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Streszczenie: Policja jest instytucją, która zajmując się przestępczością, ma do spełnienia
szczególną rolę wobec społeczeństwa. Służebność i ochrona bezpieczeństwa ludzi zostały
postawione na pierwszym miejscu wśród celów jej powołania. Wymogi te nabierają
większego znaczenia, gdy odnoszą się do osób bardziej niż przeciętnie podatnych na różnego
rodzaju niebezpieczeństwa, nie mogących się im przeciwstawić, ani się przed nimi obronić,
często nie rozumiejących tego, co się stało, oraz nie mających możliwości i szans na
samodzielne wyegzekwowanie przysługujących im uprawnień. Dotyczy to bez wątpienia
małoletnich ofiar i świadków przestępstw.

CRIME AGAINST JUVENILES AND CO MBATING IT
IN THE WIELKOPOLSKA REGION
Key words: crime, violence, juvenile delinquency, Police, prevention, security
Summary: Police is an institution which, being engaged in fighting against crime, is to play
an important role in society. Protection and security of people were established as ones of the
main tasks of its activity. These tasks are getting much more important when they are related
to persons more than others vulnerable to different kinds of danger (crime, violence,
aggression etc.). Above all, it concerns juvenile victims and witnesses of crimes.

Policja jest instytucją, która zajmuje się przestępczością, ma do spełnienia
szczególną rolę wobec społeczeństwa. Służebność i ochrona bezpieczeństwa ludzi
zostały postawione na pierwszym miejscu wśród celów jej powołania wymienionych w
ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Wymogi te nabierają większego znaczenia, gdy
odnoszą się do osób bardziej niż przeciętnie podatnych na różnego rodzaju
niebezpieczeństwa, nie mogących się im przeciwstawić, ani się przed nimi obronić,
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często nie rozumiejących tego, co się stało, oraz nie mających możliwości i szans na
samodzielne wyegzekwowanie przysługujących im uprawnień. Dotyczy to bez
wątpienia małoletnich ofiar i świadków przestępstw.
W 2003 r. Wielkopolska Policja stwierdziła popełnienie na terenie działania KWP
122 127 przestępstw. W ich wyniku pokrzywdzonych zostało 86 901 osób, w tym 827
dzieci.
Wśród przestępstw najczęściej popełnionych na szkodę małoletnich stwierdzono
m.in.:
obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia – 140 małoletnich
pokrzywdzonych,
produkcja i rozpowszechnianie pornografii z osobą poniżej 15 roku życia – 22
przypadki małoletnich pokrzywdzonych,
zgwałcenie – 17 małoletnich pokrzywdzonych (wzrost o 183,3 % 2002 r. 6
przypadków),
nakłanianie małoletniego do prostytucji - 10 małoletnich pokrzywdzonych –
wzrost do roku ubiegłego o 400 %,
zmuszanie do określonego zachowania – 10 małoletnich pokrzywdzonych
uszczerbek na zdrowiu
groźby karalne – 62 małoletnich pokrzywdzonych
znęcanie się nad rodziną – 78 nieletnich pokrzywdzonych
rozpijanie nieletniego – 17 małoletnich
W 2003 roku nieletni sprawcy dokonali przestępstw na szkodę 423 małoletnich.
Najczęściej nieletni sprawcy dokonywali czynów karalnych na rówieśnikach w takich
kategoriach jak:
rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze – 100 czynów
karalnych
uszczerbek na zdrowiu – 65 czynów karalnych
bójka lub pobicie – 38 czynów karalnych
zgwałcenie – 1 czyn karalny.
Powyższe dane nie ukazują w pełni skali zjawiska, gdyż informują wyłącznie o
tzw. przestępczości ujawnionej.
Dzieci często są świadkami stosowania przemocy przez jednego z rodziców wobec
drugiego i to zarówno psychicznej jak i fizycznej. Same również stają się ofiarami tego
rodzaju przestępstwa. Do najczęściej stosowanych form przemocy fizycznej wobec
dziecka należy bicie pięścią, paskiem, smyczą, otwartą dłonią, zamykanie w
pomieszczeniach, pozostawanie bez opieki i pożywienia. Formy psychicznej przemocy
to poniżanie, obrzucanie obelgami, szantażowanie, obniżanie poczucia własnej
wartości, wypieranie się rodzicielstwa. Trudność w wykrywaniu takiej przemocy
polega na tym, że nie pozostawia ona śladów zewnętrznych, zaś w psychice dziecka
czyni spustoszenie często na całe życie.
