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Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na pismo znak: VII.7037.45.2020.AT z dnia 15.05.2020 r. dotyczące uczniów, 

którzy w związku z czasowym ograniczeniem pracy szkół i innych placówek oświatowych  

w czasie trwania epidemii COVID-19 znaleźli się poza zasięgiem oddziaływania systemu 

oświaty uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło  

do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z prośbą o udzielenie informacji na temat podjętych w tym zakresie działań.  

Odnosząc się do poruszonej Przez Pana Rzecznika kwestii braku możliwości 

nawiązania kontaktu z dziećmi i ich rodzinami wynikającej z ograniczenia pracy szkół  

i innych placówek oświatowych w czasie trwania epidemii koronawirusa, należy podkreślić, 

że taka sytuacja może budzić niepokój. Co więcej, wśród pracowników oświaty mogą 

pojawić się obawy dotyczące bezpieczeństwa podopiecznych, zwłaszcza, gdy funkcjonowanie 

rodziny obarczone jest dysfunkcjami. 

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że do Ministerstwa nie wpłynęło żadne pismo 

dotyczące konieczności podjęcia interwencji indywidualnej czy instytucjonalnej w związku  
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z występowaniem czy pojawieniem się problemu przemocy w rodzinie, w szczególności 

wobec dzieci czy młodzieży. 

Niezależnie od sytuacji związanej z występowaniem na terenie Polski koronaworiusa, 

osoby doznające przemocy, w tym również dzieci i młodzież mogą liczyć na pomoc  

i wsparcie w ramach przyjętych regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie  

Warto podkreślić, że 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”.  

Rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci zawarte  

są również w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-

2020. Są to m.in. 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,  
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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. 

Ponadto informuję, że podjęte przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, o których Pan Rzecznik był informowany pismem  

z dnia 4 maja br. obejmują również dzieci i młodzież.  

Wyrażam nadzieję, że mimo ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji i organizacji 

publicznych w związku z wprowadzonym stanem epidemii, obecne zaangażowanie 

wszystkich osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy sprawi, że osoby 

krzywdzone będą mogły liczyć na stosowne wsparcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Iwona Michałek 

Sekretarz Stanu 

 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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