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BEZPIECZNY KONTAKT Z DZIECKIEM PODCZAS 

PANDEMII 

Informacje dla osób, których dzieci mają kontakt z drugim rodzicem po rozstaniu  

 

Okres pandemii nie powinien być powodem przerwania ustalonych wcześniej 

kontaktów z dzieckiem, niezależnie od tego, czy zostały one uzgodnione polubownie 

między rodzicami czy też na mocy nakazu sądowego. Zalecenia rządowe zezwalają 

na podróżowanie dziecka do domów obojga rodziców. Ważne jest, aby rodzice 

komunikowali się ze sobą i brali pod uwagę praktyczne rozwiązania mające na 

względzie bezpieczeństwo swoje i dzieci. Bezpośredni kontakt dziecka z rodzicem 

powinien być przerwany jeśli ktoś w domu zalicza się do kategorii osób wyjątkowo 

narażonych lub ktoś w domu zacznie mieć objawy wirusa. Należy wówczas stosować 

zasady dystansowania społecznego. Więcej informacji na temat omawianych 

wytycznych rządowych można znaleźć tutaj.   

 

Jeśli nie możesz dojść do porozumienia z drugim rodzicem 

Bez względu na to, czy wydano orzeczenie sądowe w sprawie kontaktu z dzieckiem, 

wszyscy muszą przestrzegać wytycznych rządu. Jeśli próbujesz dojść do porozumienia 

z drugim rodzicem i nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, możesz skorzystać ze 

swoich praw rodzicielskich, aby podjąć decyzję, która leży w najlepszym interesie 

dziecka (patrz: paragraf 7 wytycznych „Coronavirus Crisis: Guidance on Compliance 

with Family Court Child Arrangement Ordres) . 

Nawet w tej sytuacji komunikacja jest niezwykle ważna. Powinieneś upewnić się, że 

wyraźnie wyjaśniłeś drugiemu rodzicowi, dlaczego uważasz, że kontakt musi się 

zmienić godnie z wytycznymi i, jeśli to możliwe, zasugerować alternatywny kontakt. 

Upewnij się, że masz pisemne potwierdzenie takiej komunikacji (np. e-mail, sms, 

WhatsApp). 

 

Naruszenie nakazu dotyczącego kontaktów z  dzieckiem (Child Arrangements 

Order) 

Jeśli oboje rodzice zgodzą się na zmianę kontaktów ze względu na pandemię, mają 

do tego prawo. W okresie pandemii można powołać się na zalecenia rządowe i 

zaniechać kontaktów dziecka z drugim rodzicem ze względu na jego 

bezpieczeństwo. 

Jednak jeśli nie ma zgody na zmiany i jeden z rodziców łamie nakaz sądowy, drugi 

rodzic może zagrozić wystąpieniem do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu 

egzekucyjnego. Sąd rozpatrując wnioski egzekucyjne, daje rodzicowi, który naruszył 

nakaz, możliwość wyjaśnienia swojej decyzji. Jeżeli w danych okolicznościach zostanie 

to uznane za uzasadnione, sąd nie będzie egzekwował nakazu. W kontekście 

pandemii koronawirusa sąd prawdopodobnie sprawdzi, czy każdy rodzic działał 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/873988/Guidance_on_social_distancing_for_everyone_in_the_UK_and_protecting_older_people_and_vulnerable_adults_PL.pdf
https://www.judiciary.uk/announcements/coronavirus-crisis-guidance-on-compliance-with-family-court-child-arrangement-orders/
https://www.judiciary.uk/announcements/coronavirus-crisis-guidance-on-compliance-with-family-court-child-arrangement-orders/
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rozsądnie w świetle zaleceń rządowych i obowiązujących w tym czasie zasad pobytu 

w domu. Dlatego ważne jest, aby komunikować się z drugim rodzicem. 

 

Co należy wziąć pod uwagę, ustalając alternatywny kontakt 

• Jeśli nie chcesz, aby drugi rodzic miał twoje dane kontaktowe, możesz 

utworzyć adres e-mail, aby użyć go do skonfigurowania konta Skype do 

połączeń wideo. Podczas konfigurowania adresów e-mail i form komunikacji 

przez internet zalecane jest używanie komputera zamiast telefonu i 

wylogowywanie się po każdej komunikacji. Oznacza to, że unikniesz 

powiadomień przychodzących na telefon od drugiego rodzica. 

 

• Jeśli proponujesz kontakt telefoniczny i obawiasz się, że drugi rodzic wykorzysta 

to jako pretekst do ciągłego dzwonienia do ciebie, możesz kupić tani telefon 

z kartą SIM, z którego możesz dzwonić w wyznaczonym czasie kontaktu  i 

wyłączać się po nawiązaniu kontaktu. Oznacza to, że drugi rodzic może 

dzwonić na ten numer tylko w czasie kontaktu. 

