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1. Wstęp 

  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy               

w Rodzinie na lata 2020-2024 jest dokumentem, który ma zawierać w sobie działania oraz 

zasady ich wdrażania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. 

 Realizacja programu ma na celu zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie   

gminy Kodrąb oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie pomocy i ochrony ofiarom przemocy             

w rodzinie. Program jest tym samym planem, który powinien być wdrażany przez wszystkie  

gminy i ich jednostki organizacyjne oraz partnerów włączonych w działania w ramach 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego czy grup roboczych. 

 W realizację Programu powinni być włączeni również lokalni partnerzy i inne instytucje, 

które są odpowiedzialne za realizację określonych ustawowo zadań, tj. m. in.: Posterunek Policji 

w Kobielach Wielkich, Sąd Rejonowy w Radomsku, Prokuratura Rejonowa w Radomsku, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kodrębie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie i w Rzejowicach. Program 

ma łączyć w sobie interdyscyplinarne podejście do problemu przemocy w rodzinie  

oraz przyczyniać się do ograniczania negatywnych skutków przemocy  w rodzinie. 

 Konieczność opracowania Programu wynika wprost z obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa. W art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie określono, że do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie 

gminnego systemu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie. Tym samym istotne jest nie tylko opracowanie samego Programu, ale również jego 

realizacja. 

 

2.   Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 

 

2.1. Pojęcie przemocy w rodzinie 

 Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie  

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby                                

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, w tym 

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące 
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cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

 Zgodnie z Kodeksem karnym do czynów, które naruszają dobra osobiste członków 

rodziny zaliczamy: 

a) pozostawianie osoby, względem której jest się zobowiązanym do opieki, w sytuacjach 

 zagrażających bezpośrednio jej życiu lub zdrowiu, 

b) groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych, 

c) zmuszanie do określonych zachowań, 

d) gwałt, 

e) nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności, 

f) dopuszczanie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat, 

g) znęcanie się psychiczne lub fizyczne, 

h) rozpijanie małoletniego, 

i) uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, 

j) porzucanie małoletniego lub osoby nieporadnej, 

k) uprowadzanie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki, 

l) naruszanie nietykalności cielesnej, 

m) niszczenie mienia. 

 Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter 

jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli 

przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad 

rodziną z art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 

1600). 

Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi: 

„§ 1.Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą      

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności   

od 3 miesięcy do 5 lat”. 

§1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan 

psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

„§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

„ § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub § 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego  

na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”. 
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2.2. Fazy cyklu przemocy 

 Przemoc w rodzinie nie jest jednorazowym aktem. Jest to proces i ma tendencje             

do powtarzania się. Nie zatrzymana przemoc narasta. Jej powstanie powoduje cykliczne 

powtarzanie się. W cyklu przemocy wobec bliskich obserwuje się trzy kolejno następujące       

po sobie fazy: 

1) Faza narastającego napięcia – początkiem cyklu jest wyczuwalny wzrost napięcia, 

narastające sytuacje konfliktowe, których przyczyny mogą tkwić poza rodziną, czasem są to 

błahostki, drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się 

agresja. 

2) Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może 

dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych. W tej fazie najczęściej 

występuje interwencja, ofiary w afekcie decydują się wezwać pomoc czy złożyć skargę. 

3) Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna 

dostrzegać to co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje 

się uczynny i  miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej, że to się więcej nie 

powtórzy. Ofiary zaś wierzą wbrew zdrowemu rozsądkowi, bo w głębi serca tego właśnie pragną. 

I nawet jeśli przed chwilą były gotowe uciec, teraz zostają. Sprawca nie jest w stanie długo 

pełnić takiej roli, z jakiegoś powodu znowu narasta napięcie i wszystko zaczyna się powtarzać. 

