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Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na interpelację nr 21902 Pani Poseł Joanny Jaśkowiak z grupą posłów 

uprzejmie wyjaśniam:  

Podstawowym, najważniejszym i  najbardziej wartościowym środowiskiem życia 

dziecka jest rodzina. W rodzinie kształtują się określone normy regulujące zachowania jej 

członków oraz wzajemne wymagania i oczekiwania. Mając na uwadze wyjątkowy charakter 

środowiska rodzinnego oraz jego wpływ na funkcjonowanie dzieci, Ministerstwo Rodziny  

i Polityki Społecznej podejmuje szereg działań w celu zabezpieczenia odpowiednich 

warunków ich rozwoju i wzrostu. 

Jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które  

od wielu lat odpowiada za koordynację działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, jest 

ochrona dzieci przed przemocą.  

Niezależnie od tego, że kwestia krzywdzenia dzieci nie została odrębnie uregulowana, 

w polskim porządku prawnym istnieją rozwiązania zapewniające różnorodne formy pomocy 

 



osobom doznającym przemocy, w tym również dzieciom. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu 

lat w polskim prawie dokonał się znaczący postęp w  tym zakresie.  

Działania mające na celu zapewnienie ochrony i wsparcia dzieci doznających bądź 

zagrożonych przemocą realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956) oraz Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 przyjętego uchwałą nr 16 

Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. (M.P. 2021 poz. 235), która weszła w życie z dniem 

ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.  

W ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wobec osób doznających 

przemocy, w tym wobec dzieci, określono działania polegające między innymi na: 

 zapewnieniu dziecku doznającemu przemocy pomocy w formie poradnictwa 

psychologicznego, medycznego, prawnego, socjalnego, interwencji kryzysowej 

i wsparcia,  

 udzieleniu bezpłatnej pomocy w postaci zapewnienia bezpiecznego schronienia 

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,  

 zakazaniu 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,  

 zapewnieniu możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego 

określającego przyczyny i rodzaj uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy, 

 zapewnieniu objęcia pomocą w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych w związku prowadzoną procedurą „Niebiskie Karty”.  

Wydane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U z 2011 nr 209 poz. 1245) określa 

szczególny tryb prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w przypadku, gdy osobą 

doznającą przemocy jest dziecko.  

Zgodnie z art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura 

„Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

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



z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przepis § 2 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” stanowi, że wszczęcie procedury 

następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela 

jednego z ww. podmiotów. Powyższe obliguje m.in. pracowników oświaty czy ochrony 

zdrowia do wszczęcia procedury w przypadku niepokojących sygnałów mogących świadczyć 

o krzywdzeniu dzieci. Uruchomienie procedury skutkuje podjęciem przez przedstawicieli 

służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, w ramach obowiązków 

służbowych i zawodowych, interdyscyplinarnej współpracy na rzecz wsparcia dziecka 

krzywdzonego i udzielenia stosownej pomocy. Warto podkreślić, że działania z udziałem 

dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny 

być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.  

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności 

służbowych lub zawodowych, przez przedstawiciela któregokolwiek z wymienionych 

powyżej podmiotów, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny  

lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą 

świadkiem przemocy w rodzinie. Samo wszczęcie procedury powinno mieć miejsce  

w sytuacjach, w których jedynie istnieje podejrzenie stosowania przemocy, nawet niepoparte 

żadnymi dowodami, czy okolicznościami. 

Działania podejmowane w ramach procedury mają na celu dokonanie rozpoznania 

oraz diagnozy faktycznej sytuacji rodziny. Nadrzędną ideą procedury „Niebieskie Karty” jest 

zapewnienie bezpieczeństwa osób podejrzewanych o doznawanie przemocy w rodzinie.  

W przypadku, kiedy podejrzenie wystąpienia przemocy nie potwierdzi się, bądź przemoc 

ustanie, procedura zostaje zamknięta. Jak stanowi § 18 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” zakończenie procedury następuje w przypadku:  

1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy albo  



 

2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

Warto zaznaczyć, że procedura „Niebieskie Karty” z jednej strony jest działaniem 

interwencyjnym, którego celem jest doprowadzenie do ustania przemocy, z drugiej zaś polega 

na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie dotkniętej problemem przemocy, w tym także 

dziecku, w taki sposób, by doprowadzić do zaprzestania jej stosowania w przyszłości. 

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że procedura „Niebieskie Karty” przeprowadzana jest 

niezależnie od innych rodzajów postępowań, w szczególności postępowania karnego, 

rodzinnego lub cywilnego. Należy podkreślić, że zakończenie postępowania, o którym mowa 

powyżej, nie stanowi samodzielnej przesłanki do zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, 

co więcej możliwe jest podejmowanie dalszych czynności zmierzających do rozwiązania 

problemu przemocy w rodzinie. 

Ochrona dzieci przed przemocą zabezpieczona jest również przez działania służące 

zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom krzywdzonym. Służy temu ustawowe uprawnienie 

do odebrania dzieci z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 

w związku z przemocą w rodzinie w trybie wynikającym z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego odbywa się 

przy udziale policjanta i lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki. Ustawodawca 

umożliwił w takich sytuacjach umieszczenie dziecka nie tylko w instytucjonalnych formach 

opieki, ale również u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej. Pracownik  

ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego (nie później niż w ciągu  

24 godzin) o odebraniu dziecka z rodziny, jednocześnie rodzicom przysługuje prawo  

do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego w celu zbadania zasadności i legalności 

odebrania dziecka, które sąd ma obowiązek rozpatrzyć nie później niż w ciągu 24 godzin.  

