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Informacja Rzecznika Praw Dziecka 

o skutkach obowiązywania 

Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 125, poz. 842) 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Sejmie RP 

w dn. 2 marca 2012 roku. 

Zgodnie z treścią art. 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie 

informację o skutkach obowiązywania ustawy po upływie roku od dnia jej wejścia w życie. 

Przemoc wobec rodziny jest jednym z najbardziej dramatycznych problemów społecznych, 

wymagających podejmowania systemowych środków zaradczych o charakterze 

ogólnokrajowym, lokalnym oraz indywidualnym.  

Jednym z priorytetów mojej działalności jako Rzecznika Praw Dziecka jest objęcie szczególną 

troską dziecka będącego ofiarą przemocy, także w rodzinie. 

Na przestrzeni lat 2008-2011 podejmowałem szereg działań na rzecz ochrony małoletnich 

przed krzywdzeniem, między innymi występowałem do właściwych Ministrów, w szczególności 

podkreślając brak spójnego systemu koordynacji i współpracy wszystkich instytucji oraz 

organizacji zajmujących się problem przemocy w rodzinie. Zwracałem uwagę na konieczność 

wdrożenia systemowego planu przeciwdziałania przemocy jako podstawowego warunku, 

umożliwiającego skuteczne zagwarantowanie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  

W związku z powyższym, nie może budzić wątpliwości, iż uchwalenie Ustawy z dnia 10 czerwca 

2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 

ustaw, (Dz. U. Nr 125, poz. 842) w której pracach legislacyjnych aktywnie uczestniczyłem, 

przyjąłem z ogromną radością i satysfakcją wierząc, iż realizacja jej założeń przyczyni się do 

zagwarantowania skuteczniejszej ochrony dzieci przed przemocą w środowisku domowym. 

Biorąc pod uwagę profil i obszar działalności Rzecznika Praw Dziecka, monitorowałem 

funkcjonowanie omawianej Ustawy z perspektywy dziecka – jako ofiary przemocy w rodzinie. 

Jak wcześniej wspomniałem, będąc zobowiązanym, na podstawie art. 12 tejże Ustawy, 

przedstawiłem obu Izbom Parlamentu informację o skutkach jej obowiązywania po upływie 

roku od dnia jej wejścia w życie, którą w dniu dzisiejszym pokrótce omówię.  
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Z góry należy zaznaczyć, iż tak krótki okres funkcjonowania Ustawy zmusza do 

ostrożnego formułowania wniosków w zakresie jej funkcjonalności i efektywności. 

W Informacji Rzecznika Praw Dziecka przedmiotem analizy objęto następujące kwestie: 

− realizację zadań wynikających z Ustawy w perspektywie ochrony dzieci przed przemocą na 

poziomie ogólnopolskim, województw oraz w praktyce społecznej powiatów i gmin, 

− występowanie problemu przemocy wobec dzieci w rodzinie i dynamikę tego zjawiska na tle 

wejścia w życie Ustawy, 

− wykorzystywanie wprowadzonych przez Ustawę środków w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z perspektywy dziecka jako ofiary, 

− ocenę aktów wykonawczych do Ustawy z perspektywy dziecka jako ofiary przemocy 

domowej, 

− społeczny wydźwięk Ustawy. 

Niniejsza Informacja oparta została o zróżnicowane w charakterze metodologicznym badania 

(przeprowadzone przez Zespół Badawczy powołany przez Rzecznika Praw Dziecka, którym 

kierowały – prof. dr hab. Ewa Jarosz i prof. dr hab. Anna Nowak). Informacja niniejsza obejmuje 

informacje uzyskane od podmiotów centralnych (właściwych Ministrów oraz Prokuratora 

Generalnego), podmiotów szczebla wojewódzkiego (Wojewodów i Marszałków Województw), 

jednostek samorządu terytorialnego (losowo wybranych powiatów i gmin), jak również zlecone 

przeze mnie badania pracowni TNS OBOP.  

