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 W dniu 14 stycznia br. w Miętnym,  Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie wspólnie                

z Prezesem Sądu Rejonowego,  Prokuratorem Rejonowym w Garwolinie i Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli w Garwolinie zorganizowała konferencję powiatową pn. „Procedury 

interdyscyplinarnej pomocy dziecku krzywdzonemu”. Była to już druga konferencja 

zainicjowana w ramach realizacji rządowego  programu ograniczenia przestępczości                     

i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. 

Udział w  konferencji wzięli: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi,  dyrektorzy placówek 

oświatowych, pedagodzy szkół z terenu powiatu, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich oraz 

dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Konferencja została zorganizowana pod  

patronatem Starosty Powiatowego Grzegorza Woźniaka, który wziął osobisty udział w przedmiotowej 

konferencji  wraz z zastępcą Markiem Chciałowskim.  

     Na konferencję przybyli: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu 

nadkom. Rafał Batkowski wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji nadkom. Tomaszem Cybulskim, 

Sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Kazimierz Pycka oraz Adam Skup – Dyrektor Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Siedlcach oraz przedstawiciel  Komendanta Głównego Policji podinsp. Mariola 

Gosławska.  

Nadkom. Rafał Batkowski pogratulował uczestnikom inicjatywy i zapewnił, że wszelkiego rodzaju lokalne 

działania podejmowane w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” mające na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców są bardzo cenne i będą wspierane przez Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu.  

W trakcie konferencji przedstawiono następujące zagadnienia: 

• Statystyczne aspekty zjawiska patologii dzieci i młodzieży na terenie powiatu – podinsp. Stanisław 

Madejski  KPP w Garwolinie;  

• Metodyczne i merytoryczne aspekty zapobiegania zaburzeniom wychowywania                      

i przestępczości na terenie powiatu garwolińskiego – prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko             

z Fundacji Pedagogium wraz z Zespołem: 

- diagnoza zaburzeń patologiami społecznymi, 

- holistyczne ujęcie zaburzeń – istota nowych zagrożeń, 

- kierunki działań profilaktycznych z uwzględnieniem specyfiki powiatu garwolińskiego, 

- propozycje działań prawnych i około prawnych wobec młodocianych sprawców 

przestępstw  (zapobieganie narkomanii, agresja w relacjach rówieśniczych, przestępczość    

w ruchu drogowym, zapobieganie prostytucji), 

- szkoła jako miejsce przemocy.  

 

 



  

•   Wybrane aspekty diagnozowania dziecka krzywdzonego - Zespół Psychologów KWP z/s                          

w Radomiu: 

- diagnozowanie zachowań dziecka krzywdzonego w  rodzinie (przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, 

przemoc seksualna), 

- kliniczny obraz ofiary (zachowania, oznaki fizyczne). 

- problem kazirodztwa., 

- psychologiczne aspekty dziecka krzywdzonego, 

- wskazówki metodyczne dla policjantów, prokuratorów w zakresie postępowania z dzieckiem 

krzywdzonym (nawiązywanie kontaktu, kształtowanie zaufania, skłanianie do współpracy). 

- propozycje pomocy dla ofiar przemocy (kobiet, dzieci)- co można zrobić na szczeblu powiatu, miasta.                

• Bezpieczeństwo dzieci w Internecie – prokurator  Prokuratury Rejonowej w Garwolinie 

Maria Kempka;  

• Dyskusja – prowadził prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko.  

   Na koniec głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z/s        

w Radomiu nadkom. T. Cybulski, który wręczył uczestnikom spotkania materiały 

profilaktyczno-edukacyjne w postaci płyty CD przygotowane przez Komendę Wojewódzką 

Policji z/s w Radomiu, jako materiał szkoleniowy na zajęcia dydaktyczne dla dzieci                      

i młodzieży.  

 

Konferencja pn. „Procedury interdyscyplinarnej pomocy dziecku krzywdzonemu” 

jest ciekawą inicjatywą, przede wszystkim ze względu na fakt, że uczestniczyli w niej 

przedstawiciele różnych grup zawodowych  powiatu garwolińskiego. Sędziowie, kuratorzy 

sądowi, prokuratorzy, policjanci, pedagodzy biorąc udział w takich spotkaniach dążą do 

tworzenia lokalnych koalicji, których wspólne działania przyniosą efekty w postaci  

podniesienia świadomości społecznej odnośnie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, 

zwłaszcza w środowiskach wiejskich, a tym samym zapewnią skuteczniejszą ochronę dzieci 

przed zaniedbywaniem i przemocą. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 


