
INTERDYSCYPLINARNA POMOC DZIECKU 

KRZYWDZONEMU ORAZ CZŁONKOM RODZINY 

DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ 

 

prowadzący: Monika Olejnik Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej 

Górze orzekająca w Wydziale II Karnym, specjalizująca się  

w przesłuchiwaniu małoletnich ofiar przestępstw, członek 

Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze 

 

 

I. System opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce.  

 

II. Problem przemocy w rodzinie. 

 

III. Pojęcie  przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, 

emocjonalnej, ekonomicznej .  

 

 

IV. Regulacje prawne dotyczące postępowania w sytuacjach 

zagrożenia życia dziecka oraz będące podstawą rozwiązywania 

problemu przemocy wobec dziecka.  

 

 

V. Przestępstwa popełniane na szkodę małoletnich w środowisku  

rodzinnym i poza nim oraz przemoc w rodzinie wobec innych jej 

członków. 

 

VI. Kategorie sprawców przestępstw popełnianych na szkodę dzieci 

oraz członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem sprawców 

przestępstw seksualnych. 

 

 

VII. Obowiązki i uprawnienia instytucji związane z faktem ujawnienia 

przestępstwa popełnionego na szkodę małoletniego lub 

nieprawidłowej sytuacji dziecka. Podstawy prawne. Sposób 

postępowania. 

-zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

-zażalenie na brak udzielenia informacji o załatwieniu sprawy w 

postępowaniu karnym 

-zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa 



-zawiadomienie o nieprawidłowej sytuacji dziecka. 

-przymusowe odebranie dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 

bezpieczeństwa dla jego  życia i zdrowia na gruncie Ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

VIII. Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” 

-zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania procedury 

„Niebieskie Karty”, 

-podmioty uprawnione do realizowania procedury „Niebieskie Karty”, 

-przesłanki do wszczęcia procedury, 

-zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach procedury 

-kontakt z rodziną, w której jest przemoc 

-gdy ofiarą przemocy jest dziecko 

-zakończenie procedury. 

 

IX. Dziecko – świadek w postępowaniu karnym. Status dziecka jako 

ofiary przestępstwa i ochrona jego praw. Status osoby dorosłej 

dotkniętej przemocą w rodzinie i ochrona jej praw w 

postępowaniu karnym. 

  

-prawidłowa reprezentacja dziecka w postępowaniu karnym, 

-przesłuchanie pokrzywdzonego małoletniego poniżej 15 roku życia w 

postępowaniu karnym w trybie art.185a kpk, 

-ochrona dziecka i rodziny na etapie postępowania przygotowawczego 

i sądowego, 

- środki zapobiegawcze stosowane wobec sprawców na podstawie 

Kodeksu postępowania karnego oraz instrumenty ochrony ofiar 

dotkniętych przemocą w rodzinie na gruncie  Ustawy z dnia 29 lipca 

2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

-osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, jej status w 

postępowaniu karnym,  

-jak skutecznie odizolować sprawcę stosującego przemoc w rodzinie 

od pokrzywdzonych (instrumenty prawne, dobre praktyki, 

obowiązujące i pożądane standardy postępowania przez organy 

Wymiaru Sprawiedliwości),  

-kary i środki karne stosowane wobec sprawców popełniających 

przestępstwa na szkodę małoletnich oraz stosujących przemoc w 

rodzinie. 

 

 

X. Identyfikacja czynników ryzyka wystąpienia przemocy wobec 

dziecka. 



-ocena czynników ryzyka w rodzinie  

-ocena czynników ryzyka występujących u potencjalnych sprawców 

-diagnoza rodziny  

 

XI. Objawy przemocy u dziecka.  

-objawy przemocy fizycznej 

-objawy przemocy psychicznej 

-objawy przemocy seksualnej 

-objawy zaniedbania  

 

XII. Jak rozmawiać z dzieckiem krzywdzonym 

-miejsce  

-nawiązanie relacji z dzieckiem 

-przebieg rozmowy. 

 

XIII. Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie –dobre praktyki 

-podstawowe założenia 

-zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych 

-rodzaje zespołów interdyscyplinarnych 

-deklaracja celów, uchwała i regulamin zespołu 

-wspólne działania placówek i służb 

-pozyskiwanie profesjonalistów do zespołu interdyscyplinarnego 

-poufność informacji o dziecku i rodzinie  

-terminy i obieg dokumentacji 

-najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych oraz grup roboczych 

-zagrożenia, których obawiają się profesjonaliści. 

 

 


