie dostrzec własnych problemów, a skojarzenia pojęć 

„psychiatra”, „psycholog”, „terapeuta” z lekarzami osób chorych psychicznie oraz wstyd 

Id: D7FC015D-5A94-496A-B520-4CAB29286623. Uchwalony Strona 19



 20 

powstrzymują je przed skorzystaniem z usług Poradni, a w efekcie przed uzdrowieniem 

relacji we własnej rodzinie. 

Dane z ewidencji działalności gospodarczej Urzędu gminy Poronin: 

Liczba wydanych koncesji wg stanu na dzień 29 listopada 2017 r.: 

 

W Małem Cichem oraz Zębie liczba wydanych koncesji ogółem zwiększyła się  

w stosunku do roku 2016 o 1, natomiast w Poroninie ewidencjonowanym wraz ze 

Stasikówką o 4 koncesje. O jedną koncesję obecnie mamy mniej w Suchem, zaś w 

Murzasichlu o 2.  

1 punkt sprzedaży alkoholu przypada na 114 dorosłych mieszkańców gminy Poronin. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 

XXVI/152/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016 r.,  

 

Zadania określone w programie na rok 2017 realizowane były poprzez działania 

podejmowane przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, funkcjonowanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych, działalność Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA, działalność świetlic 

profilaktycznych, środowiskowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, Policję, szkoły  

i inne placówki realizujące programy profilaktyczne oraz współpracę z organizacjami pożytku 

publicznego i kościołami w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Do zjawiska przemocy odnosi się w szczególności zadanie 2 Gminnego 

Programu 

 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

Pomoc rodzinom i ofiarom przemocy domowej dokonywana jest poprzez: 

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin, w których występują problemy 

uzależnień i przemoc domowa: 

- w ramach Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA – cały rok, 

2. Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku zaistnienia podejrzenia 

przemocy w rodzinie: 

- w ramach Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA – cały rok, 

- w ramach współpracy z OPS – cały rok. 

3. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną 

dla rodzin dotkniętych problemem przemocy: 

- dofinansowanie wynagrodzenia prawnika i psychologa zatrudnionych  

w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie – bezpłatne usługi prawne oraz 

psychologiczne – cały rok.  

4. Wspieranie działań dotyczących pomocy dziecku, rodzinie z problemem 

alkoholowym oraz ofiarom przemocy poprzez współpracę z Policją, OPS, 

przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, parafiami oraz organizacjami 
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pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania 

przemocy domowej: 

- cały rok. 

5. Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych: 

- szkolenie GKRPA – „Uzależnienie od alkoholu, picie ryzykowne i szkodliwe, 

rodzina z problemem alkoholowym, dzieci w rodzinie z problemem 

alkoholowym, przemoc w rodzinie, profilaktyka (…)” – kwiecień 2017 r. 

6. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy  

w gminie Poronin oraz gminach okolicznych (Zakopane i Nowy Targ): 

- wydruk informacji, danych teleadresowych na kalendarzach gminnych – 

grudzień 2017 r. 

7. Organizacja kolonii profilaktycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 

dysfunkcjami społecznymi. 

- współorganizacja półkolonii dla 35 dzieci – luty 2017 r. 

- współorganizacja kolonii profilaktycznej letniej dla 30 dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych – lipiec 2017 r. 

8. Dofinansowanie wyjazdów na wycieczki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych  

i zagrożonych dysfunkcjami: 

- dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

dysfunkcjami w celu integracji społecznej, przełamywania barier.  

9. Finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz dożywianie dzieci uczęszczających na te zajęcia: 

- organizacja 7 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach:  

 Małe Ciche – 8 godz./msc, 

 Murzasichle – 16 godz./msc, 
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 Nowe Bystre – 20 godz./msc, 

 Poronin – 16 godz./msc, 

 Stasikówka – 8 godz./msc, 

 Suche – 16 godz./msc, 

 Ząb - 16 godz./msc. 

Podczas prowadzonych zajęć uwzględniono działania mające na celu wspomaganie rozwoju, 

kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, wzmacniania zachowań asertywnych, 

wspieranie rozwoju zainteresowań i talentów, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia 

oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Wychowawcy wszystkich świetlic współpracowali  

z rodzicami i opiekunami dzieci, pedagogami, wychowawcami klas oraz terapeutami. 

10. Finansowanie prowadzenia zajęć rozwojowych np. teatralnych, muzycznych, 

tanecznych, plastycznych, turystycznych, sportowych, komputerowych itp.  

i programów socjoterapeutycznych: 

– w ramach świetlic terapeutycznych i zajęć sportowo - muzycznych – cały rok: 

 Małe Ciche – zajęcia plastyczne, 

 Murzasichle – zajęcia plastyczne, artystyczne, muzyczne, 

 Nowe Bystre – zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, multimedialne, 

muzyczne, językowe – język angielski, 

 Poronin – zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne, 

 Stasikówka – zajęcia plastyczne, sportowe, 

 Suche – zajęcia plastyczne, artystyczne, muzyczne, 

 Ząb - zajęcia komputerowe, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, sportowe. 

– poprzez współorganizowanie konkursów – cały rok: 

 Liga Ochrony Przyrody – konkurs fotograficzny, plastyczny, rajd ekologiczny, 

wiedzy o ochronie przyrody, 

 Straż Pożarna – konkurs wiedzy o straży pożarnej oraz sprawnościowy pn. 

„Młodzież zapobiega pożarom”, 
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 Placówki oświatowe – konkurs recytatorski, ortograficzny, matematyczny, 

„Jan Paweł II Patron Najgodniejszy”, wiedzy o gminie Poronin, Rajd 

Przyrodniczy, przedszkolaków, plastyczny, biblijny, języka angielskiego, 

przyrodniczy, 

 GOK – konkursy recytatorskie, czytelniczy, plastyczne, na najpiękniejszy 

warkocz, wiedzy o Katyniu. 

–   poprzez wspieranie m.in. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP 

Poronin liczącej 15 członków od 10 do 18 roku życia – cały rok: 

11. Organizowanie zajęć mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych 

dla rodziców: 

- w ramach ogólnopolskiej kampanii „POSTAW NA RODZINĘ”; 

- w ramach festynów oraz pikników rodzinnych organizowanych przez Szkołę 

Podstawową w Murzasichlu, Nowem Bystrem, Poroninie i Zębie;   

- poprzez współorganizowanie wraz z Gminnym Przedszkolem Publicznym 

„Święta Rodziny”; 

- poprzez realizację Gminnego Dnia Dziecka; 

- poprzez program rekomendowany przez PARPA: „Archipelag Skarbów” – 

szkolenie rodziców; 

- w ramach współorganizacji imprezy promującej zdrowy styl życia z 

elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin "XXVI Ogólnopolskiego 

Wiosennego Zlotu Rodzin Abstynenckich - TATRY 2017" w Małem Cichem w 

terminie 29.04.-04.05.2017 r. - Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-

Turystyczne w Katowicach. 

Stan bezpieczeństwa na terenie gminy  

Bezpieczeństwo stanowi nieodłączny element funkcjonowania społeczności lokalnych, 

wyraża się ̨ ono w zaspokojeniu podstawowych jego potrzeb w tym potrzeby bycia 

bezpiecznym w sensie podmiotowym jak i przedmiotowym. Szczególne zadania w tym 

obszarze pełni samorząd terytorialny, którego zasadniczym celem jest między innymi 
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zapewnianie bezpieczeństwa na swoim obszarze działania. Poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców danej jednostki terytorialnej są ̨jednym z czynników rozwojowych i zarazem jej 

atrakcyjności. Z kolei brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa odczuwany przez 

mieszkańców i przedsiębiorców, to główny powód ich odpływu7. 

DANE Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZAKOPANEM wg stanu na dzień 25 września 2017r.: 
 

Rodzaj zdarzenia odnotowanego na 

terenie gminy Poronin: 

2013 2014 2015 2016 2017 Razem: 

ilość interwencji mających związek ze 
spożyciem alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych 

 
238 

 
223 

 
243 

 
214 

 
173 

 
1091 

ilość interwencji w gminie Poronin 
ogółem 

865 942 1056 1066 818 4747 

liczba osób doprowadzonych do 
PdOZ w celu wytrzeźwienia 

34 19 16 16 12 97 

liczba ujawnionych nietrzeźwych 
kierujących oraz kierujących pod 
wpływem alkoholu 

 
85 

 
67 

 
58 

 
36 

 
30 

 
276 

liczba interwencji, w których 
uczestniczyli nieletni znajdujący się 
pod wpływem alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych 

 
8 

 
7 

 
2 

 
2 

 
2 

 
21 

liczba osób zatrzymanych w związku 
z założeniem procedury "Niebieskiej 
karty" 

 
4 

 
4 

 
8 

 
12 

 
12 

 
40 

Tabela 1. Rodzaj zdarzenia odnotowanego na terenie gminy Poronin 
 
 
 

Problemy społeczne w świadomości dorosłych mieszkańców gminy Poronin 
 

Grupa badawcza 

 

                                                      
7
 Hoffmann T., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych – wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa 

 i porządku publicznego, dostęp online: http://studium.kutno.pl/wp 

content/uploads/2017/04/Hoffmann_T_Studium_nr_3_2015.pdf 
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 Badanie zostało przeprowadzone na grupie reprezentatywnej 100 dorosłych 

mieszkańców z terenu gminy Poronin. W badaniu wzięło udział 81 kobiet i 19 mężczyzn.  