 

2.3. Rodzaje, formy i skutki przemocy 

Rodzaje przemocy Znaczenie rodzaju 

przemocy 

Formy przemocy Skutki przemocy 

Przemoc 

fizyczna 

Naruszenie nietykalności 

fizycznej. Intencjonalne 

zachowanie powodujące 

uszkodzenie ciała lub 

niosące takie ryzyko. 

Szarpanie, popychanie, 

odpychanie, duszenie, 

przyduszanie, bicie 

różnymi przedmiotami, 

przypalanie papierosami, 

topienie, polewanie 

substancjami żrącymi, 

użycie broni, grożenie 

bronią/nożem, nie 

udzielanie niezbędnej 

pomocy, pozostawienie w 

niebezpiecznym miejscu. 

Bezpośrednie: 

uszkodzenie ciała – rany, 

urazy, złamania, 

stłuczenia, siniaki, 

poparzenia. 

Skutki wtórne: choroby  

w wyniku powikłań i/lub 

stresu, zespół stresu 

pourazowego, życie  

w chronicznym stresie, 

poczuciu zagrożenia, 

strachu, bezsenność, 

zaburzenia 

psychosomatyczne. 

Przemoc Naruszenie godności Wyśmiewanie poglądów, Zniszczenie poczucia 
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 psychiczna osobistej, zawiera 

przymus i groźby, jest 

najczęstszą formą 

przemocy i jest trudna do 

udowodnienia. 

wyznania, pochodzenia, 

narzucanie swojego 

zdania, poglądów, stałe 

ocenianie, ciągła  

i nieuzasadniona krytyka, 

wmawianie choroby 

psychicznej, izolowanie, 

kontrolowanie, 

ograniczanie kontaktu  

ze znajomymi i rodziną, 

wymuszanie 

porządkowania  

i posłuszeństwa, 

ograniczanie snu, 

pożywienia  

i schronienia, wyzywanie, 

używanie wulgarnych 

epitetów, poniżanie, 

upokarzanie, stosowanie 

gróźb. 

własnej wartości, 

godności, osłabienie 

psychicznych  

i fizycznych zdolności 

stawiania oporu oraz 

wbudowanie przekonania  

o daremności stosowania 

oporu, odizolowanie  

od zewnętrznych źródeł 

wsparcia, choroby 

psychosomatyczne, ciągły 

stres itp. 

Przemoc 

 seksualna 

Naruszenie intymności. Gwałt, wymuszenie 

pożycia seksualnego, 

stosowanie 

nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk 

seksualnych, zmuszanie 

do seksu z osobami 

trzecimi, sadyzm   

w pożyciu, wyśmiewanie 

wyglądu, krytyka 

zachowań seksualnych. 

Obrażenia fizyczne, ból  

i cierpienie, obniżona 

samoocena i poczucie 

własnej wartości, utrata 

poczucia atrakcyjności  

i godności, zaburzenia 

seksualne – oziębłość, 

obawa w stosunku  

do przedstawicieli płci 

sprawcy itp. 

Przemoc 

 ekonomiczna 

 

Naruszenie własności. Okradanie, zabieranie 

pieniędzy, nie łożenie  

na utrzymanie, 

uniemożliwianie podjęcia 

pracy zarobkowej, nie 

zaspokajanie 

podstawowych, 

materialnych potrzeb 

rodziny, szantażowanie, 

zaciąganie długów bez 

wiedzy współmałżonka, 

zmuszanie do brania 

pożyczek, 

uniemożliwianie 

korzystania  

z pomieszczeń 

niezbędnych  

Całkowita zależność 

finansowa od partnera, 

nie zaspokajanie 

podstawowych potrzeb 

życiowych, bieda, 

zniszczenie poczucia 

własnej wartości  

i godności, pozostawienie 

bez środków do życia. 
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do zaspokajania 

podstawowych potrzeb  

 

 Cały cykl przemocy poprzez realizację poszczególnych faz może trwać wiele lat  

i powtarzać się z różną częstotliwością. Częstotliwość ta zależna jest od rodzaju napięć i ich 