 

• Jeśli Twoje dziecko jest za małe, aby uczestniczyć w rozmowie telefonicznej lub 

wideo, możesz zasugerować wysyłanie regularnych powiadomień ze 

zdjęciami. 

 

• Podczas rozmów wideo lub telefonicznych, usuń wszystko, co może wskazywać 

na twoją lokalizację. Upewnij się, że nie pokazujesz widoku z okna na ulicę, aby 

drugi rodzic nie zidentyfikował twego miejsca pobytu. 

 

• Jeśli obowiązuje zakaz prześladowania (non-molestation order), który zabrania 

wszelkiego kontaktu między tobą a drugim rodzicem, sprawdź, czy masz 

członka rodziny lub przyjaciela, który mógłby w bezpieczny sposób pomóc w 

komunikacji z dzieckiem? 

 

• Jeśli był zlecony kontakt nadzorowany w celach bezpieczeństwa to nie masz 

obowiązku udostępnienia dziecka do kontaktu poza ośrodkiem kontaktu z 

dzieckiem, ale możesz bezpiecznie organizować kontakt telefoniczny lub 

wideo. Jeśli nie będzie można tego zrobić bezpiecznie, kontakt nie będzie 

możliwy. 

 

• Jeżeli z oceny ryzyka / orzeczenia sądowego wynika, że drugi rodzic stwarza 

ryzyko dla dziecka lub dla ciebie i z tego powodu nakazano kontakt w 

nadzorowanym ośrodku do kontaktu z dzieckiem, nie jest właściwe, aby 

kontakt był nadzorowany przez członków rodziny lub przyjaciół i nie powinien 

mieć miejsca. 

 

• Jeśli kontakt zwykle odbywał się w miejscu publicznym na przykład w 

restauracji lub centrum handlowym, zastanów sie czy bezpieczne będzie 

przeprowadzanie kontatku w domu drugiego rodzica. Jeśli nie jest to 

bezpieczne, zaleca się utrzymywać kontakty przez telefon, wideo lub aplikację 

Skype. 

 



3 

Vesta – Specialist Family Support CIC                               www.vestasfs.org  

Jeśli nie ufasz drugiemu rodzicowi, lub obawiasz się, że wykorzysta kontakt z 

dzieckiem do stosowania dalszej kontroli i wykorzystywania 

Jeśli drugi rodzic twojego dziecka mówi, że dziecko lub on sam ma objawy 

koronawirusa, oboje powinni pozostać w domu, na podstawie zaleceń NHS.  

Dziecko powinno zostać zwrócone po upływie zalecanego okresu, a jeśli nie dojdzie 

do tego to należy zasięgnąć porady prawnej w celu zwrócenia się do sądu o wydanie 

nadzwyczajnego nakazu powrotu dziecka.  

Jeśli jednak masz obawy, że rodzic nie przestrzega wskazówek dotyczących 

pozostania w domu lub grozi tobie lub dziecku, kontynuowanie kontaktu może być 

niebezpieczne. Będziesz musiał podjąć decyzję w oparciu o jego wcześniejsze 

zachowanie oraz dowody, że nie przestrzega on zaleconych wytycznych. Powinieneś 

wyraźnie to przekazać drugiemu rodzicowi  i zasugerować alternatywne rozwiązania, 

które zapewnią wszystkim bezpieczeństwo. 

 

PAMIĘTAJ! 

Osoba stosująca przemoc może wykorzystać kontakt z dzieckiem, aby cię w dalszym 

ciągu krzywdzić. Jeśli masz nakaz sądowy, do którego nie stosuje się sprawca, 

skontaktuj się ze swoim adwokatem lub z policją. 

Jeśli uważasz, że kontakty dziecka z rodzicem stosującym przemoc nie są dla dziecka 

bezpieczne, masz prawo te widzenia zakończyć, aby chronić dziecko. 

 

Poniżej są dane kontaktowe do organizacji, które mogą udzielić dalszych informacji: 

The Rights of Women – infolinia ds prawnych – 020 7251 6577, czynna we wtorki (od 

19.00 do 22.00) środy (od 19.00 do 21.00) i piątki (o d12.00 do 14.00). 

Flows – porada w sprawach prawnych – 0203 745 7707 

 

 

 

 

 

Źródło informacji: https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/coronavirus-and-

child-contact-arrangements/ 

 

https://rightsofwomen.org.uk/get-advice/family-law/
https://www.flows.org.uk/support-for-women/legal-support-options
https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/coronavirus-and-child-contact-arrangements/
https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/coronavirus-and-child-contact-arrangements/