Szczegółowe zakresy tematyczne badań, mających na celu określenie skutków funkcjonowania 

Ustawy, objęły w pierwszej kolejności czas ukazania się oraz jakość dokumentów 

sekwencyjnych (rozporządzeń, procedur i zaleceń, wzorów dokumentów) z perspektywy 

wyeksponowania dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.  

Analiza wydanych aktów wykonawczych określających szczegółowe warunki realizowania 

przepisów Ustawy wykazała, iż proces ich wprowadzania miał dość powolny charakter. 

Niemniej jednak należy podkreślać, iż dokumenty te znacząco rozszerzyły działalność służb 

w zakresie przeciwdziałania przemocy, co zdecydowanie może poprawić ochronę dziecka przed 

krzywdzeniem. Wydaje się jednak zasadne doprecyzowanie kilku zapisów w niniejszych aktach, 

w kontekście dbałości o ich wysoki poziom i funkcjonalność, np. w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu 

czynności odebrania dziecka… nie została uregulowana kwestia transportu małoletniego 

z miejsca interwencji do osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie ze sprawcą, rodziny 

zastępczej lub do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
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Konieczne jest także zwrócenie większej uwagi na potrzeby i specyficzną sytuację dzieci-ofiar 

przemocy w rodzinie poprzez wyodrębnienie osoby dziecka w treści przepisów. W obecnym 

stanie prawnym, małoletni są obok innych osób adresatami Ustawy i wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych. Wydaje się jednak, że szczególna sytuacja dziecka jako ofiary 

przemocy w rodzinie powoduje, że nie jest możliwe, aby za pomocą jednego aktu wspólnego dla 

różnych podmiotów przemocy domowej (kobiet, mężczyzn, osób starszych i dzieci) 

wystarczająco kompleksowo i skutecznie określić działania ochronne wobec małoletnich. 

Wskazuje to na potrzebę powstania w przyszłości oddzielnego aktu prawnego, szczegółowo 

ujmującego problem ochrony dzieci przed przemocą. Stało się tak w innych państwach (np. 

w Wielkiej Brytanii), które uznając złożoność zjawiska przemocy wobec dziecka i jego specyfikę 

na tle ogólnego problemu przemocy w rodzinie, tego typu akty ustanowiły. 

Następnym zagadaniem poddanym analizie była realizacja zadań wynikających z Ustawy 

w perspektywie ochrony dzieci przed przemocą na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim oraz 

w praktyce społecznej powiatów i gmin.  

Analizując działania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą na poziomie ogólnopolskim 

oparłem się o własne dokonania w tym zakresie, a także o informacje uzyskane od właściwych 

Ministrów. Działania te skupiły się między innymi na podnoszeniu świadomości społecznej 

w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie poprzez współorganizowanie kampanii 

społecznych (MPiPS, RPD oraz organizacje pozarządowe, m.in. Komitet Ochrony Praw Dziecka, 

Krajowe Centrum Kompetencji, Fundacja KidProtect.pl, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Fundacja ABC 

XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom) – m.in. „Kocham – nie biję”, „Bicie jest głupie”, „Dzieciństwo 

bez przemocy”, „Mądre wychowanie”, „Mądrzy rodzice”, czy modernizowaniu strony 

internetowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (MS). Warto zaznaczyć również 

działania właściwych Ministerstw w zakresie wydawania zaleceń czy tworzenia odpowiednich 

procedur. Na przykład Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na swej stronie internetowej 

zamieściło zalecenia dla pracowników socjalnych w zakresie metod udzielania wsparcia ofiarom 

przemocy w rodzinie, a Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Komendantem Głównym Policji 

oraz Krajową Radą Kuratorów przygotowało procedury współpracy służby kuratorskiej oraz 

Policji w stosunku do osób-sprawców przemocy domowej.  

Natomiast analiza treści i liczby działań podejmowanych przez samorządy wojewódzkie 

(w sprawozdaniu uwzględniono te, które przekazały wnioskowane informacje) pozwala 

stwierdzić, że dzieci stosunkowo rzadko są ich bezpośrednimi adresatami. Działania 

podejmowane na rzecz dzieci – ofiar przemocy w rodzinie przejawiały się w postaci: 

− edukowania poprzez udział w kampaniach społecznych, czy też finansowania programów 

telewizyjnych, 
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− organizowania konferencji, szkoleń i warsztatów dla osób realizujących zadania Ustawy, 

− wspierania finansowego podmiotów działających na rzecz ochrony dzieci przed przemocą 

w rodzinie. 