 

Cel badania  

 
 Kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród badanych dorosłych miał na celu 

zbadanie zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym, w szczególności, takich jak:  

1) bezrobocie, wykluczenie społeczne; 

2) spożywanie alkoholu, uzależnienie od alkoholu; 

3) rozpowszechnienie oraz dostępność narkotyków w środowisku;  

4) przemoc w rodzinie, zachowania agresywne; 

5) problem uzależniania od gier na pieniądze, uczestnictwo w grach loteryjnych; 

6) postawy wobec palenia papierosów.  

 

Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców 

 
W pierwszym pytaniu poprosiliśmy o ocenę ważności różnych problemów 

społecznych w środowisku lokalnym mieszkańców gminy Poronin. Przyjętą w tych badaniach 

miarą ważności różnych problemów społecznych jest odsetek respondentów, którzy 

wskazują dany problem, jako istotny.  

Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców.  

 

Problemy społeczne Bardzo 
istotny 

Istotny Przeciętny Mało 
istotny 

Nieistotny 

bezrobocie  0% 20% 69% 11% 0% 

alkoholizm 1% 31% 68% 0% 0% 

zubożenie społeczeństwa 1% 20% 76% 3% 0% 

kryzys rodziny 2% 33% 64% 1% 0% 

wzrost przestępczości 0% 5% 85% 10% 0% 
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narkomania 0% 8% 84% 8% 0% 

kryzys norm moralnych 0% 3% 83% 14% 0% 

problemy mieszkaniowe 0% 3% 83% 14% 0% 

zanieczyszczenie 
środowiska 

1% 2% 83% 14% 0% 

Tabela 2. Ocena ważności problemów społecznych na terenie gminy 
 
 

Na pierwszym miejscu badani postawili problem kryzysu rodziny. Równie istotnym 

problemem społecznym w świadomości mieszkańców gminy okazał się być problem 

alkoholizmu oraz zubożenia społeczeństwa.[…] 

  

Zjawisko przemocy w środowisku lokalnym 

 
 W ostatnich latach do publicznej wiadomości dociera wiele informacji na temat 

różnych form przemocy, zarówno domowej jak i w środowisku lokalnym. Badanie zjawiska 

przemocy, szczególnie domowej jest trudnym przedsięwzięciem, bowiem wymaga od 

respondenta podzielenia się bardzo trudnymi, intymnymi osobistymi doświadczeniami. 

Przemoc traktują jako sytuację poniżającą, wstydliwą, stąd ogromne bariery przez 

przyznaniem się do tego typu incydentów. 

 Badania CBOS dotyczące doświadczania zjawiska przemocy wśród Polaków 

pokazują, iż przemoc i różne formy agresji nie są czymś nadzwyczajnym w życiu Polaków. 

Spotykają się z nią coraz częściej na ulicy, w miejscach publicznych, w pracy, w szkole, 

środkach komunikacji miejskiej. 

 Poważnym problemem pozostaje także, wciąż obecne w życiu Polaków, zjawisko 

agresji osób dorosłych wobec dzieci i młodzieży. Wprawdzie przyzwolenie na stosowanie 

kar fizycznych jako środka wychowawczego ma w Polsce coraz mniej zwolenników, jednak 

opinia publiczna jest wciąż sceptycznie nastawiona, co do wprowadzenia całkowitego 

zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Za jej głosem do niedawna szło także 

polskie prawo, dopuszczające stosowanie kar fizycznych, jeżeli nie powodują one 

uszczerbku na zdrowiu dziecka. Jednak sami zwolennicy karania fizycznego przyznają się, iż 

kary takie są upokarzające dla dzieci. 
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Przemoc w opiniach dorosłych mieszkańców  

 

 Gdy zapytaliśmy mieszkańców o to, czy ich zdaniem obecnie przemoc w rodzinie 

jest zjawiskiem coraz częstszym – 21% odpowiedziało, że właśnie tak jest. Były to jedynie 

deklaracje badanych kobiet. 54% ankietowanych nie miało zdania na ten temat, a 

pozostałe 25% uważało, że zjawiska przemocy w rodzinie występują coraz rzadziej. 

  Ponadto, badania pokazały, iż wśród ankietowanych 4% zna przypadki stosowania 

przemocy w rodzinie, 23% nie ma wiedzy w tym temacie, a pozostałe 73% nigdy o nich nie 

słyszało. Uwzględniając płeć w odpowiedzi na to pytanie, dowiadujemy się, że jedynie 

kobiety znają przypadki stosowania przemocy w rodzinie.  

 

Respondenci zapytani kolejno kto ich zdaniem najczęściej bywa ofiarą przemocy  

w rodzinie odpowiadali, iż najczęściej (94%) jest to kobieta. Prócz tego 2% wskazywało, że 

dziecko, a 3%, że osoba niepełnosprawna. 1% wskazało, że osoba starsza. Żaden z 

badanych nie przyznał, że mężczyzna pada najczęściej ofiara przemocy w rodzinie.  

 

 

 

 

 
Wykres 3. Kto według Pana/Pani najczęściej bywa ofiarą przemocy w rodzinie? 
 
 

Relacje rodziców z dziećmi - postawy wobec wychowywania  
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Dorośli mieszkańcy gminy Poronin w zdecydowanej większości są przekonani, co do 

tego, iż kary fizyczne i surowe traktowanie dziecka nie stanowią dobrej metody 

wychowawczej. Warto jednak poznać szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytania 

dotyczące problematyki przemocy. 

 Wśród ankietowanych znalazła się grupa, która jest zwolennikiem rygorystycznego 

wychowywania dzieci. Potwierdza to fakt, że 12% badanych uważa, iż dziecko powinno bać 

się rodziców, bo wtedy łatwiej jest uzyskać posłuszeństwo i szacunek. Przeciwnych takiej 

postawie jest większość badanych – 79%, którzy twierdzą, że dziecku w okresie dorastania 

nie powinien towarzyszyć lęk przed rodzicami. 9% nie ma zdania na ten temat.   

 

 
Wykres 4. Czy uważa Pani/Pan, że dziecko powinno bać się rodziców? 

 
 Ponadto zapytaliśmy mieszkańców co sądzą o wprowadzeniu ustawowego zakazu 

stosowania kar cielesnych. Za wprowadzeniem (już obowiązującego) ustawowego zakazu 

bicia dzieci opowiada się 49% zaś 26% jest przeciwnych tego typu prawnej regulacji. 25% 

respondentów nie ma zdania w tej kwestii8. 

 

                                                      
8
 Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842. 
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Wykres 5. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem ustawowego zakazu stosowania kar cielesnych? 

  
Co więcej z badań wynika, że 66% ankietowanych nie pochwala stosowania kar 

cielesnych w procesie wychowywania dzieci, natomiast 9% nadal uważa, że jest to dobra 

metoda wychowawcza. Pozostałe 25% respondentów nie ma zdania na ten temat.  

 

 
Wykres 6. Czy rodzice mają prawo stosować kary cielesne 
 

 
 Zapytaliśmy także ankietowanych, czy znają w swoim otoczeniu rodziców, którzy 

stosują kary cielesne. 12% badanych wskazuje, iż zna w swoim środowisku przypadki bicia 

dzieci przez swoich opiekunów.  Pozostałe 88% respondentów nie zna takich przypadków. 

 

 Powyższe dane otrzymane w rozdziale dotyczącym problemów społecznych w opinii 

mieszkańców z gminy Poronin pokazują, iż badani jako najistotniejszy z nich postrzegają 

problem kryzysu rodziny, kolejno problem alkoholizmu oraz zubożenia społeczeństwa.   
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Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów – II etap edukacji 

 

Cel badania  

 Podstawowym celem przeprowadzonej ankiety była analiza następujących 

problemów społecznych:  

1)  przemocy i agresji w środowisku szkolnym oraz domowym; 

2) używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych, w tym picie alkoholu, 

palenie papierosów; 

3) używania komputera i zagrożenia cyberprzemocą.  

 

Grupa badawcza 

 

W badaniu wzięło udział 138 uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu gminy 

Poronin. Wśród badanych było 76 chłopców i 62 dziewczęta.[..] 

 

 
Wykres 7. Podaj swoją płeć 
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Wykres 8. Jesteś uczniem klasy? 

 

Problem przemocy i agresji w środowisku szkolnym oraz domowym 

 
Analizując klimat, w którym funkcjonują uczniowie klas V i VI szkół podstawowych 

na terenie gminy Poronin dowiadujemy się, że ankietowani najczęściej w swojej szkole 

czują się bardzo dobrze. Odpowiedzi tej udzieliło 40,58% uczniów. Kolejne 35,51% raczej 

dobrze ocenia swoje samopoczucie w szkole, a 20,29% deklaruje, że jest ono raz dobre, a 

raz złe. 1,45% stanowią badani, którzy czują się w swojej szkole raczej źle, a 2,17% bardzo 

źle. 

W przypadku analizy tego pytania z uwzględnieniem płci respondenta, dziewczęta 

(43,55%), najczęściej odpowiadały, że czują się w swojej szkole bardzo dobrze, w 

przypadku chłopców, najwięcej deklaracji dotyczyło odpowiedzi bardzo dobrze i raczej 

dobrze. Wskazanych przez 38,16% badanych. 
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Wykres 9. Jak się czujesz w swojej szkole? 