źródeł, a w każdej rodzinie mogą mieć one różne podłoże. To od ich dokładnego poznania  

i zdiagnozowania zależna jest skuteczna pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 

i podejmowanie działań profilaktycznych w tym zakresie, w tym opracowania Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 

3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

 

3.1. Skala zjawiska przemocy na terenie gminy Kodrąb 

 

Skala przemocy domowej jest kwestią sporną. Trudno określić skalę zjawiska,  ponieważ 

spada akceptacja społeczeństwa wobec takich zachowań i zarazem częściej ukrywa się takie 

przypadki. 

Ze zjawiskiem przemocy  możemy zetknąć się w różnych  miejscach. Nie ulega wątpliwości,  

że doświadczanie przemocy w rodzinie, a więc w środowisku, które powinno stanowić ostoję 

bezpieczeństwa i zapewnić godne warunki do życia i wzrastania, niesie za sobą szczególnie  

dotkliwe konsekwencje. Wiąże się to z faktem, że sprawcami przemocy są osoby bardzo dobrze 

znane ofiarom (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dalsza rodzina), a ofiarami są osoby, które  

powinny być otoczone szczególną opieką (dzieci, osoby niepełnosprawne, starsze). 

Powszechnie sądzi się, iż przemoc stosują nie tylko członkowie patologicznych rodzin,  

ale że zjawisko to dotyczy różnych rodzin. Prawdą jest, że przemoc często towarzyszy  

alkoholizmowi. Za przyczyny przemocy uznaje się również chłodną atmosferę w domu, jak i złą 

sytuację socjalną i ekonomiczną rodziny. Trudno jest uchwycić prawdziwe rozmiary przemocy  

w rodzinie, chociaż jest ona zjawiskiem dość powszechnym. Najczęściej jednak ofiarami  

przemocy w domu są kobiety, dzieci oraz osoby starsze. 

Oszacowaniu zjawiska przemocy w rodzinie służą przede wszystkim dane dotyczące realizacji 

procedury interwencji „Niebieskiej Karty”. Trudność w zdiagnozowaniu faktycznego rozmiaru 

zjawiska przemocy wiąże się przede wszystkim z tym, że ofiary przemocy często nie zgłaszają 

przypadków przemocy do odpowiednich instytucji. Dużą rolę odgrywa tu również obawa przed 

reakcją rodziny oraz strach przed sprawcą. W przypadku przemocy domowej  

sytuacja jest specyficzna, jako że sprawca jest osobą nieustannie obecną, co wzmaga poczucie 

zagrożenia. Skutkiem tego ofiary z różnych powodów (w tym często pod naciskiem sprawcy) 

albo nie składają zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa albo też wycofują lub odwołują 
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zarzuty, bądź też całkowicie zmieniają zeznania. Z tego powodu niełatwo jest określić skalę  

zjawiska przemocy i to zarówno na poziomie ogólnym jak i lokalnym. 

 

Poniższa tabela przedstawia dane uzyskane w związku z prowadzonymi procedurami  

„Niebieskiej Karty” na terenie Gminy Kodrąb w latach 2015-2018: 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę 

Niebieskiej Karty 

2 7 8 4 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 6 9 12 12 

Liczba osób objętych 

 pomocą zespołu 

 interdyscyplinarnego 

Ogółem 23 24 39 67 

Kobiety 6 10 12 23 

Mężczyźni 2 10 10 22 

Dzieci 12 4 17 22 

Liczba zakończonych procedur Niebieskiej Karty 4 5 5 9 

 

Z przedstawionych danych wynika, że wzrasta liczba założonych NK oraz rodzin objętych  

procedurą NK. Wśród ofiar przemocy domowej dominują kobiety i dzieci. Analiza statystyk 

dotyczących zjawiska przemocy domowej pozwala zaobserwować, iż na przestrzeni ostatnich lat 

problem ten stopniowo się nasila. Z danych Policji wynika, że niektórzy sprawcy znajdowali się 

pod wpływem alkoholu. Istnieje więc wiele przyczyn powodujących wzrost zachowań  

agresywnych i związanych z przemocą.  

