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art. 72 ust. 1 Konstýucji Rzeczypospolitej Polskiej nakłada obowiązek na władze

publiczne zapewnienia dziecku ochľony przed przemocą, okľucieństwem, wyzyskiem

i demoralizacją. Podobnie statuuje ww' obowiązek aľt. 19 Konwencji o prawach dziecka.

Zobowiązania władz publicznych w omawianych kwestiach winny byc rea|izowane na

t őŻny ch, mo żl iwi e szeľoki ch płaszczy znach.

Ustawa o przeciwdziałaniu przęmocy w ľodzinie zakłada, Że przedstawiciele każdej

ze słuŻb wskazanej w art. 9d ust. 2, ktorc w swojej praktyce zawodowej mają kontakt

z osobami doznającymi pľzemocy domowej, mają aktywnie i pľofesjonalnie włączać się

w system powstrzymywania pľZemocy i system pomocy tym osobom.

Naľzędziem do podejmowania działan w tym zakresie jest, m.in. procedura

,,Niebieskie Karty''o która obejmuje ogół czynności podejmowanych i ľealizowanych przez

pľzedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z

uzasadnionym podejľzeniem zaistnienia przemocy. Przedstawiciele ww. jednostek

zobowiązani są na mocy art. 9d ust. 3 ww. do realizacji procedury ,,Niebięskie Karty'',

działając na zasadzie współpracy.

26 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka
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W tym zakresie Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na konieczność wypľacowania

narzędz| któľe pozwolą zwiększyć, skuteczność działań podejmowanych pÍzez pľacownikÓw

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie przeciwdziałania

przemo cy domowej w zakľęsi e r ealizacji procedury,,Ni ebieski e Kaľty''.

Należy wskazać, Że naľzędzie do oceny ryzyka występowania przemocy, zwłaszcza

wobec dzieci i pľopozycji ewentualnego reagowania zostało wypľacowane dla

funkcjonariuszy policji przez Biuľo Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, ogólnopolskie

Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' IPZ oraz Fundację Dzieci

Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzięciom Siłę). Ponadto opracowano ww. naľzędzie

również dla pľacowników szkół, placówek oświatowych oraz ochľony zdľowia przez

ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie ''Niebięska Linia'' IPZ. Celem

ww. naľzędzi oraz algorytmów postępowania jest podniesienie skuteczności działań.

Wskazuję, Że wypracowanię ana|ogicznvch narzędzi dla pľzedstawicieli gminnych

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w pľzypadkach występowania przemocy

domowej, może znacząco wpłynąć na skutęczność podejmowanych ptzeznie działaĺ.

Uzasadnienie wprowadzenia dla przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania

problemów alkoholowychnarzędzi szacowaniaryzykazagroŻeniażyciai zdrowia w związku

z przemocą domową stanowią rőwnieŻ europejskie regulacje, któľe obligują podjęcie

skutecznych dziaŁań zmierzających do udzielenia kompleksowej pomocy. Art. 7 Konwencji

Rady Euľopy w sprawie zapobiegania i zwa|czania przemocy wobec kobiet i pľzemocy

domowej stanowi, Że Strony stosujq wszelkie konieczne śľodki ustawodawcze i inne środki

w celu pľzyjęcia i wdrożenią obowiqzujqcych y) całym pańsĺ'wie kompleksowych

i skoordynowanych polityk obejmujqcych v,szelkie istotne środki służqce zapobieganiu

i zwąlcząniu wszelkich form przemocy (...), zaś art.51 ww. Konwencji podkľeśla, Że Strony

stosujq konieczne środki ustawoĺlawcze lub inne środki, aby zapewnić ocenę ryzyka

śmiertelności, powagi sytuacji oraz ryzyka powtarzalności aktów pľZemocy pľZeprowąĺlzanq

przez wszelkie istotne orgcĺny w celu zaľzqdzania ryzykiem oraz, w razie potrzeby, v, celu

udzi e l eni a s ko o r dynow ane 80 b e z p i e c z e ńs tw a i w s par c ia.|

Mając na uwadze jak najlepszą ochronę dobra dzieci i ich praw, na podstawię

art. 10 a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2086), zwracam się do Państwa Ministrów o podjęcie działaÍl

'Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczaĺia przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej, ,'Seria traktatów Rady Europy'' - Nr 210.
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zmierzających do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakľesie pľzeciwdziałania przemocy

domowej, tj. kwestionańuszy do szacowania zagtoŻenia przemocą i algorytmów

postępowania w przypadkach zdiagnozowanej pľzemocy.
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