 
   

Wysokie są noty uczniów w stosunku do poziomu bezpieczeństwa  

w szkole. Zdecydowana większość badanych deklaruje, iż jest to miejsce bezpiecznie. Jak 

wynika z analizy danych, 60,14% ankietowanych czuje się w szkole bezpiecznie, a kolejne 

37,68% raczej bezpiecznie. Zaledwie 1,45% badanych postrzega szkołę jako miejsce raczej 

niebezpieczne, a 0,72% deklaruje, że jest ona miejsce bardzo niebezpiecznym.  

 

 
Wykres 10. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? 

 
 Kolejno, zapytaliśmy ankietowanych, jak często obserwują zjawisko przemocy  

w szkole. 38,41% uczniów klas V i VI przyznaje, iż w szkole nie obserwuje wcale zjawiska 

przemocy. 23,91% ankietowanych twierdzi, że takie sytuacje mają miejsce rzadko, raz na 

pół roku. 29,71% jest świadkiem przemocy wobec innych uczniów kilka razy w miesiącu. 
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7,25% przyznaje, że zjawisko przemocy zdarza się często, kilka razy w tygodniu, a 0,72% 

badanych deklaruje, że takie zjawisko obserwuje bardzo często, niemal codziennie. 

   

 
Wykres 11. Jak często obserwujesz zjawiska przemocy w szkole? 

 
 
 Poprosiliśmy także uczniów o odpowiedź czy uważają, że padli ofiarą jakiegoś 

rodzaju przemocy. Osobiście doświadczyło jej 15,22% uczniów (w tym 9.68% dziewcząt  

i 19,47% chłopców), tyle samo procent - 15,22% ankietowanych (w tym 8,06% dziewcząt  

i 21,05% chłopców) przyznaje, że są w szkole uczniowie, których się boi.   

Bycie ofiarą przemocy, jak i świadomość obecności w szkole osób, których się 

boimy, wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Często prowadzi do zamykania się w 

sobie, wycofania, a nawet obwiniania, że to z nami jest coś nie tak, dlatego ktoś w 

stosunku do nas stosuje przemoc. Nauczyciele powinni kontrolować, aby zjawisko 

przemocy się zmniejszyło, ale też starać się rozmawiać o przemocy z uczniami, którzy jej 

doświadczają.  

 Na pytanie, czy w swoim środowisku badani uczniowie znają instytucje, które 

zajmują się pomocą osobom dotkniętym przemocą, 15,94% przyznało, że zna dokładną 

lokalizację kilku instytucji, które zajmują się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym. 

43,48% ankietowanych, zadeklarowało, że nie zna nazw takich instytucji, ale wie, gdzie i do 

kogo udać się po pomoc. Pozostałe 40,58% uczniów nie zna w swoim środowisku instytucji, 

które zajmują się niesieniem pomocy osobom dotkniętym przemocą. Brak takiej wiedzy 

deklaruje 43,55% dziewcząt oraz 38,16% chłopców. 
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Wykres 12. Czy wiesz, jakie instytucje w Twoim środowisku zajmują się pomocą osobom dotkniętym przemocą? 
 

 
 Na pytanie kogo przede wszystkim uczniowie powiadomią, jeśli będą świadkiem lub 

ofiarą przemocy, 55,80% uczniów odpowiedziało, że wychowawcę, dyrektora szkoły lub 

pedagoga. 27,54% zawiadomi o takim fakcie rodziców. 7,97% uczniów w sytuacji 

zagrożenia przemocą szukałoby wsparcia wśród swoich kolegów, a 8,70% wskazało na inną 

osobę.  

Wynik, jak wielu badanych wybierze dyrektora, wychowawcę czy pedagoga jako 

osobę, którą zawiadomi, jeśli będzie świadkiem lub ofiarą przemocy, jest niezmiernie 

pozytywny. Świadczy o tym, że uczniowie ufają swoim nauczycielom, dzięki temu w 

sytuacji zagrożenia grono pedagogiczne będzie mogło podpowiedzieć takiej osobie 

najlepszą ścieżkę rozwiązania problemu.  
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Wykres 13. Kogo zawiadomisz, jeżeli będziesz świadkiem lub ofiarą przemocy? 

  
W kolejnym pytaniu poprosiliśmy uczniów o odpowiedź czy spotkali się z 

konkretnymi formami przemocy. 21,74% respondentów zna zjawisko przemocy takie jak: 

złośliwe smsy, wpisy przez komunikatory np. Gadu-Gadu, Skype i inne. Z publikowaniem w 

Internecie obraźliwych informacji zetknęło się 15,94% badanych uczniów, a z amatorskimi 

filmami video 12,32% ankietowanych. Z poniżaniem spotkało się 34,06% uczniów. 22,46% 

badanych zna zjawisko zastraszania, a 36,96% zetknęło się z ośmieszaniem i 

wulgaryzmami. 12,32% badanych respondentów spotkała się z próbami szantażu. Pobicia i 

wyzwiska są znane 26,81% respondentów, a 38,41% ankietowanych spotkało się z agresją 

słowną. Agresja słowna okazała się być formą przemocy znaną najczęściej chłopcom 

(36,84%), w przypadku dziewcząt było to poniżanie wskazane przez 41,94% badanych. 
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Wykres 14. Czy znasz przypadki stosowania którejś z wymienionych form przemocy? 

 
 

W związku z tym, chcieliśmy także dowiedzieć się, czy w stosunku do uczniów miało 

miejsce któreś z zachowań wymienione w poprzednim pytaniu. 25,36% badanych 

przyznało, że takie zdarzenia miały miejsce. Do doświadczenia takiej przemocy przyznaje 

się 30,65% dziewcząt i 21,05% chłopców. Pozostali uczniowie – 74,64% odpowiedzieli, że w 

stosunku do nich takie zachowania nigdy się nie wydarzyły.  

Co więcej, poprosiliśmy uczniów II etapu edukacji o odpowiedź czy poza terenem 

szkoły również spotykają się z aktami przemocy. Wśród ankietowanych 22,46% przyznało, 

że spotyka się z przejawami przemocy poza szkołą. Pozostałe 77,54% udzieliło odpowiedzi, 

że nie spotkało się nigdy z aktem przemocy poza szkołą. Występowanie przemocy poza 
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murami szkolnymi jest częściej znane chłopcom, 27,63% przyznało, że spotyka się  

z przejawami przemocy poza szkołą, w przypadku dziewcząt było to 16,13%. 

Chcieliśmy także dowiedzieć się, czy któryś z badanych uczniów brał czynny udział  

w akcie przemocy. Wśród respondentów znalazło się 17,39% badanych (w tym 9,68% 

dziewcząt i 23,68% chłopców), którzy przyznali się do stosowania przemocy. Pozostali 

uczniowie – 82,61% odpowiedzieli, że nigdy nie brali udziału w czynnym akcie przemocy.  

 Ponadto w ankiecie pojawiły się pytania odnośnie oceny relacji i sposobów 

wychowywania rodziców w uznaniu badanych.  Gdy zapytaliśmy badanych o to, czy rodzic 

ma prawo uderzyć swoje dziecko, 51,45% uczniów odpowiedziało, że rodzice nie mają 

prawa uderzyć swojego dziecka bez względu na okoliczności. W ocenie 16,67% mogą to 

zrobić, jeśli są ku temu powody. Pozostałe 31,88% uczniów nie wiedziało, jak 

odpowiedzieć na pytanie o prawo rodzica do uderzenia swojego dziecka. 

 

 
Wykres 15. Czy uważasz, że rodzice mają prawo uderzyć swoje dziecko? 
 
 

Co więcej, badani uczniowie oceniają w większości pozytywnie swoje relacje  

z rodzicami. W tym 72,46% ocenia je jako bardzo dobre, a 23,91% jako dobre. 2,90% ocenia 

je jako średnie, a zaledwie jedna osoba 0,72% postrzega taką relację jako bardzo złą. 

Zarówno dziewczęta (69,35%), jak i chłopcy (75%), w odpowiedzi na to pytanie 

najczęściej swoje relacje z rodzicami oceniali jako bardzo dobre.  
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Wykres 16. Jak oceniasz swoje relacje z rodzicami? 
 

Ponadto, pytając uczniów o to, czy mogą porozmawiać na temat swoich problemów  

z rodzicami, 72,46% odpowiedziało, że ma pełne zaufanie do swoich najbliższych. Była to 

odpowiedź najczęściej wskazywana zarówno przez dziewczęta – 75,81%, jak i chłopców – 

69,74%. Kolejne 21,74% badanych było zadania, iż czasem coś powie rodzicom, ale nie 

zawsze, a 4,35% to ankietowani deklarujący, że raczej nie mówią o swoich problemach. 

Pozostałe 1,45% stanowili respondenci stanowczo nie wspominający o swoich problemach 

najbliższym. 

Następnie zapytaliśmy uczniów klas V i VI szkół podstawowych, czy w swoim domu 

czują się bezpiecznie. 99,28% odpowiedziało twierdząco na to pytanie, zaledwie jedna 

osoba (0,72%) zaprzeczyła. 