Faktyczna sytuacja ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, w najbardziej bezpośredni sposób 

determinowana jest działaniami realizowanymi w środowisku lokalnym, toteż im w swojej 

Informacji poświęciłem szczególnie dużo miejsca.  

Moje badania pokazały, że proces organizowania i realizowania działań Ustawy w powiatach 

i gminach był nierównomierny i dość powolny. O ile odpowiednie zadania formalne zostały 

w większości wypełnione, o tyle realizacja działań praktycznych, takich jak zapewnienie 

wsparcia, organizacja poradnictwa, organizowanie odpowiednich tematycznych szkoleń oraz 

realizacja programów korekcyjnych i profilaktycznych w stosunku do rodzin z problemem 

przemocy wobec dziecka, wymaga zdecydowanego przyspieszenia. W zakresie pilnych 

czynności, jakie powinno się podjąć w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego, 

wskazać należy następujące rekomendacje: 

1. Potrzebna jest większa specyfikacja dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie w lokalnych 

programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez ukierunkowanie działań na 

jego osobę. 

2. Konieczna jest poprawa jakości gromadzonych danych i prowadzonych statystyk na 

poziomie lokalnym w zakresie: 

− specyfikacji osoby dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie w różnych rejestrach 

dotyczących występowania zjawiska przemocy w rodzinie, 

− specyfikacji realizowanych działań i form pod kątem dziecka jako beneficjenta 

korzystającego z różnych możliwości lokalnych, oraz w zakresie korzystania przez dzieci 

z różnych form pomocy i wsparcia, 

− korzystania przez dzieci z różnych form poradnictwa, 

− gromadzenia szczegółowych danych dotyczących szkoleń podnoszących kompetencje 

i osób w nich uczestniczących, 

− kategorii osób dokonujących zgłoszeń przypadków przemocy nad dzieckiem do 

określonych instytucji, 

− liczby rodziców objętych programami korekcyjno-wyrównawczymi, programami 

poprawy kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, czy programami wdrażania 

pozytywnych metod wychowawczych. 
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Kolejnymi rekomendacjami są: 

1. Wzmożenie działań w zakresie tworzenia form poradnictwa w sprawach przemocy 

w rodzinie dostosowanych dla dzieci. 

2. Wzmożenie procesu podnoszenia kompetencji osób realizujących zadania Ustawy 

w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. W szczególności należy położyć nacisk na 

rozpoznawanie przypadków krzywdzenia oraz rozpoznawanie rodzin zagrożonych 

przemocą, poprzez szkolenia oparte na standardach odpowiadających współczesnej, 

aktualnej wiedzy o zjawisku i działaniach wobec niego. 

3. Ze względu na konkretne zadania diagnostyczne formułowane wobec określonych osób 

i podmiotów lokalnych przez Ustawę i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty”, korzystnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie na poziomie 

lokalnym precyzyjnych standardów w zakresie identyfikowania i diagnozowania 

przypadków występowania przemocy wobec dziecka. 

4. Konieczna jest intensyfikacja procesu wdrażania w praktykę lokalną programów 

podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz programów 

promowania i wdrażania pozytywnych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych 

przemocą. Należy również zachęcać samorządy do realizacji podobnych programów wobec 

całej lokalnej społeczności. 

Kolejnym analizowanym przez Rzecznika zagadnieniem wpływającym na ocenę funkcjonowania 

przepisów Ustawy na poziomie gminnym, była realizacja standardu współpracy 

interdyscyplinarnej oraz poziom kompetencji służb i grup zawodowych, podejmujących 

działania wymienione w Ustawie.  