W 2003 r. na terenie działalności KWP w Poznaniu takim formom przemocy jak
opisane wyżej uległo:
1786 dzieci do lat 13 (2002 r. – 1451) + 335
843 nieletnich w przedziale wiekowym 13 – 18 lat (2002 r. 818) + 25
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Przedstawione dane nie obrazują w pełni problemu przemocy wobec dzieci,
ponieważ jest ona zjawiskiem ukrytym. Z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć
można, że przemoc wobec dzieci, jest wielokrotnie większa od ujawnionej. Bardzo
często fakt przemocy wobec małoletnich zostaje zatajony, ponieważ ofiara przemocy
boi się represji ze strony sprawcy przemocy.
Dzieci które żyją w domach pełnych przemocy, cierpią z powodu strachu i
poczucia winy. Bardzo często czują się odpowiedzialne za przemoc i obwiniają siebie,
że nie potrafią obronić przed nią matki czy rodzeństwa.
W ramach przeciwdziałania przemocy w tym wobec dzieci we wszystkich
jednostkach podległych KWP realizowany jest program „Niebieska Karta”. W
przypadku gdy dziecko jest ofiarą przemocy domowej powiadamiany jest specjalista ds.
nieletnich.
Problem przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci, złego ich traktowania nie
jest do końca rozpoznany. Zjawisko to dotyczy często spraw starannie ukrywanych w
rodzinie. W przypadkach gdy rodzice bądź opiekunowie w sposób ewidentny
zaniedbują swoje obowiązki rodzicielskie (opiekuńcze, wychowawcze) podejmowane
są stosowne środki zaradcze. W drastycznych sytuacjach policjanci występują do Sądu
Rodzinnego z wnioskiem o natychmiastowe umieszczenie dziecka w placówce
opiekuńczo – wychowawczej.
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom jakich doznają nieletni przez
dokonanie na nich czynów zabronionych oraz idąc naprzeciw wymaganiom konwencji
„O prawach dziecka”, której Polska jest stroną, Policja Wielkopolska w ramach swych
działań od 2001 r. utworzyła neutralne i bezpieczne miejsce przesłuchań zwane
„Niebieskimi Pokojami”. Z pokoi tych korzystają przede wszystkim osoby nieletnie.
Pomieszczenia te wykorzystywane są każdorazowo przez policjantów, gdy zachodzi
konieczność przeprowadzenia rozmowy z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji
– są to zarówno uciekinierzy z domów rodzinnych jak i placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
Wielokrotnie zdarza się, że pokoje te udostępniane są prokuratorom, psychologom,
którzy uczestniczą w przesłuchaniach małoletnich ofiar. W trakcie przebywania osób
nieletnich w tych pomieszczeniach, nie wchodzą do niego inne przypadkowe osoby
oprócz zainteresowanych, ponadto rozmowy nie są przerywane telefonami, czy innymi
wezwaniami.
Pragnę dodać, iż na terenie działania KWP znajdują się 32 „Niebieskie Pokoje”
(pierwszy Niebieski Pokój stworzony z myślą o dzieciach powstał na terenie KWP w
Koninie w kwietniu 2001 r.). Pragnę dodać, iż funkcjonowanie „Niebieskich Pokoi” nie
jest usankcjonowane prawnie. Pomieszczenia te tworzone są w zależności od
możliwości finansowych i lokalnych, nie tylko Policji, ale również organów gminnych i
samorządowych.
Fakt braku w tym pomieszczeniu przedmiotów, stanowiących codzienne
wyposażenie policjantów np. broń, pałka służbowa, kajdanki powoduje, że osoba
nieletnia nie czuje presji, natomiast wyzwala się w niej poczucie ufności. Przebywanie
w tym pomieszczeniu powoduje swobodne wypowiadanie się. Miła i serdeczna
atmosfera powoduje również, że osoba nieletnia bez negatywnych emocji i agresji
precyzyjnie odpowiada na zadane pytania. Funkcjonowanie Niebieskich Pokoi
zapewnia osobom w nich przebywającym (niezależnie od charakteru sprawy) przede
wszystkim poczucie bezpieczeństwa i prywatności.