Odnosząc się do postanowień Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na  rok 2021 pragnę zaznaczyć, że wśród działań ukierunkowanych 

na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, wymienia się:  

 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 w rodzinach zagrożonych przemocą oraz 

w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży, 

 opracowanie programów osłonowych oraz edukacyjnych i prowadzenie działań, 

dotyczących zapobiegania przemocy, w szczególności wobec dzieci. 

W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 

gromadzone będą dane, które obrazują sytuację dziecka doznającego przemocy. Oprócz 

danych na temat liczby dzieci dotkniętych przemocą zbierane będą 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.  

Rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, w tym również 

o charakterze profilaktycznym, zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na rok 2021 to między innymi: podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 

społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy oraz zmiana postrzegania przez 

społeczeństwo problemu przemocy 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, opracowanie programów osłonowych oraz edukacyjnych i prowadzenie 

działań, dotyczących zapobiegania przemocy, w szczególności wobec dzieci, kobiet, osób 

starszych lub z niepełnosprawnościami, opracowanie i realizacja programów służących 

działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku  

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą, prowadzenie poradnictwa, w szczególności 



poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, 

alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży, 

prowadzenie statystyk uwzględniających dzieci, diagnozowanie zjawiska przemocy, w tym 

dotyczących kwestii krzywdzenia dzieci, upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie 

możliwości i form udzielania pomocy osobom doznającym przemocy.  

Zgodnie z harmonogramem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na rok 2021, w bieżącym roku przeprowadzona zostanie diagnoza zjawiska 

przemocy w rodzinie. Najprawdopodobniej badania będą obejmowały kwestie związane  

z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.  

Kierując się dobrem rodziny, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podejmuje 

szereg działań i inicjatyw z zakresu polityki prorodzinnej. W zakresie wsparcia rodzin  

z dziećmi, mając na względzie ochronę dzieci przed krzywdzeniem oraz zapewnienie  

im właściwych warunków rozwoju i wzrostu realizowane są m.in. programy: „Rodzina 

500+”, „Dobry Start”, „Maluch +”. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na możliwość uzyskania przez rodziny przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych stosownego wsparcia, które 

zapewnia odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rodzina może otrzymać 

wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, 

placówek wsparcia dziennego, czy rodzin wspierających. Wsparcie polega w szczególności 

na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, przyczyn kryzysu w rodzinie oraz na: 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomocy w integracji rodziny, 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 

Wspieranie rodziny prowadzone jest również w formie pracy z rodziną lub pomocy  

w opiece i wychowaniu dziecka za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Praca z rodziną jest prowadzona  

w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, 



usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej, 

szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowania dla rodzin spotkań, mających  

na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami 

wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. 

W kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem pragnę zaznaczyć, że w 2020 r. 

przeprowadzona została m.in. ogólnopolska kampania społeczna, której założeniem było 

podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy  

w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19. Celem kampanii było: 

a) uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w sytuacji 

izolacji domowej wynikającej z okresu epidemii poprzez: 

 zwiększenie motywacji społeczeństwa do podejmowania działań, których celem jest 

poprawa sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie; 

 zwiększenie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie – w tym  

na temat symptomów świadczących o tym, że w danej rodzinie dochodzi 

do przemocy – szczególnie w okresie izolacji w związku z epidemią COVID-19; 

 wskazanie możliwości kontaktu z odpowiednimi służbami w  najbliższym 

środowisku rodziny dotkniętej przemocą (m.in.: Policją, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym/Grupą Roboczą, Ochroną Zdrowia); 

 wskazanie sposobów komunikacji i narzędzi możliwych do wykorzystania w ramach 

wsparcia rodziny dotkniętej przemocą w tym: procedury „Niebieskie Karty”, 

telefonów zaufania. 

b) wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych 

przemocą w rodzinie poprzez: 

 zwiększenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz destrukcyjnego wpływu przemocy na osoby jej doznające 

i świadków; 

 uświadomienie dzieciom i młodzieży możliwości przeciwstawienia się przemocy  

w rodzinie poprzez poszukiwanie pomocy specjalistów i podejmowanie działań  

na rzecz poprawy swojej sytuacji,  

 wskazanie sposobów komunikacji i narzędzi możliwych do wykorzystania w ramach 

wsparcia dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą w tym: procedury „Niebieskie 

Karty”, telefonów zaufania. 



Ponadto mając na uwadze szeroko rozumiane dobro dzieci zagrożonych lub 

dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wagę zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie zaleciłam Wojewodom wzmożenie nadzoru nad realizacją przez 

samorządy gminne i powiatowe zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zwróciłam szczególną uwagę na monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach objętych 

procedurą „Niebieskie Karty” wskazując, że w przypadku niepokojących informacji odnośnie 

zakresu i formy pomocy udzielanej rodzinom z problemem przemocy, w szczególności tym, 

w których to dziecko jest krzywdzone, koniecznym jest niezwłoczne podjęcie działań 

zmierzających do ich weryfikacji, a następnie podjęcie adekwatnych do sytuacji działań 

zgodnie z kompetencjami. 

Wymienione działania stanowią jedynie przykłady podejmowanych w ciągu 

ostatniego roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej inicjatyw na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym również mających na celu dobro dzieci 

krzywdzonych. 

Ponadto w ministerstwie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydanymi na jej podstawie aktami 

wykonawczymi. Zatem konieczne stanie się również dostosowanie Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do przyjętych regulacji. Tym samym możliwe będzie 

uwzględnienie rozwiązań dotyczących identyfikacji, zapobiegania i minimalizowania 

negatywnych następstw krzywdzenia dzieci. Zaznaczam, że aktualnie w Ministerstwie 

Rodziny i Polityki Społecznej nie toczą się prace mające na celu przygotowanie polskiego 

odpowiednika procedury Serious Case Review. 

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące i pozwolą  

na rozwianie sygnalizowanych wątpliwości.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Schmidt 

Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