W mojej opinii, proces wprowadzania standardu współpracy interdyscyplinarnej w praktykę 

społeczną w rok po wejściu w życie Ustawy, nie został w pełni zrealizowany. Powoływanie 

zespołów interdyscyplinarnych w gminach nie przebiegało dynamicznie, choć pochodzące 

z praktyki sygnały wskazują, że przynamniej w części powodowane jest to troską o dobór 

kompetentnych osób jako członków zespołów.  

Przeprowadzone badania dotyczące kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych 

i grup roboczych, wskazują na pilną potrzebę objęcia ich szkoleniami z zakresu ochrony dzieci 

przed krzywdzeniem, w tym zwłaszcza dotyczącymi trudnych aspektów diagnozowania 

przypadków oraz szkoleniami w zakresie właściwej współpracy interdyscyplinarnej.  

Z pewnością obraz kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych 

byłby bardziej pożądany, gdyby jednym z kryteriów ich powoływania było odbycie szkolenia 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (nota bene takich dodatkowych kryteriów nie 
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zamieszczono w żadnej z analizowanych gminnych uchwał w sprawie powoływania członków 

zespołów interdyscyplinarnych). Korzystnym rozwiązaniem byłoby obligatoryjne szkolenie 

osób powołanych do zespołów interdyscyplinarnych przed rozpoczęciem prac zespołu oraz 

następnie w systematyczny sposób podnoszenie ich kompetencji w postaci szkoleń 

superwizyjnych. Można też sugerować pilne podjęcie rozwiązań w kwestii procedur 

diagnostycznych, jakie mogłyby być stosowane przez zespoły interdyscyplinarne. Obszar ten 

wymaga, jak się wydaje, stworzenia na poziomie centralnym, z udziałem ekspertów – 

standardów diagnostycznych w zakresie rozpoznawania przypadków przemocy nad dzieckiem 

w rodzinie. 

Na podstawie materiałów, przekazanych Rzecznikowi przez organy centralne badano rozmiary 

i wykrywalność zjawiska przemocy wobec dzieci w świetle statystyk różnych resortów.  

W tym zakresie należy podkreślić, że wobec braku funkcjonowania w Polsce centralnego 

systemu rejestrowania przypadków i podejrzeń przemocy nad dzieckiem (a systemy takie 

funkcjonują w wielu państwach), obrazowanie rozmiarów występowania zjawiska przemocy 

nad dzieckiem w rodzinie ma charakter w gruncie rzeczy szacunkowy i wymaga opierania się na 

różnych źródłach danych. Podstawowe dane na temat rozmiarów zjawiska przemocy nad 

dzieckiem w rodzinie, w kategoriach rejestrowanych przestępstw, udostępnione zostały przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora 

Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji. Ponadto, kierując się międzynarodowymi 

standardami w zakresie monitorowania przestrzegania praw dzieci i ich ochrony, zwrócono się 

także do Ministra Zdrowia o dane dotyczące występowania zjawisk zdrowotnych związanych 

z problemem przemocy nad dzieckiem.  

Uzyskane mniejsze wartości poszczególnych danych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010 

roku w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, trudno jednak wiązać 

z wpływem wejścia w życie Ustawy. Zaznaczające się w powyższych statystykach tendencje 

spadkowe mają charakter stały od kilku lat. Ponadto, dane za ostatni okres nie obejmują 

równego roku. Odczuwalna funkcjonalność Ustawy wiązałaby się w pierwszym okresie raczej ze 

wzrostem statystyk, niż z ich spadkiem. Taka prawidłowość wystąpiła w innych państwach 

w sytuacji wprowadzenia w nich zmiany prawa w zakresie poprawy wykrywalności przemocy 

w rodzinie oraz ochrony dzieci. Spadek wartości tego typu danych to perspektywa kilku 

następnych lat. Dopiero wówczas – przy założeniu poprawy jakości danych statystycznych – 

będzie można ocenić funkcjonalność Ustawy. 