 

3.2. Realizatorzy Programu 

 

Realizatorami Programu są podmioty odpowiedzialne za jego wdrażanie i wykonanie, tj.: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie, 

2) Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) Posterunek Policji w Kobielach Wielkich, 

4) Prokuratura Rejonowa w Radomsku, 

5) Sąd Rejonowy w Radomsku wraz ze służbami kuratorskimi, 

6) szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Kodrąb (tj. Publiczna Szkoła Podstawowa   

w Kodrębie i w Rzejowicach), 

7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie,  

8) władze samorządowe, 

9) osoby fizyczne i społeczność lokalna. 
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3.3. Adresaci Programu 

 

Program przeznaczony jest dla: 

1) osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

2) osób stosujących przemoc w rodzinie, 

3) osób i rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, 

4) świadków przemocy w rodzinie, 

5) społeczności lokalnej Gminy Kodrąb. 

   

4. Wdrażanie Programu 

 

4.1. Cele Programu 

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na 

terenie gminy Kodrąb. Cel główny realizowany będzie poprzez poniższe cele szczegółowe: 

1) Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych  

zjawiskiem przemocy, 

2) Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

3) Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc. 

 

Sposób realizacji: 

1. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem 

przemocy 

Działania Termin realizacji Realizatorzy 

1. Zmiana postrzegania przez 

społeczeństwo problemu 

przemocy w rodzinie. 

2. Podejmowanie działań  

w środowisku zagrożonym 

przemocą, mających na celu 

zapobieganie zjawiska. 

3. Opracowanie i realizacja planu 

pomocy w indywidualnych  

przypadkach. 

4. Rozpowszechnianie informacji  

instytucjach oraz możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym. 
5. Zwiększenie świadomości 

społecznej dotyczącej zagrożeń 

płynących z przemocy  

w rodzinie, upowszechnianie 

informacji o możliwościach 

2020-2024 Zespół Interdyscyplinarny, 

GOPS 
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i formach udzielania pomocy 

zarówno osobom dotkniętym 

przemocą jak i stosującym 

przemoc. 

6.   Podejmowanie działań w celu 

zapewnienia pomocy, 

poradnictwa specjalistycznego 

oraz wsparcia i bezpiecznego 

schronienia osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie. 

 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 

Działania Termin realizacji Realizatorzy 

1. Podejmowanie działań 
prewencyjnych w środowiskach 
zagrożonych przemocą. 

2. Rozpowszechnianie broszur  

i ulotek dotyczących zjawiska 
przemocy. 

3. Edukacja dzieci, młodzieży  

i dorosłych w zakresie przemocy, 
szkolenia oraz prowadzenie 

kampanii wśród dzieci  

i młodzieży. 
4. Propagowanie skutecznych 

sposobów powstrzymania 

przemocy. 
 

2020-2024 Zespół Interdyscyplinarny 

GOPS 

GKRPA 

Szkoły 

 

3. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc 

Działania Termin realizacji Realizatorzy 

1. Podejmowanie działań 
interwencyjnych w oparciu  

o procedurę „Niebieskiej Karty”. 
2. Podejmowanie działań 

interwencyjnych w związku ze 
zgłoszeniem przemocy  

w rodzinie. 

3. Udzielanie informacji 

dotyczącej bezpiecznego 
schronienia osobom dotkniętym 
przemocą. 

4. Praca socjalna prowadzona 

przez pracowników GOPS w 

rodzinach uwikłanych w różnego 

rodzaju konflikty. 

