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Warszawa, 72 czerwca 2018 roku

Państwo
Pľezydenci Miast'
Buľmistľzowie, Wójtowie
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pľawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji to jedno z podstawolvych

praw człowieka. Zgodnie z art.3l ratyfikowanej pÍZeZ Polskę Konwencji o pľawach dzieckal

państwa-stľony przyjęły na siebie obowiązek podejmowania działań zmierzających do pełnej

rea|izacji wskazanego powyzej prawa. Spełnienie tej powinności następuje m.in. popÍZez

utrzymywanie i doposaŻanie istniejących placów zabaw oraz tworzenie nowych miejsc z

przeznaczeniem na rodzinne miejsca zabaw. obowiązek gmin w tym zakresie obejmuje

ľównież przestrzeganie przepisőw zawaľtych w ustawie z dĺia 7 lipca 1994 t. Prawo

budowlane' ora, w Rozpoľządzeniu Ministľa Infrastľuktury z 12 kwietnia 2OO2 r. w sprawie

waľunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.3

P|ace zabaw i inne miejsca spędzania czasu wolnego muSZą być dostępne, bezpieczne

i przyjazne dla użýkowników. Stąd tez - jak co ľoku w okresie pľzedwakacyjnym - jako

Rzecznik Praw Dziecka zwracam się z proŚbą o dołożenie staľań, by każde dziecko mogło

w sposób nieskrępowany rea|izować, przysługujące mu pľawa'

Zabawa jest czymś najbardziej właściwym dzieciństwu, a place zabaw to pľzede

wszystkim miejsca radości i odpoczynku dla dzieci. To właśnie na nich najmłodsi budują

swoją spľawnoŚć ťlzyczną, uczą się i rozw|jają umiejętności społeczne, poznając zasady

funkcjonowania w gľupie.

W trosce o bezpieczną o przestrzen do zabaw i spędzania wolnego czasu pruez

dzieci' działającnapodstawieart. 10a iaľt. 1l ustawy zdniaístycznia2O0Or.oRzeczniku
Praw Dziecka (Dz. U. z2017 r. poz.922), zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie

wielopłaszczyznorych działan, by dzieci odpoczywały i bawiły się na w pełni bezpiecznych,

dyspozycyjnych i gotowych do ich przyjęcia placach zabaw i innych miejscach rekľeacji, nie

tylko w okresie wakacji' ale by mogły się nimi cieszyć przez cały rok.

Dz'U.z l99l r. poz.526.zpożn.zm'
Dz' U. z 2017 r. poz. l 332. z poŻn. zm'
Dz'U.z 20l5 r. poz. 1422.zpożn.zm'
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