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Warszawa, 0ó grudnia 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michaĺak
2sR.422.2s.2017.MK

Pan
Mariusz Blaszczak
Ministeľ Spľaw Wewnętľznych
ĺ Adminĺstľacji
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ľamach Rządowego Pľogľamu Ograniczania Pľzestępczości

Aspołecznych Zachowań ,,Razem Bezpieczniej",

z inicjatywy Rzecznika Praw

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy

z

Dziecka

przedstawicielami Ministerstwa

Sprawiedliwości, Prokuľatury Generalnej, Ministerstwa Pracy

i Polityki

Społecznej,

Ministerstwa Edukacji Narodowej oĺaz Komendy Głównej Policji, został wypfacowany
dokument pn. Zalecenia dotyczqce postępowania dlą dobra dziecka, okĺeślającystandaľdy

ochľony praw dziecka

w sytuacji wykonywania przez funkcjonaľiuszy Policji

czynności

służbowych z udziałem dzieci.

PowyŻszy dokument został oficjalnie zaprezentowany 30 maja 2014 roku. Zalecenia
pľzypominające zasady postępowania wobec dzieci podczas interwencji policyjnej w formie
plakatu trafiły do wszystkich komend

i

komisariatów Policji w kľaju. WyróŻniono na nich

główną zasadę,ŻewkaŻdym działaniu naleŻy kieľować się dobľem dziecka, atakże zapewnić

mu właściwąopiekę i poczucie bezpieczenstwa. Na plakacie znalazło się również dziewięć

innych zalecen, mówiących między innymi o tym, Że dzieci naleŻy traktować godnie'
z szacunkiem

i

taktownie. Plakaty miały przypominać funkcjonariuszom, Że podczas

inteľwencji należy wýłumaczyć dziecku zaistniałą sytuację

i

zrobić, wszystko' by poczuło się

bezpiecznie, na|eŻy mówić do dziecka zrozumiałym językiem, a w przypadku konieczności
opuszczenia domu na|eĘ pamiętaó, by dziecko mogło na przykład zabrać, ze sobą swoją
ulubioną zabawkę.
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28 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka

Podkreślić naleŻy. Że na mocy ptzyjętej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji
o prawach dziecka

(Dz. U.

z

1991 r.

Nr l20, poz.

526,

z

póżn. zm.)' Państwo polskie

zobowiązało się na podstawie art. 3 ust. 1 tej konwencji, Że we wszystkich działaniach

dotyczących dzieci, podejmowanych pruez publiczne lub prywatne instýucje opieki
społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze' sprawą nadrzędną będzie

najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. PoryŻsze oznaczy Że na pieľwszym miejscu
kaŻdy funkcjonariusz publiczny powinien stawiać dobro dziecka' Nalezy zadbai,

o

to,

by trudną, nierzadko traumatyczną sýuację jaką jest inteľwencja Policji, dziecko przeszło
w warunka ch

b

ezpiecznych,

pr zy j azny ch,

z uw zględnieni em

je

go potrzeb emocj onalnych.

Celem przypomnienia najwaŻniejszych zasad postępowania wobec dzięcka podczas
pľzeprowadzania interwencji policyjnej, na podstawie art. lOa ust.

z

dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U.

do Pana Ministra

z

l i aľt. 11 ust. l

ustawy

z2017 r. poz.922), zwracam się

uprzejmą pľośbąo rozważenie możliwościodnowienia dokumentu

(w formie plakatu infoľmacyjnego) Zalecenią dotyczqce postępowania dla dobra dziecką
poprzez ponowne jego podpisanie

i

upowszechnienie

wę wszystkich

komendach

i komisaľiatach Policji w kľaju. Rzecznik Praw Dziecka deklaruje gotowośćdo współpracy

w povĺyższymtemacie.
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