Z uwagi na wprowadzenie omawianą Ustawą nowych instytucji, które mogą być rozpatrywane 

jako środki zwiększające ochronę dzieci-ofiar przemocy w rodzinie, badałem zakres ich 
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wykorzystywania. W tym celu zwróciłem się o dane statystyczne do Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz Prokuratury Generalnej. Należy podkreślić, że otrzymane statystyki nie 

specyfikują sytuacji przemocy wobec dziecka w rodzinie, rozumianej w kontekście przemocy 

pośredniej (kiedy dziecko nie jest bezpośrednio obiektem znęcania się, tylko jego świadkiem), 

czyli w ogóle odnotowania istnienia dziecka w rodzinie, w której stosowano przemoc. Natomiast 

z ich treści można wywieść, że instrumenty takie jak odebranie dziecka z rodziny w sytuacji 

zagrożenia jego zdrowia lub życia, nakaz opuszczenia mieszkania czy zakaz zbliżania się 

sprawcy do określonych osób, w 2010 roku częściej wykorzystywano jako środki 

zapobiegawcze i probacyjne niż karne, co wydaje się być zgodne z ideą Ustawy. 

Ostatnim przeanalizowanym obszarem był poziom świadomości i postaw społecznych wobec 

dzieci pokrzywdzonych przemocą oraz opinie wybranych grup zawodowych i środowisk 

eksperckich. 

Ponieważ jednym z kluczowych założeń Ustawy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie 

było uzyskanie zmiany społecznej świadomości na temat problemu przemocy w rodzinie, w tym 

przemocy nad dzieckiem. zleciłem przeprowadzone badania przez pracownię TNS OBOP.  

Przedmiotem badań były: 

− społeczna akceptacja bicia dzieci, 

− stosunek do prohibicji kar fizycznych (wprowadzenia zakazu stosowania kar cielesnych 

przez rodziców), 

− postawy wobec ingerencji w rodzinę z problemem przemocy nad dzieckiem. 

W świetle przeprowadzonego badania opinii publicznej, można ostrożnie wnioskować 

o obniżeniu się poziomu społecznej akceptacji dla bicia dzieci przez rodziców. Tezę tę obrazują 

wyniki w zakresie aprobaty społeczeństwa względem stosowania tzw. „klapsów”. Dziś jest to – 

69% (suma odpowiedzi „tak i „raczej tak”), a przed rokiem, w którym nastąpiła nowelizacja 

Ustawy aprobata ta osiągała poziom 78%1

                                                             
1 Badania CBOS z czerwca 2008 roku „ Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci”. 

. Różnica stanowi 9%. Z jednej strony jest to aż 9% bo 

wreszcie obserwujemy tendencję malejącą, z drugiej strony jest to tylko 9% bo przyzwolenie 

wynosi nadal aż 69%. Mam nadzieję, że w tym roku – roku ogłoszonego przez Wysoką Izbę 

Rokiem Janusza Korczaka, ta różnica zostanie zwielokrotniona. Przypomnę, że nie kto inny, jak 

Patron tego roku – Stary Doktor z pełną odpowiedzialnością powiedział, że „nie ma większego 

przestępstwa, niż krzywda wyrządzona dziecku”. Polski Rzecznik Praw Dziecka przypomina te 

słowa i podpisuje się pod nimi dwoma rękoma. Również tendencję wzrostu dezaprobaty dla 

bicia dzieci pokazują wyniki badania przekonania o niewłaściwości stosowania kar fizycznych 

w wychowaniu oraz akceptacji bicia dzieci jako metody wychowawczej. 
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Przed uchwaleniem Ustawy trwała w Polsce dość burzliwa publiczna dyskusja dotycząca 

(projektowanego wówczas) przepisu wprowadzającego całkowity zakaz stosowania kar 

fizycznych wobec dzieci. Badania na temat stosunku do wprowadzenia prawnego zakazu 

stosowania kar fizycznych wobec dzieci, które prowadzone były przed uchwaleniem Ustawy 

wskazywały początkowo tj. w 2008 roku, dużą polaryzację opinii społecznej z przewagą 

przeciwników wprowadzenia zakazu, następnie w 2009 roku, wystąpiła względna „równowaga” 

zwolenników i przeciwników wprowadzenia zakazu, natomiast aktualne badania 

przeprowadzone na moje zlecenie pokazują, że obecnie 46% badanych ocenia, że przepis ten 

jest słuszny i może przynieść pozytywne skutki. Jak pokazują doświadczenia innych państw, 

wzrost aprobaty dla oficjalnego zakazu jest zazwyczaj procesem powolnym . 

