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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, który zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 3 grudnia
2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.), kilkakrotnie zwracałem uwagę na
potrzebę zwiększenia ochrony osób doświadczających przemocy domowej, m.in.
poprzez uruchomienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania
dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej.
W odpowiedzi udzielonej na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował o uwzględnieniu zadania utworzenia
takiego telefonu w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2014-2020 (uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., M.P. poz. 445)
i planach jego uruchomienia począwszy od 2017 roku (pismo z dnia 7 stycznia 2016 r. DPSX.5132.96.2015.IM).
Obowiązek ustanowienia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu
zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, z zachowaniem
poufności lub anonimowości osób dzwoniących, nakłada na Polskę art. 24 Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 961). Zwracając
uwagę na to zobowiązanie Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał także na potrzebę
przeszkolenia osób obsługujących infolinię z zakresu specyficznych potrzeb kobiet z
niepełnosprawnościami, kobiet starszych czy migrantek, a także dostosowania telefonu do
obsługi kobiet głuchych, np. poprzez zapewnienie wideotłumacza polskiego języka
migowego i systemu językowo-migowego.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648, z późn. zm.),
zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o stanie prac nad uruchomieniem
telefonu dla ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej oraz o działaniach
podjętych w celu jego dostosowania do specyficznych potrzeb kobiet starszych, kobiet
z niepełnosprawnościami i migrantek. Będę szczególnie zobowiązany za potwierdzenie,
że zadanie będzie realizowane zgodnie z przyjętymi uprzednio harmonogramem
i założeniami co do oferowanych rozwiązań.
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