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Istotną inicjatywą Policji Wielkopolskiej skierowaną na poprawę sytuacji ofiary
przestępstwa było utworzenie 1 października 2003 r. Policyjnego Punktu Pomocy
Ofiarom Przestępstw (PPPOP; notabene drugiego w kraju). W Punkcie dyżurują
doświadczeni policjanci z Wydz. Prewencji, Wydz. Dochodzeniowo – Śledczego,
Kryminalnego, Ruchu Drogowego KWP oraz KMP w Poznaniu. W pracę Punktu
włączyli się również studenci Sekcji Karnej, Wydziału Prawa i Administracji,
Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Instytutu Psychologii
UAM w Poznaniu. Dyżury, jakie pełnią studenci mają charakter praktyk zawodowych.
PPPOP czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach od 14.00 – 18.00. Dyżury
policyjnych konsultantów odbywają się w ramach obowiązków służbowych w składzie
dwuosobowym. Dodać należy, iż Punkt umiejscowiony jest poza jednostką Policji.
Celem Punktu jest udzielenie pomocy ofiarom zakresie porad prawnych,
psychologicznych, pedagogicznych, wsparcia moralnego, a także przekazywania
informacji z zakresu profilaktyki wiktymologicznej. W zakresie szerokiej pomocy
ofiarom przestępstw PPPOP współpracuje z pracownikami Punktu Interwencji
Kryzysowej w Poznaniu. Z uwagi na fakt, iż Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest
24h na dobę zdarza się, iż osoby pokrzywdzone, które zgłaszają się do naszego Punktu,
„przekazywane” są pracownikom Punktu Interwencji Kryzysowej w celu udzielenia
pomocy np. bytowej, socjalnej, czy umożliwiającej chwilowe zakwaterowanie dla
osoby nie mającej dachu nad głową.
Proszę Państwa badania naukowe i zwykła obserwacja rzeczywistości wskazują, że
wiele ofiar przestępstw nierzadko z wielkim trudem potrafi odnaleźć swoje poprzednie
miejsce w życiu społecznym. Szkody odczuwane przez nie rodzą się w sferze
psychicznej, społecznej i moralnej. Biorąc pod uwagę zasady humanizmu,
międzynarodowe standardy, ustawowe zadania Policji i fakt pierwszego kontaktu z
ofiarami można stwierdzić, że Policja ma szczególne miejsce w systemie pomocy
ofiarom przestępstw. Niesienie pomocy nie może mieć charakteru doraźnych
jednostkowych działań organizowanych w przypadkowych warunkach – aby
podejmowane działania przyniosły zamierzone efekty, muszą być realizowane w
ramach systemu opartego na współpracy instytucji i wolontariuszy działających na
rzecz pomocy ofiarom pokrzywdzonym. Dlatego też niezwykle istotne w pracy
policyjnej, jest właściwa i systematyczna edukacja policjantów. Szczególnie ważne jest
przygotowanie zawodowe policjantów do pracy z dziećmi – ofiarami przestępstw,
opracowanie i wdrożenie specjalnych procedur postępowania z tą grupą osób na
poziomie międzyinstytucjonalnym i zapewnienia im odpowiednich warunków pobytu
w jednostkach Policji jest niezbędnym minimum dla zapewnienia właściwego
standardu pracy. W uzupełnieniu tych działań należy zapewnić policjantom przede
wszystkim tym, którzy szkolą innych funkcjonariuszy, oraz faktycznie zajmującymi się
dziećmi – ofiarami przestępstw materiały informacyjno – szkoleniowe wspomagające
proces doskonalenia zawodowego. W tym celu wszystkie jednostki policyjne na terenie
woj. wielkopolskiego otrzymały z KGP materiały edukacyjne składające się z
podręczników Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka145 oraz kasety video z filmem o
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K. MacFarlane, J. R. Feldmeth; we współpr. z K. Saywitz [et al.], Przesłuchanie i diagnoza
małego dziecka wykorzystywanie seksualne dzieci; tł. A. Morawska; Warszawa 2002.
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tym samym tytule. Dotyczą one nowoczesnych metod organizowanie i prowadzenia
czynności z udziałem dzieci.
