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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Mclľek Micĺlultlk
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Pan
Maľiusz Błaszczak
Ministeľ Spraw Wewnętľznych
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ących do Biuľa Rzecznika Pľaw Dziecka

analiza spra

na

koniecznośćdokonania ewaluacji istniejących pľocedur w zakľesie podejmowania interwencji

Policji w związkuze zgłoszeniamiprzypadków stosowania przemocy wobec dzieci.

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka, szybka ľeakcja organów ścigania i

podjęcie

działan interwencyjnych jest waŻne nie tylko z punktu widzenia zabezpieczania dowodów
w sprawie' ale przede wszystkim

z uwagi na konieczność udzielenia pomocy małoletniemu

pokrzywdzonemu' a często oddzielęnia go od Sprawcy pľZemocy.

Wśród wpływających do Biura Rzecznika Pľaw Dziecka spraw wystąpiły dwa
przypadki związane z brakiem podjęcia natychmiastowej interwencji oraz odmową podjęcia
działan spľawdzających, w sytuacji zgłoszenia faktu przemocy wobec dziecka.

W pieľwszej z nich' inteľwencja Policji nastąpiła dopieľo po godzinie od zgłoszęnia
pÍZez naocznego świadkazdarzenia faktu bicia dziecka prawdopodobnie kijem pfzez
męŻczyznę. Przyczyną tak pőŹnej ľeakcji był, m. in. bľak wolnego patrolu Policji w chwili
zgŁoszenia. ocena obraŻen dziecka ograniczyła się jedynie do obejľzenia odsłoniętych części

jego ciała. Funkcjonariusze nie skorzystali z pomocy lekaľskiej dla oceny obraŻeń' jakie
mogło doznać dziecko w wyniku zdarzenia.
Dľuga sytuacja dotyczyła zgłoszenia, za pośľednictwemtelefonu alarmowego Policji

997, zdarzenia związanego

Z

pÍzemocą stosowaną wobec dziecka ptzez samo dziecko.

Zprzekazanych do Biura Rzecznika Praw Dziecka infoľmacji wynikało, Że pracownik
oľganizacji pozarządowej, której zadaniemjest, m.in. udzielanie za pośrednictwem telefonu
alarmowego wsparcia

i

pomocy osobom doznającym przemocy' przeprowadził rozmowę

27 lat Konwencii
o Prarvach

Dziecka

z dzieckiem, pľawdopodobną ofiaľą przemocy' Konsultant powiadomił o przebiegu rozmowy
Policję pod numerem telefonu 997
dziecka,

tj. numer

i

przekazał posiadane pÍzez siebie dane kontaktowe do

teleťonu. Pľzyjmujący zgłoszenie funkcjonaľiusz odmówił podjęcia

interwencji, prosząc o powiadomienie o zdarzeniu najb|iŻsząjednostkę Policji. Dopiero po

upływie jakiegoś czasu przyjmujący zgłoszenie oddzwonił na numeľ oľganizacji
pozarządowej, decydując się jednak na podjęcia dalszych czynności. Nie można wykluczyć,
Że wskazane wyŻej

sýuacje były jedynie jednostko!\ymi przypadkami.

Z tych względów, zdaniem Rzecznika Pľaw Dziecka konieczne jest:
l

'

udoskonalenie istniejących proceduľ w zakľesie dokonywania oceny stanu zdľowia

đzieckaw tľakcie inteľwencji Policji,

występujących

u dziecka

w

szczególności pod kątem weryÍikacji

obraŻen ciaŁa. Pľocedury powinny

zakładaĆ,,

ze funkcjonaľiusz w pierwszej kolejności ocenia stan ewentualnych obľażeń' jakie
doznało dziecko podczas zdarzenia, po uzyskaniu zgody ľodziców, Z poszanowaniem
godności dziecka i jego prawa do intymności. W przypadku braku zgody ľodziców lub

wątpliwościco do ewentualnych obrażeń ciała dziecka. powinien on skoľzystać
Z

pomocy słuzb medycznych. obowiązujące regulacje (czy też stwoľzone algorýmy

postępowania w tym zakresie) są w ocenie Rzecznika Praw Dziecka zby ogólnikowe'

co może wiązać, się - w szczegőIności w przypadku, gdy opiekunowie dziecka
ukrywają okoliczności zdarzenía, stosują wobec dziecka przemoc albo ją akceptują

-

z brakiem dokładnościw zabezpieczeniu śladów i ujawnieniu wszystkich dowodów
lub ich utľatą;

2. kierowanie do

interwencji domowych, przy któľych zgłaszane jest krzywdzenie

dziecka, funkcjonańuszy

- osób

doświadczonych, posiadających empatię

i umiejętnoŚć ľozmowy z dzieckiem;

3.

przepľowadzenie szkoleń funkcjonariuszy

Policji przygotowujących ich do pracy

i wykonywania czynności słuzbolvych z dzieckiem lłĺzywdzonymprzestępstwem;

4.

wykorzystanie potencjału dzielnicowych w zakľesie pomocy rodzinom, w których
istnieje zagroŻenie pľZemocą wobec dzieci lub przemoc ta wystąpiła. Są oni grupa

najlepiej przygotowaną do pľacy ze społecznościąlokalną. Znają mechanizmy
działania sprawców i pľoblemy osób doznających pľZemocy;

5.

szybkie podejmowanie czynności w sprawach, gdzie pokĺzywdzonym jest dziecko,

mając

na celu

zabezpieczenie przede wszystkim dziecka pokzywdzonego

pľzestępstwem oraz dowodów. odgrywa

2

to

szczególne znaczenię

w

świetle

nowelizacji ustawy

-

Kodeks karny, wpľowadzającej m.ni. obowiązek prawny

zart.240 $ 1k.k.
Mając powyŻsze na uwadze, na podstawie art. 1l ustawy

z

dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U' z Ż0l7 r. poz. 922), zwracam się do Pana Ministľa
o

podjęcie działan wskazanych

istniejących procedur

i

w piśmie otaz

przeprowadzenie kompleksowej oceny

ich skutecznoŚci w sytuacji reagowania na zgłoszenia pľzemocy

względem dzieci, a w przypadku ustalenia potľzeby ich uzupełnienia, podjęcie stosownych
działań.
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