Powyższe zestawienie wyników dotyczące problemu agresji i przemocy 

w środowisku szkolnym i domowym pokazuje, iż badani uczniowie z klas V i 

VI szkół podstawowych w gminie Poronin w swojej szkole czują się najczęściej 

bardzo dobrze. Ponadto, z powyższych danych odczytujemy, że ankietowani 

postrzegają swoją szkołę jako miejsce bezpieczne, w którym z reguły 

zachowują się dobrze.  

Ponadto, w opinii ankietowanych zjawisko przemocy w szkole 

najczęściej nie występuje wcale i uczniowie go nie zauważają. Jednak nie 

można pominąć 29,71% deklaracji badanych dotyczących jego występowania 

kilka razy w miesiącu. Prócz tego, 15,22% uczniów przyznało, że doświadczyło 
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przemocy, i tyle samo procent zadeklarowało, że zna w szkole uczniów, przed 

którymi odczuwa lęk. Warto dodać, iż chłopcy deklarowali, że są w szkole 

uczniowie, których się boją, częściej też przyznawali, że padają ofiarą 

przemocy. Oprócz tego, niespełna 41% badanych zasygnalizowało brak wiedzy 

na temat instytucji zajmujących się pomocą osobom dotkniętym przemocą.  

 Co więcej, pytając uczniów o znajomość konkretnych form przemocy, 

38,41% spotkało agresją słowną, 36,96% z ośmieszaniem i wulgaryzmami a 

34,06% z poniżaniem. Prócz tego, 25,36% uczniów udzieliło odpowiedzi, że 

osobiście doświadczyło między innymi tych form przemocy. Były to częściej 

deklaracje dziewcząt. Ponadto, 22,46% badanych zadeklarowało, iż spotyka 

także przemoc poza murami szkolnymi oraz 17,39% przyznało, że 

uczestniczyło  

w czynnym akcie przemocy. Warto zaznaczyć, że byli to dużo częściej chłopcy. 

 W przypadku danych dotyczących relacji z rodzicami, dowiedzieliśmy 

się, że ankietowani bez względu na płeć najczęściej postrzegają je jako bardzo 

dobre. Ponadto, uczniowie najczęściej dążą pełnym zaufaniem najbliższych, a 

dom to miejsce, gdzie prawie wszyscy uczniowie (99,28%) czują się 

bezpiecznie.  

 

Uczniowie a problem zjawiska cyberprzemocy 

 
W badaniu nie zabrakło pytań na temat coraz częściej obecnego w szkołach 

zjawiska, jakim jest cyberprzemoc. 88,41% uczniów, zadeklarowało, że wie, czym ono jest.  

Następne pytanie pokazało, że ponad połowa, bo - 50,72% uczniów przejmuje się i stara 

się szukać pomocy wobec aktów cyberprzemocy. 22,46% ignoruje cyberprzemoc i uważa, 

że to nic takiego. Kolejne 6,52% jest zdania, że czasami dla żartu to nic takiego, natomiast 

7,25% nie ma nic przeciwko zjawisku cyberprzemocy.  Pozostałe 13,04% uczniów ma inne 

odczucia.  
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Uwzględniając płeć respondenta najczęściej wybieraną odpowiedzią przez 

dziewczęta (56,45%), jak i chłopców (46,05%) była ta, świadcząca o tym, że przejmują się 

tym zjawiskiem i szukają pomocy. 

 

 
Wykres 17. Jakie są Twoje odczucia wobec cyberprzemocy? 

 
Gdy zapytaliśmy uczniów, czy wbrew ich woli wykonano im film lub zrobiono 

zdjęcie, 29,71% (w tym 25,81% dziewcząt oraz 32,89% chłopców) twierdzi, że taka sytuacja 

miała miejsce. 42,75% jest zdania, że nigdy nie miało takiego problemu, a 27,54% nie 

przypomina sobie takiej sytuacji.  

Zapytaliśmy także uczniów, czy znają jakieś organizacje lub serwisy internetowe, 

które udzielają pomocy w sytuacjach zetknięcia się z cyberprzemocą. 31,88% uczniów 

potrafi wskazać choć jedną instytucję lub organizację, która zajmuje się taką pomocą. 

Pozostali badani –  68,12% nie zna ani jednej takiej organizacji. Było to 64,52% dziewcząt 

oraz 71,05% chłopców. 

Nauczyciele i rodzice powinni więcej rozmawiać z dziećmi o tym zjawisku. Gdyż jest 

ono coraz bardziej powszechne. Wiedza na temat tego, gdzie się udać, żeby nam ktoś 

pomógł jest niezbędna, a jak pokazują badania bardzo wielu uczniów jej nie posiada. 

 

Zebrane dane w podrozdziale dotyczącym cyberprzemocy pokazują, iż badani  

w większości wiedzą, czym jest to zjawisko. Najczęstszą reakcją uczniów na jego 

występowanie, bez względu na płeć, jest szukanie pomocy. Co więcej, niecałe 30% 

badanych przyznaje, że ktoś bez ich zgody zrobił im zdjęcie czy nakręcił film, dlatego wynik, 
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iż ponad 68% uczniów nie zna instytucji czy organizacji pomagających w sytuacjach 

zetknięcia się  

z cyberprzemocą jest bardzo niepokojący. Warto dodać, że chłopcy nieco częściej padają 

ofiarą przemocy cyfrowej i to oni częściej deklarują brak wiedzy na temat instytucji 

pomocowych. 

 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów - III etap edukacji 

Cel badania  

 
 Podstawowym celem przeprowadzonej ankiety była analiza następujących 

problemów społecznych:  

1) przemocy i agresji w środowisku szkolnym oraz domowym; 

2) używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych, w tym picia alkoholu, 

palenia papierosów oraz używania narkotyków i dopalaczy; 

3) używania komputera i zagrożenia cyberprzemocą.  

 

Grupa badawcza 

 

Badania wśród uczniów prowadzone były za pomocą anonimowej ankiety 

internetowej.  W badaniu wzięło udział 158 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Poronin. Wśród badanych było 70 chłopców i 88 dziewcząt. […] 
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Wykres 18. Podaj swoją płeć 
 

 

 
Wykres 19. Jesteś uczniem klasy? 

 
 

Problem przemocy i agresji w środowisku szkolnym oraz domowym 

 
„Szkoła jest jednym ze źródeł przemocy i równocześnie znaczącym środowiskiem  

w życiu dziecka. Przez swoje intencjonalne oddziaływanie nie tylko stymuluje intelektualny 

rozwój ucznia, ale także wspiera kształcenie cech jego osobowości. Bardzo ważną rolę w 

tym procesie odgrywa klimat oraz relacje interpersonalne dziecka zarówno z nauczycielami 

jak  

i z uczniami. Jest to równocześnie obszar, na którym młody człowiek styka się z przemocą i 

tę przemoc odczuwa”9.  

                                                      
9
 Tracz-Dral J., Agresja i przemoc w szkołach, dostęp online: 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf 
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W naszym narzędziu badawczym skierowanym do uczniów zapytaliśmy o to, jak 

badani czują się w swojej szkole. 22,15% uczniów bardzo dobrze ocenia swoje 

samopoczucie w szkole, a 43,04% raczej dobrze. Istnieje jednak spora grupa uczniów, 

którzy nie zawsze dobrze czują się w szkole, do której uczęszczają. 26,58% uczniów 

przyznaje, że w szkole czuje się raz dobrze,  

a raz źle. Wśród uczniów znalazło się 2,53% badanych, którzy zadeklarowali, iż czują się  

w szkole raczej źle, a 5,70% bardzo źle.  

Uwzględniając płeć badanych okazało się, że zarówno dziewczęta (50%), jak i 

chłopcy (34,29%) najczęściej w swojej szkole czują się raczej dobrze. 

 

 
Wykres 20. Jak oceniasz swoje samopoczucie w szkole? 
 
 
 

 
Wysokie są również noty uczniów w stosunku do poziomu bezpieczeństwa w szkole. 

Zdecydowana większość badanych deklaruje, iż w szkole czuje się bezpiecznie. Jak wynika  

z analizy danych, 41,77% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a kolejne 44,94% raczej 

bezpiecznie. 6,33% ankietowanych zadeklarowało, iż szkoła w ich opinii to raczej 

niebezpieczne miejsce, a 6,96% zadeklarowało, że wręcz bardzo niebezpieczne.  
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Wykres 21. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? 

 
 Pomimo, że uczniowie wysoko oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole, to 

jednak zdarza im się obserwować w szkole zjawiska przemocy rówieśniczej. Należy jednak 

zaznaczyć, że mają one najczęściej charakter incydentalny, występują rzadko. 

31,65% młodych ludzi przyznaje, iż w szkole nie obserwuje wcale zjawisk przemocy. 

38,61% ankietowanych twierdzi, że takie sytuacje mają miejsce rzadko, raz na pół roku. 

22,15% jest świadkiem przemocy wobec innych uczniów kilka razy w miesiącu. 5,06% 

badanych obserwuje takie zjawisko kilka razy w tygodniu, a 2,53% twierdzi, że obserwuje 

zjawiska przemocy bardzo często, niemal codziennie.  

 

 
Wykres 22. Jak często obserwujesz zjawisko przemocy w szkole? 
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 Z deklaracji respondentów dowiadujemy się, iż osobiście doświadczyło przemocy 

18,99% uczniów (w tym 14,77% dziewcząt i 24,29% chłopców), natomiast 13,29% (w tym 

9,09% dziewcząt i 18,57% chłopców) przyznaje, że są w szkole uczniowie, których się boi. 