2020-2024 Zespół Interdyscyplinarny 

GOPS 

Szkoły 

 

 

 

 



11 

 

4.2. Szczegółowy harmonogram realizacji Programu 

Lp. Zadania Realizator Termin Wskaźnik 

1. Diagnozowanie przemocy 

w rodzinie, opracowanie  

i realizacja planu pomocy  

w indywidualnych 
przypadkach 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

Niezwłocznie 

po zgłoszeniu 

 

Rodzaj podejmowanych 
działań i liczba 
osób korzystających  

z pomocy 

 

2. Rozpowszechnianie  

informacji o instytucjach 

oraz możliwościach 
udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym 

GOPS, Szkoły Praca ciągła Rodzaj i liczba 
wydanych i 

rozpowszechnionych 

materiałów 

 

3. Prowadzenie dokumenta-

cji działań podejmowa-

nych wobec rodzin,  

w których dochodzi do 

przemocy 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

Praca ciągła Stosowanie wg. Potrzeb 

4. Kierowanie osób  

uzależnionych 
do GKRPA 

GOPS, Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

Wg. potrzeb Liczba osób 

kierowanych 

 

5. Systematyczne  

podnoszenie wiedzy  

i kwalifikacji dla osób 

realizujących działania w 

zakresie przeciwdziałania  

przemocy 

 

Szkolenia członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

Stosownie do 

potrzeb 

 

Liczba szkoleń  
Liczba uczestników 

 

6. Rozpowszechnianie  

broszur i ulotek  

dotyczących zjawiska 

przemocy 

GOPS 3 x w roku Rodzaj i liczba 

wydanych 

7. Praca socjalna z ofiarami 

przemocy 

GOPS Stosownie do 

potrzeb 

Rodzaje świadczeń  

i liczba osób 
korzystających 

8. Pomoc materialna dla 

ofiar przemocy 

GOPS Stosownie do 

potrzeb 

Rodzaje świadczeń  

i liczba osób 
korzystających 

9. Zatrzymanie i izolowanie 

sprawcy przemocy 

Policja, Sąd, 
Prokuratura 

Stosownie do 

potrzeb 

Liczba osób objętych 
działaniem 

 

4.3. Przewidywane efekty działania 

 

  Przewiduje się, że zadania realizowanie w ramach Programu zwiększą skuteczność 

wsparcia i pomocy zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy na terenie gminy Kodrąb,  

a  w szczególności wpłyną na: 

1) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, 

2) zmianę postaw mieszkańców Gminy Kodrąb wobec przemocy w rodzinie, 
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3) usprawnienie systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętych przemocą, 

4) podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w pomoc ofiarom i sprawcom przemocy. 

  

4.4. Środki finansowe na realizację Programu 

Źródłami finansowania wymienionych zadań będą środki własne gminy przewidziane  

w planie finansowym poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Kodrąb i GKRPA,  

dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł. 

 Środki na obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

przewidziane są w planie finansowym GOPS w Kodrębie. Środki własne na realizację programu   

w 2020 r. to kwota 3 000,00 zł. 

 

4.5. Monitoring i ewaluacja 

Osobą odpowiedzialną za monitoring i ewaluację programu będzie Przewodniczący  

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kodrąb. Monitoring programu odbywać się będzie  

w oparciu o sprawozdawczość. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza  

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  za poprzedni rok kalendarzowy i przedstawia Wój-

towi oraz Radzie Gminy do 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie  

dotyczy. 

Istotą funkcjonowania programu jest realizacja działań w zakresie, formie i stopniu  

dostosowanym do potrzeb społeczności lokalnej. Monitoring i ewaluacja pozwoli sprawdzić czy 

zostały zrealizowane zakładane cele szczegółowe oraz jaki jest wynik realizowanych działań. 

Ponadto ewaluacja powinna dostarczyć odpowiedzi, jaka jest trafność, skuteczność i użyteczność  

programu, ma również na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto przewidywane rezultaty  

programu. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 


