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Odpowiadając na na przekazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

wystąpienie Pana Rzecznika Praw Dziecka (pismo znak: ZSR.422.15.2017.ER 

z dnia 12 września 2017 r.) zawierające apel do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów 

o podjęcie działań  w kierunku opracowania „Narodowej Strategii na Rzecz Walid z Przemocą  

Wobec Dzieci", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela następujących 

wyjaśnień: 

Kwestie dotyczące przeciwdziałania przemocy w obowiązującym porządku prawnym 

uregulowane są  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz postanowieniach Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który został  ustanowiony w dniu 29 kwietnia 

2014 r. Uchwalą  Rady Ministrów Nr 76. Bezpieczeństwo i ochrona dzieci przed 

krzywdzeniem jest zatem jednym z priorytetowych działań  podejmowanych w obszarze 

przeciwdziałania różnym formom przemocy. 

Należy podkreślić, iż  w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, jak również  postanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020 realizowane są  działania mające na celu zapewnienie ochrony 

i wsparcia osób doznających bądź  zagrożonych przemocą. Pomoc skierowana jest zatem 

do wszystkich osób doznających przemocy, w tym również  do dzieci. 

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewidziano następujące 

rozwiązania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci: 



zapewnienie dziecku doznającemu przemocy pomocy w formie poradnictwa 

psychologicznego, medycznego, prawnego, socjalnego, interwencji kryzysowej 

i wsparcia, 

udzielenie bezpłatnej pomocy w postaci zapewnienia bezpiecznego schronienia 

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

zakazanie kontaktowania się  sprawcy przemocy z ofiarą  oraz nakazanie opuszczenia 

przez sprawcę  lokalu mieszkalnego bez względu na fakt czy jest on jego właścicielem 

czy też  nie, 

zapewniono możliwość  uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego określającego 

przyczyny i rodzaj uszkodzeń  ciała związanych z użyciem przemocy, 

zapewniono objęcie pomocą  w ramach zespołu interdyscyplinarnego, 

zapewniono dziecku ochronę  przed dalszym krzywdzeniem poprzez umieszczenie 

dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą. 

Natomiast postanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020 ukierunkowane na przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 

to działania takie jak: 

podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn 

i skutków przemocy oraz zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy 

w rodzinie poprzez prowadzenie ogólnopolskich i lokalnych kampanii społecznych, które 

promują  metody wychowawcze bez użycia przemocy i informują  o zakazie stosowania 

kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę  rodzicielską  

oraz sprawujące opiekę  lub pieczę, 

promowanie w środkach masowego przekazu programów skierowanych do dzieci 

i młodzieży pozbawionych treści przemocowych, 

prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania 

przemocy metod i kompetencji rodziców, 

opracowanie programów osłonowych oraz edukacyjnych i prowadzenie działań, 

dotyczących zapobiegania przemocy, w szczególności wobec dzieci. 

Warto również  wspomnieć, że w ramach Krajowego Programu Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 gromadzone są  dane, które 

obrazują  sytuację  dziecka doznającego przemocy. Oprócz danych na temat liczby dzieci 
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dotkniętych przemocą  zbiera się  między innymi informacje na temat liczby dzieci 

korzystających ze wsparcia różnych placówek i instytucji udzielających pomocy osobom 

doznającym przemocy, liczby osób, w tym dzieci objętych pomocą  zespołów 

interdyscyplinarnych, czy też  wsparciem w formie poradnictwa medycznego, 

psychologicznego, prawnego, socjalnego. Ponadto pozyskuje się  także dane w zakresie 

działań  profilaktycznych, a więc na temat liczby programów skierowanych do dzieci 

i młodzieży. Trudno się  zatem zgodzić  z wnioskiem Pana Rzecznika jakoby zbierane dane 

nie specyfikowały osoby dziecka doznającego przemocy. 

Z powyżej opisanych powodów uważam, ze aktualnie nie zachodzi konieczność  

opracowania „Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą  Wobec Dzieci". 

Jednocześnie nadmieniam, że nie bez znaczenia w kontekście proponowanych przez 

Pana Rzecznika zmian są  również  prowadzone w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej prace nad modyfikacją  przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Planowane w powyższym obszarze działania prawdopodobnie spowodują  również  

konieczność  modyfikacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2014-2020, w którym będzie można szczegółowo określić  specyficzne działania 

skierowane do poszczególnych grup osób doznających przemocy. 

;.? lakoQ-cultk:uxt. 

PODSEKR ARZ STANU 
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Do wiadomości: 
Pan Paweł  Szrot 
Sekretarz Stanu 
Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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