 Zapytaliśmy także badanych o instytucje, które zajmują się pomocą osobom 

dotkniętym przemocą. 15,82% ankietowanych przyznało, że zna dokładną lokalizację kilku 

instytucji, które zajmują się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym. 43,67% 

badanych, przyznało, że nie zna nazw takich instytucji, ale wie, gdzie i do kogo udać się po 

pomoc. 40,51% stanowią uczniowie, którzy nie znają w swoim środowisku instytucji, które 

zajmują się niesieniem pomocy osobom dotkniętym przemocą. Brak takiej wiedzy 

zadeklarowało 39,77% dziewcząt oraz 41,43% chłopców. 

 

 
Wykres 23. Czy wiesz, jakie instytucje w Twoim środowisku zajmują się pomocą osobom dotkniętym przemocą? 

 
 Na pytanie kogo przede wszystkim uczniowie powiadomią, jeśli będą świadkiem lub 

ofiarą przemocy, 63,29% uczniów odpowiedziało, że wychowawcę, dyrektora szkoły lub 

pedagoga. 18,35% zawiadomi o tym fakcie rodziców, a 12,66% uczniów w sytuacji 

zagrożenia przemocą szukałoby wsparcia wśród swoich kolegów. Pozostałe 5,70% 

wskazało na inne osoby.  
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Wykres 24. Kogo zawiadomisz, jeżeli będziesz świadkiem lub ofiarą przemocy? 

 
 
 W kolejnym pytaniu poprosiliśmy uczniów o odpowiedź, czy spotkali się z 

konkretnymi formami przemocy. Jak widać, na podstawie odpowiedzi udzielanych przez 

respondentów badani uczniowie znają różne formy przemocy. 53,16% respondentów zna 

zjawiska przemocy takie jak: złośliwe smsy, wpisy przez komunikatory, np. Skype, twitter 

itp. Z publikowaniem  

w Internecie obraźliwych informacji zetknęło się 27,85% badanych uczniów, a z 

amatorskimi filmami video 22,78%. 51,90% respondentów spotkała się z poniżaniem. 

29,75% badanych zna zjawisko zastraszania, a 69,62% zetknęło się z ośmieszaniem i 

wulgaryzmami. 22,78% respondentów spotkało się z próbami szantażu. Pobicia są znane 

35,44% respondentom.  

Z agresją słowną spotkało się 65,82% ankietowanych. 

Ośmieszanie i stosowanie wulgaryzmów to forma przemocy, znana najczęściej 

zarówno dziewczętom (72,73%), jak i chłopcom (65,71%). 
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Wykres 25. Czy znasz przypadki stosowania którejś z wymienionych form przemocy? 

 
 W związku z tym, chcieliśmy także dowiedzieć się, czy w stosunku do uczniów miało 

miejsce któreś z zachowań wymienione w poprzednim pytaniu. 37,97% ankietowanych 

przyznało, że takie zdarzenia miały miejsce. Pozostali badani – 62,03% odpowiedzieli, że  

w stosunku do nich takie zachowanie nigdy się nie wydarzyło. Biorąc pod uwagę płeć 

respondenta, 37,50% dziewcząt odpowiedziało, że w stosunku do nich miało miejsce takie 

zjawisko przemocy, w przypadku chłopców było to 38,57%.  

 Co więcej, poprosiliśmy uczniów o odpowiedź, czy poza terenem szkoły również 

spotykają się z aktami przemocy. Wśród ankietowanych 29,75% (w tym 17,05% dziewcząt 
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oraz 45,71% chłopców) przyznało, że spotyka się z przejawami przemocy poza szkołą. 

70,25% udzieliło odpowiedzi, że nie spotkało się nigdy z aktem przemocy poza szkołą.  

 Chcieliśmy także dowiedzieć się czy któryś z badanych uczniów brał czynny udział  

w akcie przemocy. Wśród respondentów znalazło się grupa – 15,82% (w tym 10,23% 

dziewcząt oraz 22,86% chłopców), która przyznała się do stosowania przemocy. Pozostali 

uczniowie – 84,18% odpowiedzieli, że nigdy nie brali udziału w czynnym akcie przemocy. 

 

Czy poza terenem szkoły spotykasz się z aktami 

przemocy? 

Tak Nie 

29,75% 70,25% 

Czy uczestniczyłeś w czynnym akcie przemocy? Tak Nie 

15,82% 84,18% 

Tabela 3. Akt przemocy wśród uczniów- III etap edukacji 
 
 

Warto wspomnieć, iż badana młodzież w zdecydowanej większości ocenia dobrze 

swoje relacje z rodzicami. 56,96% ocenia je jako bardzo dobre, a 31,65% jako dobre. 

Kolejne 8,86% ankietowanych stwierdza, że są one różne: raz dobre, a raz złe, a 0,63% 

odpowiada, że są one raczej złe. Pozostałe 1,90% oceniło swoje relacje z rodzicami jako 

bardzo złe.   

Zarówno dziewczęta (59,09%), jak i chłopcy (54,29%) najczęściej deklarowali, że 

oceniają bardzo dobrze swoje relacje z opiekunami. 

Ponadto, pytając uczniów o to, czy mogą porozmawiać na temat swoich problemów  

z rodzicami, 43,04% odpowiedziała, że ma pełne zaufanie do swoich najbliższych. Kolejno 

39,87% była zadania, iż czasem coś powie rodzicom, ale nie zawsze. 10,13% stanowili 

ankietowani deklarujący, że raczej nie mówią o swoich problemach, a 6,96% to osoby 

stanowczo o nich nie wspominające.  

Uwzględniając płeć respondenta dziewczęta (45,45%) najczęściej odpowiadały, że 

czasem coś powiedzą rodzicom, ale nie jest to reguła, chłopcy natomiast przyznali, że 

najczęściej (48,57%) darzą całkowitym zaufaniem swoich opiekunów. 
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Wykres 26.Jak oceniasz swoje relacje z rodzicami? 
 

 
Wykres 27. Czy uważasz, że możesz porozmawiać z rodzicami na temat swoich problemów? 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, że badani uczniowie czują się bezpiecznie  

w swoim domu – odpowiedź tę wskazało 96,20% badanych, podczas gdy zaledwie 3,80% 

odpowiedziało przecząco na to pytanie.   

Co więcej, 57,59% uczniów jest zdania, że rodzice nie mają prawa uderzyć swojego 

dziecka bez względu na okoliczności. W ocenie 20,89% mogą to zrobić, jeśli są ku temu 

powody. Pozostałe 21,52% uczniów nie wiedziało, jak odpowiedzieć na pytanie o prawo 

rodzica do uderzenia swojego dziecka 

Badani uczniowie z terenu gminy Poronin najczęściej odpowiadali, że w swojej szkole 

czują się raczej dobrze. Pomimo raczej dobrego samopoczucia w szkole, aż 41,77% przyznało 

się do celowego opuszczania zajęć. Ponadto, z powyższych danych odczytujemy, iż 
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ankietowani postrzegają swoją szkołę jako raczej bezpieczne miejsce, w którym zachowują 

się dobrze.   

 W przypadku wyników dotyczących występowania zjawisk przemocy, uczniowie 

odpowiadali, że w szkole takie zjawiska mają miejsce najczęściej rzadko (38,61%). Jednak 

pomimo tej częstotliwości, niespełna 19% respondentów przyznało, że doświadczyło 

przemocy w szkole i ponad 13% twierdzi, że są w szkole uczniowie, przed którymi 

odczuwają lek. Warto dodać, że chłopcy dużo częściej przyznają, że są w szkole uczniowie 

których się boją, częściej też deklarują, że padli ofiarą przemocy szkolnej. Niepokojący jest 

wynik jak wielu badanych (40,51%) nie zna w swoim środowisku instytucji, która zajmuje 

się niesieniem pomocy osobom dotkniętym przemocą.  

Ponadto, ośmieszanie, wulgaryzmy czy agresja słowna to najczęściej występujące 

formy przemocy znane badanym. Blisko 38% przyznaje, że miało z nimi styczność. Kolejne 

niecałe 30% uczniów odpowiedziało, że spotyka się także ze zjawiskami przemocy poza 

murami szkolnymi. Ponadto, do uczestnictwa w czynnym akcje przemocy przyznało się 

niespełna 16% badanych. Chłopcy dużo częściej deklarowali, uczestnictwo w czynnym 

akcie przemocy, częściej też spotykali się z tym zjawiskiem poza murami szkoły, częściej tez 

padali jego ofiarą. 

 Uzyskane dane dotyczące relacji z rodzicami pokazały, że uczniowie postrzegają je 

najczęściej jako bardzo dobre, co więcej, badani mają także najczęściej pełne zaufanie do 

swoich najbliższych. Większość respondentów czuje się też dobrze w swoim domu (96,2%). 

Młodzież a cyberprzemoc 

 
 W ogólnym rozumieniu pojęcie „cyberprzemoc” utożsamiane jest z aktami agresji 

 i przemocy stosowanymi za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Tego 

rodzaju zachowania łączą się przede wszystkim z przemocą rówieśniczą, typową dla dzieci  

i młodzieży10. Przeprowadzone badania wskazują na to, że jest to nasilający się problem 

również wśród uczniów III etapu edukacji na terenie gminy Poronin.  

