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minister rodziny i polityki społecznej



Interpelacja nr 21902

Interpelacja w sprawie śmierci kolejnych dzieci i braku procedur 
analizowania przyczyn przypadków ich krzywdzenia

Szanowna Pani Minister,

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, która skupia lokalne i ogólnopolskie organizacje
zrzeszające aktywistów od lat działających na rzecz dzieci, apeluje o podjęcie szybkich i
skutecznych działań w sprawie śmierci kolejnych dzieci i braku procedur zmierzających do
wykrycia przyczyn przypadków krzywdzenia nieletnich.

Już prawie dwa lata temu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwróciła się z apelem o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej chroniącej dzieci. Niezbędne jest usankcjonowanie procedury
analizowania przyczyn przypadków krzywdzenia dzieci, szczególnie tych, które prowadzą do
śmierci. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała opinię publiczną, że podejmuje takową
inicjatywę, a powołana grupa robocza ma zrealizować postulaty - niestety poza komunikatem o
podjęciu działań nic więcej się nie wydarzyło. Nie przedstawiono projektu ustawy i nie
wprowadzono żadnych procedur analizowania przypadków krzywdzenia nieletnich. Jak
informuje Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w tym czasie życie stracili między
innymi: 

- miesięczny Wiktor zakatowany przez rodziców w Rudzie Śląskiej. Wiktor miał starszą siostrę,
która również wcześniej trafiała do szpitala z obrażeniami ciała, została zabezpieczona w
rodzinnej pieczy zastępczej, a następnie zreintegrowana z matką i ojcem. Dziewięć miesięcy
po jej powrocie rodzice pobili młodszego syna ze skutkiem śmiertelnym;

- ośmiomiesięczny Szymon z Legnicy pobity przez matkę i konkubenta ze skutkiem
śmiertelnym, pozostawiony w rodzinie mimo iż starsze rodzeństwo zostało już wcześniej
zabezpieczone w pieczy zastępczej, a wobec matki Szymona toczyło się postępowanie o
ograniczenie jej władzy rodzicielskiej;

- trzyletnia Hania z Kłodzka, pobita ze skutkiem śmiertelnym przez matkę i jej konkubenta,
wobec której opiekunowie stosowali kary w postaci m.in. lodowatych pryszniców za moczenie
nocne. Rodzina była pod opieką kuratora i asystenta rodziny.

Trwałego uszczerbku na zdrowiu doznali między innymi:

- czteromiesięczna Luiza z Malborka, hospitalizowana z obrzękiem mózgu i licznymi
obrażeniami ciała, której rodzicom prokuratura postawiła zarzuty o usiłowanie zabójstwa;

- czteroletnia Wiktoria i ośmiomiesięczny Kuba, rodzeństwo z Mroczy, których matce
postawiono zarzuty o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziećmi: niespełna



roczny chłopczyk miał złamane obie kości podudzia prawej nogi, zwichnięty prawy staw
łokciowy, podejrzenie złamania lewej kości promieniowej łokciowej i liczne obrzęki. Rodzina
była wcześniej objęta pomocą społeczną;

- czteromiesięczna Laura z Siemianowic hospitalizowana ze złamanymi żebrami i krwiakami w
mózgu, której matce i jej konkubentowi postawiono zarzuty o znęcanie się ze szczególnym
okrucieństwem. Rodzina była objęta pomocą społeczną i znajdowały się w niej także inne
dzieci;

- trzymiesięczny Remigiusz z Torunia, którego hospitalizowano z powodu wielokrotnych złamań
kości piszczelowych i żeber oraz oparzeń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Ojcu Remigiusza
postawiono zarzut usiłowania zabójstwa, zaś matce zarzut znęcania ze szczególnym
okrucieństwem.

Trudno nie zauważyć, że nie analizowanie przyczyn krzywdzenia dzieci ma bezpośredni wpływ
na brak długofalowych konsekwencji dla takowych rodziców i opiekunów. Skutki długotrwałej
przemocy rodzicielskiej są nieodwracalne, a czasami niestety definitywne. Część z katowanych
nieletnich nigdy nie trafia do adopcji, bo system daje nieustannie szansę rodzicom. Inne dzieci
zostają trwale okaleczone i w konsekwencji zostają umieszczone w domach pomocy
społecznej bądź zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Dziękuję za zapoznanie się z tematem interpelacji i proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obecnie prowadzi prace przygotowawcze w
kierunku stworzenia procedur badania przyczyn krzywdzenia dzieci?

2. Czy resort zamierza przygotować polski odpowiednik procedury Serious Case Review?

3. Jeśli tak, na jakim etapie są te działania?

4. Czy resort zlecił wykonanie ekspertyz dotyczących przemocy wobec dzieci, ich
charakterystyki i kontekstu społecznego?

5. Czy w sytuacji, gdy każdego roku w rodzinnych domach giną dzieci, wiele innych doznaje
przemocy, a obecna sytuacja epidemiczna przyczynia się do wzrostu tych patologicznych
zachowań, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uznaje za priorytet działania na rzecz
zminimalizowania takich aktów? Jeśli tak, jakie działania zostały podjęte w ostatnim roku, by
przeciwdziałać przemocy wobec dzieci?

 

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Jaśkowiak
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