Ponadto przeprowadzone badania pokazują, że obecnie w społeczeństwie polskim sposób 

postępowania rodziców z dziećmi przestaje być traktowany jako wyłącznie ich prywatna 

sprawa. Aktualnie jedynie 30% badanych (prezentuje niekorzystne postawy w tym względzie, 

natomiast aż 61% badanych (suma „raczej nie” i „zdecydowanie nie”) aprobuje społeczną 

kontrolę nad sposobem traktowania dzieci przez rodziców.  

Warto znowu przywołać mądre słowa Patrona tego roku, który w „Jako kochać dziecko” pisał: 

Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne. 

Podsumowując przedstawioną przeze mnie Informację o skutkach obowiązywania Ustawy po 

roku od czasu wejście jej w życie, tj. od 1 sierpnia 2010 roku oraz analizując różne aspekty jej 

funkcjonowania ze skoncentrowaniem się na osobie dziecka, przedstawić można kilka 

końcowych konkluzji: 

1. Okres jednego roku jest zbyt krótkim czasem, aby w zasadniczych parametrach 

występowania zjawiska przemocy nad dzieckiem w rodzinie mogły wystąpić na tyle 

widoczne zmiany, by na tej podstawie wnioskować o funkcjonalności samej Ustawy. 

Ponadto, jak to wykazano, proces wydawania aktów wykonawczych miał dość powolny 

charakter, co przekłada się na opóźnienia w działaniach na poziomie regionalnym oraz 

w bezpośrednich działaniach lokalnych. Spowodowało to również, że w czasie objętym 

monitoringiem trudno zaobserwować zmiany w różnych danych bezpośrednich 

i pośrednich, na temat występowania zjawiska i na temat działań wobec niego podjętych, 

oraz wnioskować na ich podstawie o skutkach nowelizacji dla zakresu występowania 

problemu przemocy wobec dziecka w rodzinie. Sugerowanym jako pożyteczne – a wręcz 

konieczne – rozwiązanie, jest prowadzenie stałego monitoringu skutków Ustawy i aktów 

wykonawczych przy wykorzystaniu jednolitej lub podobnej metodologii w kolejnych 

odstępach czasu monitorowania. W jego ramach dużą uwagę powinno się położyć na analizę 
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rozwoju działalności zespołów interdyscyplinarnych – zwłaszcza w perspektywie problemu 

przemocy wobec dziecka w rodzinie. Zauważyć należy, że zespoły te (oraz grupy robocze) 

jako podstawowe w świetle Ustawy formy działań lokalnych i indywidualnych, obecnie 

dopiero się konstytuują oraz rozpoczynają swoją działalność. Analiza problemów ich 

funkcjonowania będzie z pewnością podstawowym nurtem wnioskowania i usprawniania 

bezpośrednich działań w celu ochrony dziecka przed przemocą w rodzinie. 

2. Jeśli ma nam przyświecać doskonalenie systemu ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie, 

to sukcesywna modernizacja prawa oraz poprawa działań w zakresie przeciwdziałania 

temu zjawisku, opierając się na rzetelnym jego monitorowaniu, wymaga odpowiednio 

sprawnie funkcjonującego systemu gromadzenia danych i sprawozdawczości. Stworzenie 

racjonalnego systemu opartego o nowoczesne i kompletne wskaźniki szczegółowe wydaje 

się być w naszych warunkach pilną potrzebą – co dość dobitnie ukazały przeprowadzone 

badania własne Rzecznika Praw Dziecka. 