 Jak wynika z badań, 96,20% ankietowanych przyznało, że wie czym jest 

cyberprzemoc. Kolejne pytanie pokazało, że 50,63% uczniów przejmuje się i stara szukać 

                                                      
10

 Zellma A., Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży – 
możliwość czy utopia?, dostęp online: http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/3-
3Zellma2.pdf 
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pomocy wobec aktów cyberprzemocy. 17,09% ignoruje cyberprzemoc i uważa, że to nic 

takiego. Kolejne 15,19% uważa, że czasami dla żartu to nic takiego, natomiast 10,76% nie 

ma nic przeciwko stosowaniu cyberprzemocy. 6,33% badanych uczniów ma inne odczucia.  

W przypadku uwzględnienia płci respondenta, zarówno dziewczęta (61,36%), jak  

i chłopcy (37,14%) najczęściej wybierali odpowiedź, iż przejmują się i szukają pomocy  

w przypadku występowania tego typu przemocy.  

 
Wykres 28. Jakie są Twoje odczucia wobec cyberprzemocy? 

 
Jedną z najboleśniejszych form cyberprzemocy jest nagrywanie telefonem 

komórkowym filmów wideo bez zgody osoby filmowanej.  45,57% ankietowanych (w tym 

44,32% dziewcząt i 47,14% chłopców) przyznaje, że doświadczyło sytuacji, w której ktoś 

wykonał jej zdjęcie czy nakręcił film wbrew woli. 18,99% twierdzi, że taka sytuacja nie 

miała miejsca. Pozostałe 35,44% nie przypomina sobie takiego zdarzenia.  

 

 
Wykres 29. Czy wbrew Twojej woli wykonano Ci kiedyś zdjęcie lub nakręcono film? 
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Zapytaliśmy także uczniów czy znają jakieś organizacje lub serwisy internetowe, 

które udzielają pomocy w sytuacjach zetknięcia się z cyberprzemocą. 58,86% nie zna ani 

jednej takiej organizacji. Pozostałe 41,14% ankietowanych potrafi wskazać przynajmniej 

jedną instytucję lub organizację, która zajmuje się taką pomocą.  

 
 
 

 

Dane otrzymane w części dotyczącej cyberprzemocy obrazują, iż ankietowani 

uczniowie w większości mają świadomość, czym jest to zjawisko. Respondenci najczęściej 

deklarują, że w przypadku jego występowania najczęściej się nim przejmują i szukają 

pomocy. 

Co więcej, z odpowiedzi badanych wynika, że chłopcy nieco częściej padają ofiarami 

cyberprzemocy (ponad 47% ankietowanych), jednakże w przypadku dziewcząt procent ten 

jest też bardzo wysoki, bo przekraczający 44%. Prócz tego, niecałe 46% uczniów przyznaje, 

że doświadczyło sytuacji, kiedy ktoś wykonał im zdjęcie lub nakręcił film bez zgody. Zatem 

wynik, iż niespełna 59% badanych nie zna organizacji ani serwisów internetowych, które 

udzielają pomocy w sytuacjach zetknięcia się z cyberprzemocą jest bardzo niepokojący. 

  

Podsumowanie 

Diagnoza i profilaktyka zagrożeń społecznych 

 
Najistotniejszym problemem społecznym według mieszkańców gminy Poronin jest 

problem kryzysu rodziny, kolejno alkoholizmu oraz zubożenia społeczeństwa. Problem 

kryzysu rodziny często ma swoja genezę w braku odpowiednich wzorców, czy w zagubieniu  

w wypełnianiu ról. Należyte wypełnianie i odnajdowanie się w roli jest niezmiernie ważne, 

gdyż dzieci wzorują się na swoich rodzicach i ich postawy stają się dla nich wzorcem. Jest to 

tym bardziej istotne, gdyż badana młodzież z gminy Poronin, odpowiadała, że relacje  

z rodzicami postrzega najczęściej bardzo dobrze i ma pełne zaufanie do swoich rodziców. 

Zatem odpowiednie wypełnianie roli rodzica może przekładać się na właściwe kształtowanie 

młodego człowieka.[…] 
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W przypadku analizy wyników badań wśród uczniów można zaobserwować, że wraz  

z wiekiem nieco zmienia się samopoczucie uczniów w szkole. Młodsi uczniowie czują się w 

niej najczęściej bardzo dobrze natomiast starsi raczej dobrze. Być może nie do końca dobre 

samopoczucie przekłada się na częstsze opuszczanie zajęć, do którego przyznało się 13,04% 

uczniów II etapu edukacji, oraz 41,77% uczniów III etapu edukacji.  

Ponadto, otrzymane dane w powyższej diagnozie obrazują tendencję, iż procent 

zażywania substancji psychoaktywnych wzrasta wraz z wiekiem badanych uczniów. Wzrasta 

też możliwość dostępu do używek jakimi są papierosy czy alkohol.  

Poniższa tabela obrazuje procent uczniów II i III etapu edukacji, którzy odbyli już 

inicjację alkoholową i nikotynową. 

Substancje 
psychoaktywne 

Uczniowie- II etap edukacji Uczniowie- III etap edukacji 

spożywanie alkoholu 21,01% 54,43% 

palenie papierosów 14,49% 49,37% 
(w tym osoby palące tradycyjne 

papierosy i e-papierosy) 
Tabela 4. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez badanych 
 
 
 

Badania ankietowe zrealizowane wśród uczniów II i III etapu edukacji pozwoliły 

zauważyć, że zarówno młodsi, jak i starsi ankietowani znają niepełnoletnie osoby palące, 

pijące czy zażywające narkotyki. Otrzymane wyniki pokazują, iż wraz z wiekiem diametralnie 

wzrasta liczba tych znajomości. Należy zatem podejmować rozmowy z uczniami  

o asertywności oraz o różnych technikach odmowy w przypadku, gdy ktoś proponuje im 

jakąś używkę. Ważna jest także i tu rola rodzica, który, jak wynika z badań, cieszy się bardzo 

wysokim zaufaniem.  

Należy mieć na uwadze, że młody człowiek, który ma zapewnione poczucie 

bezpieczeństwa i funkcjonuje w środowisku, w którym czuje się dobrze, jest mniej podatny 

na kontakt z używkami, chętniej rozmawia o swoich problemach. Istotne jest zatem 

budowanie pozytywnego klimatu społecznego, który daje młodemu człowiekowi możliwość 

rozwijania kompetencji społecznych, takich jak asertywność, umiejętności podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji czy poczucia własnej wartości. 
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Poniższa tabela obrazuje procent znajomości osób zażywających substancje 

psychoaktywne wśród uczniów II etapu edukacji oraz III etapu edukacji. 

 

Znajomości osób zażywających 
substancje psychoaktywne 

Uczniowie- II etap 
edukacji 

Uczniowie- III etap 
edukacji 

spożywanie alkoholu 31,88% 75,95% 

palenie papierosów 39,86% 61,39% 

zażywanie narkotyków 7,25% 28,48% 

Tabela 5. Znajomości osób zażywających substancje psychoaktywne przez badanych 

 

Ponadto wyniki w diagnozie przedstawiają, iż równie ważnym problemem, z którym 

boryka się gmina Poronin jest zjawisko przemocy. Problem przemocy,  

w tym przemocy rówieśniczej wymaga podjęcia bardzo pilnych działań profilaktycznych. 

Zjawiska te nie są obecne tylko w szkole, ankietowani doświadczają również przemocy 

poza jej murami.  

Poniższa tabela obrazuje występowanie zjawiska przemocy wśród uczniów II etapu 

edukacji oraz III etapu edukacji. 

 

Zjawiska przemocy Uczniowie- II etap 
edukacji 

Uczniowie- III etap 
edukacji 

złośliwe smsy, wpisy przez 
komunikatory 

21,74% 53,16% 

publikowanie w Internecie 
obraźliwych informacji 

15,94% 27,85% 

publikowanie amatorskich filmów 
video 

12,32% 22,78% 

poniżanie 34,06% 51,90% 

zastraszanie 22,46% 29,75% 

ośmieszanie, wulgaryzmy 36,96% 69,62% 

szantaż 12,32% 22,78% 

pobicie 26,81% 35,44% 
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wyzwiska, agresja słowna 38,41% 65,82% 

doświadczanie powyższych 
zachowań przez ankietowanych 

25,36% 37,97% 

Tabela 6. Różnica ilościowa zjawisk przemocy wśród uczniów II i III etapu edukacji. 
 
 

Szczególnie istotnym wydaje się być walka z ośmieszaniem, agresją słowną czy 

poniżaniem. Są to formy przemocy z którymi badani uczniowie spotykają się najczęściej. 

Agresja i przemoc w szkole przejawia się głównie w różnych formach napastliwości czy 

dokuczliwości jednych uczniów wobec innych (impulsywnym uderzeniu, zwymyślaniu, 

złośliwym podstawieniu nogi itp.) bądź w używaniu przez jakąś grupę dzieci siły czy 

pośredniej przemocy wobec słabszych, aby ich zastraszyć, podporządkować, uzyskać od 

nich pożądane "usługi" i dobra (np. pieniądze, atrakcyjne przedmioty)11. Ważne by 

kontynuować realizacje projektów poświęconych profilaktyce problemów agresji i 

przemocy, ukierunkowanych na wszystkich uczniów. Planowane działania powinny być 

dostosowane do skali realnych problemów w różnych grupach wiekowych. W planowane 

działania profilaktyczne należałoby również szerzej włączyć rodziców i opiekunów uczniów 

oraz nauczycieli z terenu gminy.  Warto dodać, iż w każdej kategorii wiekowej badani 

najczęściej wskazali dyrektora szkoły, wychowawcę czy pedagoga jako osoby do których 

się zwrócą, jeśli będą ofiarą lub świadkiem przemocy, jest to więc dobra podstawa do 

budowania jeszcze szerszego zaufania i chęci rozmawiania o problemie ucznia z osobami z 

grona pedagogicznego.  

