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Szanowny Panie Prezydencie, 

w związku z kolejną wstrząsającą śmiercią dziecka, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wraz z obywatelami, którzy poparli petycję, apeluje o podjęcie 

przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie prawnie obowiązującej 

procedury analizowania okoliczności wszystkich przypadków maltretowania dzieci – w szczególności 

przypadków maltretowania ze skutkiem śmiertelnym. To kluczowa procedura stosowana w wielu krajach, 

określana jako Serious Case Review lub Child Death Review. Jej wprowadzenie pozwala na 

zidentyfikowanie dysfunkcji systemu ochrony dzieci przed przemocą i na systemowe zapobieganie takim 

dramatom.  

Kolejny raz jesteśmy świadkami dziecięcej tragedii: śmierci 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka. Media 

regularnie donoszą o  dramatycznych cierpieniach dzieci. W ciągu ostatnich miesięcy czytaliśmy m.in. o 

skatowanym 3,5-letnim Tomku z Grudziądza, przyduszanej przez opiekunów 8-tygodniowej Lence z 

okolic Płońska, pobitym trzymiesięcznym chłopcu z Elbląga – który doświadczał tak potwornego bólu, że 

nie miał już siły płakać, zaledwie miesięcznym noworodku z Wrocławia pobitym na ulicy, dwulatku z 

Częstochowy wyrzuconym przez okno, nadpalonych zwłokach noworodka w Majdanie Kozłowieckim, 

śmierci miesięcznej dziewczynki porzuconej w Piotrkowie Kujawskim… 

Co roku ponad 27001 dzieci poniżej 1. roku życia jest hospitalizowanych z powodu poważnych urazów 

głowy, w tym urazów mózgu Wiele z tych obrażeń jest skutkiem umyślnego działania, co potwierdzają 

wyniki badań, zgodnie z którymi, 40% dzieci w Polsce2 doznało przemocy ze strony bliskich dorosłych.  

W świetle tych wydarzeń i danych wnosimy o  wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy 

o ochronie dzieci zawierającej następujące rozwiązania prawne: 

• wprowadzenia w Polsce obowiązku realizowania procedury analizowania wszystkich 

poważnych, w tym zwłaszcza śmiertelnych,  przypadków krzywdzenia dzieci, a także poważnych urazów 

u dzieci, których przyczyna jest niewyjaśniona;  

                                                           
1 NIZP-PZH, www.statystyka.medstat.waw.pl 
2 Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci zrealizowana na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dzieci 
i młodzieży w wieku 11-17 lat (N=1155), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018 
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• każdorazowo w przypadku poważnego maltretowania dziecka, obowiązku poddawania wnikliwej 

ocenie wszystkich elementów systemu ochrony dzieci na danym terenie, m.in. jakości współpracy 

specjalistów, obowiązujących procedur, poziomu wiedzy i umiejętności kadr, dostępnej oferty wsparcia 

dla osób w trudnej sytuacji, prowadzonych działań profilaktycznych;   

• obowiązku przygotowywania raportów z prowadzonych analiz zawierających rekomendacje 

usprawnień i podawania ich do wiadomości wszystkich lokalnych służb;  

• wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendacji. 

Wdrożenie proponowanych wyżej rozwiązań w postaci aktu prawnego pozwoli na skuteczniejsze 

zapobieganie przemocy wobec najmłodszych poprzez bieżące zdobywanie niezbędnej wiedzy o 

mechanizmach i uwarunkowaniach zjawiska krzywdzenia dzieci, na stałą weryfikację i doskonalenie 

systemu ochrony dzieci.  

W Polsce przypadki śmierci dzieci nie są poddawane systemowej ocenie. Tego zadania nie podjął jak 

dotąd żaden rząd.  

Apelujemy do Pana o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w postaci  ustawy o ochronie dzieci, 

zawierającej obowiązek analizy poważnych przypadków krzywdzenia dzieci oraz powołanie organów za 

to jednoznacznie odpowiedzialnych. Niech Pan nie pozwoli, by w Polsce z powodu przemocy cierpiały 

i ginęły dzieci, a ich tragedie były jedynie kolejnym newsem w wiadomościach.   

Nasze rekomendacje bazują na ponad 28-letnim doświadczeniu organizacji w obszarze przeciwdziałania 

krzywdzeniu dzieci. Deklarujemy gotowość do współpracy przy tworzeniu propozycji rozwiązań 

prawnych w tym zakresie. 

Fundacja wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego 

petycję lub urzędu go obsługującego. 

 

 

 


