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Szanowny Panie Rzeczniku!

Działając jako Rzecznik Praw Obywatelskich, w wystąpieniu do Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2020 r.1, przekazanym do wiadomości Pana 
Rzecznika, zwróciłem uwagę na realne ryzyko gwałtownego wzrostu liczby przypadków 
użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie epidemii, w znacznej mierze kobiet i 
nieletnich. Podkreśliłem również, że działania mające na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym zawieszenie zajęć szkolnych, znacznie 
ograniczają kontrolę społeczną, a przez to możliwość szybkiego wykrycia przypadków 
krzywdzenia nieletnich. Młodzież doświadczająca przemocy domowej została także 
pozbawiona możliwości bezpośredniego kontaktu z instytucjami, psychologami, 
pedagogami, czy innymi niż domownicy bliskimi osobami, a szanse uzyskania pomocy w 
czasie ciągłego przebywania ze sprawcą są ekstremalnie niskie, na co słusznie zwrócił 
uwagę również Dyrektor Generalny UNICEF Polska w stanowisku z dnia 9 kwietnia 2020 
r.2. 

Z przykrością stwierdzam, że powyższe obawy niestety potwierdzają się – wskazują 
na to m.in. alarmujące dane organizacji pozarządowych, zajmujących się świadczeniem 
wsparcia dzieciom i młodzieży, o dwukrotnym wzroście skrajnie niebezpiecznych 
interwencji3. Podkreślenia wymaga również, że konieczność odbywania izolacji w domu 
może tworzyć także inne zagrożenie dla dobrostanu dzieci i młodzieży – niepewność 
związana z obecną sytuacją generuje wśród młodych ludzi olbrzymi stres, który 

1 Pismo z dnia 30 marca 2020 r., znak: XI.518.13.2020.AS, dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/osoby-doswiadczajace-przemocy-domowej-znalazly-sie-w-sytuacji-zagrozenia-zycia. 
2 Kopię wystąpienia skierowanego do mojej wiadomości przekazuję w załączeniu. 
3 Zob. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-w-polsce-izolacja-i-przemoc-domowa-przeciazony-
telefon-zaufania/njjpg2k 

Warszawa, 24-04-2020 r.

Pan 
Mikołaj Pawlak 
Rzecznik Praw Dziecka
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niejednokrotnie może prowadzić do kryzysów emocjonalnych i psychicznych, a w 
skrajnych sytuacjach także zachowań autoagresywnych4. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 2a w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627, t.j.), 
zwracam się do Pana Rzecznika z prośbą o podjęcie dodatkowych działań zmierzających do 
zapewnienia dzieciom i młodzieży ochrony przed przemocą domową oraz wsparcia w 
stanach kryzysów emocjonalnych i psychicznych związanych z wprowadzeniem stanu 
epidemii w Polsce. W szczególności będę zobowiązany za wskazanie, czy w związku z 
sygnałami o zwiększonych potrzebach wsparcia dzieci i młodzieży Biuro Rzecznika Praw 
Dziecka przewiduje zmianę trybu funkcjonowania Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 
800 12 12 12 na całodobowy, jak również czy rozważane jest uruchomienie nowych 
platform natychmiastowego wsparcia (np. za pośrednictwem komunikatorów 
internetowych).

Będę wdzięczny za udostępnienie kopii ewentualnych zaleceń Pana Rzecznika 
dotyczących efektywnej ochrony praw dzieci i młodzieży w związku z aktualnym 
ryzykiem eskalacji przemocy domowej, kierowanych do odpowiednich organów, celem 
zapoznania się. Uważam, że zwłaszcza w tym trudnym okresie niezbędne jest nasze 
współdziałanie dla dobra dzieci.

Jednocześnie polecam uprzejmie uwadze Pana Rzecznika serwis informacyjny, jaki 
został uruchomiony na stronie internetowej RPO, dotyczący działań w okresie epidemii: 
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/koronawirus-i-epidemia-w-polsce. 

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Załącznik:

 Kopia pisma Pana Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego UNICEF Polska z dnia 9 kwietnia 
2020 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do wiadomości RPO 

4 Ibid. 

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/koronawirus-i-epidemia-w-polsce

		2020-04-24T09:18:05+0000
	Rzecznik Praw Obywatelskich




