
Zgodnie z zapowiedzią Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów i Pana Jacka 

Rostowskiego Ministra Finansów z 3 lutego 2009 r., wprowadzenie oszczędniejszego 

systemu zarządzania budżetami resortów zostało poprzedzone dokonaniem szczegółowego 

przeglądu wszystkich pozycji wydatków resortów oraz rozważeniem od początku, na ile 

określone wydatki są rzeczywiście konieczne. Zaplanowane przez Radę Ministrów 

ograniczenia wydatków nie obejmą rent, emerytur, płac i najbardziej zasadniczych 

zobowiązań państwa. 

Niewątpliwie do takich priorytetowych zobowiązań państwa należy obszar szeroko 

pojmowanego bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Z uzyskanych przeze mnie danych wynika, że 

resort spraw wewnętrznych i administracji, prowadzi dotychczas szereg działań bieżących 

i programowych mających istotne znaczenie dla prewencji przemocy: w rodzinie, 

w środowisku szkolnym, miejscu zamieszkania, w mediach elektronicznych, a także 

dla zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Z punktu widzenia 

bezpieczeństwa ważne znaczenie ma program „Razem bezpieczniej", a w obszarze 

przestrzegania praw mniejszości program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Liczne 

zadania w wymienionych obszarach aktywności spoczywają na wojewodach. 

Wiadomo także, iż Rada Ministrów przyjęła w dniu 3 lutego 2009 roku nowelizację 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej projekt został przekazany pod obrady 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk Sejmowy nr 1698). W ramach realizacji przepisów 

ustawy przewiduje się ważne zadania, których wypełnienie będzie wymagać 
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prawdopodobnie nakładów finansowych. Między innymi nadzór i kontrola nad zadaniami 

samorządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzony zostanie 

wojewodzie, który będzie miał również obowiązek powołania Wojewódzkiego 

Koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Moim zdaniem sytuację dzisiejszą należy widzieć w kontekście danych mogących 

świadczyć o pogorszeniu się opieki nad dzieckiem, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 

dziecka. W sprawach dzieci w 2008 roku Rzecznik Praw Obywatelskich podjął o 60% 

więcej spraw wymagających zwrócenia się do centralnych organów państwa niż w roku 

poprzednim, jednak największy - trzykrotny - wzrost liczby wystąpień dotyczył prawa 

dziecka do bezpiecznego rozwoju, ochrony przed przemocą i demoralizacją. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z póź. zm.), 

zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat planu 

realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu w obszarze szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin w zmienionej sytuacji finansowej, a także o podjętych 

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji działaniach zaradczych na rzecz 

ochrony dzieci i rodzin, które znajdują się obecnie w sytuacji największego zagrożenia 

przemocą. 


