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Sprawozdanie z udziału w konferencji: 

 „NIE przemocy domowej- chcę i potrafię pomóc” 

 

motto konferencji: „NIECH BIJE SERCE, A NIE RĘKA” 

17 marca 2010 roku brałam udział w konferencji „NIE przemocy domowej- chcę 
 i potrafię pomóc” organizowanej przez powołany przy Wojewodzie Zachodniopomorskim 
Wojewódzki Zespół  Ekspercki do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Urzędem 
Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  

Spotkanie rozpoczęła pani poseł Magdalena Kochan, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny, która przygotowywała i przedstawiła projekt zmian Ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Główne założenia nowelizacji: 

• Pracownik socjalny, w obecności przedstawiciela Policji oraz przedstawiciela służby zdrowia, 
może podjąć decyzję o zabraniu dziecka z rodziny w momencie bezpośredniego zagrożenia  
jego życia lub zdrowia; dziecko zostaje przekazane w pierwszej kolejności osobie bliskiej, 
niezamieszkującej razem, a następnie w ciągu 24 h sąd podtrzymuje podjętą wcześniej decyzję  
lub ją odrzuca, również rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od podjętej przez sąd 
decyzji w trybie 24h, o czym zostają poinformowani w formie pisemnej; 

• W związku  z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie  
w ramach obowiązującej już procedury Niebieskiej Karty zostaje wprowadzony również 
formularz skierowany do pracowników oświaty; szczegółowe procedury jej funkcjonowania 
maja zostać określone odrębnym rozporządzeniem Rady Ministrów; procedura Niebieskiej 
Karty może zostać wszczęta bez zgody pokrzywdzonych; 

• Za sprawcę przemocy w rodzinie uznaje się również konkubenta/ konkubinę rodzica dziecka, 
którzy dotychczas nie podlegali Ustawie; 

• Osoba pokrzywdzona ma prawo, na drodze postępowania cywilnego, wystąpić do sądu o zakaz 
mieszkania dla sprawcy przemocy, postanowienie następuje po posiedzeniu sądu, które 
powinno mieć miejsce do miesiąca od złożenia wniosku; 

• Zostaną zmienione zasady dokonywania tzw. obdukcji- dotychczas była ona płatna i mogła być 
wykonana tylko przez niektórych lekarzy, w myśl wprowadzonych zmian może dokonać jej 
również lekarz rodzinny- nieodpłatnie- szczegółowe rozwiązania ma wskazać Minister 
Zdrowia; 

• osoby, które w związku z wykonywaniem swoich czynności zawodowych powzięły podejrzenie 
o popełnienie ściganego z urzędu przestępstwa przemocy w rodzinie powinny niezwłocznie 
powiadomić o tym policję lub prokuratora, 

 
Sąd rodzinny jest jedynym z sądem, który sprawdza (za pomocą kuratorów sądowych) anonimowe 

doniesienia dotyczące przemocy w rodzinie. Każdy może złożyć kartę zgłoszenia podejrzenia 
występowania przemocy w rodzinie do ośrodka Pomocy społecznej- może być ona anonimowa. 
Kurator sądowy działa wyłącznie na zlecenie sądu, oznacza to, że jeżeli chcemy zawiadomić  
o jakichkolwiek nowych podejrzeniach czy zdarzeniach, musimy bezpośrednio kontaktować się  
z sądem, który zleca odpowiednie działania kuratorowi;  kontaktowanie się w tym zakresie  
z kuratorem nie ma sensu- on nic nie może zrobić sam. 
 

W strukturze szczecińskiego MOPR funkcjonuje Dział Interwencji Kryzysowej, który prowadzi 
całodobowy punkt interwencyjny pod numerem telefonu 192 89. 
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Dodatkowo pod numerem 91/46 46 333 od pn. do pt.  w godzinach 8-20 dyżur pełni psycholog.  
W województwie zachodniopomorskim działają dwa Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie – w Świnoujściu i w Białogardzie, które zapewniają schronienie ofiarom 
przemocy w rodzinie- nocleg i wyżywienie, pomoc psychologiczną, medyczną, prawną, socjalną.  
Do Ośrodka przyjmowane są ofiary przemocy w rodzinie niezależnie od dochodu, miejsca 
zamieszkania. Zgłoszenia dokonuje instytucja udzielająca dotychczasowego wsparcia, choć w trybie 
interwencyjnym osoby przyjmowane są do czasu rozpoznania sytuacji; czas pobytu wynosi 3 miesiące,  
okres ten może ulec przedłużeniu; 
 

Kodeks postępowania karnego określa społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie 
ściganym z urzędu prokuratora lub policję, co wiąże się również z obowiązkiem składania zeznań. 
 

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje prowadzi trzeci etap 
kampanii dotyczącej dziecka w sądzie- „Dziecko świadek szczególnej troski”.  
Hasło zaczynającego się w marcu 2010 r. III etapu  brzmi: „Będę przesłuchiwana, będę 
przesłuchiwany”. W ramach tej kampanii zaplanowano specjalistyczne szkolenia sędziów oraz akcje 
informacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci wyjaśniające im specyfikę postępowania sądowego .  
Zgodnie z funkcjonującym prawem pokrzywdzony małoletni (do lat 15) przesłuchiwany jest tylko raz 
w specjalnym, tzw. przyjaznym pokoju przesłuchań- w Szczecinie są dwa takie licencjonowane pokoje; 
całe przesłuchanie jest nagrywane; osoby postronne znajdują się za weneckim lustrem, przesłuchanie 
odbywa się w obecności psychologa. 
 

Opracowała Justyna Krakowiak- Misiuna 


