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Przemoc w rodzinie jest rozpoznanym problemem społecznym. 
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym 
prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, 
a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom 
równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. 

 

Rada Ministrów Uchwałą nr 248 z dnia 9 grudnia 2022 r. 
zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na rok 2023. Dokument ten określa m.in. zadania dla instytucji 
rządowych i samorządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych 
w realizację działań na rzecz profilaktyki i ograniczenia zjawiska 
przemocy domowej w Polsce, oddziaływania dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie oraz udzielania pomocy jego ofiarom. 

 

Jednym z zadań wskazanych do realizacji przez powiat jest 
ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów 
oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących 
programy korekcyjno-edukacyjne. Zgodnie pkt. 3.1.2. powiat ma 
obowiązek przesyłania zaktualizowanych informatorów z danego 
powiatu właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, 
prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich 
Policji oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom. 

W powiecie Bytowskim podmiotem 

realizującym program korekcyjno-edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023 roku jest: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, 

ul. Miła 26, 

77-100 Bytów, 

tel./ fax 59 822 80 68 
 

Uchwałą NR XXXII/232/2022 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO  
z dnia 24 marca 2022r. przyjęto Powiatowy Program Oddziaływań  

Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób  
Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2026.



I. Cele programu: 
 

Głównym celem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu 
stosowania przemocy w rodzinie poprzez edukację mającą na celu: 

1) Uświadomienie sprawcom czym jest przemoc. 

2) Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym 
stosowaniem przemocy. 

3) Zwiększenie skuteczności ochrony osoby doznającej przemocy w 
rodzinie.  

4) Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej 
odpowiedzialności za stosowanie przemocy. 

5) Rozwijanie u osoby stosującej przemoc umiejętności samokontroli 
i współżycia w rodzinie. 

6) Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania 
przemocy w rodzinie. 

7) Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez 
stosowania przemocy. 

8) Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez 
użycia siły i manipulacji. 

9) Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań 
terapeutycznych.  

II. Adresaci programu 

Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie, 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Program oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie skierowany jest do:  
 
➢ osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w 

rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, 
zobowiązując je jednocześnie do uczestnictwa w oddziaływaniach 
korekcyjno-edukacyjnych, 

➢ osób objętych procedurą Niebieskiej Karty, 
➢ osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii 

uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 
mogą stanowić uzupełnienie   

➢ osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do 
uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (np. skierowane 
przez Policję, Prokuraturę, Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów      Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe 



Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorów Sądowych), 

➢ osób stosujących przemoc w rodzinie, których uczestnictwo w 
programie wynika z ich osobistej decyzji; 

➢ rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej 
pozbawieni w wyniku niewypełniania funkcji rodzicielskich. 
 

 Uczestnictwa w programie odmawia się osobom: 
 

➢ niepełnoletnim  
➢ z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z 

zaburzeniami osobowości pogranicznej 
➢ chorym psychicznie, uzależnionym od alkoholu i narkotyków z 

wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego 
cyklu terapii uzależnień.  

 
III. Warunki uczestniczenia w programie  

Uczestnicy programu nie mogą mieć aktywnych objawów choroby 
psychicznej oraz muszą zachować abstynencję od alkoholu i innych 
środków odurzających, a osoby stosujące przemoc w rodzinie, wobec 
których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub innych środków 
odurzających kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnień. 
Kandydaci do udziału w programie przyznają się do stosowania przemocy, 
a przyjęcie do udziału w programie potwierdzone jest zawarciem kontraktu 
na aktywny udział w sesjach. 

IV. Założenia teoretyczne programu 

1) Realizowany program ma charakter otwarty. 

2) Program obejmuje sesje indywidualne i grupowe. Sesje grupowe 
prowadzone są metodą warsztatową. 

3) Sesje indywidualne obejmują wstępne rozpoznanie diagnostyczne 
kandydata, zapoznanie z programem i jego założeniami oraz zawarcie 
kontraktu na aktywny udział w programie, który stanowi 
potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w programie. 

4) Program będzie realizowany w grupach o stałym składzie osobowym. 

5) Program obejmuje minimum 2 godziny dydaktyczne sesji 
indywidualnych dla każdego kandydata i 60 godzin dydaktycznych 
zajęć grupowych. 