Należałoby organizować w szkołach zajęcia psychoedukacyjne mające na celu 

pomoc ofiarom przemocy.  Istotnym byłoby także wdrażanie nauki radzenia sobie w 

sytuacji konfliktu.  

 

 

 

 

                                                      
11

 Agresja w szkole – przyczyny i podstawowe zasady przeciwdziałania przemocy, dostęp online: 

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2061 
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Poniższa tabela obrazuje uczestnictwo badanych II etapu edukacji oraz III etapu 

edukacji w czynnym akcie przemocy 

 

 Uczniowie- II etap 
edukacji 

Uczniowie- III etap 
edukacji 

uczestnictwo w czynnym akcie 
przemocy 

17,39% 15,82% 

 uczestnictwo dziewcząt  
w czynnym akcie przemocy 

9,68% 10,23% 

 uczestnictwo chłopców  
w czynnym akcie przemocy 

23,68% 22,86% 

Tabela 7. Różnica ilościowa uczestnictwa w czynnym akcie przemocy wśród uczniów II i III etapu edukacji 
 
 

Powyższa diagnoza dostarczyła wiedzy, iż w badanych szkołach obecny jest także 

problem cyberprzemocy, nasilający się wraz z wiekiem badanych. Niespełna 30% 

młodszych badanych przyznało się, iż wbrew ich woli ktoś wykonał im zdjęcia czy nakręcił 

film, wśród starszych było to już niecałe 46% ankietowanych. Nauczyciele i rodzice powinni 

podpowiadać swoim dzieciom, gdzie zgłaszać się, gdy jest się ofiarą lub świadkiem 

działania cyberprzemocy, gdyż procent, jak wielu uczniów deklaruje brak wiedzy w tym 

temacie jest alarmujący.   

Poniższa tabela obrazuje występowanie zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów II 

etapu edukacji oraz III etapu edukacji. 

 

 Uczniowie- II etap 
edukacji 

Uczniowie- III etap 
edukacji 

wykonanie zdjęcia czy nakręcenie filmu 
wbrew woli  

29,71% 45,57% 

 procent dziewcząt, których 
spotkała taka sytuacja 

25,81% 44,32% 

 procent chłopców, których 
spotkała taka sytuacja 

32,89% 47,14% 

brak wiedzy na temat serwisów  
i organizacji udzielających pomoc  
w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą 

 

68,12% 
 

58,86% 

Tabela 8. Problem cyberprzemocy wśród uczniów II i III etapu edukacji 
 
 

Należy także zwrócić uwagę, jak wielu uczniów deklaruje okazjonalne zawieranie 

znajomości przez Internet. Wśród uczniów II stopnia edukacji było to 42,75%, a wśród 
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starszych już 63,92%. Profilaktyka współczesnych zagrożeń dotyczących korzystania  

z mediów powinna zatem obejmować zagadnienia radzenia sobie z zaskakującymi czy też 

niebezpiecznymi zachowaniami nieznanych osób spotkanych w sieci.  

Dokonując analizy materiału badawczego należy stwierdzić , że problem Przemocy w 
rodzinie występuje na terenie  Gminy Poronin.  Dokładne oszacowanie skali tego zjawiska 
jest jednak niezwykle trudne. Niejednokrotnie ofiar przemocy nie przyznają się do problemu, 
niektórzy ukrywają zjawisko przemocy w rodzinie., gdyż stanowi ono temat wstydliwy.  
 
W związku z przeprowadzoną diagnozą należy wziąć pod uwagę następujące kwestie :  

1. Konieczność prowadzenia kampanii społecznych informujących o możliwości 
uzyskania wsparcia, w celu zwiększenia świadomości na temat przemocy w 
rodzinie wśród mieszkańców. 

2. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działania edukacyjne służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 
zagrożonych przemocą. 

3. Prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak również innym rodzajom przemocy. 

4. Ułatwienie dostępności informacji na temat instytucji zajmujących się pomocą 
osobom dotkniętym problemem przemocy. 

5. Realizacja projektów profilaktycznych dotyczących zagadnienia przemocy 
rówieśniczej, a także nowych form przemocy z wykorzystaniem urządzeń 
cyfrowych , tj. cyberprzemocy.  

6. Propagowanie właściwych postaw społecznych i rodzicielskich wolnych od 
przemocy. 

7. Kontynuowanie i dostosowywanie oferty pomocowej skierowanej do ofiar 
przemocy stosownie do aktualnych potrzeb. 

8. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do sprawców przemocy poprzez 
stworzenie systemu działań korekcyjnych i ścisłą współpracę z sądami i 
prokuraturą. 

9. Podnoszenie kompetencji osób działających na rzez przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 

10. Doskonalenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi. 
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4. CELE PROGRAMU, ZADANIA, PODMIOTY UCZESTNICZĄCE, 
WSKAŹNIKI, ŹRÓDŁA WERYFIKACJI,TERMINY REALIZACJI, ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 
 
 

CEL GŁÓWNY 
 

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY W 
RODZINIE ORAZ ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI 
POMOCY DLA RODZIN POPRZEZ BUDOWANIE 

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 
 
Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe : 
 

1. Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy w środowisku 
lokalnym. 

2. Podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej  
dotyczące zjawiska przemocy poprzez systematyczne pogłębianie 
wiedzy na temat zjawiska  oraz informowanie o instytucjach 
udzielających specjalistycznej pomocy, w tym wśród dzieci i 
młodzieży. 

3. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i 
zwiększenie dostępności pomocy. 

4. Poprawa jakości działań interwencyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

5. Podniesienie kompetencji instytucji i służb zajmujących się 
problematyką przemocy. 

6. Zintensyfikowanie działań prowadzonych przez zespół 
interdyscyplinarny oraz grupy robocze realizujące procedurę 
Niebieskiej Karty. 
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Cel szczegółowy  
Nr 1 

Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy w 
środowisku lokalnym 

Zadania 1. Coroczne sporządzanie statystyk określających wielkość zjawiska 
przemocy w rodzinie. 

2. Przeprowadzenie badania ankietowego. 
3. Cykliczny monitoring zjawiska przemocy w środowisku lokalnym. 

Podmioty 
uczestniczące 

Urząd Gminy Poronin, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, OPS, 
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, placówki ochrony 
zdrowia 

wskaźniki - liczba sporządzonych sprawozdań określających wielkość zjawiska  
przemocy w rodzinie; 
- liczba przeprowadzonych badań ankietowych; 
- liczba osób objętych badaniami ankietowymi; 
- liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych; 
- liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie; 
- liczba sprawców przemocy; 
- liczba ofiar przemocy; 
- liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”. 

Źródła weryfikacji - badania własne OPS 

Termin realizacji 2018 – 2022, cykl roku kalendarzowego 

Źródła 
finansowania 

 - zasoby realizatorów Programu 

 
 

Cel szczegółowy 
nr 2 

Podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości 
społecznej  dotyczące zjawiska przemocy poprzez 

systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska  oraz 
informowanie o instytucjach udzielających specjalistycznej 

pomocy 
Zadania 1. Udział w kampaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz organizacja lokalnych akcji, szkoleń , konferencji i 
kampanii edukacyjnych. 

2. Edukacja środowiska lokalnego poprzez ulotki, plakaty, informacje 
w mediach lokalnych, organizacjach kościelnych i in. 

3. Edukacja w zakresie skutecznych sposobów rozwiązywania 
konfliktów. 

4. Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie 
prawidłowych metod wychowawczych. 

5. Edukacja młodzieży na temat typów i form przemocy oraz 
zagrożeń wynikających z przemocy w rodzinie, w szkole, 
cyberprzemocy. 

6. Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z 
zakresu rozwiązywania konfliktów, sposobów radzenia sobie ze 
stresem, agresją. 

7. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez stronę 
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internetową OPS. 
8. Edukacja rodziców w zakresie wychowania bez przemocy. 
9. Promowanie pozytywnych postaw wzmacniających rolę rodziny 

poprzez działania edukacyjne. 
10. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 

Podmioty 
uczestniczące 

Urząd Gminy Poronin, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, GKRPA, 
placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, organizacje kościelne, 
media lokalne. 

wskaźniki - liczba kampanii, w których udział wzięła Gmina Poronin; 
- liczba zrealizowanych konferencji, szkoleń, programów 
profilaktycznych i edukacyjnych; 
- liczba uczestników zrealizowanych konferencji, szkoleń i programów 
- liczba informatorów, ulotek, plakatów, informacji w mediach; 
- liczba publikacji online; 
- liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych; 
- liczba uczestników zajęć edukacyjnych; 
- liczba podmiotów prowadzących programy profilaktyczne                              
i edukacyjne; 
 

Źródła weryfikacji - sprawozdanie  z organizowanych konferencji, szkoleń, programów; 
- listy obecności; 
- wydruki ze strony www; 
-sprawozdania z zajęć edukacyjnych 
- liczba działań edukacyjnych; 
- liczba uczestników tych działań; 
- liczba rodziców korzystających z poradnictwa; 
- liczba świetlic, klubów ; 
- liczba dzieci i młodzieży biorących udział w ofercie zagospodarowania 
czasu wolnego. 
 