Autorzy materiałów posługując się prostym językiem przekazują odbiorcom liczne
i niezwykle cenne wskazówki oraz porady praktyczne na temat zapewnienia
właściwego poziomu przesłuchiwania dzieci. Są one na tyle uniwersalne, że mogą być
wykorzystywane jako materiały dydaktyczne w ramach funkcjonujących programów
szkoleniowych lub podstawą do stworzenia nowych. Ponadto każdy policjant może je
wykorzystać do samodoskonalenia lub opracowania najkorzystniejszego wariantu
przesłuchania dziecka w przypadku różnych kategorii zdarzeń z udziałem dzieci, a w
szczególności podczas prowadzenia spraw dotyczących wykorzystania seksualnego.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży stanowi podstawowe zadanie,
przed którym stoją nie tylko rodzice i nauczyciele, ale również Policja. Wraz z
rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z
koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a
jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją. Statystyki
policyjne dowodzą, iż dzieci i młodzież ze względu na swoje predyspozycje
psychofizyczne oraz wychowywanie w poczuciu ufności do otaczającego je świata,
coraz częściej stają się ofiarami jak i też sprawcami przestępstw.
Mając to na uwadze Wydz. Prewencji KWP w Poznaniu opracował program
prewencyjno – edukacyjny „Bezpieczna szkoła”, którego celem jest prowadzenie
szeroko rozwiniętej profilaktyki wiktymologicznej – uczenie dzieci i młodzieży
unikania zagrożeń, a także edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i
promowania postaw pomagających w zachowaniu bezpieczeństwa. Program ten jest
adresowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów.
Głównym założeniem programu jest:
promowanie tematyki prewencji kryminalnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci
w trakcie spotkań w szkołach
tworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół
poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły i
rodziców zmierzających do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia
wszelkich zagrożeń oraz w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych
poprzez kampanie informacji medialnych.
Celem programu adresowanego do dzieci jest przede wszystkim uwrażliwienie ich
na możliwości pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy i
przebywania w domu, wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń,
zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego
postępowania i zachowania w różnych miejscach i sytuacjach, wykształcenie
umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach występowania zagrożeń oraz
przedstawianie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.
Celem programu adresowanego do rodziców i nauczycieli jest wzbogacenie ich
wiedzy o informacje związane ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania i
zachowania, które pozwoli ochronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony
zarówno dorosłych lub nieletnich sprawców.
Innym programem edukacyjnym Wielkopolskiej Policji jest policyjny program „Z
Pyrkiem bezpieczniej”. Głównym celem programu jest wskazanie potencjalnych miejsc
i sytuacji, w których mogą pojawić się zagrożenia ukazywanie sposobów reakcji na
niebezpieczeństwo oraz możliwość poradzenia sobie w sytuacji zagrożenia,
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zwiększenie obszaru oddziaływania edukacyjnego na dzieci, uspołecznienie działań
Policji poprzez kreowanie aktywnych metod pracy i komunikacji z dziećmi jak również
wypracowanie pozytywnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci oraz
aktywizacji środowiska szkolnego do działań na rzecz ograniczenia przestępczości.
W roku szkolnym 2004/2005 program kierowany jest do 50 tys. dzieci.
Pragnę poinformować Państwa, iż Decyzją Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu powołany został Zespół ds. Koordynacji Działań
Policji na Rzecz Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Zadaniem powołanego Zespołu jest stworzenie ram organizacyjnych systemu
opieki i pomocy ofiarom przestępstw na etapie ich kontaktu z Policją, w szczególności
poprzez stworzenie warunków do eliminacji zjawiska wtórnej wiktymizacji ofiar w
kontaktach z Policją, poprzez szkolenia policjantów i dostosowanie standardów ich
postępowań do standardów europejskich, jak również koordynacją działań
prowadzonych na rzecz ofiar przestępstw poprzez KMP i KPP woj. wielkopolskiego
oraz współdziałania w procesie pomocy ofiarom przestępstw z organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami.
Proszę Państwa, 22 lutego br. ogłoszono rok 2004 rokiem Dzieci Ofiar Przestępstw
oraz zainaugurowano programy, których celem jest ochrona dzieci przed
przestępstwami oraz pomoc i wsparcie dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem,
które uczestniczą w procedurach prawnych.
Sesja w której dzisiaj uczestniczymy jest przykładem tego, że problematyka ta nie
jest nam nie tylko obca, ale przede wszystkim jest przez nas traktowana z powagą,
jakiej ten problem wymaga.