6) Udział w programie jest bezpłatny.



 

V. Jednostki realizujące na terenie Powiatu Bytowskiego zadania z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizujące 
zadania obejmujące wspieranie osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 

LP ADRES NUMER TEL. / E-
MAIL / GODZ. 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
77-100 Bytów 
ul. Miła 26 

59 822 80 68 
kontakt@pcprbyto
w.pl 
pon - pt w godz. 
7:00 -15:00 

- pomoc prawna 
- pomoc psychologiczna 
- praca socjalna 
- realizacja programu korekcyjno- 

edukacyjnego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

- realizacja Powiatowego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 

 
2 

Punkt 
Interwencji 
Kryzysowej 
77-100 Bytów 
ul. Miła 26 

tel. 59 822 80 68 
kontakt@pcprbyto
w.pl 
pon 8:00 - 17:00 wt-
śr 7:00 -15:00 
czw 7:00 - 17:00 pt 
7:00 - 15:00 

 
3 

Komenda Powiatowa 
Policji 
77-100 Bytów 
ul. Styp-Rekowskiego 2 

tel. 47 74 38 300 | 
997 | 112 
(całodobowo) 
kppbytow@pomors
ka.policja.gov.pl 

 
- podejmowanie interwencji 
policyjnych 

- wszczynanie procedury 
Niebieskiej Karty 

- współpraca z 
instytucjami w 
zakresie prowadzonej 
Niebieskiej Karty 

- izolowanie sprawców 
przemocy w celu 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
osobom 
doświadczającym 
przemocy 

 
4 

Komisariat Policji 
77-200 Miastko 
ul. Gen. Sikorskiego 3 

tel. 47 74 382 22 | 
997 | 112 
(całodobowo) 
komisariat.miastko
@gd.policja.gov.pl 

 
5 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 77-
100 Bytów 
ul. Miła 26 

tel. 59 822 51 01 

 59 822 55 81 
mops-bytow@wp.pl 
pon 8:00 – 16:00  
wt - pt 7:00 – 15:00 

- praca socjalna 
- konsultacje psychologiczne 
- konsultacje prawne 
- warsztaty „Bez Klapsa” 
- konsultacje dla osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie 

- realizacja procedury Niebieskiej 
Karty 

- spotkania z terapeutą ds. 
uzależnień 

 
6 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
77-200 Miastko 

tel. 59 857 27 86 
gops@miastko.pl 
od poniedziałku do 

mailto:kontakt@pcprbytow.pl
mailto:kontakt@pcprbytow.pl
mailto:kontakt@pcprbytow.pl
mailto:kontakt@pcprbytow.pl
mailto:kppbytow@pomorska.policja.gov.pl
mailto:kppbytow@pomorska.policja.gov.pl
mailto:komisariat.miastko@gd.policja.gov.pl
mailto:komisariat.miastko@gd.policja.gov.pl
mailto:mops-bytow@wp.pl
mailto:w@wp.pl
mailto:gops@miastko.pl


ul. Tuwima 1 piątku 7:00-15:00 - odwiedziny profilaktyczne 

- współpraca GKRPA 

- rozmowy motywujące do 

udziału w programie 

edukacyjno-korekcyjnym dla 

osób stosujących przemoc w 

rodzinie oraz do udziału 

w psychoterapii 

- monitoring realizacji planu 
pomocy 

- zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej ośrodka o 
instytucjach udzielających 
wsparcia w sytuacji kryzysu 

7 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
77-140 Kołczygłowy 
ul. Słupska 56 

tel. 59 821 39 06 
kontakt@gopskolcz
yglowy.pl 

poniedziałek 8:00 -
16:00 

 

 
8 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
77-130 Lipnica 
ul. Józefa 
Słomińskiego 19 

tel. 59 821 70 93 
gops@gopslipnica.
pl 
poniedziałek 8:00 - 
16:00 

wtorek - piątek 
7:00 - 15:00 

 

 
9 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
77-124 Parchowo 
ul. Krótka 2 

tel. 59 821 48 35 
gops@parchowo.pl 
poniedziałek 8:00 - 
16:00 

wtorek - piątek 
7:15 - 15:15 

 