Termin realizacji 2018 – 2022, cykl roku kalendarzowego 

Źródła 
finansowania 

Zasoby realizatorów Programu 
 
 

 
 

 
Cel szczegółowy  

Nr 3 

Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy 

Zadania 1. Doskonalenie procedury postępowania podczas interwencji 
kryzysowej wobec osoby doznającej przemocy w rodzinie. 

2. Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 
bezpiecznego schronienia. 

3. Kontynuacja współpracy z Tatrzańskim Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej w Zakopanem. 

4. Zapewnienie pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej oraz 
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innych stosownie do potrzeb umożliwiającej prawidłowe 
funkcjonowanie osób i rodzin. 

5. Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy dostępu do 
bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa 
psychologicznego, prawnego, socjalnego interwencji kryzysowej i 
wsparcia. 

6. Doskonalenie procedury zgodnie z art.12 a ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

7. Zintensyfikowanie pracy socjalnej w rodzinach zagrożonych oraz 
doświadczających przemocy. 

8. Upowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy 
w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. 

Podmioty 
uczestniczące 

Urząd Gminy Poronin, OPS, GKRPA, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, 
Sąd Rodzinny, Prokuratura, placówki oświatowe, placówki ochrony 
zdrowia, organizacje pozarządowe, TOIK  

wskaźniki - liczba interwencji; 
- liczba ewaluowanych Procedur; 
- Liczba założonych „Niebieskich Kart”; 
- liczba osób objętych poradnictwem psychologicznym, prawnym, 
socjalnym; 
- liczba udzielonych porad; 
- liczba osób , którym zapewniono bezpieczne schronienie; 
- liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej; 
- liczba mieszkań socjalnych przyznanych z  zasobów gminy; 
- liczba rodzin doświadczających przemocy w rodzinie objętych pracą 
socjalną; 
- liczba rodzin objęta usługą asystenta rodziny; 
- liczba rozpowszechnionych informatorów. 

Źródła weryfikacji - sprawozdania 
 

Termin realizacji 2018 – 2022, cykl roku kalendarzowego 

Źródła 
finansowania 

Zasoby realizatorów Programu 

 
 

Cel szczegółowy  
Nr 4  

Poprawa jakości działań interwencyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

Zadania 1. Izolowanie sprawców przemocy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Rozpowszechnienie informacji na temat programów korekcyjno – 
edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz podmiotów , 
które je realizują. 

3. Motywowanie do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Kierowanie na terapie odwykowe do placówek lecznictwa 
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odwykowego i GKRPA. 
5. Podejmowanie działań pomocowych wobec sprawców przemocy 

(poradnictwo, praca socjalna). 

Podmioty 
uczestniczące 

Urząd Gminy Poronin, OPS, GKRPA, TOIK, Policja, Sąd Rodzinny, 
Prokuratura, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, organizacje 
pozarządowe 

wskaźniki - liczba interwencji; 
- liczba osób stosujących przemoc zgłoszonych do GKRPA; 
- liczba wniosków skierowanych do Sądu i Prokuratury; 
- liczba postępowań zakończonych wyrokiem z art.207 kk; 
- liczba sprawców poinformowanych o formach wsparcia; 
- liczba sprawców korzystających z działań pomocowych; 
- liczba udzielonych porad; 
- liczba postanowień wydanych przez sąd dot. Opuszczenia mieszkania 
przez sprawcę przemocy; 
- liczba sprawców, którzy podjęli udział w programie korekcyjno – 
edukacyjnym dla sprawców; 
- liczba sprawców, którzy ukończyli program korekcyjno – edukacyjny 
dla sprawców. 

Źródła weryfikacji - sprawozdania 

Termin realizacji 2018 – 2022, cykl roku kalendarzowego 

Źródła 
finansowania 

Zasoby realizatorów Programu 

 
 

Cel szczegółowy  
Nr 5  

Podniesienie kompetencji instytucji i służb zajmujących się 
problematyką przemocy 

Zadania 1. Przeprowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji dla osób 
zajmujących się działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy, 
szczególnie przemocy w rodzinie. 

2. Zabezpieczenie przed skutkami wypalenia zawodowego – 
realizacja superwizji. 

3. Wypracowanie skutecznych metod wsparcia dla pracujących 
bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i 
osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

4. Usprawnienie procedur wymiany informacji pomiędzy instytucjami 
działającymi w obszarze przemocy w rodzinie. 

Podmioty 
uczestniczące 

Urząd Gminy Poronin, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, GKRPA, placówki 
oświatowe , placówki służby zdrowia, Sądy, Prokuratura, TOIK 

wskaźniki - liczba szkoleń, konferencji, seminariów; 
- liczba uczestników szkoleń, konferencji, seminariów; 
- liczba superwizji, grup wsparcia; 
- liczba osób uczestniczących w superwizji, grupach wsparcia. 

Źródła weryfikacji - sprawozdania;  
- listy obecności. 

Terminy realizacji 2018 – 2022, cykl roku kalendarzowego 
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Źródła 
finansowania 

Zasoby realizatorów Programu 

 
 

Cel szczegółowy  
Nr 6  

 Zintensyfikowanie działań prowadzonych przez 
zespół interdyscyplinarny oraz grupy robocze realizujące 

procedurę Niebieskiej Karty 
Zadania 1. Rozwijanie i doskonalenie interdyscyplinarnej formy pracy 

pomiędzy podmiotami, których przedstawiciele są członkami 
Zespołu.  

2. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w 

rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w 

rodzinie. 
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i 

możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 
7. Realizacja Procedury Niebieskiej Karty zgodnie do obowiązujących 

przepisów. 
8. Zapewnienie ciągłości działań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych. 
9. Zapewnienie dostępu do szkoleń dla członków Zespołu i grup 

roboczych. 
10. Monitorowanie skuteczności działań w rodzinach po zakończeniu 

procedury Niebieskiej Karty. 
11. Monitorowanie i ewaluacja realizacji Programu. 
12. Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń 

między pracownikami różnych instytucji wchodzących w skład 
Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Podmioty 
uczestniczące 

Urząd Gminy Poronin, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, GKRPA, Policja, 
Sąd Rodzinny, Prokuratura, TOIK, placówki oświatowe, placówki służby 
zdrowia 

wskaźniki - liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego;  
- liczba grup roboczych; 
- liczba spotkań grup roboczych; 
- liczba założonych Niebieskich Kart; 
- Liczba prowadzonych Niebieskich Kart; 
- liczba zakończonych Niebieskich Kart; 
- liczba rodzin objętych monitoringiem; 
 - liczba spotkań pracowników instytucji wchodzących w skład zespołu; 
- liczba uczestników spotkań; 
- liczba zainicjowanych interwencji; 
- liczba podjętych działań w środowisku zagrożonym przemocą; 
- liczba udzielonych porad. 
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Źródła weryfikacji - sprawozdania; 
- listy obecności. 

Terminy realizacji 2018 – 2022, cykl roku kalendarzowego 

Źródła 
finansowania 

Zasoby realizatorów Programu 

 
 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W REALIZACJI ZADAŃ 
 

1. Niedostateczna liczba specjalistycznej kadry. 
2. Brak skutecznej współpracy interdyscyplinarnej. 
3. Brak warunków do wykonania egzekucji eksmisji wobec sprawców przemocy. 
4. Zbyt mała ilość programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. 
5. Niski poziom świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i jej 

konsekwencji oraz wynikająca z tego bierność i tolerancja społeczna. 
6. Niskie wynagrodzenia specjalistów, brak motywacji ekonomicznej dla członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 
7. Funkcjonujące w społeczeństwie mity, przekonania i stereotypy na temat 

przemocy w rodzinie. 
8. Brak współdziałania rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów. 

 
 

6. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 
 

1.Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy 
domowej raz osób stosujących przemoc. 

2. Zwiększenie świadomości społecznej, wrażliwości i zaangażowania w sprawy 
przeciwdziałania przemocy domowej wśród mieszkańców gminy. 

3. Zmniejszenie poczucia bezradności osób doświadczających przemocy. 
4. Podniesienie kompetencji osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy                    

w rodzinie na terenie gminy. 
5. Zmiana postaw społecznych. 
6. Usprawnienie systemu działań w zakresie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym 

przemocą przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy                       
w rodzinie. 

 
 

7.MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 
 
 
           Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring i ewaluacje Programu będzie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Poroninie. Monitoring programu odbywać się będzie w oparciu o 
sprawozdawczość przekazywaną przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu. 
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Poszczególne podmioty uczestniczące przedstawiają sprawozdania z realizacji Programu za 
dany rok do końca lutego następnego roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. 
Każdego roku do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Poroninie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym sporządzi raport zawierający dane 
monitorujące Program. Raport w części ewaluacyjnej określi również uwagi dotyczące 
funkcjonowania Programu, czy  i w jakim obszarze Program wymaga aktualizacji lub zmiany. 
Ostateczne efekty realizacji Programu zostaną podsumowane w 2022 roku, po zakończeniu 
przewidzianego okresu jego realizacji i zostaną zawarte w raporcie końcowym 
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