3. Dziecko jako ofiara przemocy okazuje się być tak naprawdę drugoplanowym adresatem 

działań i rozwiązań wynikających z Ustawy. Przekłada się to na słabą specyfikację jego 

osoby w aktach wykonawczych oraz w wojewódzkich i lokalnych programach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie sama w sobie jest zjawiskiem 

złożonym, a udział dziecka dodatkowo wyznacza szczególny charakter i warunki 

występowania tego zjawiska oraz konsekwencje, a także specyficzne sposoby 

oddziaływania. Wydaje się, że jednym aktem – Ustawą, ustawodawca nie jest w stanie 

w wystarczający sposób kompleksowo rozwiązać problemów związanych z przemocą 

wobec dorosłych i dzieci. W przyszłości, wzorem innych państw, powinno dążyć się do 

stworzenia odrębnego aktu prawnego dotyczącego ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 

w którym skumulowane zostałyby nowoczesne przepisy w tym obszarze. Na razie jednak, 

w programach regionalnych i lokalnych, konieczne jest zwiększenie zakresu i jakości 

specyfikacji osoby dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie. 

4. Niezwykle istotną kwestią dla jakości systemu ochrony dzieci przed przemocą są 

kompetencje osób działających na mocy Ustawy. Można powiedzieć, że prawo – Ustawa 

działa „przez konkretnych ludzi”. 

Z tego względu i na tle przeprowadzonego monitoringu, należy podkreślić krytyczną rolę 

szkoleń dla osób realizujących działania ustawy i innych osób podejmujących 

w środowiskach lokalnych działania na rzecz ograniczania przemocy nad dzieckiem. Jakość 

i systematyczność takich szkoleń oraz wprowadzenie szkoleń superwizyjnych dla zespołów 

interdyscyplinarnych wydaje się być kwestią, której nie można odsuwać na drugi plan. 
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Jednocześnie ważne jest, aby szkolenia te merytorycznie i metodycznie odpowiadały 

aktualnej wiedzy o zjawisku przemocy nad dziećmi i sposobach jego ograniczania.  

5. W praktyce przeciwdziałania przemocy wobec dziecka ważne jest, aby w niektórych 

aspektach funkcjonowały szczegółowe procedury postępowania (diagnozy przypadków, 

rozpoznawania ryzyka, zgłaszania, itp.). Jakkolwiek w monitoringu nie poddano tych kwestii 

szczegółowej analizie, to jednak na podstawie pewnych zebranych danych, można 

sugerować potrzebę powstawania stosunkowo szczegółowych standardów, które 

wyznaczałyby charakter postępowania diagnostycznego i zabezpieczały jego jakość 

w praktyce. 

6. Bardzo ważne jest inicjowanie i kontynuowanie kampanii społecznych i programów 

edukacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej 

negatywnych skutków stosowania przemocy wobec dziecka oraz realizowanie różnego 

rodzaju działań podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców i poziom znajomości 

praw dziecka. 

Dziękuję Paniom i Panom Posłom za wysłuchanie, za uchwaloną nowelizację bardo ważnej 

i potrzebnej Ustawy, 

Paniom i Panom Ministrom oraz Wojewodom, Marszałkom, Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom 

i Starostom, moim ekspertom ze świata nauki i organizacji pozarządowych serdecznie dziękuje 

za pomoc w zgromadzeniu danych do przedstawionej Informacji.  

I tak zupełnie na zakończenie konkluzja, potwierdzająca słuszność podejmowanych inicjatyw, 

słowami Janusza Korczaka z rozdziału „Dzień drugi” w „Kiedy znów będę mały”: 

A jeszcze szarpną, pchną, uderzą. Raz uderzą, albo za rękę szarpią i zdaje im się, że nie 

bicie, nie boli. Bo oni biciem nazywają katowanie dzieci. Kiedy tłuką pasem, trzymają 

i walą jak zbrodniarze, a dziecko się wyrywa i wrzeszczy: 

– Już nie będę, już nie będę. 

Za takie bicie – może go teraz już mniej, ale jeszcze jest – w przyszłości będą od razu do 

kryminału sadzali. 

Co czuje ten, który bije, i co czuje dziecko, nie wiem. Ale my patrzymy z obrzydzeniem, 

oburzeniem i zgrozą. 

A ja dodam – patrzmy i reagujmy. 