 
10 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
77-141 Borzytuchom 
ul. Zwycięstwa 56 

tel. 59 821 13 17 
gops.borzytuchom.
spr@wp.pl 
poniedziałek 9:30 - 
16:30 

wtorek - piątek 
7:30 - 15:30 

 

 
11 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
77-116 Czarna 
Dąbrówka 
ul. Gdańska 5 

tel. 59 821 26 60 
sekretariat@gops.cz
arnadabrowka.pl 
poniedziałek 8:00 - 
16:00 

wtorek - piątek 
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mailto:gops@gopslipnica.pl
mailto:gops@parchowo.pl
mailto:gops.borzytuchom.spr@wp.pl
mailto:ops.borzytuchom.spr@wp.pl
mailto:ops.borzytuchom.spr@wp.pl
mailto:sekretariat@gops.czarnadabrowka.pl
mailto:sekretariat@gops.czarnadabrowka.pl


7:00 - 15:00 

13 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
77-133 Tuchomie 
ul. Jana III 
Sobieskiego 16 

tel. 59 821 50 49 
gops@tuchomie.pl 

poniedziałek - 
piątek 7:30 - 15:30 

 

14 Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
77-235 Trzebielino 
ul. Wiejska 15 

59 858 02 55 
gops_trzebielino@
wp.pl 
pon 8:00 – 16:00 

 wt – pt 7:00 – 
15:00 

 

 

15 

Ośrodek Leczenia 
Uzależnień "Homo 
Liber"  
77-121 Pomysk Wielki 
Żukówko 16 

59 823 23 31 

Biuro czynne w 
godz. 7:00 – 14:00 

- oddziaływania terapeutyczne  

wobec osoby uzależnionej w 
związku ze stosowaniem przez nią 

przemocy pod wpływem alkoholu 

 
16 

Zespół 
Kuratorskiej 
Służby Sądowej 
77-100 Bytów 

ul. Wolności 3 

59 822 79 99 wew. 
87 
kuratorzy@bytow.s
r.gov.pl 

poniedziałek - 
piątek 8:00 -15:00 

- zadania o charakterze 
wychowawczo- 
-resocjalizacyjnym, 
diagnostycznym, 
profilaktycznym i 
kontrolnym związane z 
wykonywaniem 
orzeczeń sądu. 

- zadania wykonywane w środowisku 
podopiecznych 
- praca indywidualna z 
podopiecznym i jego 
środowiskiem 

- działania motywujące, 
korygująca, dyscyplinujące i 
wspierające 

- koordynacja działań zmierzających do 
poprawy sytuacji podopiecznego i jego 

środowiska 

mailto:gops@tuchomie.pl
mailto:ops@tuchomie.pl
mailto:gops_trzebielino@wp.pl
mailto:ebielino@wp.pl
mailto:ebielino@wp.pl
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VI. Inne instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w tym realizujące zadania obejmujące 
wspieranie osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

1) W strukturach każdego ośrodka pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Bytowskiego funkcjonują zespoły interdyscyplinarne, do których zadań 
należy: 
- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, 
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

2) W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy 
roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: 
jedno- stek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony 
zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych 
podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 
W gminach powiatu bytowskiego powołane zostały Gminne Komisje 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są społeczną komisją 
działającą   na   podstawie   ustawy   o wychowaniu w   trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzone przez zespół ludzi, których 
zadaniem jest   realizacja   zadań tejże   ustawy,   a   także   ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych powoływana jest w każdej gminie przez wójta 
lub burmistrza (odpowiednio do zasięgu działania jako komisja gminna - 
- GKRPA, miejska - MKRPA lub gminno-miejska - M-GKRPA). 

 

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferują m.in.: 

1) porady prawne, psychologiczne, 
2) porady ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
3) prowadzenie rozmów w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu, 
4) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia, 



5) poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie i 
świadków przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową, 

6) udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom 
uzależnionym i współuzależnionym. 

 

Publikacja ta zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostek 
realizujących na terenie Powiatu Bytowskiego zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Ufamy, że niniejszy informator stanie się praktycznym przewodnikiem zarówno dla 
jej adresatów jak i wszystkich Czytelników zainteresowanych poruszoną w nim 
problematyką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator został opracowany przez: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie 

 ul. Miła 26 
77-100 Bytów 
Tel/fax. 59 